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Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 
W imieniu całej społeczności okulistycznej w Polsce, mamy zaszczyt i  ogromną 
przyjemność powitać wszystkich Uczestników tegorocznego 53. Zjazdu Okulistów 
Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, który odbywa się w Warszawie,  
w dniach 9-11 czerwca 2022 r. 
Spotykamy się już od ponad 50 lat, za każdym razem podejmując najważniejsze  
i najbardziej aktualne tematy z zakresu okulistyki, dyskutując o najnowszych badaniach 
naukowych, wytycznych, zaleceniach, czy metodach diagnostycznych. W poprzednim 
roku, który upłynął pod znakiem walki z koronawirusem SARS-CoV-2, mogliśmy się 
połączyć wirtualnie. Cieszymy się, że w tym roku będą Państwo z nami osobiście na 
salach wykładowych, by w gronie wybitnych specjalistów dyskutować na tematy 
dotyczące optymalnych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych podejmowanych 
u pacjentów okulistycznych. 
Tematami tegorocznej edycji Zjazdu są: Jaskra, Urazy i ergoftalmologia oraz 
Epidemiologia. Tradycyjnie odbędzie się również Sesja Młodych Okulistów, Sesja 
poświęcona Badaniom Podstawowym i Klinicznym w Okulistyce tzw. PIKO oraz 
Sesja Varia. 
Rok 2022 to szczególny i ważny rok, to rok wyborów zarówno do Zarządu Głównego jak 
również  wyborów do   wielu sekcji  Naszego Towarzystwa. Wierzymy, że stały rozwój  
i nowe inicjatywy PTO będą inspiracją dla szerokiego grona okulistów, zarówno dla 
tych z doświadczeniem, jak i młodszych naszych koleżanek i kolegów. 

Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami i życzymy owocnych obrad!

Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

SPIS TREŚCI

LIST POWITALNY
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Ladies and Gentlemen, Dear Colleagues!
On behalf of the entire Polish ophthalmic community, we are honored 
and pleased to welcome all participants of the 53rd Congress of the 
Polish Ophthalmology Society organized in Warsaw on June 9-11, 2022. 
We have been meeting for over 50 years, each time taking up the 
most important and current topics in ophthalmology, discussing the 
latest scientific research, guidelines, recommendations, and diagnostic 
methods. In the previous year, marked by the fight against the SARS-
CoV-2 coronavirus, we met online. This year, we are happy to welcome 
you in the lecture halls to discuss optimal diagnostic and therapeutic 
decisions in ophthalmic patients.
The topics of this year’s Congress are Glaucoma, Eye injuries and 
ergophthalmology, as well as Epidemiology. Traditionally, there will be 
a Young Ophthalmologists Session, PIKO Session and Varia.
The year 2022 is special and important, as we have elections to our 
Presidium and to different sections. We believe that the constant 
development and new initiatives of the Polish Ophthalmological Society 
will inspire a wide group of experienced ophthalmologists and our 
younger colleagues.

We are pleased that you are with us,  
we wish you fruitful deliberations!

Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
President of the Polish Ophthalmological Society,  

Chairman of the Scientific and Organizational Committee

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
President-elect of the Polish Ophthalmological Society,  

Vice-president of the Scientific and Organizational Committee

SPIS TREŚCI

WELCOME
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Komitet Naukowy i Organizacyjny

INFORMACJE / INFORMATION

KOMITET NAUKOWY / SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon

Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego  
Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Przewodniczący Komitetu Naukowego  

Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

Prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski

Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
Prof. dr hab. n. med. Jakub J. Kałużny

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz
Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
Prof. dr hab. n. med. Marcin Stopa

Dr hab. n. med. Joanna Brydak-Godowska
Dr hab. n. med. Justyna Izdebska
Dr hab. n. med. Anna Kamińska

Dr n. med. i n. o zdr. Marta Pietruszyńska
Dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka

Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Bożena Romanowska-Dixon
Wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 
Dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska

Dr n. med. Weronika Pociej-Marciak
Dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka

Lek. Bartosz Kopczyński
Lek. Agnieszka Nowak

Justyna Jurak

KOMITET ORGANIZACYJNY / ORGANIZING COMMITTEE
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Informacja PTO
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Okulistycznego
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INFORMACJE / INFORMATION

INFORMACJE ORGANIZACYJNE / ORGANIZING INFORMATION
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

DATA / DATE
9-11.06.2022 r. 
MIEJSCE / VENUE

Centrum Konferencyjne, Hilton Warsaw City
Grzybowska 63, 00-844 Warszawa

ORGANIZATOR / ORGANIZER

 

Pieczę naukową nad  
53. Zjazdem Okulistów Polskich sprawują:

 Prof. dr hab. n. med.  Prof. dr hab. n. med. 
 Bożena Romanowska-Dixon  Jacek P. Szaflik
 Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra i Klinika Okulistyki
 Szpitala Uniwersyteckiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 Katedra Okulistyki Collegium Medicum 
 Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

BIURO ORGANIZACJI ZJAZDU / ORGANIZER’S BUREAU

PIXEL MULTIMEDIA
konferencje@pixelmultimedia.pl

PUNKTY EDUKACYJNE / EDUCATIONAL POINTS

Udział w konferencji: 17 punktów
Udział w kursie: 1 punkt 

STRONA ZJAZDU / CONGRESS WEBSITE

zop2022.pl
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ZŁOTY SPONSOR / GOLD SPONSOR

SREBRNY SPONSOR / SILVER SPONSOR

BRĄZOWY SPONSOR / BROWN SPONSOR

PARTNERZY/SPONSORZY / PARTNERS/SPONSORS

INFORMACJE / INFORMATION

Sponsorzy
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LEKARZA
OKU     L         I          S    T        Y

PATRONI MEDIALNI / MEDIA PATRONAGE
PATRONI MEDIALNI

INFORMACJE / INFORMATION
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WYSTAWCY / EXHIBITORS
WYSTAWCY

DOSTAWCA NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII DLA OKULISTYKI

INFORMACJE / INFORMATION

LEKARZA
OKU     L         I          S    T        Y

www.medicalpartner.com.pl
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WYSTAWCY / EXHIBITORS

INFORMACJE / INFORMATION
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 Godz. Sala Warszawa Zachodnia Godz. Sala Warszawa Wschodnia Godz. Sala Warszawa Gdańska

10:00-11:00 Rada Okulistów Polskich

 
 

10:45-11:45 KURS 0. 40+ i co dalej?

11:00-13:30 Walne Zgromadzenie Delegatów PTO  
i Wybory do Zarządu Głównego PTO

12:00-13:00 KURS 1. Patologiczne łzawienie – diagnostyka  
i leczenie

13:30-14:30 PRZERWA NA LUNCH 13:15-14:15 KURS 2. Młody okulista na ostrym dyżurze

14:30-15:45 Wybory do Sekcji Jaskry 14:30-15:45 Wybory do Sekcji Zapobiegania Ślepocie  
i Rehabilitacji Słabowidzących

14:30-15:30 KURS 3. Zabiegi laserem Nd:YAG – technika  
kapsulotomii, irydotomii i witreolizy

15:45-17:00 Wybory do Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej 15:45-17:00 Wybory do Sekcji Urazów Oka  
i Ergoftalmologii

15:45-16:45 KURS 4. Obliczanie mocy soczewek  
wewnątrzgałkowych oparte na faktach

17:00-18:15 Wybory do Sekcji Rogówki 17:00-18:15 Wybory do Sekcji Siatkówki 17:00-18:00 KURS 5.  Leczenie grzybiczych owrzodzeń rogówki 
oparte na faktach

18:15-19:30 Wybory do Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Strabologii 18:15-19:30 Wybory do Sekcji Neurookulistyki 18:15-19:15 KURS 6. Wartość różnych metod w diagnostyce  
i ocenie progresji jaskry u dzieci

19:30-20:45 Wybory do Sekcji Młodych Okulistów 19:35-20:40 Sesja ESCRS 19:30-20:30 KURS 7. Cross-linking w nietypowych przypadkach
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Godz. Sala Warszawa Zachodnia  Godz. Sala Warszawa Wschodnia Godz. Sala Warszawa Wileńska

9:00-9:05 Rozpoczęcie 53. ZOP

 
 

 
 

8.30-13:00 Warsztaty ABJ Vision

9:05-9:11 Wręczenie honorowego członkostwa  PTO 14.40 -15.20 Koktajl z Ekspertem

9:11-9:21 Powitanie Uczestników Zjazdu przez Nowego Prezesa PTO

9:21-9:36 Wykład Inauguracyjny – prof. Maciej Krawczyński Godz. Sala Warszawa Praga 

9:37-9:52 Wykład inauguracyjny - prof. Nataliya Pasyechnikova 16:00-17:00 Warsztat Hoya

9:53-10:13 Wykład inauguracyjny – prof. Zoltan Z. Nagy 10:00-11:40 Urazy i Ergoftalmologia 

10:14-10:29 Wykład inauguracyjny – prof. Jacek P. Szaflik 11:40-12:00 PRZERWA  Godz. Sala Warszawa Wawer 

10:29-12:50 Varia 1 – Zaćma 12:00-13:15 Varia 3 – Rogówka, cz. I 10:00-18:00 Warsztat Allergan by AbbVie

12:50-:13:05 PRZERWA 13:15-13:25 PRZERWA

13:05-14:50 Varia 2 – Siatkówka  13:25-14:25 Epidemiologia 1 

14:50-15:20 LUNCH 14:20-15:15 LUNCH

15:20-16:50 Jaskra 1 15:15-16:45 Epidemiologia 2 

16:50-17:00 PRZERWA 16:45-17:05 PRZERWA

17:00-19:25 Jaskra 2 
17:05-18:05 Sesja firmowa Alfasigma

18:10-19:10 Sesja firmowa Quantel Medical
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 Godz. Sala Warszawa Zachodnia Godz. Sala Warszawa Wschodnia Godz. Sala Warszawa Wileńska

9:00-10:20 PIKO 9:00-9:30 Wręczanie nagród i dyplomów 10:00-11:30 Sesja pielęgniarska

10:20-10:35 PRZERWA 9:30-10:40 Młodzi Okuliści 1 

10:35-11:35 Sesja firmowa Thea 10:40-11:00 PRZERWA

11:35-11:50 PRZERWA 11:00-12:20 Młodzi okuliści 2 

11:50-13:45 Varia 4 – Neurookulistyka
12:20-12:25 Podsumowanie sesji plakatowej

12:25-12:35 PRZERWA

13:45-14:45 Jaskra 3 12:35-14:10 Varia 5 – Onkologia 

14:45-14:55 PRZERWA 14:10-14:25 PRZERWA

14:55-16:15 Varia 7 – Rogówka, cz. II 14:25-15:55 Varia 6  – Róźne

16:15 Zakończenie 53.  ZOP

16:15 LUNCH

SPIS TREŚCI
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PROGRAM RAMOWY  
53. ZJAZDU OKULISTÓW POLSKICH 
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 Godz. Sala Warszawa Zachodnia Godz. Sala Warszawa Wschodnia Godz. Sala Warszawa Gdańska

10:00-11:00 Rada Okulistów Polskich

 
 

10:45-11:45 KURS 0. 40+ i co dalej?

11:00-13:30 Walne Zgromadzenie Delegatów PTO  
i Wybory do Zarządu Głównego PTO

12:00-13:00 KURS 1. Patologiczne łzawienie – diagnostyka  
i leczenie

13:30-14:30 PRZERWA NA LUNCH 13:15-14:15 KURS 2. Młody okulista na ostrym dyżurze

14:30-15:45 Wybory do Sekcji Jaskry 14:30-15:45 Wybory do Sekcji Zapobiegania Ślepocie  
i Rehabilitacji Słabowidzących

14:30-15:30 KURS 3. Zabiegi laserem Nd:YAG – technika  
kapsulotomii, irydotomii i witreolizy

15:45-17:00 Wybory do Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej 15:45-17:00 Wybory do Sekcji Urazów Oka  
i Ergoftalmologii

15:45-16:45 KURS 4. Obliczanie mocy soczewek  
wewnątrzgałkowych oparte na faktach

17:00-18:15 Wybory do Sekcji Rogówki 17:00-18:15 Wybory do Sekcji Siatkówki 17:00-18:00 KURS 5.  Leczenie grzybiczych owrzodzeń rogówki 
oparte na faktach

18:15-19:30 Wybory do Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Strabologii 18:15-19:30 Wybory do Sekcji Neurookulistyki 18:15-19:15 KURS 6. Wartość różnych metod w diagnostyce  
i ocenie progresji jaskry u dzieci

19:30-20:45 Wybory do Sekcji Młodych Okulistów 19:35-20:40 Sesja ESCRS 19:30-20:30 KURS 7. Cross-linking w nietypowych przypadkach
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Godz. Sala Warszawa Zachodnia  Godz. Sala Warszawa Wschodnia Godz. Sala Warszawa Wileńska

9:00-9:05 Rozpoczęcie 53. ZOP

 
 

 
 

8.30-13:00 Warsztaty ABJ Vision

9:05-9:11 Wręczenie honorowego członkostwa  PTO 14.40 -15.20 Koktajl z Ekspertem

9:11-9:21 Powitanie Uczestników Zjazdu przez Nowego Prezesa PTO

9:21-9:36 Wykład Inauguracyjny – prof. Maciej Krawczyński Godz. Sala Warszawa Praga 

9:37-9:52 Wykład inauguracyjny - prof. Nataliya Pasyechnikova 16:00-17:00 Warsztat Hoya

9:53-10:13 Wykład inauguracyjny – prof. Zoltan Z. Nagy 10:00-11:40 Urazy i Ergoftalmologia 

10:14-10:29 Wykład inauguracyjny – prof. Jacek P. Szaflik 11:40-12:00 PRZERWA  Godz. Sala Warszawa Wawer 

10:29-12:50 Varia 1 – Zaćma 12:00-13:15 Varia 3 – Rogówka, cz. I 10:00-18:00 Warsztat Allergan by AbbVie

12:50-:13:05 PRZERWA 13:15-13:25 PRZERWA

13:05-14:50 Varia 2 – Siatkówka  13:25-14:25 Epidemiologia 1 

14:50-15:20 LUNCH 14:20-15:15 LUNCH

15:20-16:50 Jaskra 1 15:15-16:45 Epidemiologia 2 

16:50-17:00 PRZERWA 16:45-17:05 PRZERWA

17:00-19:25 Jaskra 2 
17:05-18:05 Sesja firmowa Alfasigma

18:10-19:10 Sesja firmowa Quantel Medical
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11:50-13:45 Varia 4 – Neurookulistyka
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13:45-14:45 Jaskra 3 12:35-14:10 Varia 5 – Onkologia 

14:45-14:55 PRZERWA 14:10-14:25 PRZERWA

14:55-16:15 Varia 7 – Rogówka, cz. II 14:25-15:55 Varia 6  – Róźne

16:15 Zakończenie 53.  ZOP

16:15 LUNCH

SPIS TREŚCI
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FRAMEWORK PROGRAMME  
53rd CONGRESS OF THE POLISH OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY 
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 Time Room: Warszawa Zachodnia Time Room: Warszawa Wschodnia Time Room: Warszawa Gdańska 

10:00-11:00 Council of the Polish Ophthalmologists 

 
 

10:45-11:45 COURSE: 0. 40+ and what’s next?

11:00-13:30 General Assembly of Delegates and Elections to the Pre-
sidium of the Polish Ophthalmological Society 

12:00-13:00 COURSE: 1. Pathological lacrimation – diagnosis 
and treatment

13:30-14:30 LUNCH BREAK 13:15-14:15 COURSE: 2. A young ophthalmologist in the emergency room

14:30-15:45 Elections to the Glaucoma Section 14:30-15:45 Elections to the Section of Blindness Prevention 
and Rehabilitation of the Visually Impaired 

14:30-15:30 COURSE: 3. Nd:YAG laser treatments – capsuloto-
my, iridotomy and vitreolysis

15:45-17:00 Elections to the Cataract Surgery and Refractive Surgery 
Section 15:45-17:00 Elections to the Eye Injuries  

and Ergopthalmology Section 
15:45-16:45 COURSE: 4. Evidence-based calculation of the 

power of intraocular lenses

17:00-18:15 Elections to the Cornea Section 17:00-18:15 Elections to the Retina Section 17:00-18:00 COURSE: 5. Evidence-based treatment of mycotic 
corneal ulcerations

18:15-19:30 Elections to the Pediatric Ophthalmology and Strabology 
Section 18:15-19:30 Elections to the Neuro-opthalmology  

and Clinical Electrophysiology Section
18:15-19:15 COURSE: 6. The value of various methods in the diagnosis 

and assessment of glaucoma progression in children

19:30-20:45 Elections to the Young Ophthalmologists Section 19:35-20:40 ESCRS session 19:30-20:30 COURSE: 7. Cross-linking in unusual cases
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Time Room: Warszawa Zachodnia Time Room: Warszawa Wschodnia Time Room: Warszawa Wileńska 

9:00-9:05 Opening of the 53rd Congress of the Polish Ophthalmological Society 
 

 
 

 

8.30-13:00 ABJ Vision workshops

9:05-9:11 Awarding an honorary membership of the Polish Ophthalmological Society 14.40-15.20 Cocktail with an Expert 

9:11-9:21 Welcoming by the new president of the Polish Ophthalmological Society

9:21-9:36 Keynote lecture – prof. Maciej Krawczyński Time Room: Warszawa Praga

9:37-9:52 Keynote lecture – prof. Nataliya Pasyechnikova 16:00-17:00 Hoya workshops

9:53-10:13 Keynote lecture – prof. Zoltan Z. Nagy 10:00-11:40 Eye injuries and Ergopthalmology 

10:14-10:29 Keynote lecture – prof. Jacek P. Szaflik 11:40-12:00 BREAK Time Room: Warszawa Wawer 

10:29-12:50 Varia 1 – Cataract 12:00-13:15 Varia 3 – Cornea, part I 10:00-18:00 Allergan by AbbVie workshops

12:50-:13:05 BREAK 13:15-13:25 BREAK

13:05-14:50 Varia 2 – Retina 13:25-14:25 Epidemiology 1 

14:50-15:20 LUNCH 14:20-15:15 LUNCH

15:20-16:50 Glaucoma 1 15:15-16:45 Epidemiology 2 

16:50-17:00 BREAK 16:45-17:05 BREAK

17:00-19:25 Glaucoma 2 
17:05-18:05 Alfasigma session

18:10-19:10 Quantel Medical session
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Time Room: Warszawa Zachodnia Time Room: Warszawa Wschodnia Time Room: Warszawa Wileńska 

9:00-10:20 PIKO session 9:00-9:30 Award ceremony 10:00-11:30 Nursing session 

10:20-10:35 BREAK 9:30-10:40 Young Ophthalmologists 1 

10:35-11:35 Thea session 10:40-11:00 BREAK

11:35-11:50 BREAK 11:00-12:20 Young Ophthalmologists 2 

11:50-13:45 Varia 4 – Neuro-ophthalmology
12:20-12:25 Conclusion of the poster session 

12:25-12:35 BREAK

13:45-14:45 Glaucoma 3 12:35-14:10 Varia 5 – Oncology 

14:45-14:55 BREAK 14:10-14:25 BREAK

14:55-16:15 Varia 7 – Cornea, part II 14:25-15:55 Varia 6 – Various

16:15 Closing of the 53rd Congress of the Polish Ophthalmological Society 

16:15 LUNCH

SPIS TREŚCI
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FRAMEWORK PROGRAMME  
53rd CONGRESS OF THE POLISH OPHTHALMOLOGICAL SOCIETY 
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10:45-11:45 COURSE: 0. 40+ and what’s next?

11:00-13:30 General Assembly of Delegates and Elections to the Pre-
sidium of the Polish Ophthalmological Society 

12:00-13:00 COURSE: 1. Pathological lacrimation – diagnosis 
and treatment

13:30-14:30 LUNCH BREAK 13:15-14:15 COURSE: 2. A young ophthalmologist in the emergency room

14:30-15:45 Elections to the Glaucoma Section 14:30-15:45 Elections to the Section of Blindness Prevention 
and Rehabilitation of the Visually Impaired 

14:30-15:30 COURSE: 3. Nd:YAG laser treatments – capsuloto-
my, iridotomy and vitreolysis

15:45-17:00 Elections to the Cataract Surgery and Refractive Surgery 
Section 15:45-17:00 Elections to the Eye Injuries  

and Ergopthalmology Section 
15:45-16:45 COURSE: 4. Evidence-based calculation of the 

power of intraocular lenses

17:00-18:15 Elections to the Cornea Section 17:00-18:15 Elections to the Retina Section 17:00-18:00 COURSE: 5. Evidence-based treatment of mycotic 
corneal ulcerations

18:15-19:30 Elections to the Pediatric Ophthalmology and Strabology 
Section 18:15-19:30 Elections to the Neuro-opthalmology  

and Clinical Electrophysiology Section
18:15-19:15 COURSE: 6. The value of various methods in the diagnosis 

and assessment of glaucoma progression in children

19:30-20:45 Elections to the Young Ophthalmologists Section 19:35-20:40 ESCRS session 19:30-20:30 COURSE: 7. Cross-linking in unusual cases
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8.30-13:00 ABJ Vision workshops

9:05-9:11 Awarding an honorary membership of the Polish Ophthalmological Society 14.40-15.20 Cocktail with an Expert 

9:11-9:21 Welcoming by the new president of the Polish Ophthalmological Society

9:21-9:36 Keynote lecture – prof. Maciej Krawczyński Time Room: Warszawa Praga

9:37-9:52 Keynote lecture – prof. Nataliya Pasyechnikova 16:00-17:00 Hoya workshops

9:53-10:13 Keynote lecture – prof. Zoltan Z. Nagy 10:00-11:40 Eye injuries and Ergopthalmology 

10:14-10:29 Keynote lecture – prof. Jacek P. Szaflik 11:40-12:00 BREAK Time Room: Warszawa Wawer 

10:29-12:50 Varia 1 – Cataract 12:00-13:15 Varia 3 – Cornea, part I 10:00-18:00 Allergan by AbbVie workshops

12:50-:13:05 BREAK 13:15-13:25 BREAK

13:05-14:50 Varia 2 – Retina 13:25-14:25 Epidemiology 1 

14:50-15:20 LUNCH 14:20-15:15 LUNCH

15:20-16:50 Glaucoma 1 15:15-16:45 Epidemiology 2 

16:50-17:00 BREAK 16:45-17:05 BREAK
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18:10-19:10 Quantel Medical session

S
A

T
U

R
D

A
Y

 –
 J

u
n

e 
1

1
, 2

0
2

2

Time Room: Warszawa Zachodnia Time Room: Warszawa Wschodnia Time Room: Warszawa Wileńska 
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SPIS TREŚCI
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PROGRAM POZAMERYTORYCZNY / NON-SCIENTIFIC PROGRAM

Foto: Centrum Nauki Kopernik

W dniu 10.06.2022 zapraszamy Państwa do CENTRUM NAUKI KOPERNIK 
w Warszawie, na wieczór pełen ciekawych doświadczeń.

Będziecie Państwo mogli przez chwilę odkrywać, doświadczać i działać..
Strefa Eksperymentowania to centralna ekspozycja Kopernika, mieszcząca się w ogromnej, 

otwartej przestrzeni pierwszego piętra. Poświęcona jest przyrodzie i zachodzącym 
w niej zjawiskom oraz człowiekowi i ludzkiej percepcji świata fizycznego.  

Można tu samodzielnie eksperymentować przy około 200 stacjach doświadczalnych.
Serdecznie zapraszamy!

Koszt udziału wynosi 250 pln.
Opłata obejmuje wstęp do Centrum Nauki Kopernik,  

posiłek, wstęp do Strefy Eksperymentowania.
Liczba miejsc ograniczona.

Impreza towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.
Impreza towarzysząca nie jest finansowana ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED  

oraz Partnerów SOWE.

On June 10, 2022, we invite you to the COPERNICUS SCIENCE CENTER  
in Warsaw for an evening full of exciting experiences. 

For a moment, you will be able to experiment, discover and act. The Experimental Zone,  
which is the main exhibition in the Copernicus, is a large open space that takes up most of the 
upper floor. It is dedicated to nature and its phenomena, to humans and our perception of the 
physical world. In this section, you can experiment on your own, using around 200 exhibits. 

You’re welcome to join us!



PROGRAM NAUKOWY
SCIENTIFIC PROGRAMME

PROGRAM NAUKOWY
SCIENTIFIC PROGRAMME



53. ZJAZD OKULISTÓW POLSKICH
W A R S Z A W A ,  9 - 11 . 0 6 . 2 0 2 224 SPIS TREŚCI

10:00-11:00
Rada Okulistów Polskich

11:00-13:30
Walne Zgromadzenie Delegatów PTO i Wybory do Zarządu Głównego PTO

13:30-14:30 
PRZERWA NA LUNCH

14:30-15:45
Wybory do Sekcji Jaskry

15:45-17:00
Wybory do Sekcji Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej

17:00-18:15 
Wybory do Sekcji Rogówki

18:15-19:30
Wybory do Sekcji Okulistyki Dziecięcej i Strabologii

19:30-20:45
Wybory do Sekcji Młodych Okulistów

CZWARTEK / THURSDAY
 9.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Zachodnia
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14:30-15:45
Wybory do Sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących

15:45-17:00
Wybory do Sekcji Urazów Oka i Ergoftalmologii

17:00-18:15
Wybory do Sekcji Siatkówki

18:15-19:30
Wybory do Sekcji Neurookulistyki i Elektrofizjologii Klinicznej

CZWARTEK / THURSDAY
 9.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel
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Sesja ESCRS
ESCRS Session
Moderators: 
Ewa Mrukwa-Kominek, Nic Reus

Cataract surgery in XXI century

19:35-19:47

ESCRS/1.  Wskazania i trendy epidemiologiczne
Indications and epidemiological trends

  Stefan Palkovits
 Hanusch Hospital, Department of Ophthalmology, Vienna, Austria

19:48-20:00

ESCRS/2.  Postępy w pomiarach przedoperacyjnych i śródoperacyjnych oraz w 
obliczaniu mocy soczewki
Advancements in preoperative and intraoperative measurements  
and IOL power calculations

  Sava Baršić
 Eye Clinic, University Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

20:01-20:13

ESCRS/3.  Innowacje w chirurgii zaćmy
Innovations in surgical procedures

  Alja Črnej Khoueir 
 Surgical Center Rožna dolina, Ljubljana, Slovenia

20:14-20:26

ESCRS/4.  Obecne i przyszłe technologie soczewek wewnątrzgałkowych 
Current and future IOL technologies

  Filomena Ribeiro
 Hospital da Luz Lisboa, Lisbon University, Lisabon, Portugal 

20:26-20:40 
  DYSKUSJA / DISCUSSION

  19:35-20:40

CZWARTEK / THURSDAY
 9.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel

SESJA ESCRS 
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Kursy / Courses

10:45-11:45

KURS 0.  40+ i co dalej?
 40+ and what’s next?

Łukasz Kołodziejski1,2, Tomasz Gałecki1,3, Marta Pietruszyńska1,4, Maciej Bedliński1

1. Libermedic Warszawskie Centrum Okulistyczne
2. Klinika Okulistyki CMKP
3. Klinika Okulistyki II WL WUM; SPKSO w Warszawie
4. Klinika Okulistyki USK w Białymstoku

12:00-13:00

KURS 1.  Patologiczne łzawienie – diagnostyka i leczenie
 Pathological lacrimation – diagnosis and treatment

Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna WIML, Warszawa

13:15-14:15

KURS 2.  Młody okulista na ostrym dyżurze
 A young ophthalmologist in the emergency room

Magdalena Kucharczyk-Pośpiech1, Marta Pietruszyńska2, Anna Dąbrowska3,  
Tomasz Tomczyk3

1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi
2. Klinika Okulistyki USK w Białymstoku
3. Katedra i Klinika Okulistyki SUM w Katowicach

14:30-15:30

KURS 3.  Zabiegi laserem Nd:YAG – technika kapsulotomii, irydotomii i witreolizy
 Nd:YAG laser treatments – capsulotomy, iridotomy and vitreolysis

Andrzej Dmitriew
Katedra i Klinika Okulistyki UM w Poznaniu, Szpital św. Wojciecha w Poznaniu

15:45-16:45

KURS 4.  Obliczanie mocy soczewek wewnątrzgałkowych oparte na faktach
 Evidence-based calculation of the power of intraocular lenses

Justyna Izdebska1,2, Janusz Skrzypecki1,3

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2. Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3. Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

CZWARTEK / THURSDAY
 9.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Gdańska

Równolegle / Parallel

KURSY
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17:00-18:00

KURS 5.  Leczenie grzybiczych owrzodzeń rogówki oparte na faktach
 Evidence-based treatment of mycotic corneal ulcerations

Justyna Izdebska1,2, Janusz Skrzypecki1,3, Joanna Przybek-Skrzypecka1,2

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
2. Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
3. Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

18:15-19:15

KURS 6.  Wartość różnych metod w diagnostyce i ocenie progresji jaskry u dzieci
 The value of various methods in the diagnosis and assessment of  
 glaucoma progression in children

Marek Prost
Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

19:30-20:30

KURS 7.  Cross-linking w nietypowych przypadkach
 Cross-linking in unusual cases

Łukasz Kołodziejski, Aleksandra Opala, Patrycja Duda, Dawid Wiącek
Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie
Libermedic Warszawskie Centrum Okulistyczne

CZWARTEK / THURSDAY
 9.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Gdańska

Równolegle / Parallel

KURSY
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Sesja inauguracyjna
Inaugural Session
Prezydium: 
Iwona Grabska-Liberek, Maciej Krawczyński, Bożena Romanowska-Dixon,  
Jacek P. Szaflik

9:00-9:05
Rozpoczęcie 53. Zjazdu Okulistów Polskich
Opening of the 53rd Congress of the Polish Ophthalmological Society 

9:05-9:11
Wręczenie honorowego członkostwa PTO
Awarding an honorary membership of the Polish Ophthalmological Society

9:11-9:21 
Powitanie Uczestników Zjazdu przez Nowego Prezesa PTO
Welcoming by the new president of the Polish Ophthalmological Society

9:21-9:36

I/1. WYKŁAD INAUGURACYJNY
Dziedziczne neuropatie nerwów wzrokowych – nowe perspektywy
Hereditary optic nerve neuropathies – a new perspective
Profesor Maciej Krawczyński (Poznań, Polska)

9:37-9:52

I/2. WYKŁAD INAUGURACYJNY
Ukraińskie Towarzystwo Okulistyczne podczas wojny
Ukrainian Society of Ophthalmologists during the War 
Profesor Nataliya Pasyechnikova (Odessa, Ukraina) – on-line
Prezes Ukraińskiego Towarzystwa Okulistycznego 

  9:00-10:29

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Zachodnia

SESJA  
INAUGURACYJNA
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9:53-10:08

I/3. WYKŁAD INAUGURACYJNY
Trabekulektomia z wykorzystaniem lasera femtosekundowego: prospektywne, 
jednoośrodkowe badanie kliniczne nieinwazyjnej procedury trabekulektomii 
w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowe 
Femtosecond Laser Trabeculotomy: A prospective single center clinical study  
of a non-invasive trabecular procedure for lowering IOP
Profesor Zoltan Z. Nagy (Budapeszt, Węgry) – on-line

10:09-10:29

I/4. WYKŁAD INAUGURACYJNY
PTO w czasach pandemii
Polish Ophthalmological Society during pandemic
Profesor Jacek P. Szaflik (Warszawa, Polska)
Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Zachodnia
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INAUGURACYJNA
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Sesja Varia 1 – Zaćma
Varia Session 1 – Cataract
Prezydium:
Justyna Izdebska, Piotr Jurowski, Ewa Langwińska, Wojciech Omulecki,  
Jacek P. Szaflik 

10:29-10:39

VI/1.  Cięcie w przeClear corneal incision vs tylne cięcie rąbkowe (ang. near clear 
ncision) w fakoemulsyfikacji – wyniki wstępne
Clear corneal incision vs near clear incision in phacoemulyfication – initial 
results

Wojciech Omulecki, Bartosz Biliński 
Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

10:40-10:50

VI/2.  Pacjent z zaćmą w 2022 roku. Jakie mamy możliwości?
Patient with cataracts in 2022. What possibilities do we have?

Jacek P. Szaflik1,2,3, Tomasz Gałecki²
1. Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
3. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie
Wykład firmowy Alcon

10:51-11:01

VI/3.  Soczewka multifokalna czy EDOF? TECNIS Synergy™ – hybrydowe 
rozwiązanie na aktualne pytanie 
Multifocal or extended depth of focus (EDOF)? TECNIS Synergy – novel, 
hybrid solution

Jacek P. Szaflik1,2,3, Jakub Dudziński2,3, Agata J. Ordon1,3,4

1. Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
3. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie
4. Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, I katedra Chorób Oczu, Uniwersytet Medyczny 
w Łodzi
Wykład firmowy Johnson and Johnson / Efmed

  10:29-12:50

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Zachodnia

SESJA VARIA 1 
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11:02-11:10

VI/4.  Walidacja kalkulatora London Vision Clinic, w połączeniu z pomiarem 
UBM, do predykcji vault po wszczepieniu soczewek fakijnych w oczach 
nadwzrocznych – doniesienie wstępne
Vault prediction with London Vision Clinic phakic lens size calculator 
combined with ultrabiomicroscopy measurements in hyperopic eyes – 
preliminary findings 

Justyna Izdebska1,2,4, Janusz Skrzypecki1,3, Jan Bombuy5, Jerzy Szaflik1,4, Jacek P. Szaflik1,2,4 
1.Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie 
2. Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
3. Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
4. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika prof. Jerzego Szaflika, Warszawa 
5. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

11:11 -11:19

VI/5.  Oj, boli boli – ból okołooperacyjny w chirurgii zaćmy
Oh, it hurts – perioperative pain in cataract surgery

Ewa Langwińska1,2,, Karolina Pielak2 , Agata Joanna Ordon2, Katarzyna Malinowska2 
1. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa 

11:20-11:28

VI/6.  Czy Monofocal+ to EDOF? Przegląd soczewkowych konstrukcji 
załamywania światła w zakresie rozszerzającym widzenie do dali 
o odległości pośrednie
Is Monofocal+ EDOF? Review of IOL light focusing constructions in the 
range extending far distance vision to uncorrected intermediate

Andrzej Dmitriew
Katedra Okulistyki UM w Poznaniu 
reOptis - Okulistyka Szpitala św. Wojciecha w Poznaniu

11:29-11:37

VI/7.  Doświadczenia z krzywej uczenia dla dwóch systemów automatycznego 
otwarcia torebki przedniej - Capsulaser i Zepto
Learning curve experiences for two automatic anterior lens capsule 
opening systems - Capsulaser and Zepto

Andrzej Dmitriew 
Katedra Okulistyki UM w Poznaniu 
reOptis - Okulistyka Szpitala św. Wojciecha w Poznaniu 

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022
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11:38-11:48

VI/8.  Racjonalna sterydoterapia po zabiegach w chirurgii okulistycznej
Rational steroid therapy after ophthalmic surgery

Jacek P. Szaflik1,2,3, Monika Łazicka-Gałecka1,2

1. Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
3. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie
Wykład firmowy Bausch + Lomb

11:49-11:57

VI/9.  Wpływ centralnej grubości rogówki na dokładność formuł Kane,  
EVO oraz Hill-RBF 
Effect of central corneal thickness on refractive predictions of Kane,  
EVO and Hill-RBF formulas

Janusz Skrzypecki1,3, Justyna Izdebska1,2, Agata Ordon1,4, Karolina Pielak1, Jacek P. Szaflik1,2 
1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie 
2. Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
3. Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
4. Zakładu Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

11:58-12:06

VI/10.  Przydatność i skuteczność zintegrowanego z mikroskopem Lumera 
komputerowego systemu znakowania osi astygmatyzmu w chirurgii zaćmy 
z wykorzystaniem sztucznych soczewek torycznych
Usefulness and effectiveness of a computer system for marking the axis  
of astigmatism integrated with the Lumera microscope in cataract surgery 
with the use of artificial toric lenses

Leszek Kuprjanowicz, Elżbieta Krytkowska, Anna Machalińska
I Katedra i Klinika Okulistyki PUM, Szczecin 

12:07-12:15

VI/11.  Wrodzona dysfunkcja soczewki własnej jako niediagnozowana przyczyna 
obniżenia jakości widzenia oraz ostrości wzroku do dali.  
Trzyletnie doświadczenia własne
Congenital lens dysfunction as an undiagnosed reason of deterioration 
of quality of vision and visual acuity to far distances. Three years of own 
experiences

Adam Cywiński, Martyna Michulec
Śląskie Centrum Leczenia Oczu, Żory, Polska 

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Zachodnia
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12:16-12:26

VI/12.  Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych oparte na faktach
Janusz Skrzypecki
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wykład firmowy Senju

12:27-12:37

VI/13.  Współczesne algorytmy leczenia pacjenta z DME 
Modern treatment algorithms for patient with DME

Maciej Gawęcki
Centrum Okulistyczne Dobry Wzrok w Gdańsku
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
Wykład firmowy Bayer

12:37-12:50
DYSKUSJA / DISCUSSION

12:50-13:05
PRZERWA KAWOWA / BREAK

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022
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Sesja Varia 2 – Siatkówka
Varia Session 2 – Retina
Prezydium: 
Anna Gotz-Więckowska, Radosław Kaczmarek, Jerzy Mackiewicz,  
Zofia Anna Nawrocka, Jerzy Nawrocki

13:05-13:15

VII/1.  Zmiany morfologiczne i leczenie błon przedsiatkówkowych
Morphology and treatment of epiretinal membranes 

Jerzy Nawrocki, Zofia Nawrocka, Zofia Anna Nawrocka
Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia”, Łódź 
Gabinet Okulistyczny, Łódź 

13:16-13:24

VII/2.  Swept Source OCT Angiografia w przedarciowym odwarstwieniu siatkówki 
leczonym za pomocą różnych technik
Swept-source angio-OCT in rhegmatogenous retinal detachment treated 
with various techniques

Zofia Anna Nawrocka, Zofia Nawrocka, Jerzy Nawrocki
Klinika Okulistyczna Jasne Błonia

13:25-13:33

VII/3.  Błona nasiatkówkowa pod lupą – spojrzenie na znany temat okiem 
mikroskopu

Radosław Kaczmarek
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

13:34-13:42

VII/4. Terapia anty-VEGF w chorobie Coatsa 
Anty-VEGF therapy in Coats disease

Anna Gotz-Więckowska, Joanna Siwiec-Prościńska, Joanna Miękiszak, Marta Pawlak
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  13:05-14:50

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022
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13:43-13:53

VII/5.  Wyzwania w ocenie parametrów okołodołkowej strefy beznaczyniowej 
w krótkich i długich gałkach ocznych 
Challenges in assessing the parameters of the perifoveal avascular zone  
in short and long eyeballs

Bartosz L. Sikorski
Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernica, Bydgoszcz

13:54-14:04

VII/6.  Poprawa jakości obrazowania i dokładności pomiarów OCT 
z wykorzystaniem sztucznej inteligencji 
Improving imaging quality and accuracy of OCT measurements with  
the use of artificial intelligence

Bartosz L. Sikorski1, Krzysztof Krawiec2 
1. Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernica, Bydgoszcz 
2. Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, Politechnika Poznańska, Poznań

14:05-14:13

VII/7.  Parametryczna analiza struktury i funkcji siatkówki po opasaniu gałki 
ocznej z powodu przedarciowego odwarstwienia siatkówki
Parametric analysis of the retinal structure and function after treatment 
of macula-on rhegmatogenous retinal detachment with scleral buckling 
surgery

Przemysław Zabel1,2,3, Katarzyna Zabel1,2,3, Karolina Kaźmierczak2, Martyna Stankiewicz2, 
Damian Jaworski3,4, Karolina Suwała1, Joanna Stafiej2, Grażyna Malukiewicz2,  
Jakub J. Kałużny1,3

1. Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu 
2. Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 
3. Klinika Okulistyczna „Oftalmika” w Bydgoszczy
4. Klinika Okulistyki i Optometrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

14:14-14:22

VII/8.  Prospektywna analiza zmian przestrzeni przedsiatkówkowej u pacjentów 
z trakcją szklistkowo-siatkówkową
Prospective analysis of changes in the preretinal space in patients with 
vitreoretinal traction

Elżbieta Marciniak1, Agnieszka Stankiewicz2 , Tomasz Marciniak2 , Marcin Stopa1 

1. Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
2. Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów, Instytut Automatyki i Robotyki,  
Politechnika Poznańska

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022
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14:23-14:31

VII/9.  Ocena funkcjonalna i strukturalna nerwu wzrokowego u pacjentów po 
witrektomii tylnej z podaniem oleju silikonowego – obserwacje własne
Evaluation of optic nerve structure and function after pars pana vitrectomy 
with silicon oil endotamonade

Adriana Laudencka, Karolina Kaźmierczak, Mateusz Burduk, Katarzyna Łapińska-Duczmal, 
Agata Soczyńska, Martyna Stankiewicz, Grażyna Malukiewicz
Katedra i Klinika Chorób Oczu CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu

14:32-14:40

VII/10.  Zastosowanie metody ACP przy zamknieciu makularnych otworów  
plamki żółtej
Application of the ACP method in the closure of macular holes  
in the macula

Ludmiła Popowska
„Lumed” Centrum Badań Chirurgii Refrakcyjnej, Opoczno

14:40-14:50
DYSKUSJA / DISCUSSION

14:50-15:20 
LUNCH
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Sesja Jaskra 1
Glaucoma Session 1
Prezydium:
Mariola Dorecka, Jakub J. Kałużny, Bożena Romanowska-Dixon,  
Joanna Wierzbowska, Anna Zaleska-Żmijewska

15:20-15:30

JI/1.  Najskuteczniejsze terapie przeciwjaskrowe
Bożena Romanowska-Dixon
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego
Katedra Okulistyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Wykład firmowy Adamed

15:31-15:41

JI/2.  Sztuczna inteligencja w diagnostyce jaskry – przegląd dostępnych metod
Artificial intelligence techniques in glaucoma diagnosis – review  
of available

Anna Zaleska-Żmijewska1,2, Jerzy Szaflik2, Jacek P. Szaflik1,2

1. Katedra i Klinika Okulistyki Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny
2. Centrum Badań Medycznych Brand Med. sp. zoo, Centrum Mikrochirurgii Oka Laser

15:42-15:50

JI/3.  GlaucomAI – pierwszy w klasie, niezależny od atrybutu IOP, funkcjonalny 
system inteligentnego wspomagania decyzji w diagnostyce ryzyka rozwoju 
neuropatii jaskrowej
GlaucomAI – the first in class, IOP not-dependent, functional intelligent 
decision support system for glaucomatous neuropathy risk diagnostics

Robert Wasilewicz1, Cezary Mazurek2, Juliusz Pukacki2, Hubert Świerczyński2

1. WASILEWICZ-Eye Clinic, Poznań
2. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań

15:51-15:59

JI/4.  GlaucomAI – system inteligentnego wspomagania decyzji, w zarządzaniu 
pacjentami z Nadciśnieniem Ocznym i Jaskrą Pierwotną Otwartego Kąta
GlaucomAI, an intelligent decision support system, in the management 
of patients with Ocular Hypertension and Primary Open Angle Glaucoma

 Robert Wasilewicz1, Cezary Mazurek2, Juliusz Pukacki2, Hubert Świerczyński2

1. WASILEWICZ-Eye Clinic, Poznań
2. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań

  15:20-16:50
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16:00-16:08

JI/5.  Dysregulacja śródbłonka naczyniowego u chorych na jaskrę normalnego 
ciśnienia
Vascular endothelial dysregulation in patients with normal tension glaucoma

Barbara Terelak-Borys1, Katarzyna Konieczka2,, Andreas Schoetzau2,  
Iwona Grabska-Liberek1

1. Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, SPSK im. prof. W. Orłowskiego, Warszawa
2. Department of Ophthalmology, University of Basel

16:09-16:17

JI/6.  Porównanie grubości kompleksu komórek zwojowych u pacjentów 
z zespołem pseudoeksfoliacji i osób zdrowych
Comparison of the thickness of the ganglion cell complex in patients with 
pseudoexfoliation syndrome and healthy controls

Marta P. Wiącek, Anna Szmatłoch, Sławomir Liberski, Anna Machalińska
I Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

16:18-16:26

JI/7.  Ocena zaburzeń stabilności fiksacji w jaskrze pierwotnej otwartego kąta 
przy pomocy mikroperymetrii
Alterations in fixation indices in primary open-angle glaucoma by 
microperimetry

Jakub J. Kałużny1,2,3, Katarzyna Zabel1,3, Przemysław Zabel1,2,3, Martyna Kałużna3,  
Damian Jaworski3, Karolina Suwała1, Aleksandra Gorczyca1

1. Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum w Bydgoszczy; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu
2. Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Klinika Okulistyczna „Oftalmika” w Bydgoszczy

16:27-16:35

JI/8.  Wysokie ciśnienie i zapalenie – nieszczęścia chodzą parami. Epidemiologia 
i mechanizmy jaskry zapalnej w Poradni Leczenia Zapalenia Błony 
Naczyniowej Kliniki Okulistyki WUM
High intraocular pressure and inflammation – misfortunes go hand 
in hand. Epidemiology and mechanisms of inflammatory glaucoma 
in the Outpatient Clinic for Treatment of Uveitis at the Department 
of Ophthalmology, WUM

Maria Guszkowska1, Monika Łazicka-Gałecka2 ,Tomasz Gałecki1, Anna Kamińska2,  
Jacek P. Szaflik2, Jacek Dziedziak2, Aleksandra Kuśmierz1

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
2. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
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16:35-16:50
DYSKUSJA / DISCUSSION

16:50-17:00
PRZERWA KAWOWA / BREAK
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SESJA JASKRA 2
Glaucoma Session 2
Prezydium:
Anna Kamińska, Marta Misiuk-Hojło, Anna Święch, Zbigniew Zagórski,  
Anna Zaleska-Żmijewska

17:00-17:10

JII/1.  Aktualne trendy w leczeniu jaskry
Current trends in glaucoma management

Zbigniew Zagórski
OCHO (Ośrodek Chirurgii Oka) w Nałęczowie

17:11-17:19

JII/2.  Obserwacja czy leczenie – wybór odpowiedniego postępowania w różnych 
postaciach i stadiach jaskry pierwotnej
Observation or treatment – what to choose in different types and stages 
of primary glaucoma

Anna Zaleska-Żmijewska
Katedra i Klinika Okulistyki Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

17:20-17:28

JII/3.  Ocena stężenia Genisteiny, w cieczy wodnistej oczu pacjentów z POAG,  
po doustnej suplementacji preparatem GlauCaps™
Assessment of Genistein concentration, in the aqueous humor of the eyes 
of patients with POAG, after oral supplementation with GlauCaps™

Robert Wasilewicz1, Marcin Kałużny2, Jakub J. Kałużny2, Kinga Stuper-Szablewska3,  
Paweł Kołodziejski4

1. WASILEWICZ-Eye Clinic, Poznań
2. Oftalmika, Bydgoszcz
3. Katedra Chemii, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
4. Zakład Fizjologii Zwierząt, Biochemii i Biostruktury, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

  17:00-19:25

PIĄTEK / FRIDAY
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17:29-17:37

JII/4.  Ocena wpływu GlauCaps™Genisteiny na żywotność oraz stymulowany 
TGF-β1 poziom transformacji komórek beleczkowania w miofibroblasty
Evaluation of the effect of GlauCaps™Genisteine on viability and the TGF-β1 
stimulated level of transformation of trabecular mashwork cells into 
myofibroblasts

Robert Wasilewicz1, Julia Wasilewicz1, Paweł Kołodziejski2

1. WASILEWICZ-Eye Clinic, Poznań
2. Zakład Fizjologii Zwierząt, Biochemii i Biostruktury, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

17:38-17:46

JII/5.  Ocena efektywności i bezpieczeństwa zastosowania cyklofotokoagulacji 
laserem mikropulsowym w jaskrze wtórnej u dzieci – wyniki wstępne
Evaluation of the effectiveness and safety of using Micropulse Transscleral 
Cyclophotocoagulation in secondary childhood glaucoma – preliminary 
results

Karolina Barańska1, Bogumiła Wójcik-Niklewska1,2, Erita Filipek1,2, Agnieszka Tronina1,2

1. Oddział Okulistyki Dziecięcej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
2. Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

17:47-17:55

JII/6.  Wyniki przeztwardówkowej laseroterapii mikropulsowej (MP-TLT) 
u pacjentów z jaskrą w sześciomiesięcznej obserwacji
Outcomes of micropulse transscleral laser therapy (MP-TLT) in patients 
with glaucoma in six months observation

Mariola Dorecka1,2, Wojciech Maruszczyk1, Martyna Nocoń-Bratek1, Michał Bogocz1, 
Krzysztof Rycman1, Mariola Gardocka1, Katarzyna Gontarz1,2,  
Dorota Wyględowska-Promieńska1,2, Ewa Mrukwa-Kominek1,2

1. Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM, Katowice
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny – Wydział Nauk Medycznych 
w Katowicach, Katowice

17:56-18:04

JII/7.  Porównanie oddziaływania lasera CO2 i erbowego na twardówkę 
Comparison of the effects of CO2 and erbium lasers on the sclera

Daria Kęcik1, Aleksandra Starzyńska-Kubicka2

1.Klinika Okulistyki Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus UCK WUM
2. Katedra i Zakład Patomorfologii WUM

PIĄTEK / FRIDAY
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18:05-18:13

JII/8.  Irydotomia laserowa YAG i co dalej? Wskazania do leczenia laserowego 
i postępowanie terapeutyczne po laserze YAG wśród pacjentów Kliniki 
Okulistyki WUM
Peripheral laser irydotomy and what next? Indications and management 
after laser iridotomy among patients from the Department of 
Ophthalmology Medical University of Warsaw

Małgorzata Ryk-Adamska1,2, Anna Rypniewska2 , Zbigniew Wawrzyniak3,  
Anna Zaleska-Żmijewska1,2

1. Katedra i Klinika Okulistyki Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
3. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska

18:14-18:22

JII/9.  „Czerwone oko” u pacjenta z jaskrą, czy to konieczność?
”Red eye” in a patient with glaucoma, is it a necessity?

Anna Zaleska-Żmijewska
Katedra i Klinika Okulistyki Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny

18:23-18:31

JII/10.  Głębokość blaszki sitowej twardówki jako czynnik ryzyka progresji 
neuropatii jaskrowej
Lamina cribrosa sclerae depth as a risk factor of progression 
of glaucomatous neuropathy

Marta Misiuk-Hojło, Wojciech Czak
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

18:32-18:42

JII/11.  Jak skutecznie zarządzać drugą linią terapii DME
How to effectively manage the second line of DME therapy

Ewa Fluder
Wykład firmowy Abbvie/Allergan

18:43-18:51

JII/12.  Laserować czy operować? Współczesne poglądy dotyczące postępowania 
w wąskim kącie przesączania cz. I
Laser or surgery? New advances in treatment of patients with angle 
closure, part I report

Monika Łazicka-Gałecka1, Anna Kamińska1, Tomasz Gałecki2, Maria Guszkowska2,  
Anna Okruszko2, Jacek Dziedziak1

1. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
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18:52-19:00

JII/13.  Laserować czy operować? Współczesne poglądy dotyczące postępowania 
w wąskim kącie przesączania cz. II
Laser or surgery? Modern management in treatment of patients with angle 
closure (part II)

Anna Kamińska1, Monika Łazicka-Gałecka1, Tomasz Gałecki2, Anna Okruszko2,  
Maria Guszkowska2, Jacek Dziedziak1

1. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa

19:01-19:11

JII/14.  Pacjent z wysiękową postacią AMD w centrum uwagi – korzyści płynące 
z terapii afliberceptem
Patients with ex AMD are in our limelight – advantages of treatment wit the 
use of aflibercept

Anna Święch
Wykład firmowy Bayer

19:11-19:25
DYSKUSJA / DISCUSSION
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Sesja Urazy  
i Ergoftalmologia
Eye injuries and Ergopthalmology Session
Prezydium:
Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik, Grażyna Malukiewicz,  
Jacek Robaszkiewicz, Michał Wilczyński

10:00-10:08

UE/1.  Powikłania okulistyczne po zabiegach medycyny estetycznej
Ophthalmic complications following aesthetic medicine procedures

Jean Fayet, Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

10:09-10:17

UE/2.  Wyniki wieloetapowego leczenia operacyjnego zegarkowego pęknięcia 
gałki ocznej obejmującego 270 stopni – opis przypadku
Results of multistage surgical treatment of a 270 – degree clock eyeball 
fracture – a case report WIML

Daria Kęcik, Inna Protsiuk, Konrad Solarski, Krzysztof Wasiak
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

10:18-10:26

UE/3.  Fiksacja sródtwardówkowa z użyciem modelu Carlevale w oczach 
pourazowych
Intrascleral fixation of Soleco Carlevale intraocular lens in posttraumatic eyes

Adam Cywiński
Śląskie Centrum Leczenia Oczu, Żory, Polska

10:27-10:35

UE/4.  Następstwa najczęstszych urazów narządu wzroku i sposoby ich 
zaopatrywania chirurgicznego
The consequences of the most common eye injuries and methods of their 
surgical supply

Jacek Robaszkiewicz
OKOSensor Warszawa
CMO Laser Warszawa, Klinika prof. Jerzego Szaflika

  10:00-11:40

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022

SALA / HALL
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10:36-10:44

UE/5.  Wewnątrzgałkowe ciała obce: charakterystyka chemiczna i morfologiczna 
z zastosowaniem mikroskopii elektronowej i mikroanalizy rentgenowskiej
Intraocular foreign bodies : morphological and chemical characteristics 
using scanning electron microscopy and X-ray microanalysis

Celina Helak-Łapaj1, Małgorzata Rogaczewska3, Łukasz Łapaj2, Marcin Stopa1

1. Klinika Chorób Oczu, Katedra Chorób Oczu i Optometrii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2. Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
3. Kliniczny Oddział Okulistyki, Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze, Collegium 
Medicum Uniwersytet Zielonogórski

10:45-10:53

UE/6.  Laserowa chirurgia witreoretinalna – opis przypadku masywnego wylewu 
przedplamkowego – retinopatia Valsalvy
Laser vitreoretinal surgery – case report of massive premacular 
hemorrhage – Valsalva retinopathy

Sława Borowska
Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika Profesora Jerzego Szaflika

10:54-11:04

UE/7.  Ocena częstości występowania oraz czynników ryzyka syndromu widzenia 
komputerowego wśród studentów medycyny mających zajęcia online 
podczas pandemii COVID-19
Prevalence and risk factor assessment of computer vision syndrome 
among medical students using online learning during the COVID-19 
pandemic

Magdalena Kucharczyk-Pośpiech1, Oliwia Kwaśniewska2

1. Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

11:05-11:13

UE/8.  Czy uraz oka zawsze musi oznaczać złą ostrość wzroku?
Does eye injury have to always be connected with a bad visual acuity?

Joanna Dżbik, Agnieszka Lach, Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa
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11:14-11:24

UE/9  Im więcej tym skuteczniej – nowoczesna terapia w zespole suchego oka
The more, the more effective – modern therapy in Dry Eye Syndrome 

Radosław Różycki 
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa 
wykład firmowy Bausch Lomb 

11:24-11:40
DYSKUSJA / DISCUSSION

11:40-12:00 
PRZERWA KAWOWA / BREAK

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel

SESJA URAZY  
I ERGOFTALMOLOGIA



53. ZJAZD OKULISTÓW POLSKICH
W A R S Z A W A ,  9 - 11 . 0 6 . 2 0 2 248 SPIS TREŚCI

Sesja Varia 3  
Rogówka, cz. I
Varia Session 3 – Cornea, part 1
Prezydium:
Maria Kmera-Muszyńska, Anna Machalińska, Ewa Mrukwa-Kominek,  
Radosław Różycki, Adam Wylęgała, Edward Wylęgała

12:00-12:09

VIII/1.  Analiza dynamiki zmian wybranych parametrów rogówki u pacjentów  
po przeszczepieniu błony Descemeta w obserwacji 12-miesięcznej
Changes in corneal parameters after DMEK Surgery: A Swept-Source 
imaging analysis at 12-month follow-up time

Anna Machalińska, Agnieszka Kuligowska
I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

12:10-12:18

VIII/2.  Analiza porównawcza wybranych parametrów rogówki u pacjentów 
po keratoplastyce warstwowej tylnej DMEK vs. UT-DSAEK – obserwacja 
12-miesięczna
Comparative analysis of corneal parameters in Swept-Source imaging 
between DMEK and UT-DSAEK eyes

Anna Machalińska, Agnieszka Kuligowska
I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

12:19-12:27

VIII/3.  1% 5-fluorouracyl jako leczenie podstawowe w przypadku neoplazji 
płaskonabłonkowej powierzchni oka: długoterminowe badanie kontrolne
1% 5-Fluorouracil as Primary Treatment for Ocular Surface Squamous 
Neoplasia: Long-Term Follow-up Study

Adam Wylęgała1,2, Wathanee Sripawadkul1, Mike Zein1, Osmel P. Alvarez1,  
Ghada Al Bayyat1, Anat Galor1, Carol L. Karp1

1. Bascom Palmer Eye Institute, Department of Ophthalmology, University of Miami, Miami, FL, USA
2. Zakład promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

  12:00-13:15

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel

SESJA VARIA 3 



53. ZJAZD OKULISTÓW POLSKICH
W A R S Z A W A ,  9 - 11 . 0 6 . 2 0 2 2 49SPIS TREŚCI

12:28-12:36

VIII/4.  Retrospektywna analiza sterylnych nacieków rogówkowych u pacjentów  
ze stożkiem rogówki po zabiegu Cross-Linking
Retrospective Analysis of Sterile Corneal Infiltrates in Patients with 
Keratoconus after Cross-Linking Procedure

Ewa Wróblewska-Czajka1,2, Magdalena Krok1,2, Dariusz Dobrowolski1,2, Joanna Kokot1,2, 
Anna Micińska1,2, Edward Wylęgała1,2

1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach
2. Oddział Okulistyczny Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

12:37-12:45

VIII/5.  Efektywność optycznej koherentnej tomografii w ocenie filmu łzowego  
u dzieci
The effectiveness of optical coherence tomography in the assessment  
of the tear film in children

Juliusz Chorążewicz1, Anna Pomorska2, Ninela Irga-Jaworska2

1. Katedra i Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
2. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

12:46-12:54

VIII/6.  Mikrostent Preserflo jako pierwsze leczenie zabiegowe u pacjentów  
z jaskrą w obserwacji średnioterminowej
Microstent PreserFlo as the first surgical treatment in patients with 
glaucoma in mid-term observation

Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Anna Mikołajczyk1, Wojciech Maruszczyk1, Mariola Dorecka1,2

1. Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach

12:55-13:03

VIII/7.  Keratoplastyka laserem ekscymerowym
Keratoplasty assisted with excimer laser

Bogumił Wowra1,2 , Dariusz Dobrowolski1,2,3, Ewa Wróblewska-Czajka1,2, Edward Wylęgała1,2

1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach
2. Oddział Okulistyczny Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
3. Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

13:03 -13:15
DYSKUSJA / DISCUSSION

13:15-13:25
PRZERWA KAWOWA / BREAK
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Sesja Epidemiologia 1
Epidemiology Session 1
Prezydium:
Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Iwona Grabska-Liberek,  
Bronisława Koraszewska-Matuszewska, Michał S. Nowak,  
Bożena Romanowska-Dixon

13:25-13:35

EI/1.  Polskie badania epidemiologiczne wzroku osób dorosłych w XXI wieku
Polish ophthalmic epidemiological studies in adults in XXI century

Michał S. Nowak1,2, Bożena Romanowska-Dixon3,4

1. Klinika Okulistyczna Provisus, Częstochowa, Polska
2. Instytut Optyki i Optometrii, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, Polska
3. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego Kraków, Polska
4. Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

13:36-13:46

EI/2.  Najczęstsze złośliwe nowotwory oczu w Polsce w latach 2010-2017
The most common malignant eye tumors in Poland in 2010-2017

Bożena Romanowska-Dixon1,2, Michał S. Nowak3,4, Michał Żurek5,6, Iwona Grabska-Liberek7

1. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2. Klinika Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków, Polska
3. Klinika Okulistyczna Provisus, Częstochowa, Polska
4. Instytut Optyki i Optometrii, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, Polska
5. Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, Polska
6. Szkoła Doktorska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
7. Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

13:48-13:58

EI/3.  Guzy spojówki u dzieci
Conjunctival tumors in children

Anna Chmielarz-Czarnocińska, Wojciech Adamski, Aleksandra Musioł,  
Anna Gotz-Więckowska
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  13:25-14:25
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13:59-14:09

EI/4.  Epidemiologia cukrzycy oraz retinopatii cukrzycowej w Polsce  
w latach 2013-2017
Epidemiology of diabetes mellitus and diabetic retinopathy in Poland 
during 2013-2017

Michał S. Nowak1,2, Milena Kozioł-Rostkowska3,4, Jacek P. Szaflik5, Monika Udziela5,  
Iwona Grabska-Liberek6

1. Klinika Okulistyczna Provisus, Częstochowa, Polska
2. Instytut Optyki i Optometrii, Społeczna Akademia Nauk, ul. Gdańska 121, 90-519 Łódź, Polska
3. Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, Polska
4. Szkoła Doktorska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
5. Klinka Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, SPKSO, Warszawa, Polska
6. Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

14:09-14:25
DYSKUSJA / DISCUSSION

14:30-15:15
LUNCH
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Sesja Epidemiologia 2
Epidemiology Session 2
Prezydium:
Jarosław Kocięcki, Rafał Leszczyński, Iwona Obuchowska, Olgierd Palacz,  
Joanna Przybek-Skrzypecka

15:15-15:23

EII/1.  Retinopatia cukrzycowa w pandemii COVID-19
Diabetic retinopathy in the COVID-19 pandemic

Małgorzata Wichrowska, Anna Rzeszotarska, Jarosław Kocięcki
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

15:24-15:32

EII/2.  Szansa na samodzielność – rehabilitacja wzrokowa, produkty dla osób 
słabowidzących i niewidomych, psychologiczne konsekwencje pogorszenia 
i utraty wzroku
A chance for independence – visual rehabilitation training, products for 
visually impaired and psychological consequences of deterioration and 
loss of vision 

Sława Borowska1, Martyna Borowska2

1. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika Profesora Jerzego Szaflika
2. Uniwersytet Wrocławski Wydział Psychologii

15:33-15:41

EII/3.  Wpływ pandemii COVID-19 na pracę okulistycznej izby przyjęć.  
Czy powinniśmy oczekiwać wzrostu częstości okulistycznych chorób 
autoimmunologicznych?
Effect of COVID-19 lockdowns on eye emergency department.  
Are autoimmune eye disorders to come?  

Joanna Przybek-Skrzypecka1,2, Alina Szewczuk1, Anna Kamińska2, Janusz Skrzypecki1,3, 
Jacek P. Szaflik1,2

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
2. Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
3. Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

  15:15-16:45

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel

SESJA 
EPIDEMIOLOGIA 2
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15:42-15:50

EII/4.  Wpływ pandemii COVID-19 na szkolenie specjalizacyjne rezydentów 
okulistyki w Polsce
The impact of COVID-19 pandemic on ophthalmology residency training 
in Poland

Iwona Obuchowska1, Joanna Konopińska1, Marek Rękas2

1. Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2. Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

15:51-16:01

EII/5.  Wpływ wprowadzenia nauki zdalnej na wysiłek wzrokowy do dali i bliży 
u dzieci w wieku szkolnym
The influence of the SARS-CoV-2 pandemic on outdoor and near distance 
activities in Polish schoolchildren

Piotr Kanclerz, Szymon Radomski
Przychodnia Lekarska Hygeia, Elbląg

16:02-16:10

EII/6.  Krótkowzroczność 2022
Myopia 2022

Anna Maria Ambroziak
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

16:11-16:19

EII/7.  Epidemiologia retinopatii cukrzycowej i analiza jej występowania 
z uwzględnieniem czynników społeczno-demograficznych w Polsce
Regional analysis of diabetic retinopathy and co-existing social and 
demographic factors in the overall population of Poland

Milena Kozioł-Rostkowska1, Michał S. Nowak3, Beata Koń4, Monika Udziela2,  
Jacek P. Szaflik2

1. Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia
2. Katedra Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
3. Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny w Łodzi,
4. Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa

16:20-16:28

EII/8.  Obustronne, endogenne zapalenie wewnątrzgałkowe jako komplikacja 
infekcji COVID-19

Rafał Leszczyński, Marek Sosnowski, Sebastian Sirek, Martyna Nocoń-Bratek,  
Irmina Jastrzębska-Miazga, Aleksandra Górska, Ewa Mrukwa-Kominek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel

SESJA 
EPIDEMIOLOGIA 2
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16:28-16:45 
DYSKUSJA / DISCUSSION

16:45-17:05
PRZERWA KAWOWA / BREAK

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel

SESJA 
EPIDEMIOLOGIA 2
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Sesja firmowa Alfasigma
Alfasigma Session
Retinopatia cukrzycowa w rękach trzech specjalistów

Moderator: prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

W rękach chirurga
Co łączy glikokaliks śródbłonka naczyń z retinopatią cukrzycową?
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień

W rękach diabetologa
Skuteczna prewencja powikłań naczyniowych cukrzycy– czy wykorzystujemy 
wszystkie możliwości?
prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

W rękach okulisty
Powikłania oczne w cukrzycy – retinopatia od rozpoznania najwcześniejszych 
zmian
prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

  17:05-18:05

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel

SESJA FIRMOWA 
ALFASIGMA
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Sesja firmowa  
Quantel Medical
Quantel Medical Session
Technologie przyszłości w okulistyce – udoskonalone  
metody terapii i diagnostyki

Prezydium sesji:
dr hab. n. med. Maciej Gawęcki, dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska, prof. WIML,  
dr n. med. Wojciech Adamski

Zalety laseroterapii w trybie mikropulsowym oraz multispot
Advantages of laser treatment in micropulse and multispot mode
dr hab. n. med. Maciej Gawęcki
Centrum Okulistyczne Dobry Wzrok w Gdańsku
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

Szersze spojrzenie na siatkówkę – technologia Widefield w OCT i OCT-A?
A wider perspective on retina – Widefield technology in OCT and OCT-A
dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska, prof. WIML
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

ABSOLUtnie niezbędne w USG okulistycznym
ABSOLUtely essential in ophthalmic ultrasonography
dr n. med. Wojciech Adamski
Szpital św. Wojciecha w Poznaniu
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  18:10-19:10

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel

SESJA FIRMOWA 
QUANTEL MEDICAL
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Warsztaty ABJ Vision
ABJ Vision workshops
Małoinwazyjna technika leczenia jaskry technologią Micropulse

Prowadzący:
prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek, Katowice 
dr Wojciech Maruszczyk, Katowice

Partner warsztatu: 
ABJ Vision

Warsztat jest skierowany do lekarzy okulistów pragnących poznać nowe możliwości nieinwazyj-
nego leczenia jaskry, zarówno do specjalistów planujących poszerzyć wachlarz świadczeń me-
dycznych w swoim miejscu pracy, jak i dla lekarzy nie posiadających umiejętności chirurgicznych. 
Warsztat składa się z części merytorycznej i praktycznej – trening na wetlaby.

Program godzinowy warsztatu:
 8.30 – 9.00  Wprowadzenie do tematyki: prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek
 9.00 – 9.30  Prezentacja: dr Wojciech Maruszczyk
 9.30 – 10.30  Część praktyczna (I grupa)
 10.30 – 11.30  Cześć praktyczna (II grupa)
 11.30 – 12.30  Część praktyczna (III grupa)

  8:30-13:00

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Wileńska

Równolegle / Parallel

WARSZTATY  
ABJ VISION
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Koktajl z Ekspertem
Cocktail with an Expert

Eksperci:
Bożena Romanowska-Dixon (onkologia)

Jerzy Mackiewicz (chirurgia siatkówki/urazy)

Jakub J. Kałużny (OCT w diagnostyce jaskry)

Ewa Mrukwa-Kominek (rogówka/As-OCT w chorobach rogówki)

Jacek P. Szaflik (zaćma (soczewki premium) i przeszczepy rogówki)

Alina Bakunowicz-Łazarczyk (operacje zaćmy u dzieci)

Koktajl z ekspertem to nowa forma edukacyjna dla Uczestników Zjazdu. Podczas spotkania 
w przyjaznej atmosferze, będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z ekspertem z danej dziedziny.  
Czas przeznaczony dla 1 osoby to 10 minut (w tym czas na zadanie pytania).

Zapisy na koktajl z ekspertem będą się odbywały w dniu 10 czerwca br., w recepcji konferencyjnej 
od godz. 9.00 – liczba uczestników ograniczona, liczy się kolejność zgłoszenia. 

  14:40-15:20

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Wileńska

Równolegle / Parallel
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Warsztaty  
Allergan by AbbVie
Allergan by AbbVie workshops
Warsztaty praktyczne z podawania leku Ozurdex

Partner warsztatu: 
ALLERGAN BY ABBVIE

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach zapraszamy 
do rejestracji na stoisko firmy Allergan by AbbVie.

Ilość miejsc ograniczona.

  10:00-18:00

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Wawer

Równolegle / Parallel

WARSZTATY  
ALLERGAN BY ABBVIE
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Warsztaty HOYA
Hoya workshops
MiYOSMART – Inteligentny sposób w postępowaniu  
w krótkowzroczności u dzieci. Szkolenie certyfikacyjne

Prowadząca: 
Sylwia Kijewska, Product Manager, Hoya Lens Poland

Partner warsztatu: 
HOYA

Soczewki MiYOSMART wykonane w opatentowanej technologii rozogniskowania wielosegmento-
wego D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments) to bezpieczny, łatwy, skuteczny i nieinwa-
zyjny sposób postępowania w krótkowzroczności u dzieci. Wyniki 3-letniego klinicznego badania, 
będącego kontynuacją badań dwuletnich, potwierdzają skuteczność soczewek MiYOSMART w spo-
wolnieniu krótkowzroczności średnio o 60% u dzieci w wieku 8-13 lat, w porównaniu ze standar-
dowymi soczewkami jednoogniskowymi*.

Podczas warsztatu, przedstawione zostaną cechy soczewek MiYOSMART, badania potwier-
dzające ich skuteczność oraz procedury dotyczące dopasowania tych soczewek oraz wizyt  
kontrolnych u dzieci.

Udział w szkoleniu upoważnia do przystąpienia do testu, którego zaliczenie jest podstawą 
do wydania certyfikatu Specjalisty MiYOSMART i uzyskania akredytacji do dopasowywania  
soczewek MiYOSMART.

  16:00-17:00

PIĄTEK / FRIDAY
10.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Praga

Równolegle / Parallel

WARSZTATY  
HOYA
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Sesja PIKO
PIKO Session
Prezydium:
Martyna Elas, Agnieszka Kubicka-Trząska, Krystyna Pecold,  
Bożena Romanowska-Dixon

9:00-9:08

PI/1.  Ocena objawów okulistycznych oraz profilu cytokin w filmie łzowym 
u objawowych pacjentów z COVID-19
Evaluating the ocular symptoms and tear film cytokine profile in 
symptomatic COVID-19 patients

Anna Niedźwiedź1 , Miłosz Kawa1, Ewa Pius-Sadowska1, Agnieszka Kuligowska2,  
Alicja Ziontkowska2, Dawid Wrzałek2, Anna Machalińska2

1. Zakład Patologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2. I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

9:09-9:18

PI/2.  Podwyższony poziom cytokin zapalnych a obecność cząstek wirusa  
SARS-CoV-2 w wydzielinie spojówkowej u pacjentów z pełnoobjawową 
infekcją COVID-19
Increased proinflammatory cytokines in tears correspond with 
conjunctival SARS-CoV-2 positivity in symptomatic COVID-19 patients

Anna Niedźwiedź1, Miłosz Kawa1, Ewa Pius-Sadowska1, Agnieszka Kuligowska2,  
Alicja Ziontkowska2, Dawid Wrzałek2, Marta P. Wiącek2, Anna Machalińska2

1. Zakład Patologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2. I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

9:18-9:27

PI/3.  Charakterystyka kliniczna pacjentów z chorobą Stargardta, z potwierdzoną 
mutacją w genie ABCA4
Clinical characteristics of patients with Stargardt disease, with a confirmed 
mutation in the ABCA4 gene

Kamil Szulborski, Monika Ołdak, Jacek P. Szaflik
Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  9:00-10:20

SOBOTA / SATURDAY
 11.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Zachodnia

SESJA PIKO
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9:28-9:36

PI/4.  Modele przedkliniczne czerniaka błony naczyniowej
Uveal melanoma in preclinical models

Małgorzata Szczygieł1, Anna Kozińska1, Katarzyna Jasińska-Konior1, Anna Markiewicz2, 
Bożena Romanowska-Dixon2, Martyna Elas1

1. 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

9:37-9:45

PI/5.  Inhibitor HDAC w sferoidach czerniaka błony naczyniowej oka
HDAC inhibitor in uveal melanoma spheroids

Anna Kozińska1, Małgorzata Szczygieł1, Katarzyna Jasińska-Konior1, Anna Markiewicz2, 
Bożena Romanowska-Dixon2, Martyna Elas1

1. 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

9:46-10:54

PI/6.  Polimorfizmy genowe białek układu dopełniacza a wyniki leczenia 
doszklistkowymi iniekcjami czynnika anty-VEGF u chorych na wysiękową 
postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Genetic variants of complement proteins and response to anti–vascular 
endothelial growth factor therapy in patients with exudative age-related 
macular degeneration

Agnieszka Kubicka-Trząska1,2, Katarzyna Żuber-Łaskawiec1,2, Izabella Karska-Basta1,2 

Bożena Romanowska-Dixon1,2, Marek Sanak3

1. Katedra Okulistyki Collegium Medicum UJ w Krakowie
2. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
3. Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UJ w Krakowie

10:54-10:10
DYSKUSJA / DISCUSSION

10:10-10:35
PRZERWA KAWOWA / BREAK

SOBOTA / SATURDAY
 11.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Zachodnia

SESJA PIKO
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Sesja firmowa Thea
Thea Session
Prezydium sesji:
dr hab. n. med. Justyna Izdebska, dr n. med. Joanna Przybek-Skrzypecka

Aktualizacja podejścia do leczenia zespołu suchego oka
dr hab. n. med. Justyna Izdebska1,2,3, lek. Katarzyna Samelska1,2

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2. Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny
3. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika prof. Jerzego Szaflika, Warszawa

Jak wybrać optymalną terapię nawilżającą?
dr n.med. Joanna Przybek-Skrzypecka1,2

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2. Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Quiz Thea

11:35-11:50
PRZERWA KAWOWA / BREAK

  10:35-11:35

SOBOTA / SATURDAY
 11.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Zachodnia

SESJA FIRMOWA 
THEA
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Sesja Varia 4
Neurookulistyka
Varia Session 4 – Neuro-ophthalmology
Prezydium:
Zofia Mariak, Monika Modrzejewska, Dorota Pojda-Wilczek, Piotr Skopiński,  
Ewa Tokarz-Sowińska

11:50-11:58

VIV/1.  Odpowiedź fotopowa negatywna ERG w diagnostyce neuropatii 
wzrokowych – możliwości i ograniczenia
Photopic negative response ERG in diagnostics of optic neuropathies – 
opportunities and limitations

Dorota Pojda-Wilczek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, SUM w Katowicach,
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

11:59-12:07

VIV/2.  Okulistyczne objawy w chorobach ze spektrum autyzmu (ASD)
Ocular manifestation of autism spectrum disorder

Monika Modrzejewska1, Anna Modrzejewska2, Wiktoria Bosy3, Ewelina Lachowicz1,  
Joanna Kot1, Karolina Skonieczna-Żydecka4, Bartosz Dzięcioł5

1. II Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie
2. I Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie
3. Studenckie Koło Naukowe PUM w Szczecinie
4. Samodzielna Pracownia Gerontobiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
5. Departament of Physics, The University of Tokyo

12:08-12:16

VIV/3.  Ocena dokładności zautomatyzowanych pomiarów kątów zeza 
z wykorzystaniem inteligentnego urządzenia Strabiscan
Assessment of the accuracy of automated measurements of strabismus 
angles using the intelligent Strabiscan device

Ewa Grudzińska1, Magdalena Durajczyk1, Marek Grudziński2, Łukasz Marchewka2,  
Monika Modrzejewska1

1. II Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie
2. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  11:50-13:45

SOBOTA / SATURDAY
 11.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Zachodnia

SESJA VARIA 4 
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12:17-12:25

VIV/4.  Wzrokowe potencjały wywołane jako metoda prospektywnej oceny 
neurotoksyczności takrolimusu u pacjentów po przeszczepieniu nerki
Visual evoked potentials as a method for the prospective assessment of 
tacrolimus neurotoxicity in patients after kidney transplantation

Sebastian Sirek1,2, Aureliusz Kolonko3, Dorota Pojda-Wilczek1,2

1. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach,
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach
3. Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

12:26-12:34

VIV/5.  Ocena użyteczności elektrod przedtarczkowych w badaniu 
elektromiografii powierzchniowej mięśnia okrężnego
The feasibility of the mid-pretarsal placement of the surface electrode in 
orbicularis oculi electromyography

Larysa Krajewska-Węglewicz1, Marta Banach2,3, Ewa Filipiak1, Joanna Sempińska-Szewczyk1, 
Piotr Skopiński4, Małgorzata Dorobek2

1. Oddział Okulistyki Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
2. Klinika Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
3. Klinika Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
4. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

12:35-12:43

VIV/6.  Globulina antytymocytarna jako terapia drugiego rzutu w orbitopatii 
Gravesa – wstępne wyniki prospektywnego badania jednoośrodkowego
Anti-thymocyte globulin as second-line therapy in Graves orbitopathy – 
preliminary results from a prospective single-centre study

Monika Sarnat-Kucharczyk1, Ewa Mrukwa-Kominek1, Maria Świerkot2, Gabriela Handzlik2, 
Jerzy Chudek2

1. Klinika Okulistyki, Katedry Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego, Katowice
2. Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, 
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

12:44-12:54

VIV/7.  Zagrożenia progresji krótkowzroczności w XXI wieku i rozwiązania 
technologiczne
Threats of myopia progression in the 21st century and technological solutions

Joanna Przeździecka-Dołyk
Department of Optics and Photonics, Wrocław University of Science and Technology
Department and Clinic of Ophthalmology, Medical University of Wroclaw
Deanery of Clinical Sciences, University of Edinburgh
Wykład firmowy Hoya

SOBOTA / SATURDAY
 11.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Zachodnia

SESJA VARIA 4 
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12:55-13:03

VIV/8.  Nagła, jednostronna utrata widzenia po operacji skoliozy u dziecka
Sudden, unilateral visual loss following scoliosis surgery in a child

Julia Dezor-Garus1, Anna Chmielarz-Czarnocińska1, Paweł Główka2, Elżbieta Cymerys1, 
Marta Pawlak1, Anna Gotz-Więckowska1

1. Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu

13:04-13:12

VIV/9.  Zmiany oczne w przebiegu choroby Behceta
Ocular changes in Behcet Disease

Joanna Dżbik, Joanna Brydak-Godowska, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

13:13-13:21

VIV/10.  Ocena terapii immunosupresyjnej w leczeniu przewlekłego zapalenia 
 błony naczyniowej
 Evaluation of immunosuppressive therapy in the treatment of chronic 
 uveitis

Maja Waszczyk-Łączak1, Jacek P. Szaflik2

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
2. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13:22-13:30

VIV/11.  Porównanie wyników pomiaru amplitudy akomodacji w nowym  
 autorefraktometrze zamkniętego pola z dotychczas stosowanymi  
 metodami
 Comparison of the Amplitude of Accommodation Measured Using  
 a New-Generation Closed-Field Autorefractor with Conventional  
 Subjective Methods

Piotr Kanclerz1,2, Szymon Radomski1

1. Przychodnia Lekarska Hygeia, Gdańsk, Polska
2. Helsinki Retina Research Group, University of Helsinki, Finland

13:30-13:45
DYSKUSJA / DISCUSSION

SOBOTA / SATURDAY
 11.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Zachodnia

SESJA VARIA 4 
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Sesja Jaskra 3
Glaucoma Session 3
Prezydium:
Bartłomiej J. Kałużny, Joanna Konopińska, Ewa Kosior-Jarecka, Wojciech Lubiński, 
Dorota Wyględowska-Promieńska

13:45-13:55

JIII/1.  Implantacje zastawek w jaskrze towarzyszącej wrodzonemu brakowi 
tęczówki – przegląd literatury i opis pacjenta
Valve implantation in glaucoma associated with aniridia – review and case 
report

Wojciech Lubiński, Monika Modrzejewska, Tomasz Charabin
II Klinika Okulistyki PUM, ul. Powstańców Wlkp. Szczecin

13:56-14:04

JIII/2.  Ocena wyników leczenia jaskry po implantacji XEN GEL
Assessment of glaucoma treatment results after XEN GEL implantation

Dorota Wyględowska-Promieńska1,2, Krzysztof Rycman2, Wojciech Maruszczyk2,  
Mariola Dorecka1,2

1. Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Lekarski w Katowicach,  
Śląski Uniwersytet Medyczny
2. Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

14:05-14:13

JIII/3.  Goniotomia ab interno z zastosowaniem Kahook Dual Blade w 3-letniej 
obserwacji
Ab interno goniotomy with the Kahook Dual Blade in a 3-year follow-up

Bartłomiej J. Kałużny, Anna Majer, Magda Kaszuba-Modrzejewska, Marzena Petrus
Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz

14:14-14:22

JIII/4.  Skuteczność i bezpieczeństwo trabekulotomii ab interno (GATT) 
w obserwacji 6-miesięcznej
Efficacy and safety of trabeculotomy ab interno GATT – 6-month results

Ewa Kosior-Jarecka, Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  13:45-14:45

SOBOTA / SATURDAY
 11.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Zachodnia

SESJA JASKRA 3
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14:23-14:31

JIII/5.  Zastawka Ahmeda w terapii jaskry opornej na leczenie.  
Sześć lat doświadczeń własnych
Ahmed valve application in the treatment of refractory glaucoma.  
Six years of own experiences

Adam Cywiński
Śląskie Centrum Leczenia Oczu, Żory, Polska

14:31-14:45
DYSKUSJA / DISCUSSION

14:45- 14:55
PRZERWA KAWOWA / BREAK

SOBOTA / SATURDAY
 11.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Zachodnia

SESJA JASKRA 3
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Sesja Varia 7 
Rogówka, cz. II
Varia Session 7 – Cornea, part 2
Prezydium:
Dariusz Dobrowolski, Wojciech Hautz, Danuta Karczewicz, Katarzyna Krysik, 
Edward Wylęgała

14:55-15:03

VVII/1.  Komórki macierzyste – update
Stem cells – update

Edward Wylęgała1,2, Dariusz Dobrowolski1,2,3, Ewa Wróblewska-Czajka1,2,  
Bogumił Wowra1,2, Maria Grolik1,2

1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,  
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. Oddział Okulistyczny Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
3. Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

15:04-15:12

VVII/2.  Przewlekłe zapalenie aparatu ochronnego oka – seria „trudnych” 
przypadków diagnostyki i leczenia
Case series of chronic ocular adnexae inflammation – demanding 
diagnostics and treatment

Joanna Przybek-Skrzypecka, Jacek P. Szaflik
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

15:13-15:21

VVII/3.  Analiza parametrów unerwienia rogówki u pacjentów z retinopatią 
cukrzycową – próba korelacji z zaawansowaniem zmian siatkówkowych
Analysis of corneal innervation parameters in patients with diabetic 
retinopathy – an attempt to correlate with the advancement of retinal 
changes

Agnieszka Kuligowska, Paulina Kieruzel-Radoń, Beata Stroynowska,  
Monika Kuśmierz-Wojtasik, Claudia Wietrzykowska, Marta P. Wiącek,  
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Anna Machalińska
I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  14:55-16:15

SOBOTA / SATURDAY
 11.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Zachodnia

SESJA VARIA 7 
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15:22-15:32

VVII/4.  Fakoemulsyfikator Veritas: efektywne wykorzystanie pompy perystaltycznej 
i Venturi w chirurgii zaćmy

Tomasz Gałecki
Wykład firmowy Johnson and Johnson / Efmed

15:33-15:43

VVII/5.  Cyklopentolat – rola stabilnego porażenia akomodacji w diagnostyce wad 
refrakcji u dzieci i młodzieży

Wojciech Hautz
Klinika Okulistyki, Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa 
Wykład firmowy Ofta

15:44-15:52

VVII/6.  Keratoproteza – czy prawidłowo kwalifikujemy?
Keraprosthesis – do we qualify correctly?

Dariusz Dobrowolski1,2,3, Edward Wylęgała1,2, Ewa Wróblewska-Czajka1,2, Katarzyna Krysik3, 
Anita Lyssek-Boroń3, Anna Nowińska1,2, Bogumił Wowra1,2, Maria Grolik1,2

1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,  
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. Oddział Okulistyczny Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
3. Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

15:53-16:03

VVII/7.  Optymalna antybiotykoterapia po operacji zaćmy
Dariusz Dobrowolski
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,  
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec 
Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
Wykład firmowy Bausch Lomb

16:03-16:15
DYSKUSJA / DISCUSSION

16:15

Zakończenie 53. Zjazdu Okulistów Polskich

16:15 
LUNCH

SOBOTA / SATURDAY
 11.06.2022

SALA / HALL
Warszawa Zachodnia

SESJA VARIA 7 
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9:00-9:30

Wręczenie nagród i dyplomów

Sesja Młodzi Okuliści 1
Young Ophthalmologists Session 1
Prezydium:
Joanna Gołębiewska, Justyna Izdebska, Jakub J. Kałużny, Marta Pietruszyńska

9:30-9:38

MOI/1.  Zapalenie błony naczyniowej i siatkówki o etiologii gruźliczej – opis 
przypadku
Tuberculous chorioretinits – a case report

Agata Szukała, Joanna Brydak-Godowska, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

9:39-9:47

MOI/2.  Leczenie pourazowej ropowicy powieki górnej
Treatment of post-traumatic orbital cellulitis with upper eyelid necrosis

Anna Puzewicz1, Grzegorz Kierzynka2, Celina Helak-Łapaj1, Marcin Stopa1

1. Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Szpitala Klinicznego  
im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego  
im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

9:48-9:56

MOI/3.  „Stożek w stożku” – opis przypadku
”Keartoconus in keratoconus” – case report

Marta Pietruszyńska, Joanna Konopińska
Klinika Okulistyki USK w Białymstoku

  9:30-10:40

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel

SOBOTA / SATURDAY
 11.06.2022

SESJA MŁODZI 
OKULIŚCI 1
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9:57-10:05

MOI/4.  Nadciśnienie wewnątrzgałkowe związane z torbielowatością ciała 
rzęskowego i tęczówki ”pseudoplateau iris” – opis przypadku
Elevation of intraocular pressure due to ciliary body and iris cysts 
”pseudoplateau iris” – case report

Monika Modrzejewska1, Joanna Cyrankiewicz2

1. II Katedra i Klinika Okulistyki PUM
2.Oddział Okulistyki Szpitala MSWiA w Szczecinie

10:06-10:14

MOI/5.  Ubytki w polu widzenia jako objaw choroby afektywnej dwubiegunowej 
u dziecka – opis przypadku
Visual field impairment as a symptom of bipolar disorder in a child – a 
case report

Agnieszka Tronina1,2 Janocha3, Hitnarowicz3, Jerzak3, Dorota Pojda-Wilczek2,4,  
Erita Filipek1,2

1. Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 
Oddział Okulistyki Dziecięcej
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego, SUM w Katowicach
3. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
4. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  
Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. med. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

10:15-10:23

MOI/6.  Metaliczne ciało obce w komorze przedniej po zabiegu fakoemulsyfikacji
A metallic anterior chamber foreign body after phacoemulsification

Maria Janas1, Anna Mikołajczyk-Lorkiewicz1, Marcin Stopa1,2

1. Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Heliodora 
Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Katedra Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

10:23-10:40
DYSKUSJA / DISCUSSION

10:40-11:00
PRZERWA KAWOWA / BREAK

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel

SOBOTA / SATURDAY
 11.06.2022

SESJA MŁODZI 
OKULIŚCI 1
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Sesja Młodzi Okuliści 2
Young Ophthalmologist Session 2
Prezydium:
Jerzy Mackiewicz, Bożena Romanowska-Dixon, Janusz Skrzypecki

11:00-11:10

MOII/1.  Charakterystyka objawów okulistycznych u pacjentów z infekcją COVID-19
 Characteristics of ocular symptoms in patients with coronavirus disease

Damian Świątkowski1, Dominika Gondek1, Aleksandra Ziółkowska1, Karolina Kaźmierczak2, 
Katarzyna Zabel2,3, Przemysław Zabel2

1. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy,  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum w Bydgoszczy,  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

11:11-11:21

MOII/2.  Oczne manifestacje w przebiegu infekcji COVID-19
 Ocular manifestations following COVID-19 infection

Monika Modrzejewska1, Joanna Cyrankiewicz2

1. II Katedra i Klinika Okulistyki PUM
2. Oddział Okulistyki Szpitala MSWiA w Szczecinie

11:22-11:30

MOII/3.  Ektazja naczyniówki jako jedna z chorób związana z pachychoroid –  
 obserwacja 3-letnia
 Focal choroidal excavation as a one of pachychoroid spectrum diseases –  
 Three-year observational study

Joanna Gołębiewska1, Paulina Szabelska1, Joanna Brydak-Godowska2, Radosław Różycki1

1. Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
2. Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

11:31-11:39

MOII/4.  Tętniaki prosówkowate Lebera
 Leber’s miliary aneurysms

Karolina Szeremeta, Joanna Brydak-Godowska, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik
Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawa

  11:00-12:20

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel

SOBOTA / SATURDAY
 11.06.2022

SESJA MŁODZI 
OKULIŚCI 2
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11:40-11:48

MOII/5.  Gęstość komórek śródbłonka rogówki mierzona za pomocą mikroskopii  
 spekularej i konfokalnej
 Corneal endothelial cells density measured by specular and confocal  
 microscopy

Damian Jaworski1,2, Patryk Młyniuk1,2, Patrycja Zdziarska1, Bartłomiej J. Kałużny1,2

1. Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Klinika Okulistyczna Oftalmika w Bydgoszczy

11:49-11:57

MOII/6.  Zmętnienie soczewki własnej po zabiegu witrektomii z endotamponadą  
 gazem SF6
 Lens Opacities after pars plana vitrectomy with intraocular SF6 gas  
 tamponade

Aleksandra Górska, Irmina Jastrzębska-Miazga, Piotr Gorostowicz, Martyna Nocoń-Bratek, 
Anna Lorenc, Katarzyna Kowalska, Sebastian Sirek, Rafał Leszczyński, Ewa Mrukwa-Kominek
Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

11:58-12:06

MOII/7.  Argos czy IOLMaster 700 – który z nich jest lepszy? Porównanie dwóch  
 biometrów typu „Swept Source” – analiza przedoperacyjna wybranych  
 parametrów biometrycznych 
 Is one of them better? Comparison between two swept-source optical  
 coherence tomography-based biometers – preoperative analysis  
 of selected biometric paramete

Mateusz Porwolik, Ewa Mrukwa-Kominek, Monika Sarnat-Kucharczyk
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

12:06-12:20
DYSKUSJA / DISCUSSION

12:20-12.25

PODSUMOWANIE SESJI PLAKATOWEJ
Jerzy Mackiewicz, Bożena Romanowska-Dixon, Joanna Przybek-Skrzypecka

12.25-12:35
PRZERWA KAWOWA / BREAK

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel

SOBOTA / SATURDAY
 11.06.2022

SESJA MŁODZI 
OKULIŚCI 2
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Sesja Varia 5 – Onkologia
Varia Session 5 – Oncology 
Prezydium:
Anna Machalińska, Bożena Romanowska-Dixon, Iwona Rospond-Kubiak,  
Radosław Różycki, Jerzy Szaflik

12:35-12:43

VV/1.  Uwaga – czerniak!
Attention melanoma!

Bożena Romanowska-Dixon, Anna Markiewicz
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Klinika Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

12:44-12:52

VV/2.  Brachyterapia Ru-106 całego odcinka przedniego w leczeniu guzów 
tęczówki i ciała rzęskowego
Whole anterior segment irradiation with ruthenium plaque

Iwona Rospond-Kubiak1, Wojciech Adamski1, Weronika Mularska1, Adam Chicheł2

1. Katedra Okulistyki I Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2. Zakład Brachyterapii, Wielkopolskie Centrum Onkologii

12:53-13:03

VV/3.  Niezaspokojone potrzeby w obszarze chorób wysiękowych siatkówki –  
czy blokowanie VEGF jest jedyną drogą do sukcesu terapeutycznego?

Bożena Romanowska-Dixon
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Klinika Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Wykład firmowy Roche

13:04-13:12

VV/4.  Efekt kosmetyczny enukleacji z powodu czerniaka błony naczyniowej
Cosmetic outcome of enucleation for uveal melanoma

Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Katedra Okulistyki UJCM w Krakowie,
Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

  12:35-14:10

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel

SOBOTA / SATURDAY
 11.06.2022

SESJA VARIA 5 
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13:13-13:21

VV/5.  Terapia Beovue – trudne przypadki
Beovue therapy – difficult cases

Sława Borowska
Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika Profesora Jerzego Szaflika

13:22-13:30

VV/6.  Dieta i styl życia modulują aktywność endogennego układu 
antyoksydacyjnego u pacjentów ze zwyrodnieniem plamki związanym 
z wiekiem (AMD): korelacje z nasileniem choroby
Dietary and Lifestyle Factors Modulate the Activity of the Endogenous 
Antioxidant System in Patients with Age-Related Macular Degeneration: 
Correlations with Disease Severity

Elżbieta Krytkowska1, Aleksandra Grabowicz1, Elżbieta Cecerska-Heryć2,  
Daria Śleboda-Taront2 , Katarzyna Mozolewska-Piotrowska1, Barbara Dołęgowska2,  
Marta P. Wiącek1, Anna Machalińska1

1. I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2. Zakład Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

13:31-13:39

VV/7.  Rola czynników fenotypowych i genetycznych w progresji zwyrodnienia 
plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) – 3-letnia obserwacja
The influence of phenotypic and genetic factors on age-related macular 
degeneration (AMD) progression – a 3-year-follow-up

Elżbieta Krytkowska, Aleksandra Grabowicz, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska,  
Marta P. Wiącek, Anna Machalińska
I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

13:40-13:48

VV/8.  Niewysiękowa neowaskularyzacja w plamce – obserwacja roczna
Non-exudative macular neovascularization – one-year follow-up

Joanna Gołębiewska, Magdalena Rerych, Katarzyna Paczwa, Radosław Różycki
Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

13:49-13:57

VV/9.  Zmiana na brolucizumab w wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki 
związanego z wiekiem niereagującego na bewacizumab
Switching to brolucizumab in neovascular age related macular 
degeneration irresponsive to bevacizumab

Wojciech Adamski, Andrzej Dmitriew
reOptis / Okulistyka Szpitala św. Wojciecha w Poznaniu

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia
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13:57-14:10
DYSKUSJA / DISCUSSION

14:10-14:25
PRZERWA KAWOWA / BREAK

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel

SOBOTA / SATURDAY
 11.06.2022

SESJA VARIA 5 



53. ZJAZD OKULISTÓW POLSKICH
W A R S Z A W A ,  9 - 11 . 0 6 . 2 0 2 278 SPIS TREŚCI

Sesja Varia 6 – Różne
Varia Session 6 – Various
Prezydium:
Erita Filipek, Andrzej Grzybowski, Anna Nowińska, Marek Prost, Beata Urban

14:25-14:33

VVI/1.  Badania nad przyczynami występowania krótkowzroczności u dzieci 
urodzonych przedwcześnie
Studies on the causes of myopia in premature babies

Marek Prost
Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

14:34-14:42

VVI/2.  Stosowanie somatropiny a krótkowzroczność
The use of somatropin and myopia

Marek Prost
Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

14:43-14:51

VVI/3.  Nadużywanie antybiotyków w praktyce okulistycznej i jak to zmienić?
Overuse of antibiotics in ophthalmic practice and how to change it?

Andrzej Grzybowski
Kierownik Katedry Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Kierownik Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych, Poznań

14:52-15:00

VVI/4.  Analiza parametrów komory przedniej oka w zespole pseudoeksfoliacji 
przy użyciu optycznej koherentnej tomografii
Anterior eye chamber parameters analysis in pseudoexfoliation syndrome 
using optical coherence tomography

Anna Nowińska1,2, Michał Dembski1, Klaudia Ulfik-Dembska1

1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach
2. Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach
3. Oddział Okulistyczny; Szpital Śląski w Cieszynie

  14:25-15:55

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel
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15:01-15:09

VVI/5.  Irydoangiografia fluoresceinowa jako metoda określania zaburzeń 
naczyniowych w tęczówce u pacjentów w różnych stadiach zaawansowania 
zespołu pseudoeksfoliacji
The iris fluorescein angiography as a method for determination of vascular 
changes at various stages of pseudoexfoliation syndrome

Małgorzata Frankowska-Gierlak
Oddział Okulistyki, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

15:10-15:18

VVI/6.  Dermatoskopia w analizie zmian skóry powiek
Dermoscopy of the eyelid lesions

Wojciech Adamski1, Kinga Adamska2, Iwona Rospond-Kubiak1

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

15:19-15:27

VVI/7.  Przyczyny podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego po 
przeszczepach rogówki
The mechanism of intraocular pressure rise after keratoplasty

Diana Wyroślak- Bednarek, Zofia Pniakowska, Piotr Jurowski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej

15:28-15:38

VVI/8.  Rola nawilżania powierzchni oka przed i po zabiegach chirurgicznych
Justyna Izdebska
Wykład firmowy Alcon

15:38-15:55
DYSKUSJA / DISCUSSION

SALA / HALL
Warszawa Wschodnia

Równolegle / Parallel
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Sesja Pielęgniarska
Nursing Session
Prezydium:
Joanna Major, Joanna Marchlewicz, Bogumiła Wójcik-Niklewska, Jolanta Zięba

10:00-10:15

1.  Jak zminimalizować ryzyko zakażenia miejsca operowanego?
How to minimize the risk of surgical infection?

Renata Tomasik, Jolanta Zięba, Joanna Marchlewicz
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

10:16-10:31

2.  Zalety stosowania Mydrane w przygotowaniu pacjentów do operacji zaćmy – 
obserwacje własne
Advantages of Mydrane used in patients preparation for cataract surgery – 
own observations

Jolanta Zięba, Joanna Marchlewicz
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

10:32-10:47

3.  Ocena bólu oraz wybranych stanów emocjonalnych u pacjentów 
poddawanych brachyterapii
Assesment of pain and selected emotional states in patients undergoing 
brachytherapy

Joanna Marchlewicz, Jolanta Zięba
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

10:47-11:02

4.  Badanie ostrości wzroku i czynności narządu wzroku u dzieci w wieku szkolnym
Bogumiła Wójcik-Niklewska
Klinika Okulistyki Dziecięcej, Katedra Okulistyki Śląski Uniwersytet Medyczny UCK Katowice

11:03-11:18

5.  Immunologia oka w kontekście przeszczepów rogówki wysokiego ryzyka
Joanna Major
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie

11:18-11:30
DYSKUSJA / DISCUSSION

  10:00-11:30

SALA / HALL
Warszawa Wileńska

Równolegle / Parallel
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Podsumowanie  
sesji plakatowej
Conclusion of the Poster Session
Prezydium:
Jerzy Mackiewicz, Bożena Romanowska-Dixon, Joanna Przybek-Skrzypecka

P/1.  Opis przypadku ciężarnej pacjentki z niecharakterystycznym obrazem 
centralnej surowiczej chorioretinopatii
Case report of a patient with uncharacteristic image of central serous 
chorioretinopathy during pregnancy
Jakub Sidor, Patrycja Duda, Barbara Terelak-Borys, Iwona Grabska-Liberek
Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego SPSK im. W. Orłowskiego Warszawa

P/2.  Nawrotowe zapalenie nerwu wzrokowego u dziecka w przebiegu 
stwardnienia rozsianego – opis przypadku
Case report: Recurrent optic neuritis in a child with multiple sclerosis
Joanna Zawistowska, Monika Fedor, Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego w Białymstoku

P/3.  Co może się kryć pod maską AMD?
What lies beneath the mask of AMD?
Aleksandra Krasińska, Małgorzata Wichrowska, Jarosław Kocięcki
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu

P/4.  Rola OCT w diagnostyce różnicowej stwardnienia rozsianego i 
autoimmunologicznych chorób tkanki łącznej z zajęciem OUN
The Role of Optical Coherence Tomography in Differential Diagnosis of 
Multiple Sclerosis and Autoimmune Connective Tissue Diseases with CNS 
Involvement
Michał Wilczyński1, Paula Wildner2, Ewa Fernandes1, Magdalena Oset2,  
Małgorzata Siger2, Mariusz Stasiołek2, Mariola Matysiak2

1. Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  12:20-12.25

SESJA PLAKATOWA
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P/5.  Wrodzona szczelina tarczy nerwu wzrokowego i szczelina naczyniówki 
w praktyce lekarza Poradni Okulistycznej dla Dzieci
Congenital optic disc coloboma and congenital choroid coloboma in practice 
of pediatric ophthalmology outpatient clinic
Bogumiła Wójcik-Niklewska1,2, Erita Filipek1,2, Agnieszka Tronina1,2, Lidia Nawrocka2, 
Karolina Barańska2, Katarzyna Ryt2, Magdalena Adamczyk-Frystacka2

1. Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Oddział Okulistyki Dziecięcej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w 
Katowicach

P/6.  Ocena jakości życia pacjentów ze zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem
Assessment of quality of life in patients with age-releted macular degeneration
Małgorzata Seredyka-Burduk1, Justyna Nowicka2, Grażyna Malukiewicz3,  
Bartłomiej J. Kałużny1

1. Klinika Okulistyki i Optometrii Katedra Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Gdańska” w Bydgoszczy
3. Klinika Chorób Oczu Katedra Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

P/7.  Obustronna ptoza w przebiegu przewlekłej postępującej zewnętrznej 
oftalmoplegii u pacjenta z zespołem Kearns’a-Sayre’a. Opis przypadku
Bilateral ptosis in the course of chronic progressive external 
ophthalmoplegia in a patient with Kearns-Sayre syndrome. Case report
Alena Zaitsava, Anna Piotrowicz, Mateusz Jacuński, Radosław Różycki
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

P/8.  Obustronny obrzęk plamki u pacjenta po przebytej sepsie w przebiegu 
covid-19 – opis przypadku
Bilateral macular edema in patient after sepsis during COVID-19 – case report
Katarzyna Paczwa, Magdalena Rerych, Joanna Gołębiewska
Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

P/9.  Ocena wyników fakoemulsyfikacji zaćmy u pacjentów z przedoperacyjnie 
obniżoną liczbą komórek śródbłonka
The results of cataract phacoemulsification in patients with preoperatively 
decreased endothelial cells number
Izabela Wawra, Małgorzata Seredyka-Burduk, Grażyna Malukiewicz
Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

SESJA PLAKATOWA
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P/10.  Problemy diagnostyczne i trudne decyzje – opis przypadku implantacji 
Preserflo Microshunt w zaawansowanej jaskrze pierwotnej otwartego kąta 
przesączania
Diagnostic problems and difficult decisions – case report: Preserflo 
Microshunt implantation in advanced POAG
Anna Mikołajczyk1, Wojciech Maruszczyk1 Mariola Dorecka1,2, Ewa Mrukwa-Kominek1,2

1. Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego w Katowicach
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

P/11.  Doszklistkowa terapia anty-VEGF w przypadku kostniaka naczyniówki – 
obserwacje własne
Intravitreal anty-VEGF therapy for choroidal osteoma – own observations
Joanna Wereszczyńska, Barbara Terelak-Borys, Iwona Grabska-Liberek
Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego SPSK in. W. Orłowskiego Warszawa

P/12.  Idiopatyczne teleangiektazje plamkowe – manifestacje kliniczne
Idiopathic macular telangiectasia – clinical manifestations
Aneta Choręziak, Małgorzata Wichrowska, Jarosław Kocięcki
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

P/13.  Pandemia COVID-19 a infekcyjne owrzodzenia rogówek – kliniczna obserwacja
COVID-19 pandemic and the infectious corneal ulceration – a clinical 
observation
Milena Grad, Katarzyna Grala, Urszula Stachowska, Iwona Grabska-Liberek
Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego SPSK im. prof. W. Orłowskiego 
Warszawa

P/14.  Zmiany okulistyczne w przypadku niedoboru dehydrogenazy 
długołańcuchowych kwasów tłuszczowych
Ophthalmologic changes associated with long-chain 3-hydroxyacyl-CoA 
dehydrogenase deficiency
Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Wojciech Pawłowski
Z Kliniki Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

SESJA PLAKATOWA
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P/15.  Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewek diafragmatycznych u pacjentów 
z aniridią wrodzoną – analiza na podstawie opisu przypadku
Cataract surgery with black diaphragm lens implantation in patients with 
congenital aniridia – a case report
Anna Lorenc, Piotr Gorostowicz, Martyna Nocoń-Bratek, Aleksandra Górska,  
Piotr Grygierczyk, Rafał Leszczyński, Ewa Mrukwa-Kominek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydziału Nauk Medycznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Katowicach

P/16.  Retinopatia cukrzycowa proliferacyjna z obustronnym obrzękiem tarczy n II: 
wyrównanie glikemii jako złoty standard leczenia – opis przypadku
Bilateral proliferative diabetic retinopathy with bilateral papilledema: blood 
glucose level control as the gold standard of care – a case report
Martyna Nocoń-Bratek1, Sebastian Sirek1,2, Katarzyna Kowalska1, Anna Lorenc1, 
Aleksandra Górska1, Irmina Jastrzębska-Miazga1, Piotr Gorostowicz1,  
Rafał Leszczyński1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2

1. Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

P/17.  Uraz gałki ocznej po wybuchu rakietowym – opis przypadku
Eye injury after a rocket explosion – a case report
Aleksandra Górska, Martyna Nocoń-Bratek, Irmina Jastrzębska-Miazga,  
Katarzyna Kowalska, Anna Lorenc, Rafał Leszczyński, Ewa Mrukwa-Kominek
Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

P/18.  Urazy gałki ocznej z obecnością ciała obcego wewnątrzgałkowego – 
epidemiologia, postępowanie i czynniki ryzyka
Open globe injury (OGI) with a presence of an intraocular foreign body 
(IOFB) – epidemiology, management and risk factors
Michał Jabłoński, Mateusz Winiarczyk, Paweł Bieliński, Monika Jasielska,  
Joanna Batalia, Jerzy Mackiewicz
Department of Vitreoretinal Surgery, Medical University of Lublin, Poland

SESJA PLAKATOWA
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P/19.  Przetoka szyjno-jamista – manifestacja okulistyczna interdyscyplinarnej 
choroby. Opis przypadku
Carotid cavernous fistula – ophthalmic manifestation of the interdisciplinary 
disease. Case report
Małgorzata Kozikowska1,2, Wojciech Luboń1,2 , Ewa Mrukwa-Kominek1,2,
1. Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach

P/20. Aspekty fizyczne terapii nowotworów gałki ocznej z wykorzystaniem 
aplikatorów ocznych z ziarnami I-125
Physical aspects of ocular tumors therapy with use of I-125 seeds
Konrad Skórkiewicz1,2, Dominik Medoń1,2, Piotr Szatkowski4, Kinga Pielichowska4, 
Rafał Twarog4, Anna Markiewicz1,3, Bożena Romanowska-Dixon1,3

Przedstawiciel AGH
1. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2. Zakład Fizyki Medycznej i Ochrony Radiologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
3. Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
4. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów,  
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

P/21. Nietypowe czynniki ryzyka neuropatii jaskrowej a docelowe ciśnienie 
wewnątrzgałkowe
Less commonly considered risk factors for glaucomatous neuropathy and 
target intraocular pressure
Joanna Kośny, M. Lewczuk, M. Skalska, Piotr Jurowski
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku, CSK im. WAM, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

SESJA PLAKATOWA
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Wybrane wykłady, prezentowane podczas 
53. Zjazdu Okulistów Polskich, będą dostępne 

w formie wideo na życzenie.
Szczegóły na stronie:

zop2022.pl
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EI/1.

Polskie badania epidemiologiczne wzroku osób dorosłych 
w XXI wieku
Polish ophthalmic epidemiological studies in adults  
in XXI century

Michał Nowak1,2, Bożena Romanowska-Dixon3,4

1. Klinika Okulistyczna Provisus, Częstochowa, Polska
2. Instytut Optyki i Optometrii, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, Polska
3. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej UJ Collegium Medicum, Kraków, Polska
4. Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum 

Cel: Trendy epidemiologiczne opierają się na danych 
pochodzących z różnych krajów, a czasami wyniki lo-
kalnych badań nie są łatwo dostępne. Dlatego posta-
nowiliśmy zebrać i przeanalizować wyniki głównych 
okulistycznych badań epidemiologicznych z Polski 
dotyczących osób dorosłych w XXI wieku.
Materiał: Wybrano opublikowane i niepublikowane 
badania epidemiologiczne narządu wzroku prze-
prowadzone w Polsce w XXI wieku, które objęły co 
najmniej 500 losowo wybranych osób. Baza PubMed 
oraz inne bazy danych w Polsce były badane w latach 
2001-2021. W oparciu o te kryteria odnaleziono trzy 

badania: badanie RAC-OST-POL, badanie POLSENIOR 
oraz projekt CHOROBY OCZU WŚRÓD STARSZYCH DO-
ROSŁYCH W MIEŚCIE ŁODZI.
Wyniki: Wszystkie rezultaty wyżej wymienionych 
badań zostały przeanalizowane i porównane. Przed-
stawiona zostanie częstotliwość występowania głów-
nych chorób oczu w badanych populacjach oraz ich 
związki z czynnikami demograficznymi, społecznymi 
i klinicznymi.
Wnioski: Najważniejszą zaletą badań epidemiolo-
gicznych jest możliwy wpływ ich wyników na zdrowie 
publiczne.

Aims: Epidemiology trends are based on data coming 
from different countries, and sometimes local studies are 
not easily available. Thus, we decided to collect and ana-
lyze the results of the major ophthalmic epidemiological 
studies from Poland related to adults in XXI century.
Materials: We selected published and unpublished oph-
thalmic epidemiological studies performed in Poland in 
XXI century, which comprised at least 500 randomly 
selected subjects. PubMed database and other databas-
es in Poland were surveyed in years 2001–2021. Based 
on these criteria, three studies have been found: RAC-
OST-POL study, POLSENIOR study and EYE DISEASES 

AMONG OLDER ADULTS IN THE CITY OF ŁÓDŹ project.
Results: All the results of the aforementioned studies 
have been analyzed and compared. The prevalence of 
major eye diseases will be presented as well as associa-
tions with demographic, social and clinical factors.
Conclusions: The most important strength of this ep-
idemiological study is the impact of its findings on the 
public health.

Key words: RAC-OST-POL study, POLSENIOR study, EYE 
DISEASES AMONG OLDER ADULTS IN THE CITY OF ŁÓDŹ 
project
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EI/2.

Najczęstsze złośliwe nowotwory oczu w Polsce  
w latach 2010-2017
The most common malignant eye tumors in Poland  
in 2010-2017

Bożena Romanowska-Dixon1, Michał S. Nowak2,3, Michał Żurek4,5,  
Iwona Grabska-Liberek6

1. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej UJ Collegium Medicum, Kraków, Polska
2. Klinika Okulistyczna Provisus, Częstochowa, Polska
3. Instytut Optyki i Optometrii, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, Polska
4. Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, Polska
5. Szkoła Doktorska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
6. Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

Celem badań było określenie częstości występowania 
i charakterystyki siatkówczaka i czerniaka gałki ocznej 
w populacji Polski.
W celu zidentyfikowania wszystkich przypadków siat-
kówczaka w Polsce w latach 2010–2017 przeprowa-
dzono retrospektywne badanie baz danych Narodo-
wego Funduszu Zdrowia (NFZ) i Krajowego Rejestru 
Nowotworów (NCR). W celu zidentyfikowania wszyst-
kich przypadków czerniaka gałki ocznej w Polsce w 
latach 2010–2017 przeprowadzono retrospektywne 
badanie baz danych zarówno Krajowego Rejestru No-
wotworów (NCR), jak i Narodowego Funduszu Zdro-
wia (NFZ).
Podsumowano wyniki badań przedstawione w dwóch 
publikacjach.

Wyniki. W latach 2010-2014 średnia częstość wystę-
powania siatkówczaka w analizie kohortowej w Polsce 
wynosiła 4,89 na 100 000 żywych urodzeń, co odpo-
wiada częstości występowania 1 na 20 561 żywych 
urodzeń.
Ogólna częstość występowania czerniaka błony naczy-
niowej oka, powiek i czerniaka spojówki wyniosła od-
powiednio 6,67/1 000 000, 0,47/1 000 000 i 0,28/1 000 
000 osobolat. Średnia częstość występowania czer-
niaka gałki ocznej wynosiła 8,76/1 000 000 osobolat; 
Najniższą zapadalność zaobserwowano w grupie wie-
kowej 19–29 lat (1,17/1.000.000 osobolat), a najwyż-
szą w grupie powyżej 70. roku życia (22,88/1.000.000 
osobolat). Nie było statystycznie istotnych trendów we 
współczynnikach zapadalności w okresie badania.

The aim of the study was to determine the frequency and 
characteristics of retinoblastoma and melanoma of the 
eyeball in the Polish population.
In order to identify all cases of retinoblastoma in Poland, 
a retrospective study of the databases of the National 
Health Fund (NFZ) and the National Cancer Registry 
(NCR) was carried out in 2010–2017. In order to identify 
all cases of eyeball melanoma in Poland, a retrospective 
study of databases of both the National Cancer Registry 
(NCR) and the National Health Fund (NFZ) was carried 
out in 2010–2017.
The research results presented in 2 publications were 
summarized.
Results. In 2010–2014, the average incidence of retino-
blastoma in the cohort analysis in Poland was 4.89 per 

100,000 live births, which corresponds to 1 in 20,561 
live births.
The overall prevalence of uveal melanoma, eyelid mela-
noma, and conjunctival melanoma was 6.67 / 1,000,000, 
0.47 / 1,000,000 and 0.28 / 1,000,000 person-years, 
respectively. The mean incidence of ocular melanoma 
was 8.76 / 1,000,000 person-years; The lowest incidence 
was observed in the 19–29 age group (1.17 / 1,000,000 
person-years), and the highest in the age group over 70 
(22.88 / 1,000,000 person-years). There were no statisti-
cally significant trends in the incidence rates during the 
study period.

Key words: ocular tumors, epidemiology Polish 
population



91
53. ZJAZD OKULISTÓW POLSKICH
W A R S Z A W A ,  9 - 11 . 0 6 . 2 0 2 2

SESJA EPIDEMIOLOGIA 1 / EPIDEMIOLOGY SESSION 1

SPIS TREŚCI
STRESZCZENIA – SPIS TREŚCI

EI/3.

Guzy spojówki u dzieci
Conjunctival tumors in children

Anna Chmielarz-Czarnocińska, Wojciech Adamski, Aleksandra Musioł, 
Anna Gotz-Więckowska
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

WSTĘP. Guzy spojówki u dzieci niezwykle rzadko są 
zmianami złośliwymi. Często jednak niepokoją za-
równo rodziców, jak i pediatrów co powoduje częste 
wizyty w referencyjnych ośrodkach okulistycznych 
lub kwalifikacje do operacji w znieczuleniu ogólnym. 
Celem badania była analiza częstości występowania 
guzów złośliwych spojówki wśród pacjentów pedia-
trycznych z barwnikowymi zmianami spojówek.
MATERIAŁ I METODY. Analizę retrospektywną prze-
prowadzono na podstawie wyników badań histopato-
logicznych usuniętych chirurgicznie zmian spojówki. 
Do badania włączono pacjentów poniżej 18 roku życia 
operowanych w Klinice Okulistyki i Katedrze Okuli-
stycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w 
okresie od listopada 2013 do listopada 2021 roku.
WYNIKI. W badanym okresie u 108 pacjentów, 52 
chłopców (48,1%) i 56 dziewcząt (51,9%) wycięto 
chirurgicznie guzy spojówki. Średni wiek pacjentów 
w momencie zabiegu wynosił 10 lat (zakres: 7-17 
lat). Wszystkie zmiany były łagodne. Rozpoznania 

histopatologiczne obejmowały: guzy łagodne (94 
[87%]), fragmenty prawidłowej tkanki z melanozą lub 
bez (11 [10,2%]) i zmiany zapalne (3 [2,8%]). Wśród 
guzów łagodnych najczęstszym rozpoznaniem były 
znamiona melanocytowe (87 [92,6%]). Innymi łagod-
nymi nowotworami były: znamię dysplastyczne (1 
[1,1%]), znamię Spitz (1 [1,1%]), torbiel naskórkowa (1 
[1,1%]), tłuszczak (1 [1,1%]), brodawczak (1 [1,1%]) i 
ziarniniak ropotwórczy (2[2,1%]). Żadna ze zmian nie 
była czerniakiem, chłoniakiem ani zmianą uznawaną 
za stan przednowotworowy.
OMÓWIENIE. Złośliwe guzy spojówki u dzieci są nie-
zwykle rzadkie. Należy to wziąć pod uwagę podejmu-
jąc decyzję o chirurgicznym usunięciu zmian spojówki 
u dzieci, gdyż zabieg przeprowadzany w znieczuleniu 
ogólnym nie jest obojętny dla pacjenta. Ten aspekt 
należy omówić z rodzicami.

Słowa kluczowe: guzy spojówki, znamiona spojówki, 
zmiany barwnikowe spojówki, dzieci

INTRODUCTION. Conjunctival nevi in children are ex-
tremely rarely malignant. However, they often concern 
both parents and pediatricians and result in prolonged 
follow-up or surgery under general anesthesia in tertiary 
reference medical centers. The aim of the study was to 
analyze the frequency of malignant conjunctival tumors 
among pediatric patients with pigmented conjunctival 
lesions.
MATERIALS AND METHODS. Retrospective analysis 
was carried out based on histopathological reports of 
surgically removed conjunctival lesions. We included 
the patients below 18 years of age operated in the Oph-
thalmology Department of Poznan University of Medical 
Sciences between November 2013 and November 2021.
RESULTS. One-hundred-and-eight patients, 52 boys 
(48,1%) and 56 girls (51,9%), had conjunctival lesions re-
moved in the study period. The mean age of the patients 
at excision was 10 years (range: 7-17 years). All excised 

lesions were benign. The histopathological diagnoses 
included: benign tumours (94 [87%]); a fragment of a 
normal tissue with or without melanosis (11 [10,2%]) 
and inflammatory lesions (3 [2,8%]). Among benign 
tumors the most common was melanocytic naevi (87 
[92,6%]). Other benign tumors included: dysplastic 
naevi (1 [1,1%]), Spitz naevi (1 [1,1%]), epidermoid cyst 
(1 [1,1%]), lipoma (1 [1,1%]), papilloma (1 [1,1%]) and 
pyogenic granuloma (2 [2,1%]). The results showed that 
none of the lesions was a melanoma, lymphoma or a 
premalignant lesion.
DISCUSSION. Malignant conjunctival tumors in chil-
dren are extremely rare. This should be considered when 
deciding on a surgical removal of conjunctival nevi in 
children as the procedure is performed under general 
anesthesia which is not indifferent to the patient’s gen-
eral health. This aspect should also be discussed with 
parents.
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EI/4.

Epidemiologia cukrzycy oraz retinopatii cukrzycowej 
w Polsce w latach 2013-2017
Epidemiology of diabetes mellitus and diabetic retinopathy 
in Poland during 2013-2017

Michał S. Nowak1,2, Milena Kozioł-Rostkowska3,4, Jacek P. Szaflik5, 
Monika Udziela5, Iwona Grabska-Liberek6

1. Klinika Okulistyczna Provisus, Częstochowa, Polska 
2. Instytut Optyki i Optometrii, Społeczna Akademia Nauk, ul. Gdańska 121, 90-519 Łódź, Polska
3. Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, Polska
4. Szkoła Doktorska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
5. Klinka Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, SPKSO, Warszawa, Polska
6. Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska

Cel: Określenie częstości występowania cukrzycy 
(DM) i retinopatii cukrzycowej (DR) w populacji Polski 
w latach 2013-2017.
Materiał: W celu zidentyfikowania wszystkich przy-
padków cukrzycy typu 1 i 2 oraz retinopatii cukrzy-
cowej w Polsce w latach 2013–2017 przeprowadzono 
retrospektywne badanie baz danych Narodowego 
Funduszu Zdrowia (NFZ). Podsumowano wyniki ba-
dań przedstawione w 2 publikacjach.
Wyniki. W czasie trwania badania ogólna zarejestro-
wana liczba pacjentów z cukrzycą typu 1 i typu 2 w 
całej populacji Polski wyniosła 3,070,581. Średnia 
częstość występowania DR wynosiła 20,01% w popu-
lacji z cukrzycą typu 1 i 9,70% w populacji z cukrzycą 
typu 2. W okresie badania kobiety stanowiły 56,36% 
wszystkich osób zarejestrowanych z DR i 55,09% 
wszystkich pacjentów z DM. W Polsce tylko 6,34% 

pacjentów z DR otrzymało specyficzne leczenie w tym 
u 82.32% zastosowano fotokoagulacją laserową siat-
kówki, 11.56% poddano PPV, 5.15% otrzymało terapię 
anty-VEGF a 0.97% zastrzyki steroidowe. Analiza ry-
zyka regresji Coxa wykazała, że podwyższone ryzyko 
wystąpienia DR było powiązane z leczeniem DM tylko 
przez lekarzy POZ, płcią żeńską, współistniejącymi 
chorobami ogólnoustrojowymi i miejscem zamiesz-
kania w mieście zarówno w DM typu 1, jak i typu 2. 
Analiza geograficzna wykazała, że czynnikami naj-
bardziej determinującymi występowanie retinopatii 
cukrzycowej w jednostkach administracyjnych powia-
tach był poziom dochodów a także liczba konsultacji 
specjalistycznych diabetologicznych i okulistycznych.
Wnioski: Ogólna zarejestrowana częstotliwość wy-
stępowania DR w całej populacji Polski wynosi 0.81% 
populacji.

Aims: To assess the prevalence of diabetes mellitus (DM) 
and diabetic retinopathy (DR) in the overall population 
of Poland from 2013 to 2017.
Methods: Data from all levels of healthcare services at 
public and private institutions recorded in the National 
Health Fund (NHF) database were evaluated. Interna-
tional Classification of Diseases codes (ICD-9 and ICD-
10) and unique NHF codes were used to identify DR 
among DM type 1 and type 2 patients.
Results: The overall registered prevalence of DM during 
study period in the entire population of Poland was 
3,070,581 . The mean prevalence of DR was 20.01% in the 
population with type 1 DM and 9.70% in the population 
with type 2 DM. In the study period, women represented 
56.36% of all individuals registered with DR and 55.09% 
of all DM patients. In Poland, only 6.34% of all DM 

patients with DR received specific treatment with laser 
photocoagulation of the retina (82.32%), PPV (11.56%), 
anti-VEGF or steroid injections (5.15% and 0.97%, re-
spectively). Cox regression hazard analysis showed that 
the risk of DR was associated with DM treatment only by 
GPs, female sex, coexisting systemic diseases and urban 
residence in both type 1 and type 2 DM. The analysis of 
the SAR model showed that the significant factors for 
the occurrence of DR in particular counties were a higher 
level of average income and a higher number of ophthal-
mologic consultations per 10,000 adults.
Conclusions: The overall registered prevalence of DR in 
the entire population of Poland was 0.81%.

Key words: Diabetes mellitus, diabetic retinopathy, Cox 
regression hazard analysis, SAR model
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Retinopatia cukrzycowa w pandemii COVID-19
Diabetic retinopathy in the COVID-19 pandemic

Małgorzata Wichrowska, Anna Rzeszotarska, Jarosław Kocięcki
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Cel: Ocena, czy pandemia COVID-19 mogła się przy-
czynić do zwiększonej częstości występowania bar-
dziej zaawansowanego stadium retinopatii cukrzyco-
wej, to znaczy proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej 
(PDR) i/lub ciężkiej nieproliferacyjnej retinopatii cu-
krzycowej (NPDR).
Metody: Retrospektywna ocena badań angiografii 
fluoresceinowej (FA) dna oka pacjentów z cukrzycą, 
wykonanych w Przyklinicznej Pracowni Angiografii 
Fluoresceinowej Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. Pacjentów podzielono na 
dwie odrębne grupy: grupa A, u której wykonano FA 
przed pandemią COVID-19 (od marca 2018 do lutego 
2020); oraz grupa B, w której badanie przeprowadzo-
no w okresie pandemii (od marca 2020 do lutego 
2022). Porównano obie grupy w celu ustalenia, czy 

zmiany typowe dla PDR i/lub ciężkiej NPDR wystę-
powały częściej w grupie B ze względu na z różnych 
przyczyn utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej w 
okresie pandemii.
Wyniki: Do badania włączono sześciuset trzydziestu 
pięciu pacjentów (1270 oczu) w średnim wieku 63,67 
(SD 11,68) lat. Łączna grupa grupy A i grupy B wynosiła 
odpowiednio 371 i 264. Nie stwierdzono statystycznie 
istotnej różnicy w częstości występowania PDR i/lub 
ciężkiej NPDR między Grupą A i Grupą B (p 0,6607).
Wnioski: Pomimo trudności w dostępie do opieki 
zdrowotnej podczas pandemii COVID-19, częstość 
występowania zaawansowanej retinopatii cukrzyco-
wej w badanym okresie nie wzrosła.

Słowa kluczowe: retinopatia cukrzycowa, COVID-19

Purpose: To assess if COVID-19 pandemic might cause 
an increased number of proliferative diabetic retinopa-
thy (PDR) and/or severe nonproliferative diabetic reti-
nopathy (NPDR).
Methods: Retrospective evaluation of fundus images of 
patients with fluorescein angiography (FA) captured at 
the Fluorescein Angiography Laboratory of the Depart-
ment of Ophthalmology, Medical University of Poznań.
Patients were included in two distinct groups. Group 
A underwent FA before the COVID-19 pandemic (from 
March 2018 to February 2020), while Group B was 
tested during the pandemic period (from March 2020 
to February 2022). A comparison between those two 

groups was conducted to find out if changes typical for 
PDR and/or severe NPDR were present more frequently 
in Group B due to difficult healthcare access during the 
pandemic period.
Results: Six hundred thirty-five patients (1270 eyes) at 
the mean age of 63,67 (SD 11.68) years were included in 
this study. The total group of Group A and Group B was 
371 and 264, respectively. There was no statistically sig-
nificant difference in PDR and/or severe NPDR incidence 
between Group A and Group B (p 0,6607).
Conclusions: Despite difficulties in health care access 
during COVID-19 pandemic the incidence of advanced 
diabetic retinopathy did not increase.
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Szansa na samodzielność – rehabilitacja wzrokowa, 
produkty dla osób słabowidzących i niewidomych, 
psychologiczne konsekwencje pogorszenia i utraty wzroku
A chance for independence – visual rehabilitation 
training, products for visually impaired and psychological 
consequences of deterioration and loss of vision

Sława Borowska1, Martyna Borowska2

1. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika Profesora Jerzego Szaflika
2. Uniwersytet Wrocławski Wydział Psychologii

W pracy przedstawiono aktualne możliwości re-
habilitacji pacjentów tracących wzrok oraz szeroki 
wachlarz narzędzi i pomocy, które umożliwiają im 
samodzielność, podjęcie pracy, realizację planów, 

zaangażowanie społeczne. Przedstawiono także za-
kres pomocy, jaką można uzyskać w Przychodni Re-
habilitacyjno-Leczniczej Polskiego Związku Niewido-
mych – w tym edukacyjnej, prawnej i psychologicznej.

Opisano psychologiczne konsekwencje pogorszenia i utraty wzroku, etapy żałoby po utracie wzroku 
oraz przedstawiono wskazówki, jak można wesprzeć pacjenta w tak trudnym dla niego okresie.
Słowa kluczowe: Rehabilitacja wzrokowa, PZN

The paper presents the current possibilities of rehabili-
tation of patients losing their eyesight as well as a wide 
range of tools and aids that enable them to be indepen-
dent, go back to work, achieve goals, be an active mem-
ber of society, travel. The scope of assistance that can be 
obtained at the Rehabilitation and Treatment Clinic of 

the Polish Association of the Blind - including education-
al, legal and psychological assistance, is also presented.
The psychological consequences of sight deterioration 
and loss, the stages of mourning, and tips on how to sup-
port the patient in such a difficult period are presented.
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Wpływ pandemii COVID-19 na pracę okulistycznej izby 
przyjęć. Czy powinniśmy oczekiwać wzrostu częstości 
okulistycznych chorób autoimmunologicznych?
Effect of COVID-19 lockdowns on eye emergency 
department. Are autoimmune eye disorders to come?

Joanna Przybek-Skrzypecka1,2, Alina Szewczuk1, Anna Kamińska2,  
Janusz Skrzypecki1,3, Jacek P. Szaflik1,2

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
2. Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
3. Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Background: COVID-19 pandemic led to reorganization 
of the health care system. Decline in health- and life- 
saving procedures has been reported in various medical 
specialties. However, data on ophthalmic emergencies 
during lockdowns is limited. 
Methods: We conducted observational case-control 
study of 2351 patients registered at the ophthalmic 
emergency department of tertiary hospital in Poland 
during three national COVID-19 lockdowns (March/April 
2020, November 2020 and March/April 2021) and corre-
sponding months in 2019. 
Results: Total number of visits declined from mean 720/
month in non-COVID era to 304/month during COVID-19 
lockdowns (p<0,001). Ocular trauma incidence has 
dropped significantly from 2019 (non-COVID months) 
to 2020/2021 (COVID group (mean 201 vs 97 patients 

monthly, respectively, p=0,03). Of note, percentage of 
foreign bodies removal was significantly higher during 
lockdowns than corresponding time in non-COVID era. 
Downward trend for vitreous detachment and macular 
disorders cases was observed between COVID and non-
COVID time. Uveitis and optic neuritis patients were seen 
more often during lockdowns (p<0,001 and p=0,0013, 
respectively). In contrast, frequency of conjunctivitis and 
keratitis, potentially COVID-related problems, decreased 
significantly in COVID-19 time (mean 138 vs 23 per 
month in non-COVID vs COVID lockdowns, respectively, 
p<0,001). 
Conclusions: The overall number of eye emergency vis-
its declined during COVID-19 lockdowns. Interestingly, 
frequency of immune-mediated ocular conditions (uve-
itis, optic neuritis) increased significantly. 
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Wpływ pandemii COVID-19 na szkolenie specjalizacyjne 
rezydentów okulistyki w Polsce
The impact of COVID-19 pandemic on ophthalmology 
residency training in Poland

Iwona Obuchowska1, Joanna Konopińska1, Marek Rękas2

1. Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2. Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
1. Department of Ophthalmology, Medical University of Bialystok
2. Department of Ophthalmology, Military Institute of Medicine, Warsaw

Cel: Ocena wpływu pandemii COVID-19 na proces 
szkolenia specjalizacyjnego rezydentów okulistyki  
w Polsce. 
Metody: Anonimowa ankieta, stworzona przez au-
torów w oparciu o formularz Google, była dostępna 
online dla rezydentów okulistyki od 4 do 10 marca 
2021 roku. 
Wyniki: Ankietę wypełniło 126 szkolących. Większość 
rezydentów odpowiadających na ankietę uważało, 
że pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na 
ich szkolenie chirurgiczne (88,9%) oraz cały proces 
szkolenia (89,7%). Osoby pracujące z pacjentami 
COVID-19 oraz kobiety wskazywały na większy sto-
pień negatywnego wpływu pandemii na realizację 
programu specjalizacji (p = 0,008 i p = 0,015) oraz na 
zdobywanie umiejętności praktycznych (p = 0,014 i p 
= 0,021). Stałe poczucie leku i przygnębienia zgłasza-
ło odpowiednio 66,6% i 38% respondentów. 50,8% 
rezydentów nie otrzymywało wystarczającej ilości 

środków ochrony osobistej. 94,4% rezydentów okuli-
styki uczestniczyło w czasie pandemii w szkoleniach 
online. 99,2% z nich pozytywnie oceniło wartość me-
rytoryczną i użyteczność w codziennej praktyce kli-
nicznej nauczania online. Najczęstszymi platformami 
stosowanymi do spotkań online były Zoom (62,7%) 
oraz Microsoft Teams (50,8%). 78,6% rezydentów oku-
listyki uważało, że po zakończeniu pandemii przynaj-
mniej część szkoleń i konferencji powinna pozostać 
utrzymana w formie online.
Wnioski: Pandemia COVID-19 ma znaczący negatyw-
ny wpływ na realizację programu specjalizacyjnego 
z okulistyki w Polsce, w tym największy na szkolenie 
z chirurgii okulistycznej. Zastąpienie tradycyjnego 
szkolenia metodami wirtualnymi było pozytywnie 
odbierane przez rezydentów i uznawane jako bar-
dzo użyteczne. Większość rezydentów chce utrzy-
mania wirtualnych metod szkolenia z okulistyki  
w przyszłości. 

Purpose: To evaluate the impact of the current 
COVID-19 pandemic on ophthalmology residency train-
ing in Poland. 
Methods: An anonymous self-designed survey, created 
on Google Forms, was available online for ophthalmolo-
gy trainees from 4 to 10 March 2021. 
Results: A total of 126 participants completed the sur-
vey. The most of responded residents felt that COVID-19 
pandemic had negatively impacted their surgical train-
ing (88.9%) and the overall training program (89.7%). 
Residents providing care to patients with COVID-19 and 
female trainees indicated a greater negative impact of 
the pandemic on the processing of the specialization 
program (p=0.008 and p=0.015) and on acquisition of 
practical skills (p=0.014 and p=0.021). Permanent sense 
of fear and depression reported 66.6% and 38% of re-
spondents, respectively. 50.8% residents didn`t receive 

enough personal protective equipment. 94.4% ophthal-
mology residents participated in virtual training during 
the pandemic. 99.2% from them positively assessed the 
content and clinical usefulness of the online teaching. 
The most common platforms used for online meetings 
were Zoom (62.7%) and Microsoft Teams (50.8%). 78.6% 
ophthalmology residents believed that, after the pan-
demic is over, at least some of the training courses and 
conferences should be conducted online. 
Conclusion: The COVID-19 pandemic negatively im-
pacted on the processing of the ophthalmology spe-
cialization program in Poland, with the greatest impact 
on surgical training. Replacing traditional training with 
virtual methods was positively received by residents 
and considered very useful. The most trainees reported 
a desire to maintain virtual training in ophthalmology  
in the future. 
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Wpływ wprowadzenia nauki zdalnej na wysiłek wzrokowy 
do dali i bliży u dzieci w wieku szkolnym
The influence of the SARS-CoV-2 pandemic on outdoor and 
near distance activities in Polish schoolchildren

Piotr Kanclerz, Szymon Radomski
Przychodnia Lekarska Hygeia, Elbląg

Wstęp: Wybuch pandemii COVID-19 znacząco wpły-
nął na jakość życia społecznego i nawet dzieci zostały 
zmuszone do nauki zdalnej.
Cel pracy: Określenie wpływu wprowadzenia nauki 
zdalnej na wysiłek wzrokowy do dali i bliży u dzieci w 
wieku szkolnym podczas pandemii COVID-19
Materiał i metoda: Wszystkie dzieci w wieku szkolnym, 
które zgłosiły się celem badania pediatrycznego w 
Przychodni Hygeia w Elblągu w okresie styczeń-maj 
2021 zostały poddane badaniu. Dzieci, wraz z rodzi-
cami, poproszono o wypełnienie anonimowego kwe-
stionariusza. Zawierał on informacje na temat wieku 
dziecka, wielkości wady wzroku, dziennego czasu 
spędzanego na zewnątrz oraz czasu spędzanego przy 
urządzeniach elektronicznych w czasie pandemii oraz 
przed pandemią (dla miesięcy zimowych i letnich).
Wyniki: Badanie objęło 61 dzieci w wieku od 7 do 17 
lat w wieku 11.95±2.74 lat. Średni ekwiwalent sferycz-
ny wady refrakcji prawego oka wynosił -1.78±2.11 D; 

w populacji 46% dzieci (n=28) miało krótkowzrocz-
ność. Przed pandemią, czas spędzony na zewnątrz 
chronił przed krótkowzroczności (wskaźnika ryzyka 
[WR]=0.47, 95% przedział ufności [PU]: 0.24-0.93). 
Podczas pandemii, czas spędzany na zewnątrz u 
dzieci bez krótkowzroczności i z krótkowzrocznością 
był taki sam w miesiącach zimowych 2.18±1.81 vs. 
1.89±1.50 godziny; p=0.51) jak i letnich (3.47±2.66 vs. 
3.31±1.65 godziny). W czasie pandemii czas spędzany 
na zewnątrz nie różnił się pomiędzy dziećmi z krótko-
wzrocznością i bez krótkowzroczności (WR=1.17, 95% 
PU: 0.64-2.14).
Wnioski: Długoterminowy wpływ pandemii na wy-
stępowanie wad refrakcji w populacji dzieci szkolnych 
powinien być dokładnie oceniony. Natomiast, jest 
wysoce prawdopodobne, że zmniejszenie ilości czasu 
spędzanego na zewnątrz może wpływać na częstość 
występowania krótkowzroczności w Polsce.

Introduction: The severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pandemic has significantly 
influenced social activities; children have encountered 
school closure.
Aim: To determine outdoor and near work patterns in 
Polish schoolchildren during the pandemic.
Methods: All children undergoing a routine pediatric 
examination in the Elbląg branch of the Hygeia Clinic, 
together with their parents, were asked to fill an anon-
ymous questionnaire. The subject’s age, spherical equiv-
alent refractive error (SE), time spent outdoors, screen 
time and total near work in hours per day before and 
during the pandemic, were recorded (for summer and 
winter months).
Results: A total of 61 schoolchildren aged 7 to 17 years 
were included in this study. The mean age was 11.95 ± 
2.74 years. The mean SE in the right eye was -1.78±2.11 
with 46% of the individuals (n=28) classified as myopic. 

Before the pandemic higher time outdoors was protec-
tive of a more myopic SE (OR=0.47, 95% Confidence 
Interval [CI] 0.24 to 0.93). During the pandemic, time 
outdoors among non-myopic children was similar to 
myopic children, in both during winter and summer 
months (2.18 ± 1.81 vs. 1.89 ± 1.50; p = 0.51, and 3.47 
± 2.66 vs. 3.31 ± 1.65; p = 0.79; respectively). Time out-
doors was not significantly associated with myopia 
during the pandemic (OR=1.17, 95% CI 0.64 to 2.14).
Conclusion: The long-term influence of the changing 
patterns of outdoor and near work on myopia prev-
alence and progression in our population is still to be 
established. Nevertheless, it is likely that the decrease of 
outdoor time may influence the rates of myopia in this 
region.

Key words: myopia, refractive error, pandemic, outdoor 
time, screen time
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Krótkowzroczność 2022
Myopia 2022

Anna Maria Ambroziak
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Badania przeprowadzone m.in. przez IMI oszacowa-
ły, że w 2050 roku krótkowzroczność będzie doty-
kać ok. 50% ludzi na całym świecie, w tym ok. 10% 
krótkowzroczność wysoka. Przedstawione dane są 
niepokojące i uświadamiają pandemiczny charakter 
tego zjawiska. Przewiduje się, że w 2050 roku głów-
ną przyczyną ślepoty na świecie będzie miopia. Naj-
większą częstość występowania miopii obserwuje-
my w krajach, w których niemal 50% społeczeństwa 
doświadcza tej wady wzroku. Krótkowzroczni młodzi 
dorośli oraz nastolatkowie stanowią aż 65,5-95,5% 
całej grupy wiekowej, gdzie w innych państwach eu-
ropejskich populacja ta liczy 12,8-35%. Przedstawione 
dane implikują pilną potrzebę zastosowania wspól-
nych działań profilaktycznych przez optometrystów i 
okulistów, a także konieczność opracowania strategii 
zahamowania rozwoju i progresji miopii oraz algoryt-
mów postępowania z pacjentem krótkowzrocznym. 
Pandemia Covid-19 znacząco wpłynęła na przy-
spieszenie wzrostu liczby osób krótkowzrocznych, 

pomimo zaplanowanych i wdrożonych wcześniej 
strategii postępowania z miopią. Badania wśród 
dzieci chińskich, przeprowadzone po roku nauczania 
zdalnego, ukazują zmianę tendencji rozwoju miopii. 
Szczególnie narażoną grupą są dzieci w wieku 6-8 
lat, z naciskiem na 6-latków: częstość występowania 
miopii wśród 6-letnich dzieci w 2020 roku wzrosła o 
400% w porównaniu do 2019 roku. Fakt ten jest alar-
mujący, ponieważ wczesny początek wady wzroku 
wpływa na wielkość niemiarowości w dorosłym życiu, 
a także zwiększa ryzyko wysokiej krótkowzroczności i 
jej powikłań w przyszłości. Prognozuje się, że zmiana 
stylu życia może być długotrwała, co będzie miało da-
lekosiężne skutki i znacznie przyspieszy postęp tego 
globalnego problemu.
W oparciu o dane IMI w prezentacji podsumowana 
będzie epidemiologia krótkowzroczności 2022.

Słowa kluczowe: krótkowzroczność, epidemiologia 
wad wzroku

Research conducted by the International Myopia Insti-
tute (IMI) projected myopia to affect 50% of the world 
population by 2050 including approx. 10% high myopia. 
It is predicted to be the leading cause of blindness world-
wide. More than two thousand articles and research on 
myopia have been published since the IMI 2019 white 
papers were summarized the first time.The highest in-
cidence of myopia is observed in Asian countries, where 
almost 50% of the population experiences this visual 
impairment. Short-sighted young adults and adoles-
cents constitute as much as 65.5-95.5% of the entire age 
group, while in other European countries this population 
is 12.8-35%. The presented data imply an urgent need 
for joint preventive measures by optometrists and oph-
thalmologists, as well as the need to develop a strate-
gy for inhibiting the development and progression of 

myopia and algorithms for managing a myopic patient. 
The Covid-19 pandemic significantly accelerated the in-
crease in the number of myopic people. Research among 
Chinese children, conducted after one year of distance 
learning, shows a change in the development of my-
opia. Children aged 6-8 are a particularly vulnerable 
group, with an emphasis on 6-year-olds: the incidence 
of myopia among 6-year-olds in 2020 increased by 
400% compared to 2019. This fact is alarming because 
the early onset of visual impairment affects the size of re-
fraction error in adulthood and also increases the risk of 
high myopia and its complications in the future. Lifestyle 
change is projected to be long-term, with far-reaching 
implications and greatly accelerating the progression of 
this global problem. Findings of the IMI Report Epidemi-
ology 2022 will be the key question of the presentation.
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Epidemiologia retinopatii cukrzycowej i analiza jej 
występowania z uwzględnieniem czynników społeczno-
demograficznych w Polsce

Milena Kozioł-Rostkowska1, Michał S. Nowak3, Beata Koń4,  
Monika Udziela2, Jacek P. Szaflik2

 1. Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia
 2. Katedra Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 3. Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny w Łodzi
4. Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa

Wstęp: Retinopatia cukrzycowa jest poważnym po-
wikłaniem cukrzycy zagrażającym utracie wzroku. 
Z  tego względu weryfikacja wskaźników epidemio-
logicznych retinopatii cukrzycowej jest kluczowa dla 
prowadzenia racjonalnej polityki przeciwdziałania 
jej występowaniu. Celem analizy była weryfikacja 
chorobowości retinopatii cukrzycowej dla całej po-
pulacji Polski. Ponadto zweryfikowano zróżnico-
wanie regionalne wskaźników epidemiologicznych 
na poziomie powiatów z uwzględnieni czynników 
społeczno-demograficznych. 
Materiał i Metody: Materiał badania stanowiły dane 
dotyczące realizacji świadczeń Narodowego Fundu-
szu Zdrowia w latach 2010-2017. Identyfikacja pacjen-
tów z cukrzycą i retinopatią cukrzycową nastąpiła za 
pomocą Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-
10). W analizach wykorzystano także dane Głównego 
Urzędu Statystycznego w zakresie wskaźników popu-
lacyjnych i czynników społeczno-demograficznych. 
Do analizy wykorzystano statystykę I Morana oraz 
model autoregresyjny uwzględniający zależności 
regionalne. 
Wyniki: Raportowana w polskim systemie ochro-
ny zdrowia liczba osób z retinopatią cukrzycową  

w 2017 r. wynosiła 310 815. 40,231 (12.94%) zdia-
gnozowano wśród pacjentów z pierwszym typem cu-
krzycy, 270,584 (87.06%) pacjentów z drugim typem 
cukrzycy. Występowanie retinopatii cukrzycowej oka-
zało się nielosowe w terminach zależności regional-
nych. Najwyższy wskaźnik występowania retinopatii 
cukrzycowej w przeliczeniu na ludność zanotowano 
w południowo-zachodniej części kraju. Jednocześnie 
najniższe wartości wskaźników występowały w po-
wiatach w północno-wschodniej Polsce. Analiza czyn-
ników chorobowości retinopatii w powiatach wyka-
zała dodatnią zależność z niskim średnim dochodem 
w powiecie oraz ograniczonym raportowaniem wizyt 
okulistycznych. 
Omówienie: Retinopatia cukrzycowa jest ważnym 
i rosnącym problemem zdrowotnym w Polsce. Wystę-
powanie retinopatii cukrzycowej w powiatach jest sil-
nie zróżnicowane, co może być podstawą do hipotezy 
o zaniżonym raportowaniu zjawiska. Wyniki stanowią 
wsparcie decydentów na każdym poziomie zarządza-
nia systemem ochrony zdrowia w przeciwdziałaniu 
występowania możliwych do uniknięcia przedwcze-
snych powikłań cukrzycy. 
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Regional analysis of diabetic retinopathy and co-existing 
social and demographic factors in the overall population of 
Poland

Milena Kozioł-Rostkowska1, Michał S. Nowak3, Beata Koń4,  
Monika Udziela2, Jacek P. Szaflik2

1. Department of Analyses and Strategies, Ministry of Health
2. Department of Ophthalmology Medical University of Warsaw 
3. Saint Family Hospital Medical Center; Lódź,
4. SGH Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis

Introduction: Diabetic retinopathy is a vision-threaten-
ing diabetic complication. The study aimed to assess the 
prevalence of diabetic retinopathy in the overall popula-
tion in Poland, in the year 2017. In addition, verification 
of the differences in diabetic retinopathy prevalence on 
the regional level and its social and demographic factors 
revealed important challenges for public health. 
Material and methods: Medical records from all levels 
of health care services, recorded in the National Health 
Fund (NHF) database, were obtained and evaluated. In-
ternational Classification of Diseases (ICD-10) codes was 
used to identify patients with diabetes and with diabetic 
retinopathy. The population data were obtained from the 
Central Statistical Office of Poland. The spatial correlation 
between counties was evaluated using the I Moran statis-
tics and mathematical spatial autoregressive models.
Results: Diabetic retinopathy prevalence was 310,815 in 
Poland in 2017. 40,231 (12.94%) and 270,584 (87.06%) 

had DM1 and DM2 respectively. The occurrence of di-
abetic retinopathy is not random in terms of special 
dependencies. The highest DR prevalence was found in 
the south-western regions of Poland and in many coun-
ties of northern and eastern Poland. The analysis of the 
spatial autoregressive model showed that the level of 
average income and percentage of ophthalmic consul-
tations in adults in a particular county were positively 
correlated with DR prevalence.
Conclusions: Diabetes retinopathy is a significant and 
growing health problem in Poland. The distribution 
of diabetic retinopathy prevalence showed significant 
differences on the regional level in Poland. That could 
indicate the underestimation of the detection of dia-
betic retinopathy in particular counties and help deci-
sion-makers to prevent harmful complications, especial-
ly in the counties with a low level of income and limited 
access to ophthalmic services.
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Obustronne endogenne zapalenie wewnątrzgałkowe jako 
komplikacja infekcji COVID-19

Rafał Leszczyński, Marek Sosnowski, Sebastian Sirek,  
Martyna Nocoń-Bratek, Irmina Jastrzębska-Miazga, Aleksandra Górska,  
Ewa Mrukwa-Kominek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Cel: Prezentacja problemów związanych z leczeniem 
farmakologicznym i chirurgicznym endogennego 
zapalenia gałki ocznej, które wystąpiło po przebytej 
infekcji COVID-19.
Pacjent: Pacjent z objawami zapalenia wewnątrz-
gałkowego w obu oczach został przyjęty na oddział 
okulistyki do leczenia postępującej infekcji. Ostrość 
wzroku oka prawego wynosiła 0,9, a oka lewego 0,2. 
Wykonano dwie iniekcje doszklistkowe Amphotery-
cyny B w obu oczach. Ze względu na nasilenie obja-
wów zapalenia w oku lewym wykonano witrektomię 
z dostępu tylnego, chorioretinektomię z usunięciem 

zmiany zapalnej w granicach zdrowych tkanek, endo-
laser i endotamponadę olejem silikonowym. 
Wyniki: Po 6 miesiącach obserwacji ostrość wzroku 
wynosiła 0,6 w oku operowanym i 1,0 w oku leczonym 
farmakologicznie, a ciśnienie wewnątrzgałkowe wy-
nosiło 15mmHg. 
Wnioski: Witrektomia z dostępu tylnego wykonana 
we wczesnym okresie infekcji pozwala na uzyskanie 
zadawalających wyników anatomicznych i funkcjo-
nalnych . Wykonanie chorioretinektomii i całkowitego 
usunięcia zmian zapalnych pozwala na trwałe wyle-
czenie zmian. 
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Wskazania i trendy epidemiologiczne
Indications and epidemiological trends

Stefan Palkovits
Hanusch Hospital, Department of Ophthalmology, Vienna, Austria 

Cataract surgery is one of the most frequently per-
formed surgeries in western countries and its num-
ber continues to increase. The indication for cataract 
surgery has changed over the last decades. While 
cataract surgery used to be performed exclusively to 

restore vision, refractive aspects such as postoperative 
spectacle independence are increasingly important 
nowadays. The presentation will give the audience an 
overview of the current situation and future trends in 
cataract surgery.
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Postępy w pomiarach przedoperacyjnych i śródoperacyjnych 
oraz w obliczaniu mocy soczewki
Advancements in preoperative and intraoperative 
measurements and IOL power calculations

Sava Baršić
Eye Clinic, University Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

Cataract surgery is making a full transition from vision 
restoring to fully refractive procedure and the patient’s 
expectations from this type of surgery are constantly 
increasing. This talk aims to provide the overview of 
new technologies and procedures involved in preop-
erative and intraoperative measurements, as well as 
IOL power calculations in modern cataract surgery. 
The optical biometry as a method of choice in the last 
two decades is being improved with the addition of a 
new techniques of measurement, while the number 

and the accuracy of assessment of biometric variables 
is increasing. The precision of IOL power calculation is 
continually evolving with multi-variable formulas be-
ing the dominant ones. The introduction of artificial 
intelligence and machine learning enabled the devel-
opment of new formulas showing superior results. The 
role of intraoperative abberometry in the improvement 
of postoperative results is still being debated, failing to 
show the clear advantage over methods using newest 
IOL formulas.
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Innowacje w chirurgii zaćmy
Innovations in surgical procedures

Alja Črnej Khoueir
Surgical Center Rožna dolina, Ljubljana, Slovenia

Cataract surgery went through a brisk development in 
the last 55 years since Dr. Charles Kelman performed 
the first groundbreaking procedure – phacoemulsifica-
tion. Phacoemulsification machines became more and 
more efficient. With minimizing invasiveness greater 
safety was introduced and cataract surgery became an 
outpatient procedure. Always new and improved intra-
ocular lenses (IOLs) are bringing customization, so the 
patients’ needs, and wishes can be easier fulfilled. New 

devices are helping us perform capsulorrhexis. Fem-
to-second assisted cataract surgery (FLACS) brought 
improved accuracy and precision to cataract surgery. 
Computers are being incorporated into microscopes 
to guide the surgeons during the surgery with digital 
marking. Intraoperative ocular coherence tomography 
(OCT) is the latest add to already very sophisticated 
surgery, which allows the surgeon to monitor activity in 
the anterior chamber very closely. 
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Obecne i przyszłe technologie soczewek wewnątrzgałkowych
Current and future IOL technologies

Filomena Ribeiro
Hospital da Luz Lisboa, Lisbon University, Lisabon, Portugal

Surgeons continue to look for an intraocular lens solu-
tion that provides their patients with more functional 
vision and good visual quality. Some developments in 
optical design have emerged in the last decade. Despite 
today’s technology, we are still looking into lens currently 

in development. Increasing range of new hi-tech IOLs on 
the market provides better choice of optimal intraocu-
lar implant for individual patient. The goal of the talk 
is to describe the developments and new solutions with  
Intraocular lenses, indications and controversies.
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I/1.

Dziedziczne neuropatie nerwów wzrokowych – nowe 
perspektywy
Hereditary optic nerve neuropathies – a new perspective

Maciej R. Krawczyński
Katedra i Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Centra Genetyki Medycznej GENESIS sp. z o.o. w Poznaniu
Chair and Department of Medical Genetics, Poznan University of Medical Sciences
GENESIS Centers for Medical Genetics, Poznan, Poland

Do niedawna, rozpoznanie dziedzicznych neuropatii 
nerwów wzrokowych ograniczało się do dwóch jed-
nostek chorobowych – neuropatii typu Lebera (LHON) 
i zaniku typu Kjera (ADOA). Ich diagnostyka mole-
kularna oznaczała jedynie rutynowe badanie trzech 
mutacji mtDNA lub wariantów strukturalnych genu 
OPA1, a leczenie było niemożliwe.
W ostatnich latach jesteśmy świadkami przełomu 
w każdym aspekcie tego zagadnienia. Nowe tech-
niki diagnostyczne, oparte na sekwencjonowaniu 
następnej generacji (NGS), pozwoliły na identyfi-
kację nieznanych wcześniej genokopii LHON dzie-
dziczonych autosomalnie recesywnie, a także wielu 
nowych genów odpowiedzialnych za ADOA oraz 
ich ciężkie, recesywne odpowiedniki. Wszystkie 

okazały się należeć do grupy chorób mitochondrialnych.
Obserwowany postęp w terapii to już nie tylko lecze-
nie LHON z użyciem idebenonu, ale również obecnie 
rejestrowana terapia genowa najczęstszej mutacji 
przyczynowej m.11778G>A oraz obiecujące prace 
nad regeneracją nerwów wzrokowych z wykorzy-
staniem pluripotencjalnych indukowanych komórek 
macierzystych (iPSC) uzyskiwanych zarówno in vitro,  
jak i in vivo.
Dziedziczne neuropatie nerwów wzrokowych powin-
ny więc być obecnie postrzegane jako grupa wysoce 
heterogennych chorób mitochondrialnych, skutecz-
nie i szybko diagnozowanych, i potencjalnie poddają-
cych się leczeniu w przypadku szybkiego postawienia 
rozpoznania.

Until recently, diagnosis of hereditary optic nerve 
neuropathies was limited to two clinical entities – 
Leber optic neuropathy (LHON) and Kjer optic atrophy 
(ADOA). Dedicated molecular diagnostics was also 
limited to routine testing for three mtDNA mutations 
and structural variants of the OPA1 gene, and the 
treatment was impossible.
In the last years we are the witnesses of rapid progress 
in every aspect of this issue. New diagnostic techniques, 
based on the next generation sequencing (NGS), al-
lowed for identification of earlier unknown, autoso-
mal recessive LHON genocopies, as well as many new 
causative genes of ADOA and its severe, recessive forms. 

They all turned out to belong to the group of mitochon-
drial disorders.
The progress in therapy is no longer limited to LHON 
treatment with idebenone, but it also means a gene 
therapy for the most frequent m.11778G>A mutation 
(currently under EMA registration) and promising stud-
ies on optic nerve regeneration with induced pluripo-
tent stem cells (iPSC) obtained both in vitro and in vivo.
Therefore, hereditary optic nerve neuropathies should 
be now perceived as a group of highly heterogenous 
mitochondrial disorders, that can be quickly and effi-
ciently diagnosed, and potentially treated in the case of 
quick diagnosis.
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I/2.

Ukraińskie Towarzystwo Okulistyczne podczas wojny
Ukrainian Society of Ophthalmologists during the War

Nataliya Pasyechnikova
Corr. member of NAMS of Ukraine, Prof., Dr. Med. Sc. 
President of Ukrainian Society of Ophthalmologists 
Director of the Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the NAMS of Ukraine

Today Ukraine is experiencing the most difficult times 
due to Russia’s military aggression. Ukraine’s eye care 
delivery is facing multiple challenges, with the situation 
growing more dire by the day. The Ukrainian Society 
of Ophthalmologists and the Filatov Institute of Eye 
Diseases and Tissue Therapy of the NAMS of Ukraine 
continue providing eye care for Ukrainian citizens. The 
Filatov Institute, being the main scientific and method-
ological institution, is a landmark for all ophthalmolo-
gists of Ukraine. The lecture will tell what difficulties and 
problems arise in the work of ophthalmologists during 
wartime and how to solve them. Despite difficult times, 
the Institute continues to develop and implement new 

technologies such as creating an artificial cornea, using 
high-frequency electric welding of biological tissues, 
using infrared transillumination, studying heat fluxes of 
the eye, and improving vitreoretinal surgery for ocular 
trauma. As we continue to work and feel the support 
of the world, we are confident that a peaceful and joy-
ful life will return to our land very soon. Especially, we 
would like to thank Polish Ophthalmological Society 
for their support of Ukraine during the difficult times of 
the war. We express our sincere gratitude to everyone, 
who participated for getting involved and for helping to 
provide urgently needed medical equipment as human-
itarian aid.
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JI/2.

Sztuczna inteligencja w diagnostyce jaskry – przegląd 
dostępnych metod
Artificial intelligence techniques in glaucoma diagnosis – 
review of available methods

Anna Zaleska-Żmijewska1,2, Jerzy Szaflik2, Jacek P. Szaflik1,2

1. Katedra i Klinika Okulistyki Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny
2. Centrum Badań Medycznych Brand Med. sp. zoo, Centrum Mikrochirurgii Oka Laser

Techniki sztucznej inteligencji są obecnie stosowa-
ne w różnych rozwiązaniach medycznych, począw-
szy od badań przesiewowych, po rozpoznawanie 
aktywności i wczesną diagnostykę wielu chorób. 
Połączenie metod informatycznych i wiedzy me-
dycznej ułatwia i poprawia dokładność diagno-
styki. W prezentacji przedstawiamy przegląd li-
teratury opisującej najnowocześniejsze badania 

z zastosowaniem technik uczenia maszynowego 
i sztucznej inteligencji, które znalazły zastosowanie 
w diagnostyce i ocenie progresji jaskry. Techniki te 
mają wysoką czułość i specyficzność w diagnostyce 
jaskry opartej na wyglądzie tarczy nerwu wzroko-
wego. Automatyczna segmentacja i wyznaczenie 
zagłębienia c/d może służyć do oceny progresji  
choroby w czasie.

Artificial intelligence techniques are now being ap-
plied in different medical solutions ranging from 
disease screening to activity recognition and com-
puter-aided diagnosis. The combination of computer 
science methods and medical knowledge facilitates 
and improves the accuracy of the diagnostic tools. 
In this presentation a literature review focused on 

the latest modern glaucoma screening using deep 
learning techniques is shown. These techniques have 
high sensitivity and specificity in glaucoma screening 
based on optic disc head images. The automatic seg-
mentation and recognition of the excavation c/d ratio 
then allows the assessment of the disease’s progres-
sion within time.
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JI/3.

GlaucomAI – pierwszy w klasie, niezależny od atrybutu IOP, 
funkcjonalny system inteligentnego wspomagania decyzji 
w diagnostyce ryzyka rozwoju neuropatii jaskrowej

Robert Wasilewicz1, Cezary Mazurek2, Juliusz Pukacki2,  
Hubert Świerczyński2

1. WASILEWICZ-Eye Clinic, Poznań
2. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań

Wprowadzenie: Interakcje pomiędzy objętościowy-
mi/ biomechanicznymi właściwościami gałki ocznej 
a funkcjonalnymi parametrami układu sercowo-na-
czyniowego (CVS), są kluczowymi czynnikami pato-
mechanizmu neuropatii jaskrowej. Przedstawiamy 
właściwości i efektywność modelu predykcyjnego, 
służącego do diagnostyki ryzyka rozwoju neuropatii 
jaskrowej.
Materiał i metodologia: Zsynchronizowane w cza-
sie, 24 godzinne, ciągłe zapisy zmian objętości gałki 
ocznej i parametrów funkcjonalnych CVS, wykonywa-
no z zastosowaniem systemów Triggerfish (Sensimed 
AG, Szwajcaria) oraz Somnotouch INBP (Somnome-
dics AG, Niemcy). Parametry opisujące biomechanicz-
ne właściwości ściany gałki ocznej, na początku sesji 
badania: współczynniki histerezy i sztywności rogów-
ki uzyskano z zastosowaniem Ocular Response Analy-
ser (Reichert, USA). Atrybuty pochodzące z oceny in-
terakcji pomiędzy danymi z CLS i Somnotouch INBP  
w określonych czasokresach , wraz z biomechanicznymi 

właściwościami rogówki zostały wykorzystane do 
stworzenia modelu predykcyjnego z wykorzystaniem 
procesów uczenia maszynowego.
Wyniki: GlaucomAI IDSS, bez atrybutu IOP, umożli-
wia różnicowanie oczu z neuropatią jaskrową (POAG 
/ NTG) od oczu bez neuropatii lub z neuropatią nie-
jaskrową, ze stabilnym, bardzo wysokim ROC AUC 
= 0,84. Ze względu na swoje unikalne właściwości, 
umożliwia opisanie subtelnych, wzajemnych oddzia-
ływań, pomiędzy zmiennością objętości gałki ocznej a 
funkcjonalnymi parametrami sercowo-naczyniowymi.
Wnioski: System GlaucomAI IDSS jest pierwszym w 
swojej klasie, niezależnym od atrybutu IOP, inteligent-
nym systemem wspomagania decyzji w diagnostyce 
ryzyka neuropatii jaskrowej, umożliwiającym bezpo-
średnią personalizację terapii neuropatii wzrokowej.

Słowa kluczowe: Jaskra, Sztuczna Inteligencja,  
Wspomaganie Decyzji, Biorytm, Diagnostyka, Czynniki 
Ryzyka
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GlaucomAI – the first in class, IOP not-dependent, functional 
intelligent decision support system for glaucomatous 
neuropathy risk diagnostics

Robert Wasilewicz1, Cezary Mazurek2, Juliusz Pukacki2,  
Hubert Świerczyński2

1. WASILEWICZ-Eye Clinic, Poznań
2. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań

Introduction: Interactions between volumetric/biome-
chanical eyeball properties and functional cardio-vas-
cular parameters are key players in glaucomatous 
neuropathy pathomechanism. We are presenting idea, 
properties and performance of predictive model for 
glaucomatous neuropathy detection.
Material and methodology: Time synchronized, 24 
hours, continous recordings of eye perilimbal diam-
eter changes and CVS functional parameters (blood 
pressure, heart rate, cardiac output, blood oxygen 
saturation) measurements, performed with a contact 
lens sensor-based device (CLS, Sensimed Triggerfish, 
Sensimed AG, Switzerland) and cuff-less PTT CVS holter 
system (Somnotouch INBP, Somnomedics AG, Germa-
ny). Biomechanical eyeball wall properties at the begin-
ning of session: CH and CRF (Ocular Response Analyser, 

Reichert, USA). Attributes derived from interactions be-
tween CVS and CLS data in specific time-periods, togeth-
er with biomechanical cornea properties were used for 
creation of predictive model with use of machine learn-
ing processes.
Results: The GlaucomAI IDSS without IOP attribute, dis-
criminate eyes with glaucomatous neuropathy (POAG/
NTG) from healthy/ non-glaucomatous neuropathy one, 
with stabile very high ROC AUC =0,84. Due to its unique 
properties, it marking subtle, mutual interactions be-
tween volumetric eyeball properties and functional car-
dio-vascular parameters.
Conclusions: GlaucomAI is the first in class, IOP not-de-
pendent, intelligent decision support system for glau-
comatous neuropathy risk diagnostics, enabling direct 
personalization of optic neuropathy treatment.
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GlaucomAI – system inteligentnego wspomagania decyzji, 
w zarządzaniu pacjentami z Nadciśnieniem Ocznym 
i Jaskrą Pierwotną Otwartego Kąta

Robert Wasilewicz1, Cezary Mazurek2, Juliusz Pukacki2,  
Hubert Świerczyński2

1. WASILEWICZ-Eye Clinic, Poznań
2. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań

Wprowadzenie: GlaucomAI na podstawie analizy in-
terakcji, pomiędzy objętościowymi/ biomechaniczny-
mi właściwościami gałki ocznej a funkcjonalnymi pa-
rametrami układu sercowo-naczyniowego (CVS), oraz 
własności biomechanicznych gałki ocznej umożliwia 
zindywidualizowaną ocenę ryzyka rozwoju neuropatii 
jaskrowej. Celem badania jest wstępna ocena efek-
tywności systemu we wspieraniu decyzji terapeutycz-
nych w grupach nie leczonego nadciśnienia ocznego 
(OH) i leczonej POAG.
Materiał i metodologia. Grupa badana obejmowała:
1. 20 oczu/ 20 pacjentów ze świeżo rozpoznanym, nie 
leczonym OH;
2. 10 oczu/ 10 pacjentów poddanych farmakoterapii 
baroprotekcyjnej POAG z IOP < 17 mmHg w 3 letnim 
oknie obserwacyjnym. 5 oczu/5 pacjentów bez cech 
progresji, 5 oczu/ 5 pacjentów z cechami progresji w 
czasie ostatnich 6 miesięcy obserwacji.
Zsynchronizowane 24 godzinne, ciągłe zapisy 
zmian objętości gałki ocznej i zmian parametrów 

funkcjonalnych CVS rejestrowano systemami Trigger-
fish (Sensimed AG, Szwajcaria) i Somnotouch INBP 
(Somnomedics AG, Niemcy). Parametry biomecha-
niczne ściany gałki ocznej (CH i CRF) na początku sesji 
rejestrowano ORA (Reichert, USA). Dane analizowano 
modułami: „naive” i „not naive” GlaucomAI i oznaczano 
NORM lub NOT NORM.
Wyniki: Moduł „naive”, w 11/20 przypadków wskazał 
NOT NORM , ponadto w 18/20 przypadków OH, był 
zgodny w sugestii (ryzyko progresji <10% - NORM 
vs >20% - NOT NORM) z 5 letnim Kalkulatorem Ryzy-
ka OHTS. Moduł „not naive” w grupie farmakoterapii 
POAG bez cech progresji w 4/5 przypadków wskazał 
NORM, w grupie z cechami progresji w 5/5 wskazał 
NOT NORM.
Wnioski: GlaucomAI wydaje się skutecznym narzę-
dziem w procesie wsparcia decyzji o włączeniu terapi 
w grupie pacjentów z OH oraz ocenie efektywności 
farmakoterapii baroprotekcyjnej w POAG.
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GlaucomAI, an intelligent decision support system, in the 
management of patients with Ocular Hypertension and 
Primary Open Angle Glaucoma

Robert Wasilewicz1, Cezary Mazurek2, Juliusz Pukacki2,  
Hubert Świerczyński2

1. WASILEWICZ-Eye Clinic, Poznań
2. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań

Introduction: GlaucomAI based on the analysis of eye 
biomechanics and eye volume - CVS interactions, en-
ables an individualized assessment of the risk of glauco-
matous neuropathy development . The aim of the study 
is checking system effectiveness in supporting therapeu-
tic decisions in groups of untreated ocular hypertension 
(OH) and treated POAG.
Material and methodology. The study group included:
1. 20 eyes / 20 patients with newly diagnosed, untreated OH;
2. 10 eyes/10 patients undergoing POAG baroprotective 
pharmacotherapy with IOP < 17 mmHg in a 3-year ob-
servation window. 5 eyes/5 patients without progres-
sion features 5 eyes/5 patients with progression features 
during the last 6 months of follow-up.
Time-synchronized, 24-hour continuous recordings of 
eye volume changes and CVS parameters were record-
ed using Triggerfish (Sensimed AG, Switzerland) and 
Somnotouch INBP (Somnomedics AG, Germany). Eye 
biomechanical parameters (CH and CRF) were recorded 

with the ORA (Reichert, USA). Data was analyzed by the 
GlaucomAI system modules: „naive” and „not naive”. The 
results of the GlaucomAI quantification analysis were 
given as NORM or NOT NORM.
Results: The „naive” GlaucomAI module, in 11/20 OH 
cases indicated NOT NORM, in 18/20 OH cases, was 
consistent in the suggestion (risk of progression <10% – 
NORM vs >20% - NOT NORM) with the 5-year OHTS Risk 
Calculator. The „not naive” GlaucomAI module in the 
POAG pharmacotherapy group: without neuropathy pro-
gression - 4/5 of cases indicated as NORM, in the group 
with progression features - 5/5 indicated NOT NORM.
Conclusions: GlaucomAI seems to be an effective tool in 
the process of supporting the decision of therapy in the 
group of patients with OH and assessing the effective-
ness of baroprotective pharmacotherapy in POAG.

Słowa kluczowe: GlaucomAI, POAG, OH, Artificial In-
teligence, Decision Support System
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Dysregulacja śródbłonka naczyniowego u chorych  
na jaskrę normalnego ciśnienia

Barbara Terelak-Borys1, Katarzyna Konieczka2, Andreas Schoetzau2, 
Iwona Grabska-Liberek1

1. Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,  
SPSK im. prof. W. Orłowskiego, Warszawa
2. Department of Ophthalmology, University of Basel

Wstęp: Dysregulacja śródbłonka naczyń oznacza ich 
wzmożony skurcz lub niedostateczny rozkurcz, spo-
wodowany podwyższonym stężeniem endoteliny-1 
(ET-1) we krwi.
Celem pracy jest przedstawienie wyników badań, do-
tyczących dysregulacji śródbłonka naczyniowego w 
patogenezie jaskry normalnego ciśnienia.
Materiał i metody: Stężenia ET-1 w surowicy krwi 
zostały oznaczone w trzech grupach: u pacjentów z 
jaskrą pierwotną otwartego kąta (JPOK) z wysokim 
ciśnieniem wewnątrzgałkowym (jaskra wysokiego 
ciśnienia: JWC), u pacjentów JPOK z normalnym ci-
śnieniem wewnątrzgałkowym (jaskra normalnego 
ciśnienia: JNC) oraz w grupie kontrolnej, w młodszym 
i starszym zakresie wiekowym.
Wyniki: U młodszych pacjentów z JNC średnie stę-
żenie ET-1 w surowicy było istotnie niższe, niż u pa-
cjentów z JWC i u zdrowych osób z grupy kontrolnej. 
U starszych pacjentów, stężenie ET-1 w surowicy było 
porównywalne we wszystkich trzech grupach bada-
nych (JNC, JWC i kontrolnej), natomiast u pacjentów 

z JNC zaobserwowany został istotny wzrost stężenia 
ET-1 z wiekiem. U młodszych pacjentów wykonano 
ponadto oznaczenie stężenia ET-1 po teście prowo-
kacji zimnem (ang. Cold Provocation Test: CPT). Test 
ten spowodował wzrost stężenia ET-1 w surowicy we 
wszystkich trzech grupach badanych (JNC, JWC i kon-
trolnej). Był on najwyższy w grupie JNC i statystycznie 
istotny w porównaniu do grupy JWC i kontrolnej.
Wnioski. Wyniki przedstawionych badań przemawia-
ją za:
1. postępującym z wiekiem zaburzeniem śródbłon-
kowej kontroli napięcia ściany naczyniowej u pacjen-
tów z JNC, które może prowadzić do upośledzenia 
mechanizmów autoregulacji krążenia krwi w nerwie 
wzrokowym
2. nadmierną reakcją naczynioskurczową w odpo-
wiedzi na ekspozycję na zimno u młodych pacjentów 
z JNC, która może prowokować spadki perfuzji krwi w 
głowie nerwu wzrokowego.
Słowa kluczowe: dysregulacja naczyniowa, endoteli-
na-1, jaskra normalnego ciśnienia
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JI/5.

Vascular endothelial dysregulation in patients with normal 
tension glaucoma

Barbara Terelak-Borys1, Katarzyna Konieczka2, Andreas Schoetzau2, 
Iwona Grabska-Liberek1

1. Klinika Okulistyki Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,  
SPSK im. prof. W. Orłowskiego, Warszawa
2. Department of Ophthalmology, University of Basel

Introduction: Vascular endothelial dysregulation 
means abnormally increased contraction of the vessels 
or their inappropriate relaxation, caused by elevated en-
dothelin-1 (ET-1) concentration in the blood.
The aim is to present results of the studies, concerning 
vascular endothelial dysregulation in the pathogenesis 
of normal tension glaucoma.
Material and methods: ET-1 plasma levels were eval-
uated in three groups: in patients with primary open 
angle glaucoma (POAG) with high intraocular pressure 
(High Tension Glaucoma: HTG), in POAG patients with 
normal intraocular pressure (Normal Tension Glauco-
ma: NTG) and in the control group, at lower and higher 
range of age.
Results: In younger NTG patients, mean ET-1 plas-
ma level was significantly lower than in HTG patients 
and healthy persons from the control group. In older 

participants, the mean ET-1 plasma levels were similar 
in all the three study groups, but in NTG patients the 
significant age-dependent increase of ET-1 plasma con-
centrations was observed. In younger participants, ET-1 
plasma levels were examined also after cold provocation 
test (CPT). This test caused significant increase in the 
mean ET-1 plasma levels in all the three study groups 
(HTG, NTG and controls). The highest increase was seen 
in NTG patients and it was statistically significant com-
pared to HTG patients and controls.
Conclusions. Results of these studies argued for:
1. Increasing with age dysregulation of the vascular tone 
control in NTG patients, that may
lead to disturbed autoregulation in the optic nerve
2. Abnormally high vascular contraction resulting from 
exposition to cold in younger NTG patients, which may 
provoke drops of blood perfusion in the optic nerve head.
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JI/6.

Porównanie grubości kompleksu komórek zwojowych 
u pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji i osób zdrowych
Comparison of the thickness of the ganglion cell complex 
in patients with pseudoexfoliation syndrome and healthy 
controls

Marta P. Wiącek, Anna Szmatłoch, Sławomir Liberski, Anna Machalińska
I Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Wstęp: Najczęstszą przyczyną jaskry wtórnej otwar-
tego kąta jest nagromadzenie nieprawidłowego ma-
teriału zewnątrzkomórkowego w obszarze beleczko-
wania w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji (PEX). 
Wykrycie wczesnego uszkodzenia jaskrowego jest 
możliwe na podstawie oceny kompleksu komórek 
zwojowych (GCC). Celem badania była ocena GCC 
[μm] za pomocą optycznej koherentnej tomografii 
(OCT) u osób z PEX nie spełniających kryteriów rozpo-
znania jaskry.
Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 24 
oczu z PEX bez diagnozy jaskry oraz 21 oczu zdro-
wych. U wszystkich badanych przeprowadzono bada-
nie RNFL i GCC za pomocą aparatu OCT domeny spek-
tralnej (Cirrus HD OCT, Carl Zeiss Meditec Inc., Niemcy) 
i badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP) metodą 
dynamicznej tonometrii konturowej (SMT Swiss Mi-
crotechnology AG, Port, Szwajcaria).

Wyniki: Średnia grubość GCC w PEX wynosi-
ła 76,29±5,79 μm, a u zdrowych 80,19±6,54 μm 
(p=0,039). Wartości GCC dla centralnej części plamki 
były istotnie niższe w PEX niż u kontroli, odpowiednio 
75,08±5,87 i 80,19±7,81 (p=0,016), a w części noso-
wej odpowiednio 75,00±6,43 i 80,81±7,91 (p=0,009). 
Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy grupami w 
zakresie IOP (p=0,06) oraz w wartościach całkowitej 
średniej grubości RNFL (p=0,167).
Omówienie: Zespół PEX wiąże się̨ z niższymi warto-
ściami GCC w stosunku do zdrowych kontroli, pomi-
mo braku wykładników dla rozpoznania jaskry. Niższe 
wartości GCC mogą stanowić niezależny czynnik roz-
woju neuropatii nerwu wzrokowego u chorych z PEX.

Słowa kluczowe: zespół pseudoeksfoliacji, jaskra, 
optyczna koherentna tomografia, kompleks komórek 
zwojowych

Introduction: The most common cause of secondary 
open-angle glaucoma is an accumulation of abnor-
mal extracellular material in the trabecular meshwork 
in the course of the pseudoexfoliation syndrome (PEX). 
Detection of early glaucoma damage is possible based 
on the assessment of the ganglion cell complex (GCC). 
The aim of the study was to assess the thickness of GCC 
[μm] using optical coherence tomography (OCT) in peo-
ple with PEX who do not meet the criteria for glaucoma 
diagnosis.
Material and methods: 24 eyes with PEX without the 
glaucoma diagnosis and 21 healthy eyes were qualified 
for the study. RNFL and GCC examinations were per-
formed in all subjects using the spectral domain OCT 
(Cirrus HD OCT, Carl Zeiss Meditec Inc., Germany) and 
the intraocular pressure (IOP) examination by dynamic 

contour tonometry (SMT Swiss Microtechnology AG, 
Port, Switzerland).
Results: The mean thickness of GCC in PEX was 
76.29±5.79 μm, and in healthy eyes 80.19±6.54 μm 
(p=0.039). Central macular GCC values were signifi-
cantly lower in PEX than in controls, 75.08±5.87 and 
80.19±7.81, respectively (p=0.016), and in the nasal 
part, 75.00±6.43 and 80,81±7,91 (p=0.009), respec-
tively. There were no significant differences between the 
groups in terms of IOP (p=0.06) and total mean RNFL 
thickness values (p=0.167).
Discussion: PEX syndrome is associated with lower GCC 
values compared to healthy controls, despite the lack of 
fulfillment of glaucoma criteria. Lower GCC values may 
be an independent factor in the development of optic 
neuropathy in patients with PEX.
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JI/7.

Ocena zaburzeń stabilności fiksacji w jaskrze pierwotnej 
otwartego kąta przy pomocy mikroperymetrii
Alterations in fixation indices in primary open-angle 
glaucoma by microperimetry

Jakub J. Kałużny1,2,3, Katarzyna Zabel1,3, Przemysław Zabel1,2,3,  
Martyna Kałużna3, Damian Jaworski3, Karolina Suwała1,  
Aleksandra Gorczyca1

1. Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum w Bydgoszczy;  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Klinika Okulistyczna „Oftalmika” w Bydgoszczy

Cel: Celem badania była analiza zaburzeń fiksacji 
w przebiegu jaskry pierwotnej otwartego kąta (POAG) 
przy pomocy mikroperymetrii (MP) oraz określenie 
wpływu stopnia zaawansowania POAG na parametry 
fiksacji.
Metoda: Włączono 54 oczy do grupy badanej (32 
oczy z łagodną POAG, 22 oczy
z umiarkowaną/ciężką POAG) oraz 24 oczy do zdrowej 
grupy kontrolnej. Wszyscy uczestnicy zostali przeba-
dani za pomocą mikroperymetru MAIA (Centervue)
a następnie poddano analizie wskaźniki fiksacji (P1 i 
P2) oraz obszar dwuwymiarowej elipsy konturowej 
(BCEA) dla 63% i 95% punktów. Uzyskane wskaźniki 
stabilności fiksacji skorelowano z wynikami MP, stan-
dardowej automatycznej perymetrii (SAP) a optyczną 

koherentną tomografią (OCT) i angiografią OCT 
(OCTA).
Wyniki: W POAG stabilność fiksacji uległa pogorsze-
niu wraz ze stopniem nasilenia choroby. Jednak tyl-
ko wartość BCEA95 różniła się istotnie statystycznie 
między badanymi grupami (p = 0,042). Zaburzenia 
wskaźników fiksacji korelują z nieprawidłowościami 
strukturalnymi w OCT i OCTA oraz zmianami funkcjo-
nalnymi w MP i SAP.
Wnioski: W POAG występują zaburzenia stabilno-
ści fiksacji, które ulegają nasileniu wraz z postępem 
choroby.

Słowa kluczowe: jaskra pierwotna otwartego kąta, 
fiksacja, mikroperymetria

Purpose: The aim of this study was to determine wheth-
er primary open-angle glaucoma (POAG) is associated 
with alterations in fixation stability parameters assessed 
by microperimetry (MP) and whether the severity of 
glaucoma is related to deterioration of these indicators.
Methods: We enrolled 54 eyes in the POAG groups (32 
eyes with mild POAG and 22 eyes with moderate/severe 
POAG) and 24 eyes in the healthy group. All participants 
were examined using the MAIA microperimeter (Center-
vue) and the following parameters of fixation stability 
were analyzed: fixation indices (P1 and P2), bivariate 
contour ellipse area (BCEA) for 63% and 95% of points. 
The resulting fixation indices were correlated with results 

of microperimetry (MP) and standard automated perim-
etry (SAP) and retinal structure with optical coherence 
tomography (OCT) and OCT angiography (OCTA).
Results: We observed that fixation stability in POAG 
eyes deteriorated with increasing disease severity. How-
ever, only BCEA95 was statistically significantly different 
between study groups (p = 0.042). We demonstrated 
that alterations in fixation indices correlate with struc-
tural abnormalities in OCT and OCTA as well as function-
al changes in MP and SAP. 
Conclusions: POAG is associated with disturbances 
in the fixation pattern, which worsen as the disease 
progresses.
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JI/8.

Wysokie ciśnienie i zapalenie – nieszczęścia chodzą 
parami. Epidemiologia i mechanizmy jaskry zapalnej 
w Poradni Leczenia Zapalenia Błony Naczyniowej  
Kliniki Okulistyki WUM
High intraocular pressure and inflammation – misfortunes 
go hand in hand. Epidemiology and mechanisms of 
inflammatory glaucoma in the Outpatient Clinic for Treatment 
of Uveitis at the Department of Ophthalmology, WUM

Maria Guszkowska1, Monika Łazicka-Gałecka2,Tomasz Gałecki1,  
Anna Kamińska2, Jacek P. Szaflik2, Jacek Dziedziak2,  
Aleksandra Kuśmierz1

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
2. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 

Poradnia Zapalenia WUM jest największą tego typu 
placówką na Mazowszu. Pod opieką Poradni znajduje 
się 241 pacjentów z różnymi rodzajami zapaleń błony 
naczyniowej. Autorzy przedstawią częstość występo-
wania jaskry zapalnej oraz przejściowych wzrostów 

IOP towarzyszącym zapaleniu z podziałem na typ  
i rodzaj zapalenia.
Słowa kluczowe: jaskra zapalna, zapalenia błony na-
czyniowej, zapalenie tęczówki, heterochromia Fuchsa, 
herpes virus

MUW Uveitis Outpatient Clinic is the largest facility of its 
kind in Mazovia. Under the care of the Outpatient Clinic 
there are 241 patients with different types of uveitis.The 

authors will present the frequency of inflammatory glau-
coma and IOP transient elevations accompanying in-
flammation divided into type and kind of inflammation.
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Aktualne trendy w leczeniu jaskry
Current trends in glaucoma management

Zbigniew Zagórski
OCHO (Ośrodek Chirurgii Oka) w Nałęczowie
OCHO Eye Surgery Center in Nałęczów

W ostatnich kilku dekadach wprowadzanie nowych 
leków o mniejszej liczbie aplikacji stymulowało le-
czenie zachowawcze nawet 4-5 lekami, także w przy-
padkach niepełnej kontroli jaskry. Obecnie trend ten 
ulega odwróceniu. 
Wykazano korzystny efekt stosowania laserów (SLT i Mi-
kro-CFC), małoinwazyjnych metod chirurgicznych, ko-
rzystny wpływ operacji zaćmy na przebieg jaskry oraz 
lepsze wyniki po leczeniu chirurgicznym niż zachowaw-
czym w zaawansowanej jaskrze w momencie rozpo-
znania. O ile w wyspecjalizowanych ośrodkach metody 
te są coraz szerzej stosowane, to chorzy leczeni ambu-
latoryjnie w poradniach ogólnych często przez wiele lat 
otrzymują różne zestawy kropli, niezależnie od stanu 

oczu, badania diagnostyczne poza pomiarem ciśnienia 
są wykonywane zbyt rzadko i zdarza się, że skierowanie 
do szpitala pacjent otrzymuje po kilkunastu latach le-
czenia, kiedy jaskra jest już bardzo zaawansowana.
Celem prezentacji jest przedstawienie własnych do-
świadczeń w prowadzeniu chorych z jaskrą i podej-
rzeniem jaskry z preferencyjnym stosowaniem me-
tod alternatywnych do leczenia farmakologicznego. 
Optymalizacja leczenia polega na jego dostosowaniu 
do szybkości progresji jaskry i wieku chorego, korygo-
waniu leczenia niepotrzebnego i nadmiernego oraz 
wczesnym kierowaniu pacjentów z postępującą jaskrą 
i niedostatecznym leczeniem do leczenia chirurgicz-
nego w wyspecjalizowanych ośrodkach.

In the last few decades new medications with reduced 
number of applications stimulated conservative treat-
ment with even 4 or more drugs, also in cases of not 
fully controlled glaucoma. Currently this trend is being 
reversed. Beneficial effect of laser application (SLT, mi-
cro-CPC), MIGS, cataract surgery and advantages of 
surgery over pharmacological treatment in advanced 
glaucoma at the time of diagnosis were demonstrated. 
Although in specialized glaucoma centers these meth-
ods are being applied, in general ophthalmology clin-
ics patients often receive different sets of medications 
for many years, regardless of the glaucoma status. 

Diagnostic procedures, apart of IOP, are performed too 
rarely and it happens that a patient receives referral to a 
hospital after one or two decades of treatment when the 
glaucoma is very advanced.
The purpose of this presentation is to show own expe-
rience in the management of glaucoma patients and 
glaucoma suspects with preferential application of alter-
native methods to medications. Optimalization of man-
agement consists of adjusting the treatment to the rate 
of glaucoma progression and patient’s age, correction of 
overtreatment and early referral of undertreated patients 
with fast progressive glaucoma to specialized centers.
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JII/2.

Obserwacja czy leczenie – wybór odpowiedniego 
postępowania w różnych postaciach i stadiach jaskry 
pierwotnej
Observation or treatment – what to choose in different types 
and stages of primary glaucoma

Anna Zaleska-Żmijewska
Katedra i Klinika Okulistyki Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny

Obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego jest jedyną 
uznaną metodą leczenia jaskry, niezależnie od jej 
rodzaju i stopnia zaawansowania. Kliniczna ocena 
zaawansowania jaskry na podstawie oceny tarczy 
nerwu wzrokowego i parametrów pola widzenia po-
zwala na sklasyfikowanie oka pacjenta jako łagodne, 
umiarkowane lub ciężkie uszkodzenie jaskrowe. W 
łagodnej jaskrze początkowy docelowy zakres ci-
śnienia docelowego może być utrzymywany na po-
ziomie 15-18 mmHg, w umiarkowanej 12-15 mmHg, 
a w zaawansowanych stadiach 10-12 mmHg. Biorąc 

pod uwagę wyjściowe ciśnienie wewnątrzgałkowe, 
wiek, parametry perfuzji naczyniowej oraz progre-
sję uszkodzenia strukturalnego i/lub funkcjonalne-
go w  czasie obserwacji, zakres ciśnień docelowych 
może się zmienić w czasie. Docelowe ciśnienie we-
wnątrzgałkowe może wymagać dalszego obniżenia, 
także gdy u pacjenta współistnieją choroby ogól-
noustrojowe naczyniopochodne lub neurodege-
neracyjne, takie jak: cukrzyca, zaburzenia krążenia 
obwodowego, zaburzenia rytmu serca, choroba Par-
kinsona, choroba Alzheimera.

 

Intraocular pressure lowering is the only known method 
of treating glaucoma, regardless of its type and severi-
ty. Clinical evaluation of the advancement of glaucoma 
based on the assessment of the optic nerve disc and 
visual field parameters allows to classify the patient’s 
eye as having mild, moderate or severe glaucomatous 
damage. In mild glaucoma, the initial target pressure 
range may be maintained at 15-18 mmHg, in moderate 
glaucoma 12-15 mmHg, and in advanced stages 10-12 

mmHg. Given the baseline intraocular pressure, age, 
vascular perfusion parameters, and the progression of 
structural and / or functional damage over time, the tar-
get pressure range may change over time. The „target” 
intraocular pressure may need to be lowered further, 
also when the patient has concomitant systemic vas-
cular or neurodegenerative diseases such as diabetes, 
peripheral circulatory disorders, cardiac arrhythmias, 
Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease.
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JII/3.

Ocena stężenia Genisteiny, w cieczy wodnistej oczu 
pacjentów z POAG, po doustnej suplementacji preparatem 
GlauCaps™

Robert Wasilewicz1, Marcin Kałużny2, Jakub J. Kałużny2,  
Kinga Stuper-Szablewska3, Paweł Kołodziejski4

1. WASILEWICZ-Eye Clinic, Poznań
2. Oftalmika, Bydgoszcz
3. Katedra Chemii, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
4. Zakład Fizjologii Zwierząt, Biochemii i Biostruktury, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Wstęp: Genisteina to związek chemiczny z grupy izo-
flawonów/fitoestrogenów, wykazujący silne powino-
wactwo do receptorów β-estrogenowych, zwiększają-
cy żywotność i hamujący patologiczny wpływ TGF-β1 
na ludzkie komórki beleczkowania i blaszki sitowatej 
twardówki. Powyższy efekt terapeutyczny zauważalny 
jest przy stężeniach Genisteiny powyżej 2 mg/L osią-
gając maksimum w przedziale 10 -15 mg/L. Celem ba-
dania, była ocena stężenia Genisteiny, w cieczy wodni-
stej oczu pacjentów z POAG, osiąganego po doustnej 
suplementacji preparatem Glaucaps™.
Materiał i metodyka: Grupa badana i kontrolna, dopa-
sowane wiekiem i płcią liczyły po 12 oczu – 12 pacjen-
tów z POAG. Suplementacja preparatem GlauCaps™:  
1 kapsułka/ dzień, 30 dni przed operacją zaćmy. Biop-
sja cieczy wodnistej: paracenteza z pobraniem 0,1-0,2 
ml AH za pomocą igły 32G, wykonywana w ramach 
procedury operacji zaćmy. Ocena stężenia GlauCaps™-
Genisteiny: chromatografia cieczowa z zastosowaniem 
Waters Aquity UPLC H-class z detektorem PDA.

Wyniki: Stężenia Genisteiny w cieczy wodnistej oczu 
z POAG po/bez suplamentacji GlauCaps™ :
Grupa badana: 13,6 ± 3 mg/L
Grupa kontrolna: 0,36 ± 0,3 mg/L
Omówienie: Suplementacja preparatem GlauCaps™, 
skutkuje uzyskaniem znamiennych terapeutycznie 
stężeń Genisteiny, w cieczy wodnistej gałek ocznych, 
pacjentów z POAG. Na potwierdzonym doświadczal-
nie i znamiennym klinicznie poziomie, zwiększa ona 
żywotność i hamuje patologiczny wpływ TGF-β1 na 
HTMC, warunkując homeostazę dróg odpływu cieczy 
wodnistej oraz promuje efekt baroprotekcyjny. Z uwa-
gi na genotypową i fenotypową identyczność HTMC 
i komórek blaszki sitowatej twardówki, GlauCaps™Ge-
nisteina wywiera także ochronny wpływ na blaszkę 
sitowatą twardówki, wspierając proces neuroprotekcji 
komórek zwojowych siatkówki.

Słowa kluczowe: Jaskra, Neuroprotekcja, Baropro-
tekcja, GlauCaps, Genisteina, Ciecz Wodnista
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Assessment of Genistein concentration, in the aqueous 
humor of the eyes of patients with POAG, after oral 
supplementation with GlauCaps™ 

Robert Wasilewicz1, Marcin Kałużny2, Jakub J. Kałużny2,  
Kinga Stuper-Szablewska3, Paweł Kołodziejski4

1. WASILEWICZ-Eye Clinic, Poznań
2. Oftalmika, Bydgoszcz
3. Katedra Chemii, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
4. Zakład Fizjologii Zwierząt, Biochemii i Biostruktury, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Introduction: Genistein is a chemical compound, from 
the group of isoflavones / phytoestrogens, showing a 
strong affinity for β-estrogen receptors, increasing via-
bility and inhibiting the pathological effect of TGF-β1 on 
human trabecular mashwork (HTMC) and scleral lamina 
cribrosa (LC) cells. This therapeutical effect is noticeable 
at Genistein concentrations above 2 mg / L, reaching its 
maximum in the range of 10 -15 mg / L. The aim of the 
study, was to assess the concentration of Genistein, in the 
aqueous humor (AH) of the eyes of patients with POAG, 
achieved after oral supplementation with Glaucaps™.
Material and methodology: The study and control 
groups, matched by age and gender, consisted of 12 
eyes – 12 patients with POAG. Supplementation with 
GlauCaps™: 1 capsule / day, 30 days before the cata-
ract surgery. Aqueous humor biopsy: A paracentesis 
with extraction of 0.1-0,2 mL of AH with a 32-gauge 
needle, performed as a part of the cataract surgery. 

GlauCaps™Genisteine concentration assessment: liquid 
chromatography with Waters Aquita UPLC H-class with 
PDA detector.
Results: Genistein concentrations, in the aqueous hu-
mor of the eyes with POAG, after/without GlauCaps™ 
supplementation:
Study group: 13.6 ± 3 mg/L
Control group: 0.36 ± 0.3 mg/L
Overview: GlauCaps™ supplementation, results in 
obtaining therapeutically significant concentrations of 
Genistein, in the aqueous humor of the eyeballs of pa-
tients with POAG. At an experimentally confirmed and 
clinically significant level, it increases viability and in-
hibits the pathological effect of TGF-β1 on HTMC, condi-
tioning the homeostasis of the aqueous humor outflow 
pathways and promoting the baroprotective effect. Due 
to the genotypic identity of HTMC and LC cells, also sup-
porting neuroprotection of retinal ganglion cells.
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Ocena wpływu GlauCaps™Genisteiny na żywotność oraz 
stymulowany TGF-β1 poziom transformacji komórek 
beleczkowania w miofibroblasty 

Robert Wasilewicz1, Julia Wasilewicz1, Paweł Kołodziejski2

1. WASILEWICZ-Eye Clinic, Poznań
2. Zakład Fizjologii Zwierząt, Biochemii i Biostruktury, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Wstęp: Transformujący czynnik wzrostu beta (TGF
-β), wywołuje transformację komórek o fenotypie 
fibrocytów (komórki beleczkowania, komórki blaszki 
sitowatej) w komórki o fenotypie miofibroblastów, 
warunkując proces patologicznego remodelingu ma-
cierzy zewnątrzkomórkowej beleczkowania i blaszki 
sitowatej twardówki, prowadząc do zaburzenia ho-
meostazy dróg odpływu cieczy wodnistej, wzrostu 
IOP oraz apoptozy RGC. Celem badania, była ocena 
wpływu GlauCaps™ Genisteiny, na żywotność ludz-
kich komórek beleczkowania (HTMC) oraz stymulowa-
ną w nich przez TGF-β1 ekspresję i produkcję α-aktyny 
mięśniówki gładkiej (α-SMA).
Materiał i metodyka: HTMC (ScienCell Research 
Laboratories,USA) inkubowano przez 24 h z pożywką 
eksprymentalną, po czym przez 24 h traktowano ge-
nisteiną (1,2,3,4,5,10,15,20 mg/L). Dla ocena poziomu 
ekspresji SMA, przez kolejne 24 godziny HTMC były 
stymulowane TGF-1β (2ng / ml). Półilościową ocenę 

poziomu mRNA i ekspresji białka αSMA przeprowa-
dzono za pomocą technik Real-Time PCR i Western 
blot. Do wizualizacji zmian ekspresji białka αSMA wy-
korzystano technikę immunofluorescencji. Dla oceny 
żywotności , HTMC traktowano roztworem MTT (0,5 
mg/ml). Gęstość optyczną próbek oceniano czytni-
kiem mikropłytek Synergy 2 (BioTek Instruments, USA)
Wyniki: Genisteina w stężeniach 13,6 ± 3 mg/L 
(równoważnych osiąganym w cieczy wodnistej gałki 
ocznej podczas doustnego stosowania preparatu Gla-
uCaps™), powoduje 20% zwiększenie żywotności oraz 
120% zmniejszenie stymulowanej TGF-β1 ekspresji 
SMA mRNA i produkcji α SMA w komórkach HTMC.
Omówienie: GlauCaps™Genisteina, na potwierdzo-
nym doświadczalnie i znamiennym klinicznie po-
ziomie, zwiększa żywotność i hamuje patologiczny 
wpływ TGF-β1 na HTMC, warunkując homeostazę 
dróg odpływu cieczy wodnistej oraz promuje efekt 
baroprotekcyjny
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Evaluation of the effect of GlauCaps™Genisteine on viability 
and the TGF-β1 stimulated level of transformation of 
trabecular mashwork cells into myofibroblasts 

Robert Wasilewicz1, Julia Wasilewicz1, Paweł Kołodziejski2

1. WASILEWICZ-Eye Clinic, Poznań
2. Zakład Fizjologii Zwierząt, Biochemii i Biostruktury, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Introduction: TGF-β induces the transformation of fi-
brocyte phenotype cells (trabecular cells, lamina cribro-
sa cells) into myofibroblasts, conditioning the patholog-
ical remodeling of the extracellular matrix of trabeculum 
and scleral lamina cribrosa , leading to aquous humour 
outflow pathways dysfunction , IOP increase and RGC 
apoptosis . The aim of the study, was to evaluate the 
effect of GlauCaps™Genistein on the viability of human 
trabecular cells (HTMCs) and the expression and pro-
duction of smooth muscle α-actin (αSMA) stimulated in 
these cells by TGF-β1.
Material and methodology: HTMC (ScienCell Research 
Lab, USA) was incubated for 24 h with experimental 
medium, than treated with genistein (1,2,3,4,5,10,15,20 
mg/L) for 24 h. To assess the level of SMA expression, for 
the next 24 hours HTMCs were stimulated with TGF-1β 
(2ng/ml). Semi-quantitative assessment of mRNA levels 
and αSMA protein expression was performed using Re-
al-Time PCR and Western blot techniques. Immunofluo-
rescence was used to visualize changes in αSMA protein 

expression. For viability evaluation, HTMC was treated 
with MTT solution (0.5 mg/ml). The optical density of the 
samples was assessed with Synergy 2 microplate reader 
(BioTek Instruments, USA)
Results: Genistein at concentrations of 13.6 ± 3 mg/L 
(equal to achieved in the aqueous humor of the eyeball 
during oral use of GlauCaps™), results in a 20% increase 
in viability and a 120% reduction in TGF-β1 stimulated 
SMA mRNA expression and αSMA production in HTMC 
cells.
Overview: GlauCaps™Genistein, at an experimentally 
confirmed and clinically significant levels, increases via-
bility and inhibits the pathological effect of TGF-β1 on 
HTMC, conditioning the homeostasis of aqueous humor 
outflow pathways and promotes the baroprotective 
effect.

Słowa kluczowe: Jaskra, Neuroprotekcja, Baroprotekc-
ja, GlauCaps, Komórki Beleczkowania, Komórki Blaszki 
Sitowatej Twardówki
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Ocena efektywności i bezpieczeństwa zastosowania 
cyklofotokoagulacji laserem mikropulsowym w jaskrze 
wtórnej u dzieci – wyniki wstępne

Karolina Barańska1, Bogumiła Wójcik-Niklewska1,2, Erita Filipek1,2, 
Agnieszka Tronina1,2

1. Oddział Okulistyki Dziecięcej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM  
w Katowicach 
2. Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wstęp: Jaskra wtórna u dzieci rozwija się w wyniku 
anomalii w budowie oka (wodzonych lub nabytych), 
chorób ogólnoustrojowych, pourazowo oraz w bezso-
czewkowości. Celem pracy jest przedstawienie wstęp-
nych wyników leczenia jaskry wtórnej z zastosowa-
niem cyklofotokoagulacji laserem mikropulsowym 
u pacjentów Oddziału Okulistyki Dziecięcej Uniwersy-
teckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego 
SUM w Katowicach.
Materiał i metody: W badaniu przeanalizowano wy-
niki 22 pacjentów ( 23 oczy ), u których w latach 2020- 
2022 przeprowadzono cyklofotokoagulację laserem 
mikropulsowym z powodu jaskry wtórnej.
Wyniki: Średnie przedoperacyjne ciśnienie wewnątrz-
gałkowe wynosiło 29,5 mmHg. Średnie pooperacyjne 
ciśnienie wewnątrzgałkowe wynosiło 24,4 mmHg. 
Średni spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego po za-
biegu wynosi 14,6 %. U większości (18) pacjentów 
uzyskano obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. 

W 5 przypadkach nie uzyskano obniżenia ciśnienia 
wewnątrzgałkowego. W badaniu przeanalizowano 
również średni wiek pacjenta poddanego zabiegowi, 
redukcję leków obniżających ciśnienie wewnątrzgał-
kowe po zabiegu, wcześniejsze zabiegi przeciwjaskro-
we oraz liczbę pacjentów wymagających wykonania 
powtórnej procedury przeciwjaskrowej. Nie stwier-
dzono przypadków infekcji pozabiegowej, zapalenia 
wewnątrzgałkowego lub hipotonii.
Podsumowanie: Mikropulsowa cyklofotokoagulacja 
transskleralna wydaje się być bezpiecznym i w więk-
szości przypadków skutecznym sposobem obniżenia 
ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą 
wtórną u dzieci. Duży profil bezpieczeństwa oraz 
możliwość powtórnego wykonania procedury czynią 
ją efektywną i alternatywną metodą dla innych zabie-
gów przeciwjaskrowych.
Słowa kluczowe: jaskra wtórna, mikropulsowa cyklo-
fotokoagulacja laserowa
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Evaluation of the effectiveness and safety of using 
Micropulse Transscleral Cyclophotocoagulation in 
secondary childhood glaucoma – preliminary results

Karolina Barańska1, Bogumiła Wójcik-Niklewska1,2, Erita Filipek1,2, 
Agnieszka Tronina1,2

1. Oddział Okulistyki Dziecięcej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM  
w Katowicach 
2. Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Purpose: Secondary childhood glaucoma develops as 
a result of the eye anomalies (congenital or acquired), 
systemic diseases, after eye injury and in aphakia. The 
aim of the study is to present the preliminary results 
of the treatment of secondary glaucoma using micro-
pulse transscleral cyclophotocoagulation in patiens in 
Departament of Pediatric Ophthalmology, prof. Kornel 
Gibiński University Clinical Centre, Medical University in 
Katowice, Poland.
Methods: The study analyzed the results of 22 patients 
(23 eyes) who recived micropulse transscleral cyclopho-
tocoagulation between 2020- 2022 due to secondary 
glaucoma.
Results: The mean preoperative intraocular pressure 
was 29.5 mmHg. The mean postoperative intraocular 
pressure was 24.4 mmHg. The mean intraocular pressure 

reduction after the procedure is 14.6%. Intraocular pres-
sure reduction was achieved in most of patients (18). In 5 
cases, no reduction in intraocular pressure was achieved. 
The study also analyzed the average age of the patient 
undergoing the procedure, the reduction of anti-galu-
coma drugs after the procedure, previous anti-glauco-
ma treatments and the number of patients requiring a 
repeated anti-glaucoma procedure. There were no cases 
of postoperative infection, intraocular inflammation or 
hypotension. 
Summary: Micropulse transscleral cyclophotocoagula-
tion seems to be safe and in most cases effective method 
of lowering intraocular pressure in patients with secondary 
childhood glaucoma. The high safety profile and the possi-
bility of repeating the procedure make it an effective and 
alternative method for other anti-glaucoma treatments.
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Wyniki przeztwardówkowej laseroterapii mikropulsowej 
(MP-TLT) u pacjentów z jaskrą w sześciomiesięcznej 
obserwacji

Mariola Dorecka1,2, Wojciech Maruszczyk1, Martyna Nocoń-Bratek1, 
Michał Bogocz1, Krzysztof Rycman1, Mariola Gardocka1,  
Katarzyna Gontarz1,2, Dorota Wyględowska-Promieńska1,2,  
Ewa Mrukwa-Kominek1,2

1. Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM, Katowice 
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny – Wydział Nauk Medycznych  
w Katowicach, Katowice 

Cel: Celem pracy była ocena skuteczności i bezpie-
czeństwa przeztwardówkowej terapii laserowej mi-
kropulsowej (MP-TLT) w leczeniu jaskry w sześciomie-
sięcznym okresie obserwacji.
Metody: Do badania zakwalifikowano pacjentów z 
jaskrą umiarkowaną do zaawansowanej i nieunor-
mowanym ciśnieniem wewnątrzgałkowym pomimo 
maksymalnych tolerowalnych dawek leków prze-
ciwjaskrowych. Do badania włączono 162 dorosłych 
pacjentów z różnymi rodzajami jaskry. Wszyscy pa-
cjenci poddani byli przeztwardówkowej laserotera-
pii mikropulsowej w okresie od stycznia do czerwca 
2021 roku i podlegali co najmniej 6-miesięcznemu 
okresowi obserwacji. Zabieg przeprowadzono za po-
mocą sondy mikropulsowej do urządzenia CYCLO G6 
(Iridex, Mountain View, CA, USA) przy ustawieniach 
2500 mW przez 50 sekund na półkulę (pięć 10-sekun-
dowych przesunięć) z 31,3% cyklem pracy. Zabiegowi 

poddano obie hemisfery gałki ocznej. Po zabiegu 
oceniano: wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego, 
ostrość wzroku, powikłania oraz liczbę stosowanych 
leków przeciwjaskrowych.
Wyniki: Po zabiegu zaobserwowano spadek ciśnie-
nia wewnątrzgałkowego. U części pacjentów udało 
się zmniejszyć liczbę miejscowych leków przeciwja-
skrowych. Nie zaobserwowano spadku BCVA i po-
ważnych powikłań. Część chorych po operacji została 
zakwalifikowana do kolejnego zabiegu przeciwjaskro-
wego z powodu niedostatecznej redukcji ciśnienia 
wewnątrzgałkowego.
Wnioski: Przeztwardówkowa cyklofotokoagulacja 
mikropulsowa wydaje się być bezpiecznym i skutecz-
nym sposobem leczenia jaskry we wszystkich stadiach 
choroby, chociaż konieczne są dalsze badania w celu 
oceny odległego efektu i odsetka późnych powikłań 
pooperacyjnych. 
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Outcomes of micropulse transscleral laser therapy (MP-TLT) 
in patients with glaucoma in six months observation

Mariola Dorecka1,2, Wojciech Maruszczyk1, Martyna Nocoń-Bratek1, 
Michał Bogocz1, Krzysztof Rycman1, Mariola Gardocka1,  
Katarzyna Gontarz1,2, Dorota Wyględowska-Promieńska1,2,  
Ewa Mrukwa-Kominek1,2

1. Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM, Katowice 
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny – Wydział Nauk Medycznych  
w Katowicach, Katowice 

Purpose: The purpose of the study was to evaluate 
the efficacy and safety of micropulse transscleral laser 
therapy (MP-TLT) for the treatment of glaucoma in six-
month observation period.
Methods: Patients with moderate to advanced glau-
coma and uncontrolled intraocular pressure despite 
maximally tolerable antiglaucoma medications were 
selected to the study. We included 162 adult patients 
with various glaucoma subtypes. All of them underwent 
micropulse transscleral laser therapy since January to 
June of 2021 and had at least 6-months of follow-up pe-
riod. Patients were treated with the Micropulse P3 device 
powered by the CYCLO G6 (Iridex, Mountain View, CA, 
USA) at 2500 mW for a duration of 50 seconds per hemi-
sphere (five 10 seconds swipes) with 31,3% duty cycle. 
Both hemispheres were treated. After the procedure we 

assessed the post-operative intraocular pressure, best 
corrected visual acuity, the number of adverse events 
and complications and the number of antiglaucoma 
medications.
Results: After the procedure we observed the intraocu-
lar pressure reduction. Some of patient was able to re-
duce the number of anti-glaucoma topical medications. 
No decrease in BCVA and no severe complications were 
observed. Some of the patients after the surgery were 
qualified for another antiglaucoma surgery due to insuf-
ficient intraocular pressure reduction. 
Conclusions: Micropulse transscleral cyclophotocoagu-
lation appears to be a safe and effective treatment for 
glaucoma in all stages of the disease, although further 
studies are required to assess the long-term effect and 
late postoperative complication rate. 
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Porównanie oddziaływania lasera CO2 i erbowego  
na twardówkę
Comparison of the effects of CO2 and erbium lasers  
on the sclera

Daria Kęcik1, Aleksandra Starzyńska-Kubicka2

1. Klinika Okulistyki Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus UCK WUM 
2. Katedra i Zakład Patomorfologii WUM

Leczenie jaskry opiera się na trzech filarach – lecze-
niu farmakologicznym, laserowym i chirurgicznym. 
Obecnie coraz częściej rozpoczyna się leczenie od 
laseroterapii. W nurt ten wpisują się zabiegi wykony-
wane laserami emitującymi promieniowanie w zakre-
sie podczerwieni. W badaniach eksperymentalnych  

in vitro na gałkach świńskich i bloczkach żelatyny oce-
niono makroskopowo i mikroskopowo ogniska abla-
cji. Wykazano, że laser erbowy może być zastosowany 
w środowisku wodnym, a uszkodzenia termiczne tka-
nek są mniejsze w przypadku lasera CO2.
Słowa kluczowe: laser CO2, laser erbowy

The treatment of glaucoma is based on three pillars – 
pharmacological treatment, laser treatment, and sur-
gery. Today, treatment is increasingly starting with laser 
therapy. This trend includes treatments performed with 
lasers emitting infrared radiation. In vitro experimental 

studies on porcine eyeballs and gelatin blocks were eval-
uated macroscopically and microscopically for ablation 
foci. It has been shown that the erbium laser can be used 
in an aqueous environment, and thermal damage to tis-
sue is less with the CO2 laser.
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Irydotomia laserowa YAG i co dalej? Wskazania do leczenia 
laserowego i postępowanie terapeutyczne po laserze YAG 
wśród pacjentów Kliniki Okulistyki WUM
Peripheral laser irydotomy and what next? Indications and 
management after laser iridotomy among patients from the 
Department of Ophthalmology Medical University  
of Warsaw

Małgorzata Ryk-Adamska1,2, Anna Rypniewska2, Zbigniew Wawrzyniak3, 
Anna Zaleska-Żmijewska1,2

1. Katedra i Klinika Okulistyki Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny  
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie  
3. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska  

Analiza wskazań do irydotomii laserowej YAG oraz 
postępowania po zabiegach laserowych wykonanych 
w 2020 roku w Klinice Okulistyki SPKSO w Warszawie. 

Analysis of indications for YAG laser iridotomy and man-
agement after laser procedures performed in 2020 at the 
Department of Ophthalmology SPKSO in Warsaw.
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„Czerwone oko” u pacjenta z jaskrą, czy to konieczność? 
„Red eye” in a patient with glaucoma, is it a necessity?

Anna Zaleska-Żmijewska
Katedra i Klinika Okulistyki Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przewlekłe leczenie jaskry wieloma preparatami kro-
plowymi może prowadzić do wystąpienia działań 
niepożądanych znanych jako zaburzenia powierzchni 
oka (OSD, ocular surface disease). Problem ten dotyka 
nawet 60% pacjentów i jest jedną z głównych przy-
czyn niestosowania się do zalecań lekarskich a także 
kwalifikacji do leczenia laserowego i chirurgiczne-
go. Zastosowanie leków miejscowych bez środków 
konserwujących jest uznaną i coraz powszechniej 

stosowaną formą leczenia. Natomiast wprowadze-
nie do leczenia krótkotrwałej terapii łagodnymi kor-
tykosteroidami zyskuje coraz większe grono zwo-
lenników. Dzięki działaniu przeciwzapalnemu oraz 
minimalnemu wchłanianiu się leku z powierzchni 
oka możemy przerwać reakcję zapalną i poprawić za-
równo komfort życia pacjenta jak i skuteczność soso-
wanych leków przeciwjaskrowych, bez konieczności 
zmiany leczenia.

Abstract: Chronic topical treatment of glaucoma with 
multiple drops may lead to side effects known as oc-
ular surface disease (OSD). This problem affects up 
to 60% of patients and is one of the main reasons for 
non-compliance with medical recommendations as 
well as qualification for laser and surgical treatment. 
The use of topical medications without preservatives 
is a recognized and increasingly used form of treat-
ment in glaucoma patients. On the other hand, the 

introduction of short-term local therapy with mild 
corticosteroids for patients with OSD and glaucoma 
is gaining more and more supporters. Thanks to the 
anti-inflammatory effect and minimal absorption of 
the drug from the surface of the eye, we can stop the 
inflammatory reaction and improve both the patient’s 
quality of life and the effectiveness of anti-glaucoma 
medications, with no need to discontinue glaucoma 
medications.
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Głębokość blaszki sitowej twardówki jako czynnik ryzyka 
progresji neuropatii jaskrowej
Lamina cribrosa sclerae depth as a risk factor of 
progression of glaucomatous neuropathy

Marta Misiuk-Hojło, Wojciech Czak
Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Blaszka sitowa stanowi wyodrębnioną tylną część 
twardówki o porowatej strukturze, przez którą ne-
izmielinizowane włókna nerwu wzrokowego opusz-
czają gałkę oczną. Ze względu na swoją elastyczność 
blaszka sitowa wykazuje istotną podatność na różnice 
ciśnień wewnątrzgałkowego i ciśnienia płynu mózgo-
wo-rdzeniowego. W wystąpieniu zaprezentowane 

zostaną wyniki badań własnych dotyczących korelacji 
między położeniem blaszki sitowej twardówki a prze-
zblaszkowym gradientem ciśnień oraz głębokości 
blaszki sitowej twardówki i grubości tkanki przed-
blaszkowej w badanej populacji pacjentów o różnym 
stopniu zaawansowania neuropatii jaskrowej oraz 
w  grupie pacjentów zdrowych. 

Lamina cribrosa is a posterior part of sclera through 
which unmyelinated nerve fibers exit the eyeball. Re-
garding its elasticity lamina cribrosa sclerae depth ex-
hibits significant association with pressure difference 
between intraocular and cerebrospinal fluid pressure. 
The presentation will point to results of own prospective 

research on correlation between lamina cribrosa sclerae 
depth and pressure difference of cerebrospinal fluid pres-
sure and intraocular pressure and what are differences 
of the aforementioned depth in population of patients 
with early moderate and advanced stages of glaucoma-
tous neuropathy compared to healthy individuals.
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Laserować czy operować ? Współczesne poglądy dotyczące 
postepowania w wąskim kącie przesączania cz. I
Laser or surgery? New advances in treatment of patients 
with angle closure, part I

Monika Łazicka-Gałecka1, Anna Kamińska1, Tomasz Gałecki2,  
Maria Guszkowska2, Anna Okruszko2, Jacek Dziedziak1

1. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa 

Spektrum pacjentów z wąskim katem przesączania 
obejmuje 3 kategorie: pacjentów z wąskim katem 
przesączania z wysokim ryzykiem zamknięcia, pier-
wotnym zamknięciem kąta oraz jaskrą zamkniętego 

kata przesączania. W części I autorzy zaprezentują po-
stępowanie w poszczególnych kategoriach pacjentów 
z wąskim kątem przesączania na podstawie najnow-
szej literatury oraz doświadczeń własnych.

The spectrum of narrow angle patients includes 3 cate-
gories of patients: primary angle closure suspect, prima-
ry angle closure, and primary angle closure glaucoma.
In Part I the authors will present the management of 

each category of narrow-angle glaucoma patient based 
on recent literature and own experience.

Key words: galucoma, angle closure, laser, surgery,
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Laserować czy operować ? Współczesne poglądy dotyczące 
postepowania w wąskim kącie przesączania cz. II
Laser or surgery? Modern management in treatment  
of patients with angle closure, part II

Anna Kamińska1, Monika Łazicka-Gałecka1, Tomasz Gałecki2,  
Anna Okruszko2, Maria Guszkowska2, Jacek Dziedziak1

1. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa 

Spektrum pacjentów z wąskim katem przesączania 
obejmuje 3 kategorie: pacjentów z wąskim katem 
przesączania z wysokim ryzykiem zamknięcia, pier-
wotnym zamknięciem kąta oraz jaskrą zamkniętego 

kata przesączania. W części II autorzy zaprezentują 
postępowanie w konkretnych przypadkach klinicz-
nych pacjentów z wąskim kątem przesączania.

The spectrum of narrow angle patients includes 3 cat-
egories of patients: primary angle closure suspect, pri-
mary angle closure, and primary angle closure glauco-
ma. In Part II the authors will present the management 

of specific clinical cases of patients with narrow angle 
glaucoma.

Key words: galucoma, angle closure, laser, surgery,
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Pacjent z wysiękową postacią AMD w centrum uwagi – 
korzyści płynące z terapii afliberceptem
Patients with ex AMD are in our limelight – advantages  
of treatment wit the use of aflibercept

Anna Święch

Preparaty blokujące receptor VEGF stanowią 
obecnie pierwszą linię terapeutyczną u pacjen-
tów z wysiękową postacią AMD. W naszej pracy 
przedstawiamy doświadczenia własne związane 

z zastosowaniem afliberceptu u pacjentów z wysię-
kową postacią AMD leczonych w Klinice Chirurgii 
Siatkówki i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycz-
nego w Lublinie.

VEGF antagonists are the main therapeutic option 
in patients with exudative form of AMD. In our work 
we present our results concerning treatment with 

the use of aflibercept in patients with ex AMD from 
Vitreo- Retinal Department of Medical University in 
Lublin.
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Implantacje zastawek w jaskrze towarzyszącej wrodzonemu 
brakowi tęczówki – przegląd literatury i opis pacjenta
Valve implantation in glaucoma associated with aniridia – 
review and case report

Wojciech Lubiński, Monika Modrzejewska, Tomasz Charabin
II Klinika Okulistyki PUM, ul. Powstańców Wlkp. Szczecin 
II Department of Ophthalmology, Powstańców WLKP. Szczecin

Cel: Przedstawienie dotychczasowych wyników ope-
racji jaskry z użyciem zastawek u pacjentów z wrodzo-
nym brakiem tęczówki oraz opis niemowlęcia, które-
mu wszczepiono zastawkę Ahmeda. 
Pacjenci i metody: Retrospektywne analizy prze-
prowadzone na bazie niewielkiej liczby pacjentów, 
którym wszczepiono zastawki (Molteno, Baerveldt, 
Ahmed) wskazywały, że 12 m-cy po implantacji uzy-
skano obniżenie IOP śr. 40 % od wartości wyjściowych 
i zmniejszenie liczby leków p- jaskrowych. IOP nie 
przekraczające 21 mmHg uzyskano od 66-87% oczu a 
poważne powikłania występowały rzadko. 
Opis przypadku: U noworodka 39 Hbd z zespołem 
WAGR i jaskrą wrodzoną, z powodu wysokiego IOP 
(śr. 35,0 mm HG) w 8 tygodniu życia wykonano tra-
bekulektomię w oku prawym. W 11 tygodniu życia,  
z powodu ponownego wzrostu IOP (37,0 mmHg), wy-
konano reoperację udrożnienia przetoki utrzymując 

leki obniżające IOP- bez efektu. W 3 miesiącu życia 
wykonano zabieg filtrujący wszczepiając zastawkę 
Ahmeda i uzyskując obniżenie IOP (śr. 17,3 mmHg).  
W przebiegu pooperacyjnym obserwowano obuoczne 
zmętnienie soczewek, nasilone w oku operowanym.  
W 7 miesiącu życia wykonano fakoemulsyfikację 
soczewki z kapsuloreksją torby tylnej i witrektomią 
przednią. W 16 miesiącu życia przeprowadzono sku-
teczny zabieg udrożnienia zastawki Ahmeda (IOP ob-
niżyło się z 29,0 do 15,6 mmHg).
Wnioski: Implantacje zastawek są efektywną metodą 
leczenia jaskry towarzyszącej aniridii. Wczesna dia-
gnoza i wykonanie operacji oraz ścisłe monitorowa-
nie pacjentów dają szanse na wydłużenie użytkowej 
funkcji wzroku.

Słowa kluczowe: aniridia, jaskra wrodzona, implan-
tacje zastawek

Purpose: To report previous results of valve implanta-
tion in patients with aniridia-related glaucoma and de-
scription of infant of which Ahmed valve was implanted. 
Patients and methods: Retrospective analyzes of a 
small number of valve implanted patients (Molteno, 
Baerveldt, Ahmed) indicated that 12 months after im-
plantation a reduction in IOP, on average, was achieved. 
40% from baseline and a reduction in the number of 
anti-glaucoma drugs. IOP not exceeding 21 mmHg was 
achieved in 66-87% of eyes, and serious complications 
were rare.
Case report: In a newborn, 39 Hbd with the WAGR syn-
drome associated with congenital glaucoma, due to high 
IOP (average 35.0 mm HG), right eye trabeculectomy was 
performed at 8 weeks of age. At 11 weeks of age, due to 
the re-increase in IOP (37.0 mm Hg), the fistula restoration 

was performed without success. At 3 months of age, the 
Ahmed valve was implanted achieving a reduction in IOP 
(average 17.3 mmHg). In the postoperative course, binoc-
ular lens opacifications, more intensive in the operated 
eye, were observed. At 7 months of age, lens phacoemul-
sification with posterior capsulorhexis and anterior vit-
rectomy was performed. At 16 months of age, the Ahmed 
valve restoration was necessary which was a cause of IOP 
normalization (from 29.0 to 15.6 mmHg).
Conclusion: Valve implants are an effective method of 
treatment of aniridia-related glaucoma. Early diagnosis 
and surgery as well a close monitoring of patients give a 
chance for prolongation of utility function. 

Key words: aniridia, congenital glaucoma, valve 
implantations
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Ocena wyników leczenia jaskry po implantacji XEN GEL 
Assessment of glaucoma treatment results after XEN GEL 
implantation

Dorota Wyględowska-Promieńska1,2, Krzysztof Rycman2,  
Wojciech Maruszczyk2, Mariola Dorecka1,2

1. Katedra Okulistyki, Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Lekarski w Katowicach,  
Śląski Uniwersytet Medyczny
2. Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Implant XEN GEL jest podspojówkowym urządze-
niem filtrującym obniżającym ciśnienie wewnątrz-
gałkowe poprzez stworzenie dodatkowej drogi od-
pływu, W retrospektywnej analizie poddano ocenie 
efektywność, wczesne powikłania oraz wczesną 
rehospitalizjację w populacji 93 oczu (44 kobiety, 
49 mężczyzn), które zostały poddane zabiegowi 
implantacji XEN GEL lub procedury łączonej wraz z 

fakoemulsyfikacją zaćmy w latach 2019-2021. Oce-
nie zostały poddane: redukcja ciśnienia wewnątrz-
gałkowego oraz hipotonia pooperacyjna, odłącze-
nie bądź fałdy naczyniówki, krwotok do komory 
przedniej, lub spłycenie komory przedniej. Analizie 
zostały również poddane przejściowe zwyżki ciśnie-
nia, dyslokacja stentu oraz konieczność wczesnej 
rehospitalizacji.

 

The XEN GEL implant is a subconjunctival filtering device 
that reduces intraocular pressure by creating an addi-
tional outflow tract. A retrospective analysis assessed 
the effectiveness, early complications and early rehospi-
talization in a population of 93 eyes (44 women, 49 men) 
that underwent implantation XEN GEL or combined pro-
cedure with cataract phacoemulsification in 2019-2021.

The assessment included the reduction of intraocular 
pressure, and the following: postoperative hypotension, 
choroidal detachment or folds, hemorrhage into the 
anterior chamber, as well as its shallowing. Transient 
pressure spikes, stent dislocation, and the need for early 
rehospitalisation have also been analyzed.
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Goniotomia ab interno z zastosowaniem Kahook Dual 
Blade w 3-letniej obserwacji
Ab interno goniotomy with the Kahook Dual Blade in a 
3-year follow-up

Bartłomiej J. Kałużny, Anna Majer, Magda Kaszuba-Modrzejewska, 
Marzena Petrus
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 mało-
inwazyjnej chirurgii jaskry. Celem pracy jest przedsta-
wienie wyników goniotomii ab interno w 3–letnim 
okresie obserwacji.
Materiał i metody: Do badań retrospektywnych 
włączono 53 oczy poddawanych jednoczasowo go-
niotomii ab interno i fakoemulsyfikacji zaćmy z doto-
rebkowym 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 21,9±3,6 mmHg a średnia liczba 
leków przeciwjaskrowych była równa 2,2±1,1. W 7 
dobie odpowiednie wartości wynosiły 20,48±5,7 i 

0,8±0,9; po 3 miesiącach 17,8±2,8 i 0,8±0,9; po 6 
miesiącach 18,1±3,2 i 0,9±1,0; po 3 latach 18,3±2,8 i 
1,2±1,0 mmHg. Zmiana ilości leków między 6 miesią-
cem a 3 rokiem była istotna statystycznie. W okresie 
obserwacji w jednym oku oku wykonano trabekulekt-
mię, a w trzech cykofotodestrukcję.
Wnioski: Goniotomia ab interno wykonywana jed-
noczasowo z fakoemulsyfikacją zaćmy prowadzi do 
istotnego obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego i 
zmniejszenia ilości niezbędnych leków przeciwjaskro-
wych które utrzymuje się w 3-letenim okresie obser-
wacji. Utrzymanie ciśnienia wewnątrzgałkowego na 
podobnej wysokości wymagało jednak nieznacznego 
zwiększenia liczby leków. 
Słowa kluczowe: goniotomia ab interno, ciśnienie we-
wnątrzgałkowe, chirurgia jaskry

Purpose: Goniotomy ab interno with the Kahook 
Dual Blade is one of the techniques of minimally-in-
vasive glaucoma surgery (MIGS). The paper aims to 
present the results of ab interno goniotomy in 3-year 
follow-up.
Material and Methods: This retrospective, observa-
tional case series comprised 53 eyes which underwent 
ab interno goniotomy and cataract phacoemulsification 
with in-the-bag IOL implantation. All surgeries were per-
formed 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 21.9±3.6 mmHg and mean number of 
glaucoma medications was 2.2±1.1. Seven days after 

the surgery, the respective values were 20.5±5.7 and 
0.8±0.9; at three months 17.8±2.8 and 0.8±0.9; at six 
months 18.1±3.2 and 0.9±1; at three years 18.3±2.8 i 
1.2±1.0 mmHg. The change of the number of glaucoma 
medications between six months and three years was 
statistically significant. In the follow-up period in one 
eye trabeculectomy and in three eyes cyclophotode-
struction was performed.
Conclusions: Ab interno goniotomy combined with 
cataract phacoemulsification results in a significant 
decrease of IOP and a reduction of glaucoma medica-
tions in 3-year follow-up. However, it was necessary to 
increase the number of medications slightly to keep a 
similar IOP level.
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Skuteczność i bezpieczeństwo trabekulotomii ab interno 
(GATT) w obserwacji 6-miesięcznej
Efficacy and safety of trabeculotomy ab interno GATT- 
6-month results

Ewa Kosior-Jarecka, Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz, Tomasz Żarnowski
Klinika Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Cel: Celem pracy była ocena skuteczności i bezpie-
czeństwa trabekulotomii ab interno GATT.
Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 30 
pacjentów z jaskrą otwartego kąta, u których jako 
procedurę obniżającą ciśnienie wewnątrzgałko-
we wykonano trabekulotomię ab interno GATT. W 
21 oczach zabieg był połączony z chirurgią zaćmy. 
Jako parametry oceniające skuteczność monitoro-
wano ciśnienie wewnątrzgałkowe, ostrość wzroku i 
liczbę stosowanych leków przeciwjaskrowych. Jako 
parametry bezpieczeństwa badano liczbę powikłań 
i konieczność dodatkowych procedur chirurgicz-
nych. Ocenę wykonywano przed zabiegiem, w 1 
dobie po zabiegu oraz w 10 dniu, 1, 3 i 6 miesiącu 
po zabiegu.

Wyniki: Średnie ciśnienie wewnątrzgałkowe przed za-
biegiem operacyjnym wynosiło 28.5 mmHg i w obser-
wacji 6-miesięcznej spadło do poziomu 15.1 mmHg 
(p<0.05). Obserwowano tendencję statystyczną do 
poprawy ostrości wzroku po zabiegu (p=0.08). Liczba 
stosowanych leków przeciwjaskrowych istotnie ob-
niżyła się (3.2 przed vs.1.08 6M po zabiegu; p=0.03). 
Najczęściej obserwowanym powikłaniem był krwistek 
we wczesnym okresie pooperacyjnym (15 oczu), który 
ustępował samoistnie. 2 pacjentów wymagało wyko-
nania dodatkowych procedur obniżających ciśnienie 
wewnątrzgałkowe.
Wniosek: Trabekulotomia ab interno GATT jest tech-
niką bezpieczną i skutecznie obniżającą ciśnienie we-
wnątrzgałkowe w obserwacji 6 miesięcznej.

Aim: The aim of the study was the evaluation of the ef-
ficacy and safety of the trabeculotomy ab interno GATT.
Material and methods: The studied group consisted 
of 30 patients with open angle glaucoma undergoing 
GATT as the surgical procedure decreasing intraocular 
pressure. In 21 eyes the procedure was combined with 
cataract surgery. As the efficacy parameters the level 
of IOP, BCVA and the number of antiglaucoma drops 
were evaluated. As the indices of safety the number of 
complications and additional surgical procedures were 
assessed. The evaluations were performed before the 
surgery and 1 day, 10 days, 1 month, 3 months and 6 
months after the procedure. 

Results: Mean intraocular pressure before the surgery 
was 28.5 mmHg and significantly decreased up to 6 
month (15.1 mmHg, p<0.05). The statistical tenden-
cy to improvement of BCVA was noted (p=0.08). The 
number of antiglaucoma drops significantly decreased 
(3.2 before vs.1.08 6M after; p=0.03). The most frequent 
complication was early hyphema (15 eyes), which in all 
cases resolved spontaneously. 2 patients needed addi-
tional surgical intervention to successfully decrease the 
IOP level. 
Conclusion: Trabeculotomy ab interno GATT is the ef-
fective and safe antiglaucoma surgical procedure in 6 
month observation.
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Zastawka Ahmeda w terapii jaskry opornej na leczenie.  
Sześć lat doświadczeń własnych
Ahmed valve application in the treatment of refractory 
glaucoma. Six years of own experiences

Adam Cywiński 
Śląskie Centrum Leczenia Oczu, Żory, Polska

Zastawka Ahmeda została wprowadzona u 40 pacjen-
tów, w tym u 4 obuocznie. Zastawkę do oka wprowa-
dzono we własnej modyfikacji w większości przypad-
ków. Efekt obniżenia ciśnienia uzyskano w każdym 
przypadku, chociaż niektórzy pacjenci wymagali do-
datkowych zabiegów obniżających ciśnienie oka. W 

części przypadków zabieg miał na celu normalizację 
ciśnienia oka, ponieważ widzenie zostało utracone w 
przebiegu nieefektywnego leczenia.

Słowa klucz: zastawka Ahmeda, jaskra oporna na le-
czenie, cukrzyca, uraz oka, zapobieganie ślepocie

Ahmed valve device were implanted in 40 patients, in 4 
of them bilaterally. The device was implanted into the 
eye using own modification, in most cases. A lowering of 
intraocular pressure was achieved in all cases, although 

a part of them required additional procedure to normal-
ize eye pressure. In a part of cases a normalization of the 
pressure was the only value, a vision has been lost previ-
ously during ineffective glaucoma treatment.
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Zapalenie błony naczyniowej i siatkówki o etiologii 
gruźliczej – opis przypadku
Tuberculous chorioretinits – a case report

Agata Szukała, Joanna Brydak-Godowska, Monika Turczyńska,  
Dariusz Kęcik
Klinika Okulistyki SKDJ UCK Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Wstęp. Gruźlica wywołuje 10 milionów zakażeń każ-
dego roku na świecie. W 2019 r. w Polsce rozpozna-
no gruźlicę u ponad 5000 tysięcy pacjentów. Postać 
pierwotna najczęściej dotyczy płuc. Może przebiegać 
bezobjawowo. Wystąpienie objawów i ich spektrum 
zależą od wieku i stanu układu odpornościowego 
pacjenta. M. tuberculosis wykazuje zdolność do prze-
trwania w organizmie człowieka w postaci latentnej i 
aktywowania się nawet po wielu latach. Objawy okuli-
styczne w postaci pierwotnej najczęściej dotyczą spo-
jówki, rogówki i twardówki, a w postaci wtórnej błony 
naczyniowej i siatkówki.
Materiał i metody. W przedstawianym przypadku kli-
nicznym 48-letniej pacjentki pochodzącej z Chin roz-
poznano zapalenie błony naczyniowej i siatkówki obu 
oczu wywołane reaktywacją gruźlicy latentnej. Doko-
nano przeglądu literatury specjalistycznej na temat 
gruźlicy i jej postaci ocznej.
Wyniki. Wykluczono inne możliwe przyczyny infek-
cyjne i podłoże autoimmunologiczne. W wywiadzie 

rodzinnym pacjentka podawała przebycie gruźlicy 
płuc przez rodziców. Stwierdzono odchylenia w bada-
niach obrazowych płuc, uzyskano dodatni wynik ba-
dania Quantiferon. W materiale pobranym z oskrzeli 
nie stwierdzono obecności prątka gruźlicy. Wdrożono 
leczenie Solu-Medrolem dożylnie, a następnie doust-
nie sterydami, cyklosporyną i antybiotykami prze-
ciwgruźliczymi. Obserwowano stopniowe wycofywa-
nie się objawów.
Omówienie. Najwięcej nowych zachorowań na 
gruźlicę odnotowuje się w Indiach i Chinach. Niski 
standard życia, duże skupiska ludzkie i trudności z 
dostępem do opieki zdrowotnej to główne czynniki 
utrudniające zapanowanie nad tą chorobą. Aktualne 
strategie walki z gruźlicą obejmują badania przesie-
wowe i leczenie przypadków infekcji latentnych, by 
zapobiec ich reaktywacji w przyszłości.
Słowa kluczowe: choroby zakaźne, gruźlica, gruźlica 
oczna, gruźlica popierwotna, zapalenie błony naczy-
niowej, zapalenie siatkówki

Introduction. Tuberculosis causes 10 million infections 
every year worldwide. In Poland, in 2019, nearly 5000 
patients were diagnosed with tuberculosis. Primary form 
mainly affects the lungs and can be asymptomatic. On-
set and range of symptoms depend on patient’s age and 
immune systems’ condition. M. tuberculosis has ability 
to survive within the human body as a latent form and 
activate after many years. Ocular symptoms in primary 
form usually involve conjunctiva, cornea and sclera, and 
in secondary form uvea and retina.
Material and methods. In a presented clinical case, a 
48-years old woman of Chinese origin was diagnosed 
with bilateral chorioretinitis caused by activation of la-
tent tuberculosis. Overview of the scientific literature on 
tuberculosis and its ocular form was made.
Results. Other possible infectious causes and auto-
immune background were ruled out. According to the 

obtained patient’s family history, her parents suffered 
from lung tuberculosis. Abnormalities in lungs imag-
ing tests were identified, a positive Quantiferon test’s 
result was obtained. In microbiological examination of 
bronchial material M. tuberculosis was not detected. 
Intravenous steroids and later oral steroids, cyclosporin 
and anti-tuberculosis drugs were administered. Gradual 
decrease of symptoms was observed.
Discussion. The highest rate of new tuberculosis 
cases are observed in India and China. Low living 
standards, big clusters of people and restricted ac-
cess to health care are the main obstacles on the way 
to take control of the disease. The current strategies 
to end the global problem of tuberculosis include 
screening tests and treatment of latent forms cases 
in order to prevent its progression into active infec-
tions in the future.
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Leczenie pourazowej ropowicy powieki górnej
Treatment of post-traumatic orbital cellulitis with upper 
eyelid necrosis

Anna Puzewicz1, Grzegorz Kierzynka2, Celina Helak-Łapaj1 ,  
Marcin Stopa1

1. Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Szpitala Klinicznego  
im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego  
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Pacjentka, lat 65, zgłosiła się na Okulistyczną Izbę Przy-
jęć z powodu obfitego wypływu treści ropnej i krwi-
stej z okolicy oka lewego. Masywny obrzęk i znaczna 
ilość wydzieliny uniemożliwiały uwidocznienie oka 
oraz zbadanie ostrości wzroku. Stan ogólny pacjentki 
wskazywał na początkowe stadium posocznicy. Pod-
czas hospitalizacji oczyszczono ranę z tkanek martwi-
czych, włączono antybiotykoterapię ogólną i miejsco-
wą. Z początku rozlegle wyglądająca rana okazała się 

być ograniczona do powieki górnej oka lewego. Po 
wyrównaniu stanu ogólnego i ustąpieniu obrzęku, 
wykonano zamknięcie rany za pomocą przeszczepu 
skórnego, we współpracy z chirurgiem plastycznym. 
Po sześciomiesięcznej obserwacji uzyskano bardzo 
satysfakcjonujący efekt pełnej ruchomości powiek, 
bez niedomykalności oraz pełną ostrość wzroku.
Słowa kluczowe: Okulistyczna Izba Przyjęć, martwi-
ca, pourazowa, posocznica, przeszczep.

A 65-year-old female patient reported to the Ophthal-
mological Emergency Room due to the large outflow 
of purulent and bloody content from the left eye area. 
Massive swelling and a large amount of secretions made 
it impossible to see the eye and check the visual acuity. 
The general condition of the patient indicated the ini-
tial stage of sepsis. The wound was cleaned of necrotic 
tissues during hospitalization, and general and local 

antibiotic therapy was started. At first, the large-look-
ing wound turned out to be limited to the upper eyelid 
of the left eye. After the general condition was stabilized 
and the edema disappeared, the wound was closed with 
a skin graft with a plastic surgeon assistance. After six 
months of observation, the very pleasing effect of full 
eyelid mobility, without regurgitation and full visual 
acuity was obtained.
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„Stożek w stożku” – opis przypadku 
„Keartoconus in keratoconus” – case report 

Marta Pietruszyńska, Joanna Konopińska 
Klinika Okulistyki USK w Białymstoku

Wystąpienie to prezentacja ciekawego przypadku 
30-letniej pacjentki, która została przyjęta do Kliniki 
Okulistyki USK w Białymstoku z powodu bardzo silne-
go bólu oka i pogorszenia widzenia, z podejrzeniem 

odrzutu nabłonkowego przeszczepu rogówki, który 
został wykonany 5 lat temu. Przyczyną wykonania 
przeszczepu był stożek rogówki.
Słowa kluczowe: keartocus, przeszczep rogówki

This article presents a case of a thirty-year- old female 
admitted to the Department of Opthalmology, Universi-
ty Clinical Hospital in Białystok due to severe ocular pain 

and vision impairment with suspicion of an epithelial 
transplant rejection. Transplant was performed 5 years 
ago because of conical cornea.
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Nadciśnienie wewnątrzgałkowe związane z torbielowa-
tością ciała rzęskowego i tęczówki ”pseudoplateau iris” – 
opis przypadku
Elevation of intraocular pressure due to ciliary body and 
iris cysts ”pseudoplateau iris” – case report

Monika Modrzejewska1, Joanna Cyrankiewicz2

1. II Katedra i Klinika Okulistyki PUM
2. Oddział Okulistyki Szpitala MSWiA w Szczecinie

Cel: Przedstawienie diagnostyki, mechanizmu oraz 
metod leczenia nadciśnienia wewnątrzgałkowego w 
przebiegu torbielowatości ciała rzęskowego i tęczów-
ki – „pseudoplateau iris”.
Materiał i metody: Autorzy tego artykułu przedsta-
wiają przypadek pacjentki wielokrotnie diagnozowa-
nej w kierunku jaskry i nadciśnienia śródczaszkowego 
z powodu często zgłaszanego bólu głowy, przekrwie-
nia spojówek oraz przyrąbkowo, korkociągotowo po-
szerzonych naczyń nadtwardówkowych.
Wyniki: W badaniu okulistycznym w lampie szczeli-
nowej obserwowano uwypuklenie tęczówki oka le-
wego na godzinie 3:30 oraz przyrąbkowo poszerzone, 
korkociagowate naczynia nadtwardówkowe. Dokład-
na diagnostyka onkologiczna okulistyczna - badanie 
w lampie szczelinowej, gonioskopia, OCT przedniego 
odcinka oka, a przede wszystkim badanie ultrabio-
mikroskopowe – wykluczyła chorobę nowotworową 
tęczówki. W badaniu zaobserowowno podwyższone 
ciśnienie wewnątrzgałkowe do 30 mmHg. W badaniu 

USG Doppler wykazano zaburzenia przepływu krwi w 
naczyniach siatkówki. W badani UBM pomiędzy wy-
rostkami rzęskowymi uwidoczniono torbiele w obu 
oczach. W leczeniu okulistycznym stosowano miejsco-
wo leki obniżające ciśnienie uzyskując normalizację 
ciśnienia wewnątrzgałkowego. Jednocześnie autorzy 
dokonali przeglądu aktualnej literatury powiązanej z 
nadciśnieniem wewnątrzgałkowym w przebiegu tor-
bielowatości ciała rzęskowego i tęczówki – pseudo-
plateau iris.
Omówienie: Torbiele ciała rzęskowego i tęczówki są 
częściej występującą jednostką chorobową niż wy-
nika to z możliwości ich wykrywania. U pacjentów z 
rozpoznanym nadciśnieniem wewnątrzgałkowym i 
wąskim kątem przesączania szczególnie ważna jest 
dalsza diagnostyka w kierunku pseudoplateau iris, 
wtórnej do torbieli tęczówkowo-rzęskowych.
Słowa kluczowe: nadciśnienie wewnątrzgałkowe, 
pseudoplateau iris, torbielowatość ciała rzęskowego i 
tęczówki, biomikroskopia ultradźwiękowa

Objective: To present the diagnosis, mechanism and 
methods of treating intraocular hypertension in the 
course of cystic disease of the ciliary body and iris – 
„pseudoplateau iris”.
Material and methods: The authors of this article pres-
ent the case of a patient repeatedly diagnosed for glau-
coma and intracranial hypertension due to frequently 
reported headache, conjunctival hyperaemia and 
paraxillary, corkscrew dilated epidural vessels.
Results: In an ophthalmological examination in a slit 
lamp, bulging of the iris of the left eye was observed at 
3:30 am and paragallo-dilated, corkscrew-like episcleral 
vessels. Accurate oncological ophthalmic diagnostics - 
examination in a slit lamp, gonioscopy, OCT of the an-
terior segment of the eye, and most of all ultrabiomicro-
scopic examination – ruled out neoplastic disease of the 

iris. The examination showed an increased intraocular 
pressure of up to 30 mmHg. Doppler ultrasound showed 
disturbances in blood flow in the vessels of the retina. In 
the UBM examination, cysts in both eyes were visualized 
between the ciliary processes. In ophthalmic treatment, 
topical medications to lower blood pressure were used, 
resulting in normalization of intraocular pressure. At the 
same time, the authors reviewed the current literature 
related to intraocular hypertension in the course of cystic 
disease of the ciliary body and iris – pseudoplateau iris.
Discussion: Cysts of the ciliary body and the iris are a 
more common disease than indicated by the possibility 
of their detection. In patients with diagnosed intraocular 
hypertension and a narrow angle of filtration, further di-
agnostics towards pseudoplateau iris, secondary to the 
iridociliary cyst, is particularly important.
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Ubytki w polu widzenia jako objaw choroby afektywnej 
dwubiegunowej u dziecka – opis przypadku

Agnieszka Tronina1,2, Janocha3, Hitnarowicz3, Jerzak3 ,  
Dorota Pojda-Wilczek2,4 , Erita Filipek1,2

1. Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach, Oddział Okulistyki Dziecięcej
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego, SUM w Katowicach
3. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydziału Nauk Medycznych  
w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
4. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  
Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. med. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

Zaburzenia pola widzenia występują w chorobach 
narządu wzroku, których przyczynami najczęściej są 
retinopatie, choroby nerwu wzrokowego i drogi wzro-
kowej. Mogą też świadczyć o chorobach rozrostowych 
OUN, przysadki mózgowej lub rzadko być subiektyw-
nym objawem choroby psychiatrycznej.
17-letnia dziewczynka z licznymi zaburzeniami en-
dokrynologicznymi: hiperprolaktynemią, niedoczyn-
nością tarczycy, hiperinsulinemią i otyłością oraz cho-
robą afektywną dwubiegunową od września 2020r. 
zgłaszała zaburzenia pola widzenia, które zostały po-
twierdzone w kinetycznym i statycznym badaniu pola 
widzenia. Rezonans magnetyczny głowy nie uwidocz-
nił istotnej patologii, która mogłyby być przyczyną 
prezentowanych objawów. Badanie dna oka nie wy-
kazało odchyleń. Stopień nasilenia ograniczenia pola 
widzenia ulegał zmianom w czasie, następowały okre-
sy pogorszenia i poprawy. W ostatnich miesiącach 
pacjentka zgłaszała bóle głowy i znaczne pogorszenie 

pola widzenia. Kontrolne badanie perymetryczne 
potwierdziło lunetowate zawężenie pola widzenia. 
W powtórnym rezonansie magnetyczny głowy zo-
brazowano powiększoną przysadkę, bez kontaktu 
ze strukturami wzrokowymi. Badanie wzrokowych 
potencjałów wywołanych nie wykazało odchyleń od 
normy. Prawidłowe wartości ciśnień wewnątrzgałko-
wych oraz niezmieniony obraz dna oka pozwoliły wy-
kluczyć neuropatię jaskrową. Wywiad psychiatryczy 
wskazywał, że pacjentka obecnie jest w fazie depresji, 
a poprzednie epizody zaburzeń pola widzenia były 
zależne od fazy choroby afektywnej dwubiegunowej.
Nie tylko choroby somatyczne prowadzą do zaburzeń 
pola widzenia. Wykluczenie neuropatii wzrokowej i 
zmian w obrębie struktur mózgu sugeruje, że podło-
żem objawów jest choroba psychiatryczna

Słowa kluczowe: pole widzenia, afektywna dwubie-
gunowa, depresja, lunetowate pole widzenia
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Visual field impairment as a symptom of bipolar disorder in 
a child – a case report 

Agnieszka Tronina1,2, Janocha3, Hitnarowicz3, Jerzak3 ,  
Dorota Pojda-Wilczek2,4 , Erita Filipek1,2

1. Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach, Oddział Okulistyki Dziecięcej
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego, SUM w Katowicach
3. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydziału Nauk Medycznych  
w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
4. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNMK Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  
Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. med. K. Gibińskiego SUM w Katowicach

Visual field abnormalities occur in diseases of the visual 
system, the underlying causes of which are most often 
retinopathies, diseases of the optic nerve and the visual 
pathway. They may also indicate proliferative diseas-
es of the CNS, pituitary gland or rarely be a subjective 
symptom of psychiatric disease.
A 17-year-old girl with multiple endocrine disturbances: 
hyperprolactinemia, hypothyroidism, hyperinsulinemia, 
obesity and bipolar affective disorder since September 
2020 reported visual field abnormalities that were con-
firmed by kinetic and static visual field tests. MRI of the 
head did not reveal any significant pathology that could 
be the cause of the presented symptoms. The funduscop-
ic examination did not show any pathology. The degree 
of visual field restriction varied over time, with periods of 
deterioration and improvement. In the last months the 

patient reported headaches and significant impairment 
of the visual field. A follow-up perimetric examination 
confirmed a lunette-like visual field restriction. A repeat 
head MRI visualized an enlarged pituitary gland that 
was not in contact with visual structures. Visual evoked 
potentials examination showed no abnormalities. 
Normal values of intraocular pressure and unchanged 
fundus image allowed the exclusion of glaucomatous 
neuropathy. Psychiatric records suggested that the pa-
tient was currently in a depressive phase, and previous 
episodes of visual field disturbances indicated a depen-
dence on the phase of bipolar affective disorder. This 
paper demonstrates that not only somatic diseases lead 
to visual field defects. The exclusion of optic neuropathy 
and structural brain changes suggest that the underly-
ing cause of the symptoms is a psychiatric illness
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Metaliczne ciało obce w komorze przedniej po zabiegu 
fakoemulsyfikacji
A metallic anterior chamber foreign body after 
phacoemulsification

Maria Janas1, Anna Mikołajczyk-Lorkiewicz1, Marcin Stopa1,2

1. Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Heliodora 
Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Katedra Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ciała obce wewnątrzgałkowe po zabiegu fakoemulsy-
fikacji są zwykle fragmentami instrumentów używa-
nych w trakcie zabiegu. Rzadko jednak obserwuje się 
je wiele lat po operacji.
Przedstawiamy przypadek bezobjawowego me-
talicznego ciała obcego w komorze przedniej 10 
lat po niepowikłanym zabiegu fakoemulsyfikacji. 
71-letnia Pacjentka została przyjęta na Oddział z 
powodu wykrytego metalicznego fragmentu na 
powierzchni tęczówki oka prawego podczas ru-
tynowej kontroli okulistycznej. W badaniu stwier-
dzono brak odczynu zapalnego oraz pełną ostrość 

wzroku. Bez urazu w wywiadzie. Ciało obce usunię-
to za pomocą szczypczyków witreoretinalnych nie 
odnotowując powikłań w trakcie jednomiesięcznej 
obserwacji.
Ciało obce po zabiegu fakoemulsyfikacji może mi-
grować, wywoływać zapalenie oraz mechanicznie 
uszkadzać struktury gałki. Nawet przy braku wyżej 
wymienionych powikłań zaleca się jego usunięcie je-
żeli dostęp operacyjny jest łatwy.

Słowa kluczowe: ciało obce wewnątrzgałkowe, ciało 
obce, wewnątrzgałkowe.

Intraocular foreign bodies (IOFBs) after phacoemulsifi-
cation are usually fragments of surgical instruments.
We present a case of an asymptomatic IOFB in the an-
terior chamber discovered 10 years after uneventful 
phacoemulsification. A 71-year-old female was admit-
ted to our department after a metallic particle was found 
on the iris of her right eye during a routine visit. She re-
ported no prior trauma and had full visual acuity with 
no signs of ocular inflammation. The foreign body was 

removed successfully with vitreoretinal forceps. During 
the follow-up period, no adverse events were observed.
IOFB after phacoemulsification can migrate, induce in-
flammation or damage ocular structures. Even if no such 
complications occur, we recommend removing it when-
ever surgical access is straightforward.

Key words: IOFB, intraocular foreign body, 
phacoemulsification
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Charakterystyka objawów okulistycznych u pacjentów  
z infekcją COVID-19
Characteristics of ocular symptoms in patients with 
coronavirus disease

Damian Świątkowski1, Dominika Gondek1, Aleksandra Ziółkowska1, 
Karolina Kaźmierczak2, Katarzyna Zabel2,3, Przemysław Zabel2

1. Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet  
Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
3. Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu

Cel: Celem badania była analiza rodzaju i częstości 
występowania objawów z narządu wzroku u pacjen-
tów z COVID-19.
Materiał i metoda: Do badania włączyliśmy 103 oso-
by, które przebyły zakażenie COVID-19. Każdy uczestnik 
wypełnił szybki niestandaryzowany kwestionariusz do-
tyczący objawów okulistycznych związanych z infekcją.
Wyniki: Objawy okulistyczne występowały u 84% re-
spondentów i głównie pojawiały

się w pierwszym tygodniu (78.6%) infekcji. Najczęściej 
zgłaszanymi dolegliwościami było łzawienie (43,5%) i 
zaczerwienienie oczu (37,6%). Objawy były przejścio-
we i trwały
do 5 dni (63.2%). Tylko 10.3% pacjentów wymagało 
zastosowania leczenia.
Wnioski: Wyniki sugerują, że infekcja COVID-19 jest 
powiązana z wysoką częstością występowania obja-
wów okulistycznych.

Purpose: The aim of this study was to describe the type 
and prevalence of ocular manifestations of COVID-19 
patients.
Material and methods: We included 103 subject who 
suffered from COVID-19. Each participant completed a 
quick non-standardized questionnaire covering ocular 
symptoms during or after infection.
Results: Ocular manifestations occurred in 82% of cases 

and started mainly in the first week (78.6%) of infection. 
The most frequently reported complaints were tearing 
(43,5%) and redness (37,6%). The ocular symptoms were 
transient and lasted up to 5 days (63.2%). Only 10.3% of 
patients required treatment.
Conclusions: Results suggest that COVID-19 infection is 
associated with high frequency
of ocular symptoms.
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Oczne manifestacje w przebiegu infekcji COVID-19
Ocular manifestations following COVID-19 infection 

Monika Modrzejewska1, Joanna Cyrankiewicz2

1. II Katedra i Klinika Okulistyki PUM
2. Oddział Okulistyki Szpitala MSWiA w Szczecinie

Cel: Przedstawienie zmian ocznych w przebiegu wiru-
sowej infekcji COVID-19.
Materiał i metody: Autorzy tego artykułu przedsta-
wiają przypadek 14,5-letniego chłopca z zapaleniem 
przedniego i tylnego odcinka błony naczyniowej w 
przebiegu COVID-19.
Wyniki: W badaniach okulistycznych, oftalmosko-
powych oraz fotograficznych obserwowano obni-
żenie ostrości wzroku, zamazane widzenie, cechy 
zapalenia spojówek, światłowstręt, łzawienie i nie-
równość źrenic z powodu zrostów tylnych; na dnie 
oczu obrzęk i wewnątrzgałkowe zapalenie nerwu 
wzrokowego, obecność wylewów krwotocznych 
okołotarczowych, siakówkowych, zapalnych poche-
wek naczyniowych, nierówny kaliber naczyń oraz 
zmiany zapalne w ciele szklistym w badaniu ultraso-
nograficznym. W badaniach laboratoryjnych wyklu-
czono stan zapalny oraz reumatologiczne, pasożyt-
nicze i układowe podłoże zmian ocznych. Jedynym 
wykrytym odchyleniem był podwyższony poziom 
przeciwciał IgG przeciw Sars-CoV-2, zmiany zapalne 

płuc typu matowej szyby w badaniu tomografii 
komputerowej płuc oraz zgłaszane w wywiadzie ob-
jawy infekcji wirusowej wstępujące kilka tygodni 
przez pojawieniem objawów ocznych. W leczeniu 
okulistycznym stosowano iniekcje steroidowe miej-
scowe oraz pozagałkowe, oraz leki rozszerzające 
źrenice, co przyniosło stopniową poprawę widzenia. 
Jednocześnie autorzy dokonali przeglądu aktualnej 
literatury powiązanej z występowaniem manife-
stacji ocznych u pacjentów dorosłych oraz dzieci  
w przebiegu infekcji COVID-19.
Omówienie: Różnorodność objawów okulistycz-
nych przy podwyższonych poziomach przeciwciał 
covidowych jako manifestacja infekcji COVID-19 wy-
maga szczegółowej diagnostyki, wykluczenia innych 
schorzeń układowych oraz wielospecjalistycznych 
konsultacji.

Słowa kluczowe: COVID-19, objawy oczne, zapalenie 
błony naczyniowej, wewnątrzgałkowe zapalenie ner-
wu wzrokowego

Objective: To present ocular manifestations following 
COVID-19 infection.
Material and methods: The authors of this article pres-
ent a case of a 14.5-year-old boy with anterior and pos-
terior uveitis following COVID-19.
Results: In ophthalmic, ophthalmoscopic and photo-
graphic examinations, visual acuity decreased, blurred 
vision, signs of conjunctivitis, photophobia, epiphora 
and pupil irregularity due to posterior synechia were 
observed; swelling and intraocular inflammation of the 
optic nerve at the fundus of the eyes, presence of optic 
nerve hemorrhages, retinal hemorrhages, inflammatory 
vascular sheaths, irregular caliber of vessels and inflam-
matory changes in the vitreous body on ultrasound. 
Laboratory tests excluded inflammation and rheuma-
tological, parasitic and systemic grounds of eye lesions. 

The only deviation found was elevated IgG levels of an-
ti-Sars-CoV-2 antibodies, glass-type lung inflammation 
pictured in computed tomography of the lungs, and his-
tory of viral infection symptoms occurring several weeks 
before the appearance of ocular symptoms. In ophthal-
mic treatment, local and retrobulbar steroid injections 
were used, as well as medications dilating the pupils, 
which resulted in a gradual improvement in vision. At 
the same time, the authors reviewed the current litera-
ture related to the occurrence of ocular manifestations in 
adults and children in the course of COVID-19 infection.
Discussion: The variety of ophthalmic symptoms with 
elevated levels of covid antibodies as a manifestation 
of COVID-19 infection requires detailed diagnostics, the 
exclusion of other systemic diseases and multi-specialist 
consultations.
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Ektazja naczyniówki jako jedna z chorób związana 
z pachychoroid – obserwacja 3-letnia
Focal choroidal excavation as a one of pachychoroid 
spectrum diseases – Three-year observational study 

Joanna Gołębiewska1, Paulina Szabelska1, Joanna Brydak-Godowska2, 
Radosław Różycki1

1. Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
2. Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Wstęp. Ektazja naczyniówki (dołek naczyniówki) 
jest rzadko występującym schorzeniem. Może wy-
stępować jako zmiana izolowana lub towarzyszyć 
innym chorobom oczu związanym z pogrubieniem 
naczyniówki (pachychoroid) np. choroidopatii cen-
tralnej surowiczej czy polipoidalnej waskulopatii 
naczyniówkowej.
Cel badania. Celem badania było przedstawienie 
3-letniej obserwacji pacjentów z ektazją naczyniówki.
Materiały i metody. Do tego prospektywnego ba-
dania włączono 12 pacjentów, u których w optycznej 
koherentnej tomografii (OCT) potwierdzono ektazję 
naczyniówki. U 11 pacjentów choroba przebiegała 
bezobjawowo, zostali skierowani na badanie OCT w 

celu diagnostyki zmian w plamce, 1 pacjentka zgłosiła 
się z pogorszeniem widzenia z powodu neowaskula-
ryzacji plamkowej, wikłającej ektazję. W badaniu OCT 
analizowano strukturę siatkówki i grubość naczyniów-
ki, w angio-OCT oceniano obecność neowaskularyza-
cji podsiatkówkowej.
Wyniki. Ektazja naczyniówki należy do spektrum 
chorób związanych z pogrubieniem naczyniówki, 
co może być związane z ryzykiem neowaskularyza-
cji naczyniówkowej. W okresie 3–letniej obserwacji, 
niezależnie od grubości naczyniówki, u 11 pacjentów 
nie stwierdzono progresji zmian. 1 pacjentka wyma-
gała iniekcji anty-VEGF z powodu neowaskularyzacji 
podsiatkówkowej.

Introduction. Focal choroidal excavation (FCE) is a rare 
disorder. It can be observed as: an isolated change or as 
a change associated with other ophthalmological dis-
eases such as thickened choroid (pachychoroid) includ-
ing central serous chorioretinopathy (CSC) and polypoi-
dal choroidal vasculopathy (PCV).
Purpose of the study. The aim of the study was to pres-
ent a result of three-year observation of patients with 
focal choroidal excavation.
Materials and methods. This prospective study in-
cluded 12 patients who have been diagnosed with FCE 
which was confirmed in optical coherence tomography 
(OCT). In 11 cases the disease was asymptomatic, they 
have been referred to OCT examination in order to diag-
nose macular changes, one patient was diagnosed with 

impaired vision due to macular neovascularization as a 
result of FCE. The structure of the retina and thickness 
of choroid were analyzed in OCT. The OCT angiography 
(OCTA) examination revealed the presence of subretinal 
neovascularization.
Results. Focal choroidal excavation is a one of pachy-
choroid spectrum disorders connected with thickened 
choroid and may result in a choroidal neovasculariza-
tion. In three-year observation, regardless of choroidal 
thickness, in 11 patients there were no progression of 
FCE. One patient required an anti-VEGF injection due to 
subretinal neovascularization.

Key words: Focal choroidal excavation, FCE, Pachycho-
roid, OCT OCT
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Tętniaki prosówkowate Lebera
Leber’s miliary aneurysms

Karolina Szeremeta, Joanna Brydak-Godowska, Monika Turczyńska, 
Dariusz Kęcik
Katedra i Klinika Okulistyki WUM

Wstęp. Tętniaki prosówkowate Lebera są odmianą 
choroby Coatsa, występującą zwykle jednostronnie 
u mężczyzn w czwartej dekadzie życia. Zazwyczaj są 
umiejscowione w skroniowej części siatkówki między 
biegunem tylnym a obwodem. Rozpoznanie ustala się 
na podstawie badania dna oka i angiografii fluoresce-
inowej, w których można dostrzec liczne woreczko-
wate lub wrzecionowate tętniaki ograniczające się do 
jednego lub dwóch kwadrantów w okolicy równika.
Materiał i metody. Przedstawienie przypadków 2 
mężczyzn 35 i 37 letniego, u których zmiany obserwo-
wane oftalmoskopowo oraz w angiografii potwierdzi-
ły podejrzenie tętniaków prosówkowatych Lebera.
Wyniki. W obu przypadkach obserwowano jedno-
stronne zmiany w okolicy plamkowej oraz w skronio-
wych częściach siatkówki oczu (mikroaneuryzmaty, 
wybroczyny, ogniska twarde, naczynia patologicz-
ne „naczynia żarówki”). Zastosowano leczenie przy 
pomocy fotokagulacji u starszego pacjenta a u 

młodszego fotokoagulacji i iniekcje z preparatu anty 
VEGF. Zastosowane leczenie spowodowało stabiliza-
cję zmian na dnie oczu. Nie uzyskano poprawy ostro-
ści wzroku.
Omówienie. U większości chorych zmiany te poważ-
nie upośledzają widzenie z powodu wysięku powsta-
jącego w następstwie zaburzeń strukturalnych układu 
naczyniowego siatkówki. Leczenie chorych z tętnia-
kami prosówkowatymi Lebera zależy od lokalizacji 
zmian siatkówkowych: jeśli obszar występowania te-
leangiektazji ogranicza się do pojedynczego kwa-
drantu i nie towarzyszy mu znaczne nagromadzenie 
złogów lipidowych, zaleca się wykonywanie badań 
kontrolnych co 3 do 6 miesięcy, gdy zmiany obejmują 
plamkę, leczenie polega na fotoablacji tętniaków lase-
rem argonowym. Opisano konwersję takich tętniaków 
do choroby Coatsa. Zaawansowanie choroby ma róż-
ne nasilenie, dlatego zaleca się staranne monitorowa-
nie chorych.

Introduction. Leber’s miliary aneurysms are a form of 
Coats’ disease that usually occurs unilaterally in men in 
the fourth decade of life. They are usually located in the 
temporal part of the retina between the posterior pole 
and the periphery. Diagnosis is based on fundus exam-
ination and fluorescein angiography, that show multi-
ple aneurysms with chronic and focalized extravasation 
which give rise to hard exudates.
Material and methods. We present cases of Leber’s mil-
iary aneurysms in 2 patients, 35 and 37 years old men. 
Their fundus examination and AF confirmed the suspi-
cion of Leber’s miliary aneurysms.
Results. In both cases, unilateral changes were ob-
served in the macular area and in the temporal parts of 
the eye retina (multiple aneyrysms, hemorrhages, lipid 
exudates, pathological vessels „bulb vessels”). The older 
patient was treated with laser photocoagulation of the 
retina and the younger patient - with photocoagulation  

and anti-VEGF treatment.The applied treatment sta-
bilized the progresion of changes on the eye fundus. 
There was no improvement in visual acuity.
Discussing. In most patients, these changes severely 
impair vision due to exudate, arising from structural dis-
turbances in the retinal vascular system. Treatment of 
patients with Leber’s miliary aneurysms depends on the 
location of retinal lesions: if the area of telangiectasis is 
isolated to 1 quadrant without lipid accumulation, ob-
servation of the lesions on a 3- to 6-month basis is rec-
ommended, if the lesions include the macula, treatment 
consists of photoablation aneurysms with an argon laser. 
It has been stressed that cases with circinate retinopathy 
(with or without aneurysms) often progress to Coats’ dis-
ease.The severity of the disease varies in severity, there-
fore careful monitoring of patients is recommended.

Key words: Aneurysms, exudates, leber’s miliary
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Gęstość komórek śródbłonka rogówki mierzona za 
pomocą mikroskopii spekularej i konfokalnej

Damian Jaworski1,2, Patryk Młyniuk1,2, Patrycja Zdziarska1,  
Bartłomiej J. Kałużny1,2

1. Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 
2. Klinika Okulistyczna Oftalmika w Bydgoszczy

Wstęp: Ocena komórek śródbłonka rogówki jest nie-
odzownym badaniem wykonywanym w diagnostyce 
schorzeń rogówki oraz przed planowanymi zabiegami 
w obrębie przedniego odcinka oka. Dokonywana jest 
najczęściej przy wykorzystaniu bezdotykowego mi-
kroskopu spekularnego. Istnieje również możliwość 
oceny gęstości tych komórek z wykorzystaniem mi-
kroskopii konfokalnej. Celem badania jest porówna-
nie gęstości komórek śródbłonka rogówki uzyskanych 
z dwóch automatycznych, bezkontaktowych mikro-
skopów spekularnych i kontaktowego mikroskopu 
konfokalnego rogówki.
Materiał i metody: Do badania włączono 25 oczu nie 
poddanych wcześniej żadnym zabiegom okulistycz-
nym. Przeprowadzono pełne badanie okulistyczne, 
w tym ocenę gęstości komórek śródbłonka rogówki 
z wykorzystaniem mikroskopu spekularnego EM-
4000 (Tomey, Niemcy), mikroskopu spekularnego 
CellCheck XL&SL (Konan Medical, USA) oraz skaningo-
wego mikroskopu konfokalnego rogówki HRT3 RCM 
(Heidelberg Engineering, Wielka Brytania).

Wyniki: Średnia gęstość komórek śródbłonka rogówki 
dla mikroskopów spekularnych EM-4000, CellCheck 
XL&SL i dla mikroskopu konfokalnego HRT3 RCM wy-
niosła odpowiednio 2524,8±257,78, 2764,4±291,09 
i 2835,07±349,25 komórek/mm2. Pomiędzy pomia-
rami uzyskanymi za pomocą CellCheck XL&SL i HRT3 
RCM nie zaobserwowano statystycznie istotnej różni-
cy w gęstości komórek śródbłonka rogówki (p=0,55). 
Ilość komórek poddanych analizie dla EM-4000, Cell-
Check XL&SL oraz HRT3 RCM wyniosła odpowiednio 
221,4±32,52, 140,6±16,96 i 61,8±14,46 komórek 
(p<0,001).
Wnioski: Różnice w gęstości komórek śródbłonka ro-
gówki uzyskane za pomocą trzech aparatów wskazu-
ją, że nie można ich stosować zamiennie z wyjątkiem 
mikroskopu spekularnego CellCheck XL&SL i mikro-
skopu konfokalnego rogówki HRT3 RCM. 

Słowa kluczowe: śródbłonek rogówki, gęstość, mi-
krokopia spekularna, mikroskopia konfokalna
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Corneal endothelial cells density measured by specular and 
confocal microscopy 

Damian Jaworski1,2, Patryk Młyniuk1,2, Patrycja Zdziarska1,  
Bartłomiej J. Kałużny1,2

1. Klinika Okulistyki i Optometrii, Katedra Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 
2. Klinika Okulistyczna Oftalmika w Bydgoszczy

Introduction: The evaluation of corneal endothelial 
cells morphology and density is a necessary examina-
tion performed before planned surgery of the anterior 
segment of the eye and to diagnose several endothelial 
disorders. One of the examination methods is specular 
microscopy, a non-invasive photographic technique tak-
ing a series of endothelium pictures. Another measure-
ment method is confocal microscopy. The study com-
pares the corneal endothelial cells density obtained by 
two noncontact specular microscopes and one contact 
corneal confocal microscope.
Materials and methods: The study group included 25 
eyes without ophthalmologic surgery in their medical 
history. A comprehensive eye examination, including the 
assessment of the endothelium cell density, was carried 
out in all cases. The following devices were used in the 
study: specular microscopes EM-4000 (Tomey, Germa-
ny) and CellCheck XL&SL (Konan Medical, USA), and 

scanning confocal microscope HRT3 RCM (Heidelberg 
Engineering, United Kingdom).
Results: The average corneal endothelial cells densi-
ty measured by specular microscopes EM-4000, Cell-
Check XL&SL, and confocal microscope HRT3 RCM were 
2524.8±257.78, 2764.4±291.09 and 2835.07±349.25 
cells/mm2, respectively. There were statistically signifi-
cant differences between results from particular devices 
(p<0.05), except for results from CellCheck XL&SL and 
HRT3 RCM (p=0.55). Furthermore, the number of cells 
analyzed by EM-4000, CellCheck XL&SL, and HRT3 RCM 
were 221.4±32.52, 140.6±16.96, and 61.8±14.46, re-
spectively (p<0.001).
Conclusions: The differences between corneal endo-
thelial cells counts obtained from three different devices 
indicate that they could not be used interchangeably, 
except for specular microscope CellCheck XL&SL and 
confocal microscope HRT3 RCM.
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Zmętnienie soczewki własnej po zabiegu witrektomii 
z endotamponadą gazem SF6
Lens Opacities after pars plana vitrectomy with intraocular 
SF6 gas tamponade

Aleksandra Górska, Irmina Jastrzębska-Miazga, Piotr Gorostowicz, 
Martyna Nocoń-Bratek, Anna Lorenc, Katarzyna Kowalska,  
Sebastian Sirek, Rafał Leszczyński, Ewa Mrukwa-Kominek
Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego  
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

Cel pracy: Celem badania była analiza czasu zmętnie-
nia soczewki własnej po zabiegu witrektomii tylnej z 
endotamponadą gazem SF6.
Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektyw-
ną analizę danych 19 pacjentów Oddziału Okulistyki 
Dorosłych UCK im. Prof. K. Gibińskiego w Katowicach, 
którzy zostali zakwalifikowani do zabiegu operacyjne-
go fakoemulsyfikacji zaćmy z wywiadem uprzednio 
wykonanej witrektomii z dostępu tylnego z endotam-
ponadą gazem SF6.
Wyniki: W grupie 19 pacjentów (19 oczu; 12 kobiet i 7 
mężczyzn; średnia wieku 65 ± 8.4 lat) średni czas po-
między operacją witrektomii tylnej z endotamponadą 
gazem SF6 a fakoemulsyfikacją zaćmy w tożsamym 
oku wyniósł 267 dni (9 miesięcy). Średnia ostrość 
wzroku uzyskana miesiąc po zabiegu witrektomii 

wynosiła 0.2. Średnia ostrość wzroku przy kwalifikacji 
do zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy wynosiła 0.08. 
Model wielokrotnej regresji liniowej wykazał, że czas 
do operacji zaćmy jest związany z ostrością wzroku 
miesiąc po witrektomii (p=0,006).
Wnioski: Pojawienie się i progresja zaćmy może być 
spowodowana wieloma czynnikami takimi jak: stres 
oksydacyjny, użycie płynów infuzyjnych, toksyczny 
wpływ promieniowania UV, długość trwania zabiegu 
witrektomii oraz rodzaj materiału użytego do endo-
tamponady. Przy obecnym stanie wiedzy medycyna 
wciąż nie zna sposobu aby zapobiec progresji rozwoju 
zaćmy po zabiegu witrektomii tylnej.

Słowa kluczowe: witrektomia; zaćma jądrowa; oksy-
dacja soczewki

Purpose: To analyze development and progression of 
cataracts after pars plana vitrectomy (PPV) with intraoc-
ular SF6 gas tamponade.
Material and methods: For this study, the authors 
analyzed the data of 19 patients who underwent PPV 
with intraocular SF6 gas tamponade prior to cataract 
phacoemulsification.
Results: In group of 19 patients (19 eyes; 12 women 
and 7 men; mean age 65 ± 8.4 years) average time be-
tween PPV with intraocular SF6 gas tamponade and 
cataract phacoemulsification was estimated for 267 
days (9 months). Average visual acuity a month after 
vitrectomy was 0.2. Average visual acuity at the time of 

qualification to cataract surgery was 0.08. The multiple 
linear regression model showed that time to cataract 
surgery is associated with visual acuity a month after 
vitrectomy (p=0,006).
Conclusions: The development and progression of nu-
clear cataracts may be influenced by many factors such 
as the process of lens oxidation, the use of infusion fluids, 
light toxicity, duration of vitrectomy or the type of en-
dotamponade. The key to preventing cataract formation 
after vitrectomy is still elusive.

Key words: vitrectomy; nuclear cataracts; lens oxidation
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Argos czy IOLMaster 700 - który z nich jest lepszy? 
Porównanie dwóch biometrów typu „Swept Source” – analiza 
przedoperacyjna wybranych parametrów biometrycznych

Mateusz Porwolik, Ewa Mrukwa-Kominek, Monika Sarnat-Kucharczyk
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

Wstęp: Celem pracy było porównanie wyników bio-
metrii oczu uzyskanych za pomocą dwóch biometrów 
typu „Swept Source” opartych na optycznej tomografii 
koherentnej: Argos ® (A) (Movu Inc., Komaki, Japo-
nia) i IOLMaster 700 ® (IM) (Carl Zeiss Meditec, Jena, 
Niemcy).
Materiał i metody: W badaniu przeanalizowano 
biometrię 105 oczu 105 pacjentów przed operacją 
zaćmy z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej. 
Porównano następujące parametry: długość osiowa 
(axial length - AL), głębokość komory przedniej (an-
terior chamber depth - ACD), grubość soczewki (lens 
thickness - LT) z obu urządzeń. Na podstawie pomia-
rów długości osiowej pacjentów podzielono na trzy 
grupy: oczy krótkie (AL <22,5 mm), oczy przeciętne 
(22,5 ≤ AL ≤ 26,0 mm) i oczy długie (AL ≥ 26,0 mm. ). 
Dane analizowano za pomocą oprogramowania Stati-
stica 13.3, StatSoft.
Wyniki: Istotność statystyczną pomiędzy pomia-
rami długości osiowej uzyskanymi z obu urządzeń 
wykazano w grupie oczu krótkich (n = 26) - średnie 
AL (A) 21,90 mm (± 0,59 mm) vs AL (IM) 21,8 mm ± 

(0,61 mm) (p< 0,001 ) oraz w grupie oczu długich (n 
= 5) - średnie AL (A) 27,95 mm (± 2,62 mm) vs średnie 
AL (IM) 28,10 mm (± 2,64) (p < 0,05). W grupie oczu 
przeciętnych (n = 74) wyniki były zbliżone - średnie 
AL (A) 23,56 mm (± 0,70 mm) vs średnie AL (IM) 23,56 
mm (± 0,71 mm) (p> 0,05) . Pomiary głębokości ko-
mory przedniej były wyższe w pomiarach uzyskanych 
z Argos niż z IOLMaster 700 - średnia ACD (A) 3,06 mm 
(±0,48 mm) vs średnia ACD (IM) 2,92 mm (±0,46) p< 
0,001. Nie uzyskano istotnie statystycznych różnic w 
wynikach pomiarów średnich LT: średni LT (A) 4,75 
mm (±0,46 mm) vs średni LT (IM) 4,72 mm (±0,44 mm) 
(p= 0,054). U jednego pacjenta z gęstą zaćma nie uda-
ło się dokonać pomiaru z wykorzystaniem biometru 
(IM), pomiar taki udało się uzyskać używając (A).
Omówienie: Pomiary długości osiowej wykonane 
przez oba urządzenia różniły się w grupach oczu krót-
kich i długich, ale były porównywalne w grupie oczu 
przeciętnych. Wartości głębokości komory przedniej 
uzyskane za pomocą Argos były wyższe niż pomiary 
uzyskane za pomocą IOLMaster 700. Pomiary grubości 
soczewki były podobne w przypadku obu urządzeń. 
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Is one of them better? Comparison between two swept-
source optical coherence tomography-based biometers - 
preoperative analysis of selected biometric parameters

Mateusz Porwolik, Ewa Mrukwa-Kominek, Monika Sarnat-Kucharczyk
Department of Ophthalmology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland

Introduction: To compare biometry of eyes obtained 
with two swept-source optical coherence tomogra-
phy-based biometers: Argos (A) (Movu Inc., Komaki, Ja-
pan) and IOLMaster 700 (IM) (Carl Zeiss Meditec, Jena, 
Germany).
Material and methods: Biometry of 105 eyes of 105 
patients before cataract surgery with implantation of 
intraocular lens were analyzed in this study. Following 
parameters such as axial length (AL), anterior chamber 
depth (ACD), lens thickness (LT) from both devices were 
compared. According to the axial length measurements 
patients were divided into three groups: group 1 – short 
eyes (AL <22.5mm), group 2 – average eyes (AL ≥ 26.0 
mm) and group 3 – long eyes (22.5 ≤ AL ≤ 26.0 mm). 
Data were analyzed using Statistica 13.3 software, 
StatSoft
Results: Statistical significance in axial length was 
indicated in group of short eyes (n = 26) - mean AL (A) 
21,90mm (± 0,59mm) vs AL (IM) 21,8mm ± (0,61mm) 

(p< 0,001) and in group of long eyes (n = 5) - mean AL 
(A) 27,95mm (± 2,62mm) vs mean AL (IM) 28,10mm (± 
2,64) (p<0,05). In group of average eyes (n = 74) out-
comes were similar - mean AL (A) 23,56mm (± 0,70mm) 
vs mean AL (IM) 23,56mm (± 0,71mm) (p> 0,05). Anteri-
or chamber depth measurements were higher obtained 
with Argos than with IOLMaster 700 - mean ACD (A) 
3,06mm (±0,48mm) vs mean ACD (IM) 2,92mm (±0,46) 
p< 0,001 There was no statistical significance in mean 
LT: mean LT (A) 4,75mm (±0,46mm) vs mean LT (IM) 
4,72mm (±0,44mm) (p= 0,054).
Conclusion: Axial length measurements with both de-
vices were different in groups of short and long eyes, but 
comparable in group of average eyes. Anterior chamber 
depth values obtained with Argos were higher than 
measurements acquired with IOLMaster 700. Lens thick-
ness measurements were similar with both devices. Eyes 
with dense cataract could be measured with higher ac-
curacy with Argos than with IOL-Master 700
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1.

Jak zminimalizować ryzyko zakażenia miejsca 
operowanego?
How to minimize the risk of surgical infection?

Renata Tomasik, Jolanta Zięba, Joanna Marchlewicz
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Zakażenie miejsca operowanego jest najczęstszą po-
stacią zakażenia szpitalnego. Niewłaściwe postępo-
wanie przed operacją oraz nieprawidłowe działania 

personelu medycznego uznawane są z przyczynę 
zakażeń w bloku operacyjnym. Omówione zostaną 
standardy postępowania okołooperacyjnego. 

Surgical site infection is the most common hospital form. 
Improper conduct before surgery and the operation of 

medical support enabling action to ensure in the block. 
The perioperative procedure standards will be discussed. 
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2.

Zalety stosowania Mydrane w przygotowaniu pacjentów 
do operacji zaćmy – obserwacje własne
Advantages of Mydrane used in patients preparation for 
cataract surgery – own observations.

Jolanta Zięba, Joanna Marchlewicz
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Preparat Mydrane stosowany jest w naszej klinice w 
postaci iniekcji do komory przedniej oka od sierpnia 
2018r. Stosowanie Mydrane przynosi określone korzy-
ści dla pacjenta, zespołu pielęgniarskiego i chirurgów. 

W tym okresie czasu zaobserwowano mniejsze zuży-
cie kropli ocznych, zminimalizowano nieprzyjemne 
doznania związane z ich zastosowaniem, skrócono 
czas przygotowania pacjenta do zabiegu.

Mydrane has been used in our clinic in the form of injec-
tions into the anterior chamber of the eye since August 
2018. There are specific benefits to the use of Mydrane 
for the patient, nursing team and surgeons During this 

period of time, less consumption of eye drops was ob-
served, the unpleasant sensations associated with their 
use were minimized, and the patient preparation time 
for surgery was shortened.
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3.

Ocena bólu oraz wybranych stanów emocjonalnych u 
pacjentów poddawanych brachyterapii
Assesment of pain and selected emotional states in patients 
undergoing brachytherapy

Joanna Marchlewicz, Jolanta Zięba
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Brachyterapia jest najczęściej stosowaną metodą 
leczenia nowotworów wewnątrzgałkowych. W pla-
nowaniu opieki pielęgniarskiej nad chorym należy 

uwzględnić wiek, stan ogólny pacjenta, przeżywane 
przez niego emocje oraz jego oczekiwania. 

Brachytherapy is the most frequently used method of 
treating intraocular neoplasms. When planning nurs-
ing care for a patient, one should take into account the 

patient’s age, general condition, emotions experienced 
by him and his expectations. 
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5.

Immunologia oka w kontekście przeszczepów rogówki 
wysokiego ryzyka

Joanna Major
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny 

Dzięki przywilejowi immunologicznemu przesz-
czepy rogówki u biorców niskiego ryzyka rokują 
bardzo dobrze, mimo tego, że nie dobieramy daw-
ców zgodnych antygenowo z biorcami, nie bierze-
my pod uwagę grup krwi i nie stosujemy leków 

immunosupresyjnych. Jednak w przypadku biorców 
wysokiego ryzyka częstość odrzucania przeszczepów 
rogówki jest bardzo wysoka. Jakie są trendy badaw-
cze? Co zrobić, aby wydłużyć przeżycie przeszczepu u 
biorców wysokiego ryzyka?
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Ocena objawów okulistycznych oraz profilu cytokin 
w filmie łzowym u objawowych pacjentów z COVID-19
Evaluating the ocular symptoms and tear film cytokine 
profile in symptomatic COVID-19 patients

Anna Niedźwiedź1, Miłosz Kawa1, Ewa Pius-Sadowska1,  
Agnieszka Kuligowska2, Alicja Ziontkowska2, Dawid Wrzałek2,  
Anna Machalińska2

1. Zakład Patologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2. I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Wstęp: Celem pracy było zbadanie obecności i 
czasu trwania objawów okulistycznych we wcze-
snej fazie COVID-19 oraz ocena współwystępującej 
lokalnej odpowiedzi immunologicznej w obszarze 
powierzchni oka.
Materiał i metody: Do badania włączono 180 pa-
cjentów z rozpoznanym COVID-19 oraz od 160 zdro-
wych osób z grupy kontrolnej (z ujemnym wynikiem 
w kierunku zakażenia SARS-CoV-2) dobranych pod 
względem wieku. W obu grupach oceniono częstość 
występowania objawów okulistycznych w momencie 
zgłoszenia się do szpitala oraz w ciągu 7 dni poprze-
dzających rekrutację. Stężenia TNF-α, IL-1b, IL-2, IL-4, 
IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 p70, GM-CSF i IFN-γ w filmie 
łzowym zostały oznaczone przy użyciu technologii Lu-
minex xMAP.
Wyniki: W grupie pacjentów z rozpoznanym CO-
VID-19 12,64% zgłaszało co najmniej jeden objaw 
okulistyczny w momencie przyjęcia do szpitala, a 
24,14% w ciągu 7 dni poprzedzających przyjęcie 

(p<0.001 vs grupa kontrolna). W momencie przyjęcia 
dominującym objawem było łzawienie (p=0.04) oraz 
ból oka (p=0.01), natomiast w okresie poprzedzają-
cym przyjęcie do szpitala pacjenci najczęściej skarżyli 
się na swędzenie, pieczenie, łzawienie, zaczerwienie-
nie i ból oka (odpowiednio p=0.01, p=0.01, p=0.001, 
p=0.02 i p<0.001). Stężenia IL-10 i VEGF w filmie łzo-
wym były wyższe, natomiast stężenia TNF-α, IL-1β, 
IL-8 oraz GM-CSF znacząco niższe u pacjentów z CO-
VID-19 w porównaniu do grupy kontrolnej.
Omówienie: Koronawirus SARS-CoV-2 nie indukuje 
nasilonej lokalnej odpowiedzi immunologicznej w 
obszarze powierzchni oka. Wyniki naszego badania 
wskazują, iż w infekcji COVID-19 objawy oczne po-
przedzają objawy ogólnoustrojowe, co daje podstawy 
sądzić iż mogą one stanowić objawy prodromalne in-
fekcji COVID-19.

Słowa kluczowe: COVID-19, objawy oczne, cytokiny 
zapalne we łzach, Luminex

Introduction: The aim of this study was to investigate 
the presence and duration of ophthalmic symptoms in 
the early phase of COVID-19 disease and to assess the 
corresponding local immune response on ocular surface.
Materials and methods: Study included the data of 
180 COVID-19 patients and 160 age-matched healthy 
controls. Main outcome was to explore the occurrence of 
ophthalmological manifestations at the time of enroll-
ment to the hospital, and during the preceding 7 days. 
Tear film concentrations of TNF-α, IL-1b, IL-2, IL-4, IL-5, 
IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 p70, GM-CSF, and IFN-γ were deter-
mined by a magnetic bead assay (Luminex xMAP).
Results: Among COVID-19 patients, 12.64% had at least 
one ocular symptom at the time of the admission and 
24.14% within preceding 7 days (p<0.001 vs controls). The 
dominant symptoms reported at the time of the admission 

were eye tearing (p=0.04) and eye pain (p=0.01), while in 
the preceding 7 days the dominant symptoms were eye 
itching, burning, tearing, redness and pain of the eye 
(p=0.01, p=0.01, p=0.001, p=0.02 and p<0.001, respec-
tively). The tear film concentrations of IL-10 and VEGF 
were found to be increased, whereas TNF-α, IL-1β, IL-8 and 
GM-CSF were significantly decreased among COVID-19 
patients compared to the controls.
Discussion: SARS-CoV-2 coronavirus does not attract 
a strong local response of the conjunctival immune 
system. The results of our study evidently indicate, that 
ocular manifestations can occur early in the course of 
COVID-19 before other systemic manifestations, which 
inclines us to believe that conjunctival manifesta-
tions could be the preliminary signs of the developing 
COVID-19 disease.
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Podwyższony poziom cytokin zapalnych a obecność 
cząstek wirusa SARS-CoV-2 w wydzielinie spojówkowej u 
pacjentów z pełnoobjawową infekcją COVID-19
Increased proinflammatory cytokines in tears correspond 
with conjunctival SARS-CoV-2 positivity in symptomatic 
COVID-19 patients

Anna Niedźwiedź1, Miłosz Kawa1, Ewa Pius-Sadowska1,  
Agnieszka Kuligowska2, Alicja Ziontkowska2, Dawid Wrzałek2,  
Marta P. Wiącek2, Anna Machalińska2

1. Zakład Patologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2. I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Wstęp: Zapalenie spojówek może być jedną z pierw-
szych manifestacji klinicznych choroby COVID-19 wy-
woływanej przez wirusa SARS-CoV-2. Przypuszcza się, 
iż obecność cząstek wirusa w wydzielinie spojówko-
wej może stymulować proces miejscowego wydziela-
nia cytokin zapalnych. Mając na uwadze, iż wirusowe 
zapalenia spojówek cechuje wysoka zakaźność, a spo-
jówki są jedną z potencjalnych dróg transmisji wirusa, 
w niniejszej pracy dokonano analizy częstości wystę-
powania cząsteczek SARS-CoV-2 w wydzielinie spo-
jówkowej oraz oceniono wpływ lokalnej obecności 
wirusa na aktywację miejscowej odpowiedzi zapalnej.
Materiał i metody: Do badań włączono 232 pacjen-
tów z objawami COVID-19, od których pobrano film 
łzowy i oznaczono w nim stężenia TNF-α, IL-1b, IL-2, 
IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 p70, GM-CSF oraz IFN-γ. 
Obecność cząsteczek wirusa SARS-CoV-2 w wydzieli-
nie spojówkowej weryfikowano na podstawie bada-
nia wymazu spojówkowego metodą RT-PCR.

Wyniki: Obecność RNA wirusowego w wymazach z wor-
ka spojówkowego została potwierdzona u 21 pacjentów 
(9%). Nie wykazano związku między obecnością oraz 
czasem trwania objawów okulistycznych a obecnością 
cząsteczek wirusa w wydzielinie spojówkowej. Stężenia 
IFN-γ, TNF-α, IL-5, IL-8 i GM-CSF były istotnie większe w 
grupie pacjentów z dodatnim wynikiem wymazu spo-
jówkowego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 aniżeli w 
grupie pacjentów z wynikiem ujemnym.
Omówienie: Niski odsetek dodatnich wymazów ze 
spojówki może wskazywać na niski tropizm wirusa 
SARS-CoV-2 w stosunku do powierzchni oka. Media-
tory zapalne obserwowane w wydzielinie spojówko-
wej w grupie pacjentów z dodatnim wynikiem wy-
mazu spojówkowego mogą odgrywać kluczową rolę 
w patofizjologii aktywnego zakażenia wirusem SARS-
CoV-2 w obrębie narządu wzroku.
Słowa kluczowe: COVID-19, cytokiny zapalne we 
łzach, wymaz spojówkowy RT-PCR

Introduction: Conjunctivitis may be one of the first 
clinical manifestations of the SARS-CoV-2 coronavirus 
disease COVID-19. It is presumed that the presence of vi-
rus particles in the conjunctival secretion may stimulate 
the local expression of inflammatory cytokines. Consid-
ering the high infectivity of viral conjunctivitis, and the 
fact that conjunctiva is one of the potential routes of 
viral transmission, the aim of this study was to analyze 
the panel of selected inflammatory cytokines in tears of 
COVID-19 patients in relation to presence of SARS-CoV-2 
viral load in conjunctival secretions.
Materials and Methods: The concentrations of TNF-α, 
IL-1b, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 p70, GM-CSF, and 
IFN-γ were determined by a magnetic bead assay in a tear 
film collected from 232 symptomatic COVID-19 patients. 

SARS-CoV-2 ocular infection was confirmed based on pos-
itive conjunctival swab-based RT-PCR testing.
Results: Viral RNA in conjunctival sac was detected in 
21 patients (9%). No relation between presence and the 
duration of ophthalmic symptoms and SARS-CoV-2 in-
fection detected in conjunctival secretions was found. The 
tear film concentrations of IFN-γ, TNF-α, IL-5, IL-8 and GM-
CSF were found to be significantly greater among patients 
with positive conjunctival swab results as compared to the 
group negative for SARS-CoV-2 in conjunctival sac.
Discussion: Low percentage of positive conjunctival 
swabs may implicate low ocular tropism of SARS-CoV-2. 
Inflammatory mediators observed in human tears with 
positive conjunctival swab result may play a significant 
role in ocular pathology of SARS-CoV-2.
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Charakterystyka kliniczna pacjentów z chorobą 
Stargardta, z potwierdzoną mutacją w genie ABCA4
Clinical characteristics of patients with Stargardt disease, 
with a confirmed mutation in the ABCA4 gene

Kamil Szulborski, Monika Ołdak, Jacek P. Szaflik
Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Cel pracy. Charakterystyka kliniczna pacjentów z 
STGD, która rozwinęła się na skutek mutacji w genie 
ABCA4. Poszukiwano również zależności pomiędzy 
poszczególnymi parametrami opisującymi pacjentów 
oraz oceniano przydatność skal stopniujących.
Materiał i metody. Badanie retrospektywne objęło 
42 pacjentów z potwierdzonym genetycznym podło-
żem choroby, u których w toku diagnostyki przepro-
wadzono pełne badanie okulistyczne, obejmujące 
wywiad chorobowy, ocenę ostrości wzroku z najlep-
szą korekcją, ocenę zmian w dnie oka wg klasyfikacji 
Fujinami’ego - FGS, ocenę zmian w FAF wg klasyfikacji 
Fujinami’ego, obecność ciszy naczyniówkowej w AF, 
OCT plamki, FERG z oceną zmian wg klasyfikacji Loisa 
oraz mfFERG.
Wyniki i wnioski. Jest to jedna z pierwszych analiz 
tak dużej grupy pacjentów z STGD pochodzących z 
Europy Środkowej, z potwierdzoną bialleliczą mu-
tacją w genie ABCA4. Charakteryzując badaną gru-
pę pacjentów, potwierdzono dużą heterogenność 
obrazu klinicznego choroby, odpowiadającą jednak 

dotychczasowym opisom tego schorzenia. Większym 
zmianom w FERG, ocenianym wg klasyfikacji Loisa, 
odpowiada wyższy wiek pacjenta, niższa ostrość 
wzroku, bardziej zaawansowane zmiany w dnie oka i 
FAF, a także obniżone odpowiedzi w pierścieniach ob-
wodowych w badaniu mfERG. Im wyższy był wiek pa-
cjenta w chwili wystąpienia objawów, tym obserwo-
wano mniejsze zmiany zanikowe, wyrażone centralną 
grubością siatkówki (CRT) w badaniu OCT. U pacjen-
tów z lepszą ostrością wzroku obserwowano mniejsze 
nasilenie zmian w badaniu dna oka i w badaniu FAF. 
Klasyfikacja Loisa zmian w FERG wykazuje najwięcej 
korelacji z innymi parametrami klinicznymi. Zastoso-
wanie skal stopniujących w chorobie Stargardta jest 
niezwykle przydatne dla charakterystyki fenotypowej 
pacjentów.
Słowa kluczowe: Choroba Stargardta (STGD), gen 
ABCA4, diagnostyka okulistyczna, autofluorescen-
cja dna oka (FAF), optyczna koherentna tomografia 
(OCT), elektroretinografia błyskowa (flash ERG), elek-
troretinografia wieloogniskowa (mfERG)

Aim. To characterize patients with STGD, which devel-
oped as a result of mutation in the ABCA4 gene. Correla-
tions between individual parameters describing patients 
were also searched for and the usefulness of grading 
scales was assessed.
Material and methods. The retrospective study includ-
ed 42 patients and consisted of typical ophthalmologi-
cal examination, including medical history, assessment 
of BCVA, assessment of changes in the fundus according 
to the Fujinami scale, assessment of changes in FAF ac-
cording to the Fujinami scale, presence of “dark choroid” 
sign in FA, macular OCT, FERG with assessment accord-
ing to Lois’s scale and mfFERG.
Results and conslusions. This is one of the first ana-
lyzes of such a large group of Central European STGD pa-
tients with a confirmed biallelic mutation in the ABCA4 
gene. A high heterogeneity of the clinical picture of the 

disease was confirmed, which corresponds to other de-
scriptions of this disease. Larger changes in FERG as as-
sessed by Lois scale were correlated with higher patient 
age, lower visual acuity, more advanced changes in the 
eye fundus and FAF examinations, and with decreased 
peripheral ring responses in the mfERG. The higher the 
patient’s age at onset, the smaller the atrophic changes, 
observed in OCT. Degenerative changes in the eye fun-
dus examination are more pronounced in older patients, 
i.e. with the progression of the disease. In patients with 
smaller visual acuity impairment, less changes in the 
fundus and the FAF examination were observed. Lois’s 
classification of FERG shows the most correlation with 
other clinical parameters. The use of grading scales in 
STGD to assess changes in the fundus, changes in auto-
fluorescence and changes in FERG is highly useful for the 
clinical characteristics of patients.
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PI/4.

Modele przedkliniczne czerniaka błony naczyniowej 
Uveal melanoma in preclinical models

Małgorzata Szczygieł1, Anna Kozińska1, Katarzyna Jasińska-Konior1, 
Anna Markiewicz2, Bożena Romanowska-Dixon2, Martyna Elas1

1. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński 
2. Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Okuli-
styki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 
1. Department of Biophysics and Cancer Biology, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, 
Jagiellonian University, Kraków, Poland 
2. Chair of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College and Ophthalmology 
and Ocular Oncology Clinic, University Hospital, Krakow, Poland

Badania and mechanizmami powstawania i rozwoju 
czerniaka błony naczyniowej (UM), a także testowanie 
terapii wymaga odpowiednich modeli zwierzęcych i 
laboratoryjnych. Ciągle nie ma skutecznego leczenia 
przerzutów odległych czerniaka. Istnieje potrzeba stwo-
rzenia nowych modeli zwierzęcych i komórkowych 
umożliwiających badania nad biologią i mechanizmami 
przerzutów oraz zaproponowanych metod ich leczenia.
Scharakteryzowano szereg modeli UM ukierunkowa-
nych na przerzutowanie w oparciu materiał tkankowy 

pobierany podczas zabiegów enukleacji lub biopsji 
zarówno pierwotnych, jak i przerzutowych guzów. 
Ustabilizowano również modele na błonie omocznio-
wo-owodniowej zarodków kurzych. Przetestowano 
kilka podejść do ustabilizowania przerzutów u myszy. 
We wszystkich przypadkach stwierdzono obecność 
mutacji BAP1.
Badania prowadzono częściowo w ramach grantów 
CMUJ nr N41/DBS/000827 and NCN UMO-2020/37/B/
NZ4/01313

The research on mechanisms of uveal melanoma 
formation and development, as well as testing new 
therapeutic strategies require creation of adequate 
animal and laboratory models. So far, there is no 
efficient therapy in uveal melanoma treatment that 
would improve condition of patients with distal me-
tastases. There is a great need of new cellular and 
animal models, especially enabling studying me-
tastasis biology, mechanisms of dissemination, and 
proposed treatments. 

We have generated and characterized a panel of UM 
models, with a focus toward metastases. Stabilized UM 
PDX were established based on patient biopsy materi-
al both from primary and metastatic UM patients. We 
have also stabilized tumor growth in chicken chorioal-
lantoic membrane. Several approaches to induce liver 
metastases in mice were tested. All established models 
displayed BAP1 mutation.
This research was supported in part by CMUJ nr N41/
DBS/000827 and NCN UMO-2020/37/B/NZ4/01313
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PI/5.

Inhibitor HDAC w sferoidach czerniaka błony naczyniowej 
oka
HDAC inhibitor in uveal melanoma spheroids

Anna Kozińska1, Małgorzata Szczygieł1, Katarzyna Jasińska-Konior1, 
Anna Markiewicz2, Bożena Romanowska-Dixon2, Martyna Elas1

1. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński 
2. Katedra Okulistyki Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klinika Okuli-
styki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 
1. Department of Biophysics and Cancer Biology, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, 
Jagiellonian University, Kraków, Poland 
2. Chair of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University Medical College and Ophthalmology 
and Ocular Oncology Clinic, University Hospital, Krakow, Poland

Trójwymiarowe model wzrostu komórek nowotwo-
rowych uważa się za bardziej odpowiedni model 
guzów, odpowiednie do testowania nowych terapii. 
Prowadzone są badania nad skutecznością działa-
nia quisinostatu, inhibitora HDAC w czerniaku błony 
naczyniowej. Monitorowano wzrost spheroidów z 2 
linii PDX oraz 3 linii pierwotnych UM. Komórki trak-
towano quisinostatem w różnych stężeniach przez 
72h w celu określenia jego wpływu na ich żywot-
ność stosując test CellTiter-Glo 3. Określono również 

immunohistochemicznie występowanie Melan-A, 
BAP1, i tempo proliferacji komórkowej. Powstałe 
sferoidy różniły wielkością i zwartością. Quisinostat 
prowadził do zależnej od dawki redukcji żywotności 
sferoidów. Trójwymiarowe sferoidy komórek czernia-
ka błony naczyniowej znajdują zastosowanie w skri-
ningu leków.
Badania prowadzono częściowo w ramach grantów 
CMUJ nr N41/DBS/000827 and NCN UMO-2020/37/B/
NZ4/01313

Three-dimensional growth of established cell lines 
or primary cell cultures is regarded as a more repre-
sentative model of tumors. Quisinostat, an inhibitor 
of HDAC, is being tested against uveal melanoma in 
pre-clinical studies and is currently being tested in 
phase 2 clinical trials.
Spheroid growth from two PDX UM cell lines and three 
primary UM cell lines was monitored, cross-sectional 
area was monitored. Cells were treated with quisinostat 
in different concentrations for 72h to determine effect 

on cell viability using imaging and CellTiter-Glo 3D cell 
viability assay. Melan-A, BAP1 and cell proliferation were 
estimated immunohistologically. 
UM cell lines formed spheroids varying in size and com-
pactness. Quisinostat caused a dose-dependent reduc-
tion in viability of 3D spheroid cells. 
3D spheroid of UM allow drug screening and are import-
ant in optimizing new therapeutic approaches.
This research was supported in part by CMUJ nr N41/
DBS/000827 and NCN UMO-2020/37/B/NZ4/01313
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PI/6.

Polimorfizmy genowe białek układu dopełniacza a wyniki 
leczenia doszklistkowymi iniekcjami czynnika anty-VEGF 
u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki 
związanego z wiekiem

Agnieszka Kubicka-Trząska1,2, Katarzyna Żuber-Łaskawiec1,2,  
Izabella Karska-Basta1,2, Bożena Romanowska-Dixon1,2, Marek Sanak3

1. Katedra Okulistyki Collegium Medicum UJ w Krakowie
2. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
3. Zakład Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UJ w Krakowie 

Cel: Celem pracy była ocena zależności między po-
limorfizmem pojedynczego nukleotydu (SNPs) w 
genach kodujących białka układu dopełniacza: C2 
(E318D rs9332739), C3 (R102G rs2230199) oraz CFH 
(Y402H rs1061170) a odpowiedzią na doszklistko-
we iniekcje czynnika anty-VEGF u chorych na wy-
siękowe AMD. 
Materiał i metody: Badaniami objęto 111 chorych, 
którzy byli leczenie doszklistkowymi iniekcjami ba-
wacyzumabu i ranibizumabu, Odpowiedź na leczenie 
oceniano w oparciu o wyniki najlepszej skorygowanej 
ostrości wzroku (BCVA - best corrected visual acuity) i 
badania OCT, w którym analizowano grubość central-
nej siatkówki (CRT - central retinal thickness). Ocenę tę 
przeprowadzano co 4 tygodnie w okresie obserwacji 
wynoszącym 12 miesięcy. Grupę kontrolną stanowiło 
58 osób bez objawów AMD. Badania genetyczne prze-
prowadzono z krwi żylnej przy użyciu metody łańcu-
chowej reakcji polimerazy DNA w czasie rzeczywistym 
(rt-PCR - real-time polymerase chain reaction). 
Wyniki: Genotyp CC w polimorfizmie rs1061170 CFH 
występował częściej u chorych na AMD niż w grupie 
kontrolnej (p=0,0058). Genotyp ten również czę-
ściej był obserwowany wśród 28 pacjentów (25,2%) 

ze słabą odpowiedzią na terapię anty-VEGF w po-
równaniu z osobami, u których reakcja na leczenie 
była pozytywna (p=0,0002). Chorzy, u których od-
notowano słabą reakcję na leczenie i u których nie 
stwierdzono występowania tego genotypu, odnieśli 
korzyści z przejścia na inny lek anty-VEGF. W ostatnim 
badaniu kontrolnym nosiciele genotypu CC w poli-
morfizmie rs1061170 CFH mieli znacznie gorszą BCVA 
(p=0,0350) i większą CRT (p=0,0168) niż osoby nie po-
siadające tego genotypu. Natomiast u nosicieli geno-
typu TT wykazano istotną poprawę BCVA (p=0,0467) i 
zmniejszenie CRT w porównaniu z nosicielami geno-
typów CC i CT (p=0,0194). Nie znaleziono zależności 
między występowaniem AMD oraz wynikami terapii 
anty-VEGF a pozostałymi badanymi polimorfizmami 
rs9332739 C2 i rs2230199 C3.
Wnioski: Genotyp CC polimorfizmu rs1061170 CFH 
był związany z występowaniem AMD w badanej gru-
pie chorych. Genotyp ten dodatkowo promował słabą 
odpowiedź na terapię anty-VEGF. Natomiast nosiciele 
genotypu TT w tym polimorfizmie wykazali ostatecz-
nie lepszą BCVA oraz mniejszą CRT po 12 miesiącach 
leczenia w porównaniu do osób nie posiadających 
tego genotypu. 
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PI/6.

Genetic variants of complement proteins and response to 
anti–vascular endothelial growth factor therapy in patients 
with exudative age-related macular degeneration

Agnieszka Kubicka-Trząska1,2, Katarzyna Żuber-Łaskawiec1,2,  
Izabella Karska-Basta1,2, Bożena Romanowska-Dixon1,2, Marek Sanak3

1. Department of Ophthalmology, Jagiellonian University Medical College, Kraków 
2. Clinic of Ophthalmology and Ocular Oncology, University Hospital, Kraków
3. Division of Molecular Biology and Clinical Genetics, Jagiellonian University Medical College, Kraków

Purpose: To assess the association between the single 
nucleotide polymorphisms (SNPs) in the genes encoding 
complement factors C2, C3 and CFH (E318D rs9332739, 
R102G rs2230199, and Y402H rs1061170, respectively) 
and response to intravitreal anti–vascular endothelial 
growth factor (VEGF) therapy in patients with exudative 
age-related macular degeneration (AMD). 
Materials and methods: The study included 111 pa-
tients with exudative AMD treated with intravitreal 
bevacizumab or ranibizumab injections. Response to 
therapy was assessed on the basis of best corrected vi-
sual acuity (BCVA) and central retinal thickness (CRT) 
measured every 4 weeks for 12 months. The control 
group included 58 individuals without AMD. The SNPs 
were genotyped by real-time polymerase chain reaction 
in genomic DNA isolated from peripheral blood samples. 
Results: The CC genotype in SNP rs1061170 of the CFH 
gene was more frequent in patients with AMD than in 
controls (p=0.0058). It was also more common among 

the 28 patients (25.2%) with poor response to thera-
py compared with good responders (p=0.0002). Poor 
responders, especially those without this genotype, 
benefited from switching to another anti-VEGF drug. At 
the last follow-up assessment, carriers of this genotype 
had significantly worse BCVA (p=0.0350) and greater 
CRT (p=0.0168) than noncarriers. TT genotype carriers 
showed improved BCVA (p=0.0467) and reduced CRT 
compared with CC and CT genotype carriers (p=0.0194). 
No associations with AMD or anti-VEGF therapy out-
comes for SNP rs9332739 in the C2 gene and SNP 
rs2230199 in the C3 gene were found. 
Conclusions: The CC genotype for SNP rs1061170 in the 
CFH gene was associated with AMD in our population. 
Additionally, it promoted a poor response to anti-VEGF 
therapy. On the other hand, TT genotype carriers showed 
better functional and anatomical response to anti-VEGF 
therapy at 12 months than carriers of the other geno-
types for this SNP.
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UE/1.

Powikłania okulistyczne po zabiegach medycyny estetycznej
Ophthalmic complications following aesthetic medicine 
procedures

Jean Fayet, Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik
Katedra i Klinika Okulistyki Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego 

Cel pracy: Przedstawienie trzech przypadków pacjen-
tów, u których wystąpiły powikłania okulistyczne po 
okołogałkowych zabiegach medycyny estetycznej.
Materiał i Metody: Trzech pacjentów, 58-letni męż-
czyzna i dwie kobiety w wieku 38 i 49 lat, którzy zostali 
przyjęci do Kliniki Okulistycznej w trybie nagłym. Wy-
konano pełne badanie okulistyczne oraz w zależności 
od zgłaszanych objawów i zmian oftalmoskopowych 
liczne badania obrazowe – OCT, USG oraz MRI głowy 
i oczodołów.
Wyniki: Przeprowadzone badania doprowadziły do 
ustalenia rozpoznania powikłań okulistycznych oko-
łogałkowych. U 58 letniego pacjenta wystąpiła nagła 
utrata wzroku z powodu zatoru tętnicy środkowej 
siatkówki (CRAO - central retinal artery occlusion) po 
zabiegu autologicznego przeszczepu tłuszczu w okoli-
cę czoła. U 38 letniej kobiety obserwowano obustron-
ne obniżenie ostrości wzroku poniżej 0,05 sc knp, pod-
wyższone ciśnienie śródgałkowe 50 mmHg w OP, 45 

mmHg w OL, oraz obrzęk spojówek i rogówek. Obja-
wy pojawiły się kilka dni po zabiegu fotoodmładzania 
skóry twarzy E-Light (IPL+ RF). Pacjentka, lat 49, kilka 
dni po operacji plastycznej usunięcia nadmiaru skóry 
powiek OPL zgłosiła się z powodu zaczerwienienia 
i bólu przy ruchach obu oczu. W badaniu okulistycz-
nym stwierdzono zapalenie twardówek. Badanie CT 
oczodołów wykazało zapalenie tkanek oczodołu. W 
trakcie dalszej obserwacji chora rozwinęła zapalenie 
błony naczyniowej z towarzyszącym zapaleniem na-
czyń i obrzękiem plamek.
Wnioski: Każdy zabieg medycyny estetycznej wyko-
nywany w okolicach okołogałkowych lub czoła nosi 
ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań okulistycznych.

Słowa kluczowe: powikłania okulistyczne, medycyna 
estetyczna, zabiegi estetyczne okołogałkowe, wzrost 
ciśnienia wewnątrzgałkowego, zator tętnicy środko-
wej siatkówki, zapalenie twardówki,

Purpose: To present three cases of patients with oph-
thalmological complications following periocular aes-
thetic procedures.
Materials and Methods: Three patients, a 58 year old 
male and two female patients, aged 38 and 49 who 
were emergency admissions to the Ophthalmology clin-
ic. Patients had gone through full ophthalmological ex-
aminations and depending on symptoms and changes 
in fundoscopy had additional examinations performed 
including: Optical Coherence Tomography, Ophthalmo-
logical Ultrasound, and MRI of the head and orbits.
Results: Investigations performed led to a diagnosis 
of periocular complications. A 58-year-old male pa-
tient developed sudden vision loss due to central ret-
inal artery occlusion (CRAO) following a dermal filler 
procedure with autologous fat to the forehead region. 
A 38-year-old woman presented with bilateral visual 

acuity lower than 0.05, elevated intraocular pressures of 
50 mmHg in the OD, 45 mmHg in the OS, conjunctival 
and corneal edema. The symptoms appeared several 
days after E-Light (IPL+ RF) facial skin photorejuvena-
tion treatment. A 49-year-old female patient presented 
with redness and pain with movement of both eyes sev-
eral days after bilateral blepharoplasty. Ophthalmologic 
examination revealed scleritis. Orbital CT scan showed 
orbital tissue inflammation. On follow-up, the patient 
developed uveitis with associated vasculitis and macu-
lar edema.
Conclusion: Any aesthetic medicine procedure per-
formed in the periorbital or forehead area carries the risk 
of developing ocular complications.

Key words: ophthalmological complications, aesthetic 
medicine, periocular aesthetic procedures
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UE/2.

Wyniki wieloetapowego leczenia operacyjnego 
zegarkowego pęknięcia gałki ocznej obejmującego 270 
stopni – opis przypadku
Results of multistage surgical treatment of a 270-degree 
clock eyeball fracture – a case report

Daria Kęcik, Inna Protsiuk, Konrad Solarski, Krzysztof Wasiak
Klinika Okulistyki Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus UCK WUM

Do ciężkich urazów gałki ocznej może dojść w warun-
kach domowych. Mogą to być urazy tępe powodujące 
nie tylko urazy gałki ocznej, ale również oczodołu, koń-
czyn i klatki piersiowej. Pacjenci czasem zgłaszają się 
po kilku dniach, co pogarsza rokowanie. Przedstawio-
no przypadek 66-letniego pacjenta, który zgłosił się 
na SOR Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w War-
szawie po 2 dniach od urazu. Pacjent upadając ude-
rzył się o róg szafki. Podczas rewizji rany stwierdzono 

zegarkowe pęknięcie obejmujące 270stopni z wypad-
nięciem tkanek. Pacjenta zaopatrzono chirurgicznie w 
2 etapach – zszyto ranę z odprowadzeniem tkanek, 
a następnie wykonano witrektomię z usunięciem 
zwichniętej soczewki. W obserwacji dwuletniej uzy-
skano ostrość wzroku 0,3. Mimo rozległego perforują-
cego urazu możliwe jest, w wybranych przypadkach, 
uzyskanie użytecznej ostrości wzroku.
Słowa kluczowe: uraz perforujący

Severe injuries to the eyeball can occur in the home 
setting. These can be blunt trauma causing injuries 
not only to the eyeball but also to the orbit, extremi-
ties, and chest. Patients sometimes appear after sever-
al days, which worsens the prognosis. We present the 
case of a 66-year-old patient who came to the Emer-
gency Department of the Infant Jesus Clinical Hospital 
in Warsaw 2 days after the injury. The patient, while 

falling, hit the corner of a cabinet. During wound revi-
sion, a 270-degree watch fracture with tissue prolapse 
was found. The patient was treated surgically in two 
stages: wound suturing with tissue drainage and vit-
rectomy with removal of the dislocated lens. At 2-year 
follow-up, a visual acuity of 0.3 was achieved. Despite 
the extensive perforating injury, it is possible to achieve 
useful visual acuity in selected cases.
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UE/3.

Fiksacja sródtwardówkowa z użyciem modelu Carlevale w 
oczach pourazowych
Intrascleral fixation of Soleco Carlevale intraocular lens in 
posttraumatic eyes 

Adam Cywiński 
Śląskie Centrum Leczenia Oczu, Żory, Polska 

Zabieg implantacji modelu Carlevale (Soleko) wyko-
nano w 28 oczach z pourazowym zwichnięciem lub 
podwichnięcia soczewki własnej. Procedurę wykonano 
stosując modele sferyczne oraz toryczne. W części przy-
padków zabieg ten połączono z inną procedurą min. z 
plastyką tęczówki i/oraz usunięciem soczewki własnej. 

Najważniejszym efektem wykonanych zabiegów, obok 
precyzyjnej korekcji wady jest pooperacyjna stabilność 
implantu, co gwarantuje unikatowa budowa soczewki.

Słowa kluczowe: uraz oka, bezsoczewkowość, uszko-
dzenie tęczówki

An implantation of intraocular lens, model Carlevale by 
Soleko were made in 28 eyes as a consequence of post-
traumatic luxation or subluxation of crystalline lens. 
Spherical, and toric models of Soleko Carlevale were im-
planted. In some cases, the procedure was combined with 

other surgical procedures such as iris plastic surgery or 
crystalline lens removal. The most important effect of the 
surgery next to precise correction of postsurgical aphakia 
was stability of the implant, which is a consequence of 
unique in building structure of this model of lens.
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Następstwa najczęstszych urazów narządu wzroku 
i sposoby ich zaopatrywania chirurgicznego
The consequences of the most common eye injuries and 
methods of their surgical supply

Jacek Robaszkiewicz
OKOSensor Warszawa, CMO Laser Warszawa, Klinika prof. Jerzego Szaflika 

Cel pracy: przedstawienie sposobu zaopatrywania 
chirurgicznego najczęstszych urazów oka na podsta-
wie wybranych przypadków klinicznych 
Materiał: pacjenci, którzy doznali urazu narządu 
wzroku prowadzącego do zaburzenie układu anato-
micznego oka
Metoda: zastosowanie PPV z technikami operacyjny-
mi wspomagającymi

Wyniki: odpowiednio wczesne i właściwe postępo-
wanie, tworzy szansę na odtworzenie warunków ana-
tomicznych oka, a także na powrót funkcji wzrokowej 
u operowanych pacjentów
Wnioski: zastosowanie właściwych technik leczenia 
chirurgicznego a także szybka interwencja, dała ope-
rowanym pacjentom szansę na możliwość odzyskania 
funkcji wzroku

 

Aim of the study: presentation of the methods of sur-
gical treatment of the most common eye injuries based 
on selected clinical cases 
Material: patients who sustained an eye injury leading 
to a disturbance of the anatomy of the eye
Method: application of PPV with supportive surgical 
techniques 

Results: early and appropriate treatment creates a 
chance for the reconstruction of the anatomical condi-
tions of the eye, as well as for the restoration of visual 
function in operated patients
Conclusions: the use of appropriate surgical treatment 
techniques as well as quick intervention gave the oper-
ated patients a chance to regain visual function



171
53. ZJAZD OKULISTÓW POLSKICH
W A R S Z A W A ,  9 - 11 . 0 6 . 2 0 2 2

SESJA URAZY I ERGOFTALMOLOGIA / EYE INJURIES AND ERGOPTHALMOLOGY SESSION

SPIS TREŚCI
STRESZCZENIA – SPIS TREŚCI

UE/5.

Wewnątrzgałkowe ciała obce: charakterystyka 
chemiczna i morfologiczna z zastosowaniem mikroskopii 
elektronowej i mikroanalizy rentgenowskiej
Intraocular foreign bodies: morphological and chemical 
characteristics using scanning electron microscopy and 
X-ray microanalysis

Celina Helak-Łapaj1, Małgorzata Rogaczewska1, Łukasz Łapaj2,  
Marcin Stopa1

1. Klinika Chorób Oczu, Katedra Chorób Oczu i Optometrii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 
2. Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 

Wstęp: Wewnątrzgałkowe ciała obce stanowią 
problem kliniczny z uwagi na uszkodzenia, jakie 
powodują penetrując ścianę gałki, oraz powikłania 
związane z ich reaktywnością w ciele szklistym i 
ryzykiem fragmentacji. Cel pracy to charakterysty-
ka morfologii i składu chemicznego ciał obcych 
wewnątrzgałkowych z zastosowaniem technik 
mikroanalitycznych.
Materiał i Metody: Analizie poddano 61 ciał obcych 
wewnątrzgałkowych usuniętych podczas pars plana 
witrektomii. Usunięte ciała obce zostały zważone (mi-
krowaga-Mettler MT5). Następnie poddano je czysz-
czeniu ultradźwiękowemu a po napyleniu złotem 
oceniono za pomocą skaningowego mikroskopu elek-
tronowego (SEM; Philips Xl-40) z mikroanalizatorem 
rentgenowskim (EDS; 4pi).
Wyniki: W materiale stwierdzono 58 ciał metalicznych 

i 3 ciała niemetaliczne; średnia waga wynosiła 
42324,56 µg. Analiza EDS wykazała fragmenty: stali 
węglowej – 42 (69%); stali narzędziowej – stal Cr-Mn 
– 5 i Cr-V – 3, stal nierdzewna – 3, stal ocynkowana 
– 1.Fragmenty nieżelazne stanowiły: brąz – 2, spoiwo 
lutownicze (PbSn) – 1, mosiądz – 1. Niemetaliczne 
ciała obce to beton – 1 i korund – 2. Niektóre próbki 
stali węglowej miały elementy, mogące ulec dalszej 
fragmentacji – kryształy tlenków (korozja – 11 próbek 
– 18%) oraz zanieczyszczenia mineralne – budowlane, 
zawierające krzem i wapń w 13 próbkach – 21%.
Wnioski: Na podstawie analizy SEM i EDS można 
stwierdzić, że najczęściej występują wewnątrzgałko-
wo metaliczne ciała obce ze stali węglowej skorodo-
wane i zabrudzone materiałami budowlanymi, które 
mogą ulec fragmentacji i stanowią źródło infekcji 
wewnątrzgałkowej.

Introduction: Intraocular foreign bodies are a severe 
clinical problem due to the damage they cause penetrat-
ing the sclera, but also with potential chemical reactivity 
in the vitreous body and the risk of fragmentation during 
removal.This study aims to characterize intraocular for-
eign bodies’ morphology and chemical composition us-
ing microanalytical techniques.
Material and methods: 61 foreign bodies were re-
moved during pars plana vitrectomy. All retrieved frag-
ments were weighted (microbalance Mettler MT5). After 
sonication in isopropanol and sputter-coating with 
gold, all fragments were examined using scanning elec-
tron microscopy (SEM; Philips XL-40) with X-Ray micro-
analysis (EDS, 4pi)
Results: The mean weight of examined debris was 
42324,56 µg 58 retrieved fragments were metallic  

according to EDS analysis: 42 were identified as carbon 
steel; tool-grade steel was less common: Cr-V steel in 3 cas-
es; Cr-Mn in 5 cases; one fragment was identified as stain-
less steel and as Zinc-coated steel. Non-ferrous alloys were 
rare: bronze – 2; brass – 1; solder (PbSn) – 1. Non-metallic 
were least common: alumina (corundum) – 2; concrete 
fragment – 1. Carbon steel fragments often had smaller 
surface debris which could easily detach – predominantly 
oxide crystals (corrosion) – 11 cases and mineral contami-
nation (construction-site debris) – 13 cases.
Conclusions. This study demonstrated that carbon-steel 
debris was the most common type of intraocular foreign 
bodies. These fragments were commonly contaminated 
by corrosion products and mineral debris (construc-
tion-site material) that could detach from their surface 
during removal, leading to endophthalmitis.
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UE/6.

Laserowa chirurgia witreoretinalna – opis przypadku 
masywnego wylewu przedplamkowego – retinopatia 
Valsalvy
Laser vitreoretinal surgery – case report of massive 
premacular hemorrhage – Valsalva retinopathy

Sława Borowska 
Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika Profesora Jerzego Szaflika

Retinopatia Valsalvy to wylew krwi do ciała szklistego, 
który może pojawić się w wyniku wzrostu ciśnienia 
wewnątrz klatki piersiowej lub jamy brzusznej, towa-
rzyszącej kaszlowi, wymiotom, podnoszeniu ciężkich 
przedmiotów. W pracy przedstawiono przypadek 
młodej kobiety u której infekcja i gwałtowne wymioty 

spowodowały masywny wylew przedplamkowy. 
Zastosowano laserowe nacięcie błony hialoidalnej 
tylnej, uwalniając wylew z okolicy przedplamkowej. 
Ostrość wzroku wróciła do pełnej do bliży i dali.
Słowa kluczowe: Retinopatia Valsalvy, witreoliza 
laserowa

Valsalva retinopathy is a haemorrhage into the vitre-
ous that may occur as a result of an increase in pressure 
within the chest or abdomen, accompanying coughing, 
vomiting, and lifting heavy objects. The paper presents 
a case of a young woman in whom infection and severe 

vomiting caused a massive pre-macular hemorrhage. 
A laser incision of the posterior hyaloid membrane was 
used, releasing the pre-macular hemorrhage back to full 
near and distance visual acuity.
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UE/7.

Ocena częstości występowania oraz czynników ryzyka 
syndromu widzenia komputerowego wśród studentów 
medycyny mających zajęcia online podczas pandemii 
COVID-19

Magdalena Kucharczyk-Pośpiech1, Oliwia Kwaśniewska2

1. Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Cel pracy: Zbadanie wpływu wydłużonej pracy przy 
komputerze na stan i funkcję narządu wzroku studen-
tów medycyny podczas pandemii COVID-19.
Materiał i metodyka: Do tego prospektywnego, jed-
noośrodkowego badania było zakwalifikowanych 93 
polskich studentów medycyny. Wszyscy uczestnicy 
badania wypełnili ankietę dotyczącą ich dolegliwości 
okulistycznych oraz ich wiedzy o syndromie widzenia 
komputerowego (CVS). Następnie przechodzili szcze-
gółowe badanie okulistyczne obejmujące wykonanie 
autorefraktometrii z keratometrią przed i po poraże-
niu akomodacji 1% tropikamidem, ocenę najlepszej 
skorygowanej ostrości wzroku, nieskorygowanej 
ostrości wzroku, badanie przedniego i tylnego odcin-
ka w lampie szczelinowej, oznaczenie punktu bliży 
konwergencji, Cover Test oraz test widzenia prze-
strzennego „Randot”.
Wyniki: Ponad dwie trzecie ankietowanych (69%) 
stanowiły kobiety. Średnia wieku wynosiła 23,59 lat 
(zakres: 22-26). Jedynie 15 spośród 93 ankietowanych 

studentów znało pojęcie CVS. Dwunastu studentów 
wiedziało jak zapobiegać temu stanowi. Podczas 
lockdownu średni czas spędzany przed kompute-
rem przez studentów medycyny wynosił 7,32 ± 2,62 
godzin dziennie. Dla 38% studentów czas spędzony 
przed komputerem był od 4 do 12 godzin dłuższy w 
stosunku do stanu sprzed pandemii. U 39,78% stu-
dentów występowały bóle głowy podczas pracy przy 
komputerze.
Wnioski: Nauka zdalna z dużą ilością zajęć online 
miała negatywny wpływ na stan narządu wzroku u 
studentów medycyny. Możliwe byłoby zapobieżenie 
wystąpieniu objawów CVS za pomocą stosowania 
odpowiednich metod profilaktycznych.Wiedza stu-
dentów na temat CVS była niewystarczająca i wska-
zane są działania edukacyjne dotyczące powyższych 
zagadnień.

Słowa kluczowe: syndrom widzenia komputerowe-
go, CVS
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Prevalence and risk factor assessment of computer vision 
syndrome among medical students using online learning 
during the COVID-19 pandemic

Magdalena Kucharczyk-Pośpiech1, Oliwia Kwaśniewska2

1. Klinika Chorób Oczu I Katedry Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytecki Szpital 
Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi
2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Aim of the study: The aim of the study was to investi-
gate the influence of prolonged computer work on the 
condition and function of the organ of vision of medical 
students during the COVID-19 pandemic.
Material and Methods: Ninety three Polish medical 
students were enrolled in this prospective study. All of 
them have completed a questionnaire about their visual 
complaints and their knowledge about computer vision 
syndrome. Ophthalmological examination consisted of 
an two consecutive measurements of autorefractometry 
with keratometry before and after cycloplegia with 1% 
tropicamide, along with the best-corrected visual acuity 
(BCVA), uncorrected visual acuity, a detailed slit lamp ex-
amination, binocular vision testing including determin-
ing a near point of convergence (NPC), Cover Test, and 
Randot Stereotest.
Results: More than two thirds (69%) of the respon-
dents were female. The median age was 23.59 years 

(range 22-26). Only 15 of the 93 surveyed students 
were familiar with the concept of CVS, and only 12 of 
them knew how to prevent this condition. Mean dig-
ital screen time was 7.32 ± 2.62 hours/day. For 38% 
students, screen time has been between more than 
4-12 hours longer from before the pandemic. The 
prevalence of headaches after computer screen use 
was 39.78%.
Conclusions: Online education had a negative impact 
on the state of vision among the surveyed medical stu-
dents. It was possible to prevent the negative effects of 
computer vision syndrome by using appropriate pre-
ventive techniques. Student’s knowledge of this subject 
is unsatisfactory and therefore its supplementation is 
strongly advised.

Key words: CVS, computer vision syndrome, digital eye 
strain
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UE/8.

Czy uraz oka zawsze musi oznaczać złą ostrość wzroku?
Does eye injury have to always be connected with a bad 
visual acuity?

Joanna Dżbik, Agnieszka Lach, Joanna Brydak-Godowska, Dariusz Kęcik 
SKDJ UCK WUM Klinika Okulistyki

Wstęp: Częstym powikłaniem urazu mechanicznego 
oka, szczególnie wśród młodych osób, jest krwotok do 
komory ciała szklistego. Ponadto obserwuje się wyle-
wy przed- oraz śródsiatkówkowe, które w przypadku 
lokalizacji w obrębie bieguna tylnego mają niekorzyst-
ne rokowanie. U niektórych pacjentów poza leczeniem 
miejscowym niezbędna jest interwencja chirurgiczna.
Materiał i metody: Przedstawiamy przypadek 18-let-
niego mężczyzny po wypadku komunikacyjnym z 
urazem wielonarządowym, w tym urazem oka lewego 
(OL) powikłanym wylewem krwi do komory ciała szkli-
stego oraz wylewem przedsiatkówkowym w biegunie 
tylnym. Ostrość wzroku OL po urazie wynosiła r.r.p.o. 
Badanie USG B wykazało kopulaste pogrubienie ścia-
ny gałki ocznej w okolicy plamkowej oraz męty powy-
lewowe w komorze ciała szklistego. Podjęto decyzję 

o leczeniu operacyjnym OL. Wykonano witrektomie 
tylne OL. Ponadto pooperacyjne USG uwidoczniło pła-
skie odłączenie naczyniówki na obwodzie siatkówki.
Wyniki: Po leczeniu operacyjnym i miejscowym OL 
ostrość wzroku poprawiała się stopniowo do poziomu 
Vod=0,9. W badaniu dna OL nie obserwowano wcze-
śniej notowanych patologii. 15 miesięcy po urazie w 
USG B stwierdzono nieznaczne pogrubienie ściany 
gałki ocznej w obrębie bieguna tylnego. OCT wykaza-
ło błonę nasiatkówkową w OL. W badaniu okulistycz-
nym oka prawego nie stwierdzono nieprawidłowości.
Omówienie: W przedstawionym przypadku dzięki in-
terwencji chirurgicznej po urazie OL udało się uzyskać 
znaczną poprawę ostrości wzroku.

Słowa kluczowe: uraz oka, ostrość wzroku

Introduction: Common complication of mechanical eye 
injury is hemorrhage to vitreous body, especially among 
young people. Additionally intraretinal and epiretinal 
hemorrhage are observed which are connected with 
bad prognosis if they are localized in macula. Sometimes 
despite local treatment, surgical intervention is needed.
Materials and methods: We present the case of 
18-year-old man after a traffic accident he suffered 
from multiple trauma and the left eye injury complicat-
ed hemorrhage to vitreous body and intraretinal and 
epiretinal hemorrhage to the macula. The Visual acuity 
after the left eye injury was noticed as hand movement 
before eye. USG B examination visualized domed thick-
ening of eye wall in macula and hemorrhage floaters in 
vitreous body. The decision about surgical intervention 

was made. Vitrectomy was done. Additionally, postop-
erative USG B examination visualized the flat choriodal 
detachment on the perimeter of the eye.
Conclusion: After a surgical intervention and the local 
treatment of the left eye, the visual acuity improved to 
the level Vod= 0,9. In the left eye examination earlier pa-
thologies weren’t observed. 15 months after the injury in 
USG B only slight thickening of eye wall in macula was 
observed. In OCT epiretinal membrane was observed. In 
the examination of the right eye any changes weren’t 
observed.
Discussion: In that case, through surgical intervention, 
the visual acuity after the left eye’s injury was improved.

Keywords: eye injury, visual acuity
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Im więcej tym skuteczniej – nowoczesna terapia  
w zespole suchego oka 
The more, the more effective – modern therapy  
in Dry Eye Syndrome

Radosław Różycki
Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa

Tajemnice filmu łzowego nadal są do odkrycia. Do 
dnia dzisiejszego zostało zbadanych zaledwie kilka-
naście z około 1800 substancji wchodzących w skald 
naszych łez. Poszukiwanie biomarkerów ma istotne 
znaczenie, ponieważ uzupełnienie niedoborów po-
szczególnych substancji może mieć korzystny wpływ 
na przywrócenie homeostazy na powierzchni gałki 
ocznej. W tym samym kierunku zmierzają firmy farma-
ceutyczne zwiększając liczbę substancji zawartych w 

kroplach stosowanych w terapii zespołu suchego oka.
(ZSO) . Wydzielanie podstawowe łez jest stałą funkcją 
filmu łzowego podczas naszego codziennego funk-
cjonowania. To niedobór tego wydzielania jest odpo-
wiedzialny za powstanie zespołu suchego oka. Celem 
prezentacji jest analiza diagnostyki i leczenia w ZSO z 
szczególną analizą poszczególnych składników w za-
wartych kroplach Hyal Drop Ultra 4 S jako przykładu 
nowego podejścia w terapii ZSO.

 

The secrets of the tear film still remain to be found. 
To this day, only a dozen of the approximately 1.800 
substances that make up the scald of our tears have 
been tested. The search for biomarkers is important 
because supplementing the deficiencies of individual 
substances may have a beneficial effect on restoring 
homeostasis on the surface of the eyeball. Pharma-
ceutical companies are heading in the same direction 
by increasing the number of substances used in eye 

drops for the treatment of Dry Eye Syndrome (DES). 
Tear secretion is a permanent function of the tear film 
during our daily activities. The deficiency of this secre-
tion is responsible for the development of the Dry Eye 
Syndrome. The aim of the presentation is to analyze 
the diagnosis and treatment in DES with a particular 
analysis of the individual components present in Hyal 
Drop Ultra 4 S eye drops, as an example of a new ap-
proach in the treatment of DES.
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Cięcie w przeClear corneal incision vs tylne cięcie  
rąbkowe (ang. near clear ncision) w fakoemulsyfikacji – 
wyniki wstępne
Clear corneal incision vs near clear incision in 
phacoemulyfication – initial results

Wojciech Omulecki, Bartosz Biliński 
Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wstęp: W miarę rozwoju technik operacji zaćmy do-
chodziło stopniowo do zmniejszania szerokości Cięcia 
operacyjnego. Idealne cięcie powinno nie wymagać 
założenia szwów i być astygmatycznie obojętne, 
wykonywane w znieczuleniu powierzchniowym, sa-
mozasklepiające się, skracające czas zabiegu, dające 
szybką rehabilitację wzrokową i stabilność rany w cza-
sie zabiegu.
Cel pracy: Ocena wstępnych wyników astygmaty-
zmu indukowanego chirurgicznie u pacjentów ope-
rowanych przez cięcie „near clear” o szer. 2.2 mm i 
porównanie go z astygmatyzmem u pacjentów ope-
rowanych przez cięcie w przeźroczystej rogówce o 
szerokości 2.75 mm.
Materiał i metoda: Za pomocą autorefraktometru 
oceniono u 7 pacjentów astygmatyzm pooperacyjny 
w miesiąc po operacji. Wyniki porównano z wynikami 

wcześniej przez nas opublikowanymi (J Cataract Re-
fract Surg. 2009, 35: 563-9).
Wyniki i posumowanie: Średni astygmatyzm indu-
kowany chirurgicznie wyniósł w grupie pacjentów 
operowanych przez cięcie w czystej rogówce o szer. 
2.75 mm 0.77 +/- 0.55, a w grupie 7. pacjentów opero-
wanych przez cięcie near clear o szer. 2.2 mm wyniósł 
0.31 +/- 0.11.
Cięcie w przeźroczystej rogówce jest bezkrwawe, wywo-
łuje mały astygmatyzm indukowany chirurgicznie i daje 
szybką rehabilitację wzrokową. Cięcie w rąbku (near cle-
ar) wywołuje niewielkie krwawienie z naczyń spojówki 
(niewidoczne następnego dnia) i daje minimalny lub 
nieobecny astygmatyzm indukowany chirurgicznie

Słowa kluczowe: Astygmatyzm indukowany chirur-
giczne, cięcie w przeźroczystej rogówce, cięcie „near cler”

Introduction: During the development of cataract sur-
gery techniques the width of surgical incision was min-
imized. The ideal incision should not need aplication of 
sutures, being astigmatically neutral, being performed 
under superficial anasthesia, being self sealing, causig 
shortening of time of surgery, stability of of incision, and 
causing quick visual rehabilitation.
Aim of the study: The aim was to estimate initial results 
of surgicaly induced astigmatism in patient operated 
with near clear 2.2 mm incision and compare the re-
sults with patient operated with 2.75 mm clear corneal 
incision.

Material and methods: Using the autorefractometer 
surgicaly induced astigmatism was measured in 7 pa-
tients with near clear incision one month after surgery. 
Mean surgically induced astigmatism was 0.77 +/- 0.55 
in patients with 2.75 clear corneal incision (J Cataract 
Refract Surg. 2009, 35: 563-9), and 0.31 +/- 0.11 in 7 pa-
tients with 2.2 near clear incision.
Conclusion: The near clear incision is bloodles, induces 
small astigmatism and gives quick visual rehabilitation. 
The near clear incision causes small bleeding from con-
cuctival vessels, whch is not seen next day, and induces 
minimal or no astigmatism.
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VI/2.

Pacjent z zaćmą w 2022 roku. Jakie mamy możliwości?
Patient with cataracts in 2022. What possibilities do we have?

Jacek P. Szaflik1,2,3, Tomasz Gałecki2

1. Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
3. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie

Zaćma jest najczęstszą chorobą narządu wzroku. 
Najczęściej dotyka osób starszych, jednak stale 
dotyczy też innych grup wiekowych. Jakie mamy 
najnowsze rozwiązania w chirurgii zaćmy? Czym 
kierować się przy doborze implantu najlepszego 

dla naszego pacjenta? Jak zapewnić bardzo dobrą 
jakość widzenia do dali i na odległość pośrednią? 
W prezentacji autor przedstawi współczesne moż-
liwości korekcji wzroku przy jednoczesnym usunię-
ciu zaćmy. 
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VI/3.

Soczewka multifokalna czy EDOF? TECNIS Synergy™ – 
hybrydowe rozwiązanie na aktualne pytanie
Multifocal or extended depth of focus (EDOF)? TECNIS 
Synergy – novel, hybrid solution

Jacek P. Szaflik1,2,3, Jakub Dudziński2,3, Agata J. Ordon1,3,4

1. Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
3. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie
4. Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, I katedra Chorób Oczu,  
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Soczewka TECNIS Synergy™ to innowacyjna, hy-
brydowa soczewka łącząca w sobie właściwości 
soczewek wieloogniskowych i soczewek EDOF. 
Dzięki zastosowaniu filtru wysokoenergetyczne-
go fioletowego światła eliminuje powstawanie 
zjawisk wtórnych takich jak efekt halo, zaś tech-
nologia ChromAlign™ koryguje aberrację chroma-
tyczną i  optymalizuje kontrast widzenia. 50 oczu 
zostało poddanych niepowikłanej fakoemulsyfikacji 

zaćmy ze wszczepieniem soczewki TECNIS Synergy  
(41 oczu) oraz TECNIS Synergy TORIC (9 oczu). U ob-
jętych badaniem pacjentów oceniano przed- i po-
operacyjną ostrość wzroku do dali i bliży, potrzebę 
stosowania korekcji do bliży, komfort widzenia 
w codziennym życiu, widzenie i poczucie kontrastu 
o zmierzchu, oraz obecność zjawisk optycznych. Wy-
niki badania zostaną przedstawione podczas niniej-
szej prezentacji. 
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VI/4.

Walidacja kalkulatora London Vision Clinic, w połączeniu 
z pomiarem UBM, do predykcji vault po wszczepieniu 
soczewek fakijnych w oczach nadwzrocznych – doniesienie 
wstępne
Vault prediction with London Vision Clinic phakic lens 
size calculator combined with ultrabiomicroscopy 
measurements in hyperopic eyes – preliminary findings 

Justyna Izdebska1,2,4, Janusz Skrzypecki1,3, Jan Bombuy5, Jerzy Szaflik1,4, 
Jacek P. Szaflik1,2,4

1.Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2 .Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
3.Zakład Fizjologii i Patorfizjologii Eksperymentalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
4. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika prof. Jerzego Szaflika, Warszawa
5. Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Wybór właściwego rozmiaru soczewki fakijnej jest 
krytyczny dla uniknięcia wczesnych i późnych po-
wikłań operacji. W literaturze dostępne są różne for-
muły dedykowane oszacowaniu wielkości implantu. 
Najnowsze z nich tj. równanie opracowane przez 
okulistów London Vision Clinic zostało zwalidowane 
u pacjentów krótkowzrocznych w połączeniu z po-
miarami biometrycznymi wykonanymi przy pomocy 
urządzenia ArcScan. W odróżnieniu od tradycyjnej 

ultrabiomikroskopii pomiar ArcScan jest niezależny 
od operatora i w związku z tym bardziej powtarzalny. 
Niemniej jednak, ze względu na niewielką dostępność 
urządzenia większość okulistów opiera się na pomia-
rach tradycyjnej ultrabiomikroskopii lub AS-OCT. 
W niniejszej prezentacji chcieliśmy zweryfikować 
możliwość wykorzystania formuły London Vision Cli-
nic u pacjentów nadwzrocznych w połączniu z trady-
cyjnym pomiarem ultrabiomikroskopowym. 

 Precise phakic intraocular lens sizing is important in 
order to avoid early and late postoperative complica-
tions. Various formulas have been proposed to achieve 
this goal. The most recent i.e. a formula designed by 
London Vision Clinic staff has been validated in my-
opic eyes measured with ArcScan. In contrast to tra-
ditional ultrabiomicroscopy, ArcScan measurement 

is independent from skills of the diagnostician and 
more repeatable. Nevertheless, due to low availabili-
ty, the majority of ophthalmologists utilize traditional 
ultrabiomicroscopy. 
 Here, we wanted to verify, whether London Vision Clin-
ic calculator might be used in hyperopic patients mea-
sured with traditional ultrabiomicroscopy. 
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VI/5.

Oj, boli boli – ból okołooperacyjny w chirurgii zaćmy
Oh, it hurts – perioperative pain in cataract surgery

Ewa Langwińska1,2, Karolina Pielak2, Agata Joanna Ordon2,  
Katarzyna Malinowska2

1. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa

Ból i leczenie przeciwbólowe są istotnymi elementa-
mi postępowania okołooperacyjnego u pacjentów 
poddawanych zabiegowi usunięcia zaćmy. Wpływa-
ją na jakość życia oraz skłonność do decyzji o kolej-
nym zabiegu.
Poziom lęku, ból oraz jego natężenie występują ze 
zróżnicowaną częstością i nasileniem.
Grupa pacjentów, która przeszła niepowikłaną ope-
rację fakoemulsyfikacji zaćmy w znieczuleniu miej-
scowym i dożylnej sedacji, została poproszona o 
wypełnienie anonimowej ankiety, uwzględniającej 

szereg czynników w postaci: wieku, płci, wykształ-
cenia, poziomu lęku przed operacją, wypełnienia 
zaleceń przedoperacyjnych, charakteru dolegliwo-
ści, przebytych wcześniej zabiegów, chorób ogól-
nych i innych. 
Celem badania jest porównanie częstości i nasilenia 
dolegliwości bólowych okołooperacyjnych w trakcie 
operacji pierwszego i drugiego oka oraz wyszcze-
gólnienie czynników predysponujących do poja-
wienia się bólu w trakcie niepowikłanego zabiegu 
usunięcia zaćmy.

Pain and analgesic treatment are important elements 
of perioperative management of patients undergoing 
cataract surgery. They affect the quality of life and the 
tendency to decide on the next treatment.
The level of anxiety, pain and its intensity occur with 
varying frequency and intensity.
The group of patients who underwent uncomplicated 
cataract phacoemulsification under local anesthesia 
and intravenous sedation was asked to complete an 

anonymous questionnaire, taking into account several 
factors such as: age, gender, education, level of anxiety 
before surgery, fulfillment of preoperative recommen-
dations, previous procedures , general diseases and 
other. The aim of the study is to compare the frequency 
and intensity of perioperative pain during first and sec-
ond eye surgery and to list the factors that predispose 
to pain during uncomplicated cataract surgery.
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VI/6.

Czy Monofocal+ to EDOF? Przegląd soczewkowych 
konstrukcji załamywania światła w zakresie 
rozszerzającym widzenie do dali o odległości pośrednie
Is Monofocal+ EDOF? Review of IOL light focusing 
constructions in the range extending far distance vision  
to uncorrected intermediate

Andrzej Dmitriew
Katedra Okulistyki UM w Poznaniu 
reOptis – Okulistyka Szpitala św. Wojciecha w Poznaniu

Wysokiej jakości soczewki jednoogniskowe są ryn-
kowym standardem komfortu widzenia do dali w 
fakoemulsyfikacji. Jednak brak nieskorygowanego 
widzenia w zakresie poniżej 1 metra stanowi powód 
do poszukiwania możliwości rozszerzenia tego zakre-
su bez dodatkowej korekcji do odległości pośrednich. 
Wiąże się to z zastosowaniem technologii optycznych, 
które poprawią ogniskowanie na tej przestrzeni. Jed-
nocześnie zastosowanie soczewek wieloogniskowych 
wzbudza obawy o możliwość wystąpienia zjawisk 
świetlnych, jak halo czy olśnienia, a przez to zawęża 
ich stosowanie do wyspecjalizowanych ośrodków.
Jednak z kolei stworzenie kategorii soczewek jedno-
ogniskowych z dodatkiem do odległości pośrednich 

– Monofocal+, poza istniejącą kategorią soczewek o 
wydłużonej ogniskowej – EDOF – powoduje wrażenie 
ich nakładania się.
Podawane przez producentów zakresy widzenia po-
średniego porządkują w niewielkim stopniu te zależ-
ności. Najbardziej znane na rynku soczewki – Alcon 
Vivity (do 50 cm), Johnson&Johnson Eyhance (do 66 
cm) oraz Rayner EMV (do 80 cm) chętnie są też łączo-
ne z niewielką monowizją, w celu zwiększenia zakresu 
ogniskowania w tych odległościach.
Praca opisuje techniki użycia wymienionych soczewek 
na bazie doświadczeń autora.

Słowa kluczowe: zaćma, fakoemulsyfikacja, EDOF
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VI/7.

Doświadczenia z krzywej uczenia dla dwóch systemów 
automatycznego otwarcia torebki przedniej –  
Capsulaser i Zepto
Learning curve experiences for two automatic anterior lens 
capsule opening systems – Capsulaser and Zepto

Andrzej Dmitriew
Katedra Okulistyki UM w Poznaniu 
reOptis – Okulistyka Szpitala św. Wojciecha w Poznaniu

Dokładne – regularne, okrągłe i kalibrowane otwarcie 
torebki przedniej soczewki stało się standardem w za-
stosowaniu soczewek wieloogniskowych, EDOF i to-
rycznych. Jednak manualne wykonanie capsulorhexis 
nie jest idealnie powtarzalne, często doprowadza do 
powstania owalizacji, średnicy otwarcia większej niż 
średnica części optycznej, a co za tym idzie - niepłasz-
czyznowym pozycjom soczewki sztucznej w torebce.
Femtofakoemulsyfikacja generuje z kolei niezwykle 
wysokie koszty zakupu urządzenia oraz procedury. 
Stąd zainteresowanie chirurgów metodami automa-
tycznymi o niższym koszcie wykonania zabiegu oraz 
możliwości zestawienia z mikroskopem operacyj-
nym. Zepto to metoda z zastosowaniem przystawki 

umieszczanej w komorze przedniej, którą można 
przeprowadzić przez cięcia nawet o szerokości 2,2 
mm, generująca otwarcie soczewki poprzez wytwo-
rzenie podciśnienia i dokładne przyleganie do torebki 
przedniej, a następnie zastosowania impulsu energii 
otwierającego torebkę. Capsulaser z kolei wykonuje 
otwarcie torebki bez konieczności wprowadzania do 
komory przedniej przystawki, jednak warunkiem jest 
zastosowanie błękitu trypanu.
W prezentacji zostaną zilustrowane i omówione za-
lety i słabości systemów oraz doświadczenia autora 
zilustrowane materiałem wideo z zabiegów.
Słowa kluczowe: capsulorhexis, zaćma, 
fakoemulsyfikacja
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VI/8. 

Racjonalna sterydoterapia po zabiegach w chirurgii 
okulistycznej
Rational steroid therapy after ophthalmic surgery

Jacek P. Szaflik1,2,3, Monika Łazicka-Gałecka1,2

1. Katedra i Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
3. Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie

Każda operacja okulistyczna, niezależnie od jej inwa-
zyjności, powoduje powstanie odczynu zapalnego o 
różnym stopniu nasilenia. Autor odpowie na pytania 

czy warto stosować steroidy po operacjach okulistycz-
nych? Jak długo stosować w zależności od rodzaju 
operacji? Jaka jest ich skuteczność? 
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VI/9.

Wpływ centralnej grubości rogówki na dokładność formuł 
Kane, EVO oraz Hill-RBF 
Effect of central corneal thickness on refractive predictions 
of Kane, EVO and Hill-RBF formulas

Janusz Skrzypecki1,3, Justyna Izdebska1,2, Agata Ordon1,4,  
Karolina Pielak1, Jacek P. Szaflik1,2

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
2. Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
3. Zakład Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 
4. Zakładu Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Formuły Kane, EVO oraz Hill-RBF są jednymi z najnow-
szych i najdokładniejszych formuł matematycznych 
dedykowanych obliczaniu mocy soczewki wewnątrz-
gałkowej. Formuła Kane oparta jest na sztucznej inteli-
gencji oraz optyce teoretycznej, Hill-RBF wykorzystuje 
sieci neuronalne, a formuła EVO korzysta z teorii emme-
tropizacji. Wspólną cechą łączącą powyższe formuły jest 

wykorzystanie nowego parametru tj. centralnej grubości 
rogówki do określenia pooperacyjnej pozycji soczewki. 
W niniejszej prezentacji przeanalizujemy wpływ wy-
korzystania centralnej grubości rogówki na resztkową 
refrakcję pooperacyjną. Porównamy również dokład-
ność powyższych formuł w zestawieniu z formułą Bar-
rett Universal II, SRK-T, Hoffer-Q, czy Holladay 2. 

Kane, EVO and Hill-RBF formulas constitute the most recent 
advancements in IOL power calculation formulas. Neither 
of these formulas has been published, therefore only lim-
ited data on their mathematical background is available. 
Kane formula is based on artificial intelligence and theo-
retical optics, Hill-RBF utilizes neural networks, whereas 
EVO formula evolved from theory of emmetropization. 

Interestingly, all new formulas i.e. Kane, EVO and Hill-RBF 
have introduced central corneal thickness (CCT) as an op-
tional parameter to refine refractive predictions. 
Here, we would like to study whether an input of CCT into 
IOL power calculator improves refractive outcomes. Ad-
ditionally, we would like to compare these formulas with 
Barrett Universal II, SRK-T, Hoffer-Q and Holladay 2. 
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VI/10.

Przydatność i skuteczność zintegrowanego z mikroskopem 
Lumera komputerowego systemu znakowania osi 
astygmatyzmu w chirurgii zaćmy z wykorzystaniem 
sztucznych soczewek torycznych
Usefulness and effectiveness of a computer system for 
marking the axis of astigmatism integrated with the 
Lumera microscope in cataract surgery with the use of 
artificial toric lenses

Leszek Kuprjanowicz, Elżbieta Krytkowska, Anna Machalińska 
I Katedra i Klinika Okulistyki PUM, Szczecin

Cel: Celem niniejszej pracy jest ocena przydatności i 
skuteczności zintegrowanego z mikroskopem Lumera 
komputerowego systemu znakowania osi astygmaty-
zmu (Callisto, Carl Zeiss Meditec).
Pacjenci i Metody: U 20 pacjentów (20 oczu) z 
astygmatyzmem rogówkowym powyżej 2 dioptrii 
wykonano przedoperacyjne kalkulacje soczewek 
przy pomocy urządzenia IOL Master 500 (Carl Zeiss 
Meditec), następnie korzystano z kalkulatora on-line 
(Eyecryl iol toric calculator) dedykowanego wszcze-
pianym przez nas soczewkom Eyecryl. System Callisto 
zintegrowany z mikroskopem Lumera 700 został wy-
korzystany do oznaczenia osi ustawienia sztucznej so-
czewki w komorze tylnej bez konieczności znakowa-
nia tuszem. Po tygodniu, miesiącu i trzech miesiącach 
oceniano czy nie doszło do rotacji wszczepionych 

soczewek. Przedoperacyjnie i w trakcie badań kontro-
lnych przeprowadzono rutynowe badanie okulistycz-
ne z autorefraktometrią i keratometrią wykonywaną 
aparatem OCT CASIA.
Wyniki: Średnia rotacja po tygodniu wyniosła 0,55, 
po miesiącu 2,25, a po trzech 2,45 stopnia. Tylko w 
jednym przypadku wystąpiła konieczność ponow-
nego ufiksowania sztucznej soczewki (różnica 28 
stopni). Obserwowaną rotację należy przyjąć za 
nieistotną.
Wnioski: System Callisto jest niezwykle skutecznym 
i przydatnym dodatkiem do mikroskopu Lemera.  
Pozwala on w prosty sposób na wykonanie implan-
tacji sztucznej soczewki i jej łatwe ustawienie w od-
powiedniej osi bez konieczności znakowania rogówki 
barwnikiem przed operacją i śródoperacyjnie.

Aim: The aim of this study is to assess the usefulness and 
effectiveness of a computer system for marking the axis 
of astigmatism (Callisto, Carl Zeiss Meditec) integrated 
with the Lumera microscope.
Patients and Methods: In 20 patients (20 eyes) with 
corneal astigmatism above 2 diopters, preoperative lens 
calculations were performed using the IOL Master 500 
device (Carl Zeiss Meditec), then an on-line calculator 
(Eyecryll iol toric calculator) dedicated to the Eyecryll 
lenses implanted by us. The Callisto system (Lumera 700 
microscope) was used to mark the axis of positioning the 
artificial lens in the posterior chamber without the need 
for ink marking. After one week, one month and three 
months assessment of IOL rotation was performed. 
Preoperatively and during control visits, a routine 

ophthalmological examination was performed with 
autorefractometry and keratometry performed with the 
OCT CASIA device.
Results: Mean rotation after one week was 0.55 degrees, 
after one month 2.25 degrees and after three months 
2.45 degrees. Only in one case was it necessary to re-fix 
the artificial lens (difference of 28 degrees). The observed 
rotation can be considered insignificant.
Conclusions: The Callisto system is an extremely ef-
fective and useful addition to the Lemera microscope. 
It allows for easy implantation of an artificial lens and 
its easy positioning in the appropriate axis without the 
need to mark the cornea with a dye before surgery and 
intraoperatively.
Key words: cataract, astigmatism, surgery
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VI/11.

Wrodzona dysfunkcja soczewki własnej jako 
niediagnozowana przyczyna obniżenia jakości widzenia 
oraz ostrości wzroku do dali. Trzyletnie doświadczenia 
własne
Congenital lens dysfunction as an undiagnosed reason of 
deterioration of quality of vision and visual acuity to far 
distances. Three years of own experiences

Adam Cywiński, Martyna Michulec
Śląskie Centrum Leczenia Oczu, Żory, Polska

18 pacjentów (30 oczu) poddano zabiegowi usunię-
cia dysfunkcyjnej soczewki własnej, której obecność 
potwierdzono stosując badanie z użyciem analizatora 
iTrace. Obecność aberracji wyższego rzędu pochodzą-
cych z wnętrza oka (soczewki) była jedyną zdiagnozo-
waną, możliwą przyczyną obniżenia ostrości wzroku 

do dali, przy zachowaniu prawidłowego widzenia do 
bliży. Usunięcie soczewki spowodowało znaczącą po-
prawę widzenia do dali, chociaż w żadnym przypadku 
nie uzyskano pełnej normalizacji widzenia.
Słowa kluczowe: dysfunkcja wrodzona soczewki, 
niedowidzenie, astygmatyzm krótkowzroczny

18 patients (30 eyes) were operated on because of 
diagnosed congenital dysfunctional lens, which 
was confirmed using iTrace analyzer. The presence 
of higher order aberration, generated by the lens 
was the only one possible reason of deterioration of 

visual acuity to far distances while near distant vi-
sion was normal. Removal of dysfunctional lens was 
a reason of significant improvement of far vision in 
all cases, although no full normalization of vision 
was achieved in any case.
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VI/13.

Współczesne algorytmy leczenia pacjenta z DME
Modern algorithms for treatment of patient with DME

Maciej Gawęcki
Centrum Okulistyczne Dobry Wzrok w Gdańsku
Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza w Chojnicach

W ciągu ostatnich 20 lat leczenie cukrzycowego 
obrzęku plamki (DME) przeszło znaczącą ewolucję. 
Jeszcze stosunkowo niedawno główna formą le-
czenia DME była klasyczna fotokoagulacja laserowa 
siatkówki. Zastosowanie tej metody pozwalało na 
zachowanie widzenia pacjenta, ale poprawa ostrości 
wzroku odnotowywana była w stosunkowo małej 
liczbie przypadków. Wprowadzenie do metod tera-
peutycznych takich leków i zabiegów jak doszklistko-
wa terapia anty-VEGF, doszklistkowa sterydopterapia, 

podprogowa laseroterapia mikropulsowa oraz do-
skonalenie technik operacyjnych sprawiło, że reko-
mendacje dotyczące leczenia tego schorzenia uległy 
zasadniczej zmianie. Nowe metody terapeutyczne 
pozwalają nie tylko utrzymać ostrość wzroku, ale 
również uzyskać poprawę widzenia u pacjentów z 
DME. Prezentacja przedstawia współczesne metody 
leczenia DME układając je w algorytmy postępowa-
nia, uzależnione od postaci DME, jego czasu trwania 
oraz reakcji na terapię. 

Last 20 years have brought a significant evolution in the 
treatment of diabetic macular edema. Just recently, main 
therapeutic method for DME was classic retinal laser 
photocoagulation. This method preserved vision, howev-
er improvement was noted in minority of cases. Advent 
of new therapeutic medications and methods, such as in-
travitreal anti-VEGF treatment, intravitreal steroid treat-
ment, subthreshold micropulse laser as well as improve 

ment of surgical techniques resulted in radical change 
in therapeutic recommendations for that clinical entity. 
New treatment modalities enable not only the preser-
vation of vision, but also provide visual gains in DME 
patients. The presentation outlines contemporary thera-
peutic methods in DME, arranging them into algorithms 
and recommendations for treatment, dependent on the 
type of DME, its duration and response to treatment.



189
53. ZJAZD OKULISTÓW POLSKICH
W A R S Z A W A ,  9 - 11 . 0 6 . 2 0 2 2

SESJA VARIA 2 / VARIA SESSION 2

Sesja Varia 2 / Varia Session 2

SPIS TREŚCI
STRESZCZENIA – SPIS TREŚCI

VII/1.

Zmiany morfologiczne i leczenie błon przedsiatkówkowych
Morphology and treatment of epiretinal membranes

Jerzy Nawrocki, Zofia Nawrocka, Zofia Anna Nawrocka
Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia” , Łódź
Gabinet Okulistyczny, Łódź
 Ophthalmic Clinic „Jasne Blonia”
Outpatient Clinic OKULISTYKA NAWROCCY

Błony przedsiatkówkowe badane są przez okulistów 
od wielu dziesięcioleci. Istnieje wiele terminów nada-
wanych błonom przedsiatkówkowym. Wprowadze-
nie spektralnego oraz swept source OCT zwiększyło 
istotnie możliwości badania i klasyfikacji tego scho-
rzenia. W prezentacji przedstawione zostaną współ-
czesne poglądy na klasyfikację błon przedsiatkówko-
wych w oparciu o wygląd zmian w OCT .
Leczenie chirurgiczne wprowadzone zostało przez 

Machemera i wsp. Jednak poglądy na witrektomię w 
leczeniu błon przedsiatkówkowych ulegały modyfi-
kacji. Jednym z kluczowych elementów chirurgii jest 
zdejmowanie błony granicznej wewnętrznej, któ-
re stało się powszechnie możliwe po zastosowaniu 
barwników. Pozwala to zapobiec ponownemu poja-
wieniu się błony. Zastosowanie barwnika pod koniec 
operacji pozwala na potwierdzenie, że operacja zosta-
ła wykonana w sposób kompletny.

 

Epiretinal membranes have been examined by ophthal-
mologists since many decades. Multiple names were 
given to the disease. Introduction of spectral domain 
and swept source OCT increased the possibilities to ex-
amine and classify the disease. Based on OCT appear-
ance modern point on classification of epiretinal mem-
branes will be presented.
Surgical treatment of epiretinal membranes was 

introduced by Machemer et al. However in last two 
decades surgical removal of epiretinal membranes has 
changed. One of important factors was internal lim-
iting membrane peeling, which became much easier 
after the use of stainings. This allows to prevent rec-
curences of epiretinal membranes. The use of staining 
at the end of the surgery allows to confirm complete-
ness of the surgical approach.
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VII/2.

Swept Source OCT Angiografia w przedarciowym 
odwarstwieniu siatkówki leczonym za pomocą różnych 
technik
Swept-source angio-OCT in rhegmatogenous retinal 
detachment treated with various techniques

Zofia Anna Nawrocka, Zofia Nawrocka, Jerzy Nawrocki
Klinika Okulistyczna Jasne Błonia
Ophthalmic Clinic „Jasne Blonia”

Cel: Celem pracy jest ocena, czy opasanie gałki ocznej 
lub witrektomia mogą mieć wpływ na naczynia siat-
kówki i naczyniówki uwidocznione za pomocą Swept 
Source OCT angiografii (SS-OCT A).
Materiał i metody: Retrospektywne, interwen-
cyjne badanie pacjentów operowanych z powodu 
przedarciowego odwarstwienia siatkówki, u których 
wykonano SS-OCT A. Badano: przedoperacyjny stan 
plamki (macula on vs. Macula off ), centralną grubość 
siatkówki (CRT), centralną grubość naczyniówki (CCT) 
i ostrość wzroku. Analizowano gęstość naczyniową 
(VD) i rozmiar strefy FAZ w powierzchownych (sFAZ) i 
głębokich (dFAZ) warstwach naczyniowych siatkówki. 
Wyniki: Przebadano 162 oczy przez średnio 48 
miesięcy po operacji. Porównano odwarstwienia 
siatkówki z przedoperacyjnie przyłożoną plamką z 

odwarstwieniami z przedoperacyjnie odwarstwioną 
plamką. Analizowano wyniki zastosowania różnych 
technik leczenia (opasanie, plomba, pierwotna wi-
trektomia, witrektomia z opasaniem). Obrzęk plamki 
obserwowano w 10% przypadków, częściej u star-
szych pacjentów (p=0,01). W leczeniu obrzęku zasto-
sowano doszklistkowe iniekcje anti-VEGF lub sterydy. 
Wnioski: Niezależnie od zastosowanej techniki pa-
cjenci z długotrwałym odwarstwieniem siatkówki z 
przedoperacyjnie odwarstwioną plamką mieli istotnie 
więcej uszkodzeń w poszczególnych warstwach siat-
kówki w porównaniu z pacjentami z przedoperacyjnie 
przyłożoną plamką. Najlepsze wyniki anatomiczne i 
czynnościowe można uzyskać, jeżeli indywidualizuje-
my wybór techniki operacyjnej w zależności od wska-
zań dla konkretnego pacjenta.

Purpose: To estimate whether placement of a scleral 
buckle or vitrectomy might influence retinal and cho-
roidal vasculature as visualized with Swept Source OCT 
Angiography (SS-OCT A)
Material and Methods: A retrospective, intervention-
al study of patients operated on for rhegmatogenous 
retinal detachment, in whom SS-OCT A was performed. 
Preoperative macula status, central retinal thickness 
(CRT), central choroidal thickness (CCT) and visual acu-
ity were noted. Vascular density (VD) and fovea avascu-
lar zones in superficial (sFAZ) and deep (dFAZ) vascular 
retinal layers were analyzed.
Results: 162 eyes were followed for a mean of 48 
months after surgery. Macula on and macula off 

retinal detachments were compared. Results of dif-
ferent treatment techniques (circumferential buck-
ling, segmental buckle, primary vitrectomy, vitrec-
tomy with buckling) were analyzed. Macular edema 
was observed in 10% of cases, more often in older pa-
tients (p=0.01) treated with intravitreal anti- VEGF or 
steroid injections.
Conclusions: Patients with long standing macula- off 
retinal detachment had significantly more defects in 
retinal layers when compared to macula on cases, re-
gardless of the technique used. Best anatomical and 
functional results might be implemented when the sur-
geon uses all techniques according to indications in a 
particular patient.
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VII/4.

Terapia anty-VEGF w chorobie Coatsa 
Anna Gotz-Więckowska, Joanna Siwiec-Prościńska, Joanna Miękiszak, 
Marta Pawlak
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wstęp: typowe objawy choroby Coatsa to siatków-
kowe teleangiektazje oraz śród- i podsiatkówkowe 
wysięki. Zmiany naczyniowe zlokalizowane są zwy-
kle w obwodowej siatkówce zaś wysięki w plamce. 
Częściej występuje u chłopców (3:1). Im młodszy 
wiek pacjenta, u którego pojawiają się objawy, tym 
przebieg choroby cięższy. Wg najnowszych donie-
sień dość częste jest obustronne występowanie nie-
prawidłowości naczyniowych. W wielu publikacjach 
wykazano bezpieczeństwo i skuteczność leczenia 
iniekcjami doszklistkowymi bevacizumabu, rani-
bizumabu, conberceptu oraz afliberceptu. W 2020 
r. w  piśmiennictwie światowym opisano pierwszy 
przypadek podania brolucizumabu u dziecka z ch. 
Coatsa. Cel pracy: przedstawienie 2 pacjentów z ch. 
Coatsa – pierwszy – z rzadko opisywaną wrodzoną 
postacią choroby oraz drugi, u którego zastosowano 
brolucizumab. Pacjenci i metoda: dwu-miesięczna 
dziewczynka z wrodzoną ch. Coatsa zdiagnozowa-
ną podczas badań przesiewowych retinopatii wcze-
śniaków. U niemowlęcia stwierdzono jednostronne, 
całkowite odwarstwienie siatkówki z towarzyszący-
mi zmianami typowymi dla ch. Coats’a. Wykonano 
witrektomię oraz 4-krotnie podano ranibizumab. 
Uzyskano remisję zmian naczyniowych oraz czę-
ściowe przyłożenie siatkówki. Chłopiec lat 11 z 

jednostronnymi rozległymi typowymi dla ch. Coatsa 
zmianami naczyniowymi i znacznym obrzękiem siat-
kówki w biegunie tylnym. Wykonano fotokoagulację 
zmian naczyniowych oraz podano doszklistkowo 
brolucizumab. Uzyskano poprawę stanu kliniczne-
go i  ostrości wzroku. Wyniki: u  pierwszej pacjentki 
z  rzadko opisywaną wrodzoną postacią ch. Coats’a 
po zastosowanym leczeniu udało się zachować gałkę 
oczną i  uniknąć rozwoju jaskry wtórnej. U drugiego 
pacjenta w leczeniu zastosowano z dobrym efektem 
brolucizumab, którego użycie w chorobie Coatsa opi-
sywano do tej pory w 1 publikacji światowej. Omó-
wienie: metody leczenia ch. Coatsa pozostają kon-
trowersyjne. Jak wynika z większości publikowanych 
badań we wczesnych stadiach choroby dobre wyniki 
leczenia uzyskiwane są po zastosowaniu terapii an-
ty-VEGF w  połączeniu z fotokoagulacją laserową 
zaś w stadiach zaawansowanych terapii anty-VEGF 
z witrektomią. U pacjentów ze znacznym obrzękiem 
plamki i wysiękowym odwarstwieniem siatkówki 
fotokoagulacja laserowa powinna być wykonywana 
po terapii anty-VEGF. Kluczowe znaczenie ma wybór 
właściwego preparatu anty-VEGF. Ch. Coatsa jest 
chorobą przewlekłą, pacjenci powinni pozostawać 
pod długoterminową, stałą kontrolą. Konieczne jest 
badanie obojga oczu. 
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VII/4.

Anty-VEGF therapy in Coats disease
Anna Gotz-Więckowska, Joanna Siwiec-Prościńska, Joanna Miękiszak, 
Marta Pawlak
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Introduction: Coats disease is characterized by retinal 
telangiectasia and intraretinal or subretinal exuda-
tion. Vascular abnormalities are more common in the 
peripheral retina and exudation occurs mostly in the 
macular area. There is strong male predominance (3:1). 
The younger the age of onset is, the faster the disease 
progresses. Recent research has shown that bilateral 
vascular abnormalities are quite common. Multiple re-
ports have shown safety and efficacy of intravitreal bev-
acizumab, ranibizumab, conbercept, and aflibercept. In 
2020 first case of treatment with intravitreal brolucizum-
ab in 9 years old boy was reported. Aim of the study: to 
present two patients with Coats disease – first -with rare 
congenital type, second – treated with brolucizumab. 
Material and method: two months-old girl with con-
genital Coats disease diagnosed during retinopathy of 
prematurity screening. Unilateral total retinal detach-
ment was diagnosed with changes typical for Coats 
disease. In the treatment vitrectomy and four injections 
of ranibizumab were performed. The remission of vas-
cular changes and partial retinal re-attachment were 
achieved. Eleven years-old boy with unilateral extensive 

vascular changes typical for Coats disease and signifi-
cant retinal oedema in the posteriori pole. Photocoag-
ulation of retinal changes and intravitreal injection of 
brolucizumab were performed. Improvement of clinical 
status and visual acuity was obtained 
Results: in the first patient with rare congenital Coats dis-
ease following the treatment the eyeball was saved and 
secondary glaucoma was avoided. The second patient 
was successfully treated with intravitreal brolucizumab. 
Its use in Coats disease was reported, sofar, only once. 
Discussion: at present, Coats disease treatment is 
still controversial. Many studies have confirmed that 
anti-VEGF therapy combined with laser photocoagu-
lation for early Coats disease and anti-VEGF therapy 
combined with vitrectomy for advanced Coats disease 
can achieve good efficacy. For patients with significant 
macular oedema and exudative retinal detachment, 
laser photocoagulation should be performed after an-
ti-VEGF therapy. The choice of appropriate anti-VEGF 
agent seems to be essential. Coats disease is chronić 
disease, so patients should be aware that long-term 
follow-up of both eyes is necessary.
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VII/5.

Wyzwania w ocenie parametrów okołodołkowej strefy 
beznaczyniowej w krótkich i długich gałkach ocznych
Challenges in assessing the parameters of the perifoveal 
avascular zone in short and long eyeballs

Bartosz L. Sikorski
Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernica, Bydgoszcz

Cel: Ocena wpływu długości gałki ocznej na parame-
try okołodołkowejj strefy beznaczyniowej (FAZ).
Metoda: Do badania zakwalifikowano 603 oczu, w 
których wykonano skany angio-oct o szerokości 3 x 3 
mm oraz 6 x 6 mm.
Wyniki: Dla gałek ocznych o długości 19 mm i 27 mm 

pole powierzchni FAZ stanowi 65.8% i 122.2% zmierzo-
nej wartości, a długość obwodu FAZ 81.2% i 110.5 %.
Wnioski: Wraz ze zmniejszeniem lub zwiększeniem 
długości gałki ocznej względem miarowego oka 
wzrasta wielkość korekcji pola powierzchni FAZ 
oraz jej obwodu.
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VII/6.

Poprawa jakości obrazowania i dokładności pomiarów 
OCT z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Improving imaging quality and accuracy of OCT 
measurements with the use of artificial intelligence

Bartosz L. Sikorski1, Krzysztof Krawiec2

1. Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernica, Bydgoszcz 
2. Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji, Politechnika Poznańska, Poznań

Cel: Zastosowanie sztucznej inteligencji do poprawy 
jakości i dokładności obrazów OCT.
Metoda: Do badania wykorzystano 10000 pomiarów 
OCT, który użyto do nauki sztucznych sieci neurono-
wych w zakresie segmentacji warstw siatkówki oraz 
denoisingu obrazu.
Wyniki: Parametry numeryczne oceniające segmen-
tację warstw siatkówki z użyciem sztucznej inteligen-
cji przewyższają znacznie parametry klasycznych algo-
rytmów. Jakoś denoisingu pojedynczych tomografów 

OCT dorównuje jakości uśrednionych tomogramów.
Wnioski: Wykorzystanie sztucznej inteligencji 
pozwala na dokładniejszą segmentację warstw 
siatkówki w badaniu OCT względem klasycznych 
algorytmów, a tym samym na lepszą warstwową lo-
kalizację zmian patologicznych siatkówki. Wykorzy-
stanie sztucznych sieci neuronowych do denoising 
obrazów OCT pozwala na polepszenie jakości poje-
dynczych tomogramów do poziomu tomogramów 
uśrednionych.
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VII/7.

Parametryczna analiza struktury i funkcji siatkówki 
po opasaniu gałki ocznej z powodu przedarciowego 
odwarstwienia siatkówki

Przemysław Zabel1,2,3, Katarzyna Zabel1,2,3, Karolina Kaźmierczak2, 
Martyna Stankiewicz2, Damian Jaworski3,4, Karolina Suwała1,  
Joanna Stafiej2, Grażyna Malukiewicz2, Jakub J. Kałużny1,3

1. Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 
2. Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Klinika Okulistyczna „Oftalmika” w Bydgoszczy
4. Klinika Okulistyki i Optometrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Cel: Ocena struktury i funkcji siatkówki po opera-
cji opasania gałki ocznej (SB) z powodu przedar-
ciowego odwarstwienia siatkówki (RRD) z przyło-
żoną plamką.
Metoda: Do eksperymentu włączono 20 oczu po 
operacji SB z powodu RRD z przyłożoną plamką oraz 
20 oczu towarzyszących. Wszyscy pacjenci w ciągu 
6-12 miesięcy od zabiegu zostali poddani badaniom 
w celu oceny struktury siatkówki za pomocą spek-
tralnej optycznej koherentnej tomografii (SDOCT) a 
także angiografii OCT (OCTA) w celu analizy gęstości 
naczyń (VD). Do przeprowadzenia interpretacji funk-
cji siatkówki zastosowano badania mikroperymetrem 
(MP) MAIA oraz pooperacyjną najlepiej skorygowaną 
ostrości wzroku (BCVA).
Wyniki: Analiza mikronaczyń przy użyciu OCTA wy-
kazała istotne zmniejszenie VD w powierzchownym 
splocie naczyniowym (SVP), głębokim splocie naczy-
niowym (DVP) i warstwie radialnej okołotarczowych 

kapilar (RPC) (p<0,05) w operowanych oczach. Porów-
nanie struktury siatkówki w SDOCT nie wykazało istot-
nych różnic w grubości GCC i pRNFL (p>0,05) między 
badanymi oczami. Analiza funkcji siatkówki za pomo-
cą badania MP MAIA wykazała zmniejszenie czułości 
siatkówki (p=0,0013), natomiast pooperacyjna BCVA 
nie wykazała różnic (p=0,62) pomiędzy badanymi 
oczami. Zaobserwowano istotne korelacje Pearsona 
między czułością i VD siatkówki w SVP i RPC oraz gru-
bością pRNFL.
Wnioski: Wyniki pokazały, że w oczach po operacji 
SB z powodu RRD z przyłożoną plamką obserwuje 
się zmiany w czułości siatkówki w badaniu MP MAIA, 
którym towarzyszy uszkodzenie sieci mikronaczyń 
oceniane za pomocą OCTA. 
Słowa kluczowe: funkcja siatkówki, struktura siat-
kówki, gęstość naczyń, optyczna koherentna tomo-
grafia, mikroperymetria, odwarstwienie siatkówki, 
opasanie gałki ocznej
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VII/7.

Parametric analysis of the retinal structure and function 
after treatment of macula-on rhegmatogenous retinal 
detachment with scleral buckling surgery

Przemysław Zabel1,2,3, Katarzyna Zabel1,2,3, Karolina Kaźmierczak2, 
Martyna Stankiewicz2, Damian Jaworski3,4, Karolina Suwała1,  
Joanna Stafiej2, Grażyna Malukiewicz2, Jakub J. Kałużny1,3

1. Katedra Badania Narządów Zmysłów, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu 
2. Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. Klinika Okulistyczna „Oftalmika” w Bydgoszczy
4. Klinika Okulistyki i Optometrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Purpose: To investigate the structure and function of 
the retina after scleral buckling (SB) surgery due to mac-
ula-on rhegmatogenous retinal detachment (RRD).
Methods: Twenty eyes with repaired macula-on RRD 
and 20 fellow eyes were included. All patients within 
6-12 months of the procedure, were examined to eval-
uate retinal structure using spectral domain optical co-
herence tomography (SDOCT) and vessel density (VD) 
by OCT angiography (OCTA). Best corrected visual acuity 
(BCVA) and microperimetry (MP) MAIA tests were used to 
assess retinal function.
Results: Analysis of microvessels using OCTA showed 
a significant decrease on VD in superficial vascular 
plexus (SVP), deep vascular plexus (DVP) and radial 

preipapillary capillaries (RPC) (p<0.05) in operated eyes. 
Comparison of retinal structure in SDOCT showed no 
significant differences on thickness in GCC and pRNFL 
(p>0.05) between examined eyes. Retinal function anal-
ysis by MP MAIA examination showed a decrease of ret-
inal sensitivity (p=0.0013) whereas postoperative BCVA 
showed no differences (p=0.62) in examined eyes. Signif-
icant Pearson’s correlations were observed between reti-
nal sensitivity and VD in SVP, RPC, and pRNFL thickness.
Conclusion: These findings showed that in the eyes af-
ter SB surgery due to macula-on RRD there are changes 
in retinal sensitivity using MP MAIA were accompanied 
by impairment to the microvascular network assessed 
by the OCTA.
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VII/8.

Prospektywna analiza zmian przestrzeni 
przedsiatkówkowej u pacjentów z trakcją szklistkowo-
siatkówkową

Elżbieta Marciniak1, Agnieszka Stankiewicz2, Tomasz Marciniak2, 
Marcin Stopa1

1. Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów, Instytut Automatyki i Robotyki,  
Politechnika Poznańska

Cel: Ocena zmian w czasie stanu przestrzeni przed-
plamkowej w VMT za pomocą map wirtualnych utwo-
rzonych na podstawie OCT
Metodyka: Do badania włączono 16 pacjentów z 
trakcją szklistkowo-plamkową, 12 kobiet i 4 mężczyzn 
w wieku 64-74 lat. Wykonano badania OCT (3D Reti-
na) plamki w odstępach 3-miesięcznych, a obserwacja 
trwała od 6 m-cy do 4 lat. Każdy ska 3D składa się ze 
141 przekrojów (B-skanów) o rozdzielczości 640×385 
pikseli. Łącznie dane reprezentują objętość o wymia-
rach 7×7×2mm. Za pomocą autorskiego oprogramo-
wania OCTAnnotate wykonano segmentację PCV oraz 
ILM na każdym B-skanie oraz obliczenie odległości 
między tymi warstwami. Następnie wygenerowano 
wirtualne mapy profilu VMT. W celu określenia obję-
tości dla poszczególnych sektorów posłużono się ma-
pami ETDRS.
Wyniki: Na podstawie wykonanych obliczeń zauwa-
żono stałą tendencję wzrostową średnich wartości 
objętości przestrzeni przedplamkowej we wszystkich 
sektorach ETDRS, przy czym największe wartości 

występują w sektorze górnym i skroniowym, mniejsze 
w dolnym i nosowym. Średnie wartości przylegania w 
całym obszarze ETDRS w trakcie kolejnych wizyt kon-
trolnych mają tendencję malejącą.
Wnioski:
1. Szczegółowe mapy VRI umożliwiają zobrazowanie 
profilu przylegania ciała szklistego do siatkówki.
2. W każdym z obszarów przestrzeni przedplamkowej 
na mapie ETDRS u wszystkich pacjentów dochodzi do 
zauważalnego wzrostu objętości tej przestrzeni, co 
oznacza, że profil VRI nie jest stały i przestrzeń przed-
plamkowa ma tendencję do zwiększania się w czasie.
3. Wartości objętości w poszczególnych kwadrantach 
ETDRS są zróżnicowane, a największa średnia objętość 
przestrzeni przedsiatkówkowej jest w segmencie gór-
nym, dlatego można wnioskować, że pas odłączania 
się ciała szklistego postępuje od kwadrantów górnych.

Słowa kluczowe: VMT – trakcja szklistkowo-plamko-
wa, Interfejs szklistkowo-plamkowy, OCT - Optyczna 
Koherentna Tomografia
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VII/8.

Prospective analysis of changes in the preretinal space  
in patients with vitreoretinal traction

Elżbieta Marciniak1, Agnieszka Stankiewicz2, Tomasz Marciniak2, 
Marcin Stopa1

1. Klinika Chorób Oczu Katedry Chorób Oczu i Optometrii Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2. Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów, Instytut Automatyki i Robotyki,  
Politechnika Poznańska

Purpose: Assessment of changes in the state of the 
pre-macular space in VMT over time using virtual maps 
based on OCT
Methods: The study included 16 patients with vit-
reocular traction, 12 women and 4 men, aged 64-74 
years. OCT (3D Retina) macular examinations were 
performed at 3-month intervals, and the observation 
lasted from 6 months to 4 years. Each 3D skan consists 
of 141 cross-sections (B-scans) with a resolution of 
640×385 pixels. Together, the data represents a volume 
of 7×7×2mm. Using the proprietary software OCTAnno-
tate, segmentation of PCV and ILM was performed on 
each B-scan and the distance between these layers was 
calculated. Then virtual VMT profile maps were generat-
ed. ETDRS maps were used to determine the volumes for 
individual sectors.
Results: On the basis of the performed calculations, a 
constant upward trend was observed in the mean values 

of the pre-macular space volume in all ETDRS sectors, with 
the highest values occurring in the upper and temporal 
sectors, and the lower ones in the lower and nasal sectors. 
The mean values of adherence across the entire ETDRS 
area on subsequent follow-up visits tend to decline.
Conclusions:
1. Detailed VRI maps visualize the vitreous adherence 
profile to the retina.
2. In each area of the pre-macular space on the ETDRS 
map, there is a noticeable increase in the volume of this 
space in all patients, which means that the VRI profile 
is not constant and the pre-macular space tends to in-
crease over time.
3. The volume values in the individual ETDRS quadrants 
are different, and the highest mean volume of the pre-
retinal space is in the upper segment, therefore it can be 
concluded that the vitreous detachment belt progresses 
from the upper quadrants.
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VII/9.

Ocena funkcjonalna i strukturalna nerwu wzrokowego 
u pacjentów po witrektomii tylnej z podaniem oleju 
silikonowego – obserwacje własne
Evaluation of optic nerve structure and function after pars 
pana vitrectomy with silicon oil endotamonade

Adriana Laudencka, Karolina Kaźmierczak, Mateusz Burduk,  
Katarzyna Łapińska-Duczmal, Agata Soczyńska, Martyna Stankiewicz,  
Grażyna Malukiewicz
Katedra i Klinika Chorób Oczu CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Celem pracy była ocena zmian strukturalnych i czyn-
nościowych nerwu wzrokowego u pacjentów, u  któ-
rych przeprowadzono zabieg pars plana witrektomii 
z endotamponadą olejem silikonowym w Klinice 
Chorób Oczu w Bydgoszczy w latach 2018-2020. 
U  wszystkich zakwalifikowanych do badania pacjen-
tów wykonano podstawowe badanie okulistyczne 
z  oceną najlepszej skorygowanej ostrości wzroku 
oraz badanie SOCT tarczy i plamki z oceną kompleksu 

GCC. Analizowano wartości ciśnienia śródgałkowego 
w   okresie przed i pooperacyjnym, zastosowane po-
stępowanie terapeutyczne w okresie pooperacyjnym, 
występowanie powikłań w okresie śród- i pooperacyj-
nym, występowanie emulsyfikacji oleju silikonowego 
oraz zależność od czasu między podaniem a usunię-
ciem oleju silikonowego.
Słowa kluczowe: witrektomia, nerw wzrokowy, olej 
silikonowy

The aim of the study was to evaluate structural and 
functional changes of the optic nerve in patients 
treated with pars plana vitrectomy with silicon oil en-
dotamponade in the Ophthalmology Department in 
Bydgoszcz between 2018 and 2020. Subjects enrolled 
to the study had datiled ophthalmological examina-
tion, including best corrected visual acuity and optical 

coherence tomography with macular assessment and 
RNFL and GCC measurements. Intraocuar pressure val-
ues before and after operation were analyzed, as well, 
as therapeutic management and complications in post-
operative time, emulsification of silicon oil frequency 
and influence of the time from primary operation to 
silicon oil removal .
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VII/10.

Zastosowanie metody ACP przy zamknięciu makularnych 
otworów plamki żółtej
Application of the ACP method in the closure of macular 
holes in the macula

Ludmiła Popowska
Lumed

Metoda pokazuje możliwość uzyskania dobrych 
wyników funkcjonalnych . Frakcja ACP niczym bez-
barwny klej biologiczny skleja i zespawa warstwy 
siatkówki. Morfologia warstw siatkówki pokazana 

w badaniach obrazowych przed i po operacjach po-
twierdza wyniki.
Słowa kluczowe: ACP, otwór plamki żółtej, ppv, mor-
fologia warstw

The method shows the possibility of obtaining good 
functional results. The ACP fraction, like a colorless 
biological glue, sticks and welds the layers of the 

retina. The morphology of the layers of the retina, 
shown in imaging studies before and after surgery, 
confirms the results.
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VIII/1.

Analiza dynamiki zmian wybranych parametrów rogówki 
u pacjentów po przeszczepieniu błony Descemeta 
w obserwacji 12-miesięcznej

Anna Machalińska, Agnieszka Kuligowska
I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Wstęp: Keratoplastyka warstwowa tylna uznawana 
jest obecnie za „złoty standard” w leczeniu dystrofii 
śródbłonkowej Fuchsa oraz jatrogennych uszkodzeń 
śródbłonka. Celem pracy była analiza zmian parame-
trów rogówki, ocenianych w kolejnych punktach kon-
trolnych podczas rocznej obserwacji, u pacjentów po 
przeszczepieniu błony Descemeta (DMEK).
Materiał i metody: Do badania włączono 24 oczu. 
Analizowano zmiany najlepszej skorygowanej ostrości 
wzroku (BCVA), gęstości komórek śródbłonka (ECC), 
a także parametrów ocenianych w optycznej kohe-
rentnej tomografii przedniego odcinka oka (CASIA2, 
Tomey, Japonia): grubości rogówki w centrum (CCT), 
średniej keratometrii (MK), średniego astygmatyzmu 
(MA), asymetrii astygmatyzmu (AA) oraz aberracji 
wyższego rzędu (HOA). Analiza odbywała się przedo-
peracyjnie i 1, 3, 6 i 12 miesięcy po zabiegu.
Wyniki: Przez cały okres obserwacji u wszystkich 
pacjentów odnotowywano istotną statystycznie, 
stopniową poprawę BCVA oraz stopniową redukcję 

HOA. Wartości średniej keratometrii ulegały istot-
nym zmianom jedynie w obrębie tylnej powierzchni 
rogówki, a do ich stabilizacji dochodziło w ciągu 6 
miesięcy po zabiegu. W tym samym okresie cza-
su obserwowano istotne zmniejszenie wielkości 
astygmatyzmu przedniego, tylnego i całkowitego 
oraz asymetrii astygmatyzmu. Zaobserwowano 
ujemną korelację między wartościami wyjściowymi 
CCT, MK, MA, AA i HOA a ich zmianami w kolejnych 
punktach czasowych.
Omówienie: Uzyskane wyniki pokazują, iż do stabili-
zacji większości parametrów topograficznych rogówki 
dochodzi w ciągu pierwszych 6 miesięcy po zabiegu. 
Przedoperacyjne wartości parametrów topograficz-
nych rogówki silnie determinują ich zmiany wykryte 
po operacji, co sugeruje, iż wczesna interwencja te-
rapeutyczna może skutkować lepszymi wynikami w 
zakresie jakości widzenia.

Słowa kluczowe: DMEK, topografia rogówki, SS-OCT
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VIII/1.

Changes in corneal parameters after DMEK Surgery: A 
Swept-Source imaging analysis at 12-month follow-up time

Anna Machalińska, Agnieszka Kuligowska
I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Introduction: Nowadays, posterior endothelial kerato-
plasty is considered the „gold standard” in the treatment 
of Fuchs’ endothelial dystrophy and iatrogenic endo-
thelial damage. The aim of this study was to assess the 
time course changes in corneal topographic parameters 
during the one-year follow-up after Descemet mem-
brane endothelial keratoplasty (DMEK).
Materials and methods: 24 eyes after DMEK surgery 
were evaluated. Best corrected visual acuity (BCVA), 
endothelial cell count (ECC), central corneal thickness 
(CCT), mean keratometry (MK), mean astigmatism (MA), 
astigmatism asymmetry (AA), and higher-order aberra-
tions (HOA) were assessed at baseline and 1, 3, 6 and 12 
months after the surgery using anterior segment swept-
source OCT (CASIA2, Tomey, Japan).
Results: In patients who underwent DMEK surgery, 
BCVA improved gradually at the subsequent visits 
during the 12-month follow-up. MK values changed 

significantly only in the posterior corneal surface and 
were noticeable until the 6th month after surgery. A 
significant reduction in the anterior, posterior, and 
total astigmatism magnitude as well as astigmatism 
asymmetry was observed during the first 6 months af-
ter surgery. A gradual anterior, posterior, and total HOA 
decrease was documented until the 12th month after 
surgery. Negative correlations between baseline values 
of CCT, MK, MA, AA, and HOA and postoperative varia-
tions in those parameters at consecutive follow-up time 
points were observed.
Discussion: The stabilization of most corneal topo-
graphic parameters takes place within 6 months after 
the procedure. Preoperative values of corneal topo-
graphic parameters strongly determine their changes 
detected after DMEK surgery, which may suggest that 
early therapeutic intervention results in better visual 
outcomes.
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VIII/2.

Analiza porównawcza wybranych parametrów rogówki 
u pacjentów po keratoplastyce warstwowej tylnej DMEK 
vs. UT-DSAEK– obserwacja 12-miesięczna
Comparative analysis of corneal parameters in  
Swept-Source imaging between DMEK and UT-DSAEK eyes

Anna Machalińska, Agnieszka Kuligowska 
I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Wstęp: Techniki keratoplastyki warstwowej tylnej 
charakteryzują się dobrym profilem bezpieczeństwa, 
przy jednocześnie niewielkim stopniu ingerencji w 
morfologię rogówki. Celem pracy było porównanie 
zmian wybranych parametrów rogówki po zabiegach 
UT-DSAEK (ultrathin Descemet stripping automated 
endothelial keratoplasty) i DMEK (Descemet membra-
ne endothelial keratoplasty) na przestrzeni 12 miesię-
cy obserwacji.
Materiał i metody: Do badania włączono 24 oczu po 
zabiegu UT-DSAEK i 24 oczu po zabiegu DMEK. Ana-
lizowano zmiany najlepszej skorygowanej ostrości 
wzroku (BCVA), gęstości komórek śródbłonka (ECC), 
a także parametrów ocenianych w optycznej kohe-
rentnej tomografii przedniego odcinka oka (CASIA2, 
Tomey, Japonia): grubości rogówki w centrum (CCT), 
średniej keratometrii (MK), średniego astygmatyzmu 
(MA), asymetrii astygmatyzmu (AA) oraz aberracji 
wyższego rzędu (HOA). Analiza odbywała się przedo-
peracyjnie i 1,3,6 i 12 miesięcy po zabiegu.

Wyniki: Począwszy od 3. miesiąca po zabiegu war-
tości ECC były istotnie wyższe w grupie DMEK niż w 
grupie UT-DSAEK (p=0.01). Analiza wieloczynnikowa 
skorygowana o wiek wykazała, iż DMEK wiązał się z 
mniejszym spadkiem wartości MK tylnej powierzch-
ni rogówki po 1,3,6 i 12 miesiącach obserwacji. W 
ciągu całego okresu obserwacji nie wykazano różnic 
pomiędzy grupami w zakresie wartości całkowitych 
MK, jak również w zakresie zmian MA, AA oraz HOA 
w stosunku do ich wartości wyjściowych. W obu gru-
pach zaobserwowano dodatnią korelację pomiędzy 
przedoperacyjną wartością BCVA a zmianami CCT w 
ciągu całego okresu obserwacji.
Omówienie: Uzyskane wyniki sugerują, iż UT-DSAEK 
stanowi łatwiejszą i bezpieczniejszą alternatywę dla 
DMEK, zapewniając jednocześnie bardzo zbliżone wy-
niki w zakresie zmian wartości całkowitych parame-
trów topograficznych rogówki.
Słowa kluczowe: UT-DSAEK, DMEK, topografia ro-
gówki, SS-OCT

Introduction: Posterior lamellar keratoplasty tech-
niques are known for their good safety profile while 
maintaining only a small interference in the corneal 
morphology. The aim of the study was to provide a com-
parative analysis of corneal parameter changes com-
pared to their preoperative values between Descemet 
membrane endothelial keratoplasty (DMEK) and ultra-
thin Descemet stripping automated endothelial kerato-
plasty (UT-DSAEK) patients.
Materials and methods: The study included 24 eyes 
after UT-DSAEK and 24 eyes after DMEK. Best corrected 
visual acuity (BCVA), endothelial cell count (ECC), cen-
tral corneal thickness (CCT), mean keratometry (MK), 
mean astigmatism (MA), astigmatism asymmetry (AA) 
and higher-order aberrations (HOAs) were assessed at 
baseline and 1, 3, 6 and 12 months after the surgery 
using anterior segment swept-source OCT (CASIA2, 
Tomey, Japan).

Results: From the 3rd month post operation, ECC was 
higher in the DMEK eyes than in the UT-DSAEK eyes (p 
= 0.01). In a bivariate analysis that was adjusted for 
age, DMEK was associated with a smaller decrease in 
posterior MK at the 1-, 3-, 6- and 12-month follow-up 
visits. There were no significant differences in changes 
in anterior or combined surface MK throughout the ob-
servation period. Accordingly, no significant differences 
in changes in MA, AA or HOAs compared to the baseline 
values were identified between the eyes after DMEK and 
UT-DSAEK at any follow-up time point. In both groups, 
a positive correlation between the preoperative BCVA 
values and CCT changes throughout the observation 
period was observed.
Discussion: UT-DSAEK seemed to be an easier and safer 
technique than DMEK while maintaining similar out-
comes regarding irregular astigmatism and total ker-
atometry values.
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VIII/3.

1% 5-fluorouracyl jako leczenie podstawowe w przypadku 
neoplazji płaskonabłonkowej powierzchni oka: 
długoterminowe badanie kontrolne
1% 5-Fluorouracil as Primary Treatment for Ocular Surface 
Squamous Neoplasia: Long-Term Follow-up Study

Adam Wylęgała1,2, Wathanee Sripawadkul1, Mike Zein1,  
Osmel P. Alvarez1, Ghada Al Bayyat1, Anat Galor1, Carol L. Karp1

1. Bascom Palmer Eye Institute, Department of Ophthalmology, University of Miami, Miami, FL, USA
2. Zakład promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wstęp: Zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa miej-
scowych kropli do oczu z 1% 5-fluorouracylem (5FU) 
jako podstawowego leczenia neoplazji płaskonabłon-
kowej powierzchni oka (OSSN).
Materiały i metody: U wszystkich uczestników 
zdiagnozowano OSSN na podstawie badania w lam-
pie szczelinowej i optycznej tomografii koherentnej 
przedniego odcinka (AS-OCT), i wszyscy byli leczeni 
miejscowymi 1% kroplami do oczu 5FU. Zebrano 
dane dotyczące demografii, charakterystyki guza, 
wyników leczenia i skutków ubocznych. Podstawo-
wymi miarami były częstość wyleczenia i odsetek 
nawrotów OSSN. 
Wyniki: Na 266 oczu z 258, pacjentów w wieku 67,51 

± 11,67 lat 192 stanowili mężczyźni. Pacjenci byli ob-
serwowani średnio przez 695,752 ± 58,078 dni. Ogól-
nie u 84,87% pacjentów doszło do całkowitego ustą-
pienia guza. Analiza wykazała, że górna lokalizacja 
guza (HR: 0,60, 95% CI: 0,40-0,87, p = 0,01) i leukopla-
kia (HR: 0,71, 95% CI: 0,41-0,97, p = 0,01) obniża szan-
se na wyleczenie. Wskaźnik nawrotów wynosił 4% po 
sześciu miesiącach, i 15% po dwóch latach. Większy 
obszar guza zwiększał prawdopodobieństwo nawrotu 
guza (HR: 1,01, 95% CI: 1,00-1,02 p = 0,03).
Omówienie: Miejscowe 1% krople do oczu 5FU są 
bezpiecznym i skutecznym lekiem na OSSN. Lepsza 
lokalizacja guza i leukoplaktyczny wygląd guza znacz-
nie zmniejszyły szansę na ustąpienie guza.

Purpose: To investigate the efficacy and safety of topi-
cal 1% 5-fluorouracil (5FU) eye drops as a primary treat-
ment of ocular surface squamous neoplasia (OSSN).
Design: Retrospective study.
Subjects: All participants were diagnosed with OSSN 
based on slit-lamp examination and anterior segment 
optical coherence tomography (AS-OCT). All were treat-
ed with topical 1% 5FU eye drops.
Methods: Data on demographics, tumor characteris-
tics, treatment outcome, and side effects were collected. 
Main Outcome Measure: The primary outcome 
measures were resolution frequency and recurrence 
rate of OSSN. Results: Of the 266 eyes of 258 (258 
eyes) subjects aged 67.51±11.67 years, 192 were 

male. Patients were followed up on average for 
695±58 days. Overall, 84% of patients experienced 
complete tumor resolution. Multivariable analysis 
revealed that superior tumor location (HR: 0.60, 95% 
CI: 0.40-0.87, p=0.01) and leukoplakia (HR: 0.71, 95% 
CI: 0.41-0.97, p=0.01), decreased the of likelihood of 
tumor resolution. The recurrence rate was 4% at six 
months, , and 15% at two years . A larger tumor area 
increased chances of tumor recurrence (HR: 1.01, 95% 
CI: 1.00-1.02 p=0.03).
Conclusions: Topical 1% 5FU eye drops are a safe and 
effective medication for OSSN. Superior tumor location 
and leukoplakic appearance of tumor significantly de-
creased the chance of tumor resolution. 
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VIII/4.

Retrospektywna Analiza Sterylnych Nacieków 
Rogówkowych u Pacjentów ze Stożkiem Rogówki po 
Zabiegu Cross-Linking
Retrospective Analysis of Sterile Corneal Infiltrates in 
Patients with Keratoconus after Cross-Linking Procedure

Ewa Wróblewska-Czajka1,2, Magdalena Krok1,2, Dariusz Dobrowolski1,2, 
Joanna Kokot1,2, Anna Micińska1,2, Edward Wylęgała1,2

1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny
2. Oddział Okulistyczny Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach 

Celem pracy była analiza pacjentów ze stożkiem ro-
gówki, u których wystąpił naciek jałowy po zabiegu 
sieciowania kolagenu rogówkowego oraz ocena moż-
liwych czynników ryzyka ich występowania. Metody: 
Retrospektywnie przeanalizowano 543 historii me-
dycznych pacjentów po zabiegu cross-linking: Wyniki: 
Sterylne nacieki rogówki pojawiły się u 4 mężczyzn 
(0,7%) w przedziale wiekowym (16-28) lat. Średni czas 
od operacji do wystąpienia pierwszych objawów wy-
nosił 3,5 dnia (2-5 dni). U wszystkich pacjentów naciek 
zapalny ustąpił pozostawiając u 2 pacjentów blizny w 
miąższu rogówki. Czas gojenia się rogówki wynosił od 
4 tyg do 12 tyg. W IVCM zaobserwowano w miejscu 

nacieku komórki zapalne o typie kom okrągłych oraz 
komórki Langenharsa w nabłonku i warstwie Bowma-
na. W OCT opisano zmiany hiperrefleksyjne o różnej 
wielkości ulegające zmniejszeniu w czasie. Parametry 
topograficzne rogówki oraz BCVA uległy poprawie 
po zabiegu CxL we wszystkich opisywanych przy-
padkach. Wnioski: Prawdopodobnie uszkodzenie na-
błonka oraz efekt fototoksyczny zabiegu może mieć 
istotne znaczenie na powstawanie jałowych nacieków 
rogówki. Odpowiednia kwalifikacja jak i dobór proce-
dury CxL w połączeniu z działaniami protekcyjnymi 
u osób z grup ryzyka mogą mieć przeważający wpływ 
na częstość występowania tego powikłania.

Background: This paper’s objective is to analyse pa-
tients with keratoconus who developed sterile infiltrate 
after corneal collagen cross-linking (CXL), and to eval-
uate possible risk factors for their occurrence. Meth-
ods: 543 medical histories of patients after cross-link-
ing procedure performed according to the Dresden 
protocol were analysed retrospectively. Results: Sterile 
corneal infiltrates occurred in four men (0.7%) in the 
age range (16–28) years. The average time from pro-
cedure to onset of symptoms was 3.5 days (2–5 days). 
Inflammatory infiltration resolved in all patients, leav-
ing scars on corneal stroma in two patients. Corneal 
healing time ranged from 4–12 weeks. In vivo confo-
cal microscopy (IVCM), round inflammatory cells, and 

Langerhans cells in the epithelium and Bowman’s lay-
er were observed at the site of infiltration. The Optical 
coherence tomography (OCT) shows hyperreflective 
lesions of various sizes which decreased over time. The 
corneal topographic parameters and Best-corrected 
visual acuity (BCVA) improved after the CXL procedure 
in all of the described cases. Conclusions: Most likely, 
damage to the epithelium and the phototoxic effect 
of the procedure is of significant importance in the 
formation of sterile corneal infiltrates. Appropriate 
classification and selection of CXL procedures in com-
bination with protective measures in people at risk 
may have an overwhelming impact on the incidence 
of this complication.
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VIII/5.

Efektywność optycznej koherentnej tomografii w ocenie 
filmu łzowego u dzieci
The effectiveness of optical coherence tomography in the 
assessment of the tear film in children

Juliusz Chorążewicz1, Anna Pomorska2, Ninela Irga-Jaworska2

1. Katedra i Klinika Okulistyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
2. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Wstęp: W diagnostyce zespołu suchego oka różno-
rodne testy. Tradycyjne metody diagnostyczne t.j. test 
Schirmera, czas przerwania filmu łzowego (BUT) czy 
barwienie powierzchni oka cechują się ograniczo-
ną efektywnością diagnostyczną i powtarzalnością. 
W  przypadku badań wykonywanych u dzieci podsta-
wową wadą tych testów jest ich inwazyjność. Z tego 
powodu u części pacjentów pediatrycznych przepro-
wadzenie badań filmu łzowego jest niewykonalne. 
Zdarza się także, że po rozpoczęciu badania pojawia 
się płacz, podczas którego wydzielanie łez zwiększa 
się kilkukrotnie i przez to wyniki są niewiarygodne. 
Pomiar menisku łzowego to bezinwazyjna metoda 
oceny filmu łzowego. Najdokładniejszą ocenę meni-
sku łzowego umożliwia optyczna koherentna tomo-
grafia (OCT). Metoda ta wymaga jednak współpracy 
ze strony pacjenta, która w przypadku pacjentów 
pediatrycznych może być ograniczona. Kolejną prze-
szkodą mogą być ograniczenia techniczne urządzeń, 
które przystosowane są do badania osób dorosłych.

Cel pracy: Ocena przydatności optycznej koherentnej 
tomografii do badania filmu łzowego u dzieci.
Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 36 dzieci 
w wieku od 4 do 16 lat (średnia 8,03 ±3,71 lat). Pomiar 
dolnego menisku łzowego wykonano przy pomocy 
OCT (Cirrus HD-OCT 400, Zeiss). Następnie przeprowa-
dzono klasyczne badania filmu łzowego: test Schirme-
ra I, BUT, barwienie fluoresceiną i barwienie zielenią 
lizaminy.
Wyniki: Odpowiedniej jakości skany filmu łzowego 
uzyskano u 36 dzieci. Wiarygodny test Schirmera I 
zdołano przeprowadzić u 25 dzieci. U takiej samej licz-
by pacjentów można było zmierzyć czas przerwania 
filmu łzowego. Barwienie powierzchni oka fluoresce-
iną wykonano u 31 pacjentów a zielenią lizaminy u 29.
Wnioski: Koherentna tomografia optyczna może być 
zastosowana do oceny filmu łzowego u dzieci.

Słowa kluczowe: zespół suchego oka, OCT, menisk 
łzowy

Introduction: Various tests are used in the diagnosis of 
dry eye syndrome. Traditional diagnostic methods, i.e. 
Schirmer’s test, tear film break time (BUT) or staining 
of the eye surface have limited diagnostic effectiveness 
and repeatability. In the case of tests performed on 
children, the main disadvantage of these tests is their 
invasiveness. For this reason, in some pediatric patients, 
tear film testing is not feasible. It also happens that 
crying appears after the start of the test, during which 
the production of tears increases several times and the 
results are therefore unreliable. The measurement of 
the tear meniscus is a non-invasive method of assess-
ing the tear film. Optical Coherence Tomography (OCT) 
provides the most accurate assessment of the lacrimal 
meniscus. However, this method requires patient coop-
eration, which may be limited in the case of pediatric pa-
tients. Another obstacle may be the technical limitations  

of devices that are adapted to examining adults.
Aim of the study: Assessment of the usefulness of OCT 
for the evaluation of the tear film in children.
Material and methods: 36 children aged 4 to 16 years 
(mean 8.03 ±3.71 years) participated in the study. The 
inferior tear meniscus was measured using OCT (Cirrus 
HD-OCT 400, Zeiss). The classic tear film tests were then 
performed: Schirmer I test, BUT, fluorescein staining and 
lysamine green staining.
Results: Tear film scans of sufficient quality were ob-
tained in 36 children. The reliable Schirmer test I was 
successfully performed in 25 children. The tear film break 
time could be measured in the same number of patients. 
The eye surface was stained with fluorescein in 31 pa-
tients and lysamine green in 29.
Conclusions: Optical coherence tomography can be 
used to evaluate the tear film in children.
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Mikrostent Preserflo jako pierwsze leczenie zabiegowe 
u pacjentów z jaskrą w obserwacji średnioterminowej

Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Anna Mikołajczyk1, Wojciech Maruszczyk1, 
Mariola Dorecka1,2

1. Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki WNM w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wstęp: Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego jest 
jedyną, udowodnioną metodą zapobiegania progresji 
jaskry. Często farmakoterapia jest niewystarczająca. 
Wprowadza się wtedy leczenie zabiegowe. Implant 
Preserflo MicroShunt (Santen) jest jednym z nowszych 
mikrostentów należących do minimalnie inwazyjnej 
chirurgii jaskry (MIGS), wszczepianych z dostępu ze-
wnętrznego (ab externo). 
Materiał i metody: Analizie poddano 18 oczu po 
implantacji PreserFlo MicroShunt jako pierwsze le-
czenie zabiegowe, w obserwacji średniotermino-
wej, 12-miesięcznej. Do zabiegu zakwalifikowano 
pacjentów z jaskrą otwartego kąta przesączania, u 
których maksymalnie tolerowana terapia miejscowa 
nie spowodowało obniżenia ciśnienia wewnątrzgał-
kowego do wartości docelowej. Przeanalizowano 
zmiany w ostrości wzroku, CWG, liczbie substan-
cji czynnych w stosowanych kroplach, perymetrii 

statycznej, GCC oraz powikłania pooperacyjne.
Wyniki: W okresie obserwacji zauważono istotną re-
dukcję ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz liczby sub-
stancji czynnych w stosowanych kroplach do oczu, a 
także całkowite ich odstawienie. Ostrość wzroku w 
najlepszej korekcji przed zabiegiem oraz w 12-mie-
sięcznym okresie obserwacji utrzymywała się na 
porównywalnym poziomie. Średnia wartość parame-
trów MD oraz LV w perymetrii statycznej (Octopus) nie 
uległy pogorszeniu w okresie obserwacji.
Omówienie: PreserFlo MicroShunt jest obiecującą, 
minimalnie inwazyjną procedurą, która może być 
wskazana dla pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego 
kąta jako pierwsze leczenie zabiegowe, będąc alterna-
tywą dla pierwotnej trabekulektomii. Jest to metoda o 
wysokim profilu skuteczności i bezpieczeństwa. Daje 
ona lepszy efekt zastosowana jako pierwsze leczenie 
operacyjne niż jako leczenie zabiegowe, wtórne.
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Microstent PreserFlo as the first surgical treatment in 
patients with glaucoma in mid-term observation

Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Anna Mikołajczyk1, Wojciech Maruszczyk1, 
Mariola Dorecka1,2

 1. Prof. K. Gibiński University Clinical Centre, Department of Ophthalmology in Katowice, Poland
 2. Department of Ophthalmology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, 
Poland

Introduction: Lowering the intraocular pressure is the 
only proven strategy for decreasing the risk of glaucoma 
progression. Often the pharmacotherapy is insufficient.
Then, the surgical treatment may be performed. Preser-
flo Ab-Externo MicroShunt is one of the newest thera-
peutic options belonging to MIGS, implanted via an ab 
externo approach. 
Materials and methods: Analysis included 18 eyes, 
after the PreserFlo Microshunt implantation as the first 
surgical treatment, in the mid-term observation (12 
months). Patients with primary open angle glaucoma 
on maximum-tolerated topical therapy, not reaching the 
target IOP, were qualified. Changes in BCVA, IOP, number 
of active substances in drops, static perimetry, GCC and 
post-operative complications were analysed.
Results: In the 12-months period, the substantial 

decrease in IOP and the number of active substances or 
the total dechallenge of the drops were observed. BCVA 
before the implantation and in the 12-months observa-
tion period maintained on an even level. The mean value 
of MD and LV parameters in static perimetry (OCTOPUS) 
did not aggravate in the observation period. 
Conclusions: PreserFlo Microshunt is a promising, 
minimally invasive procedure, which may be recom-
mended for patients with POAG as the first surgical 
treatment, which may be an alternative for primary 
trabeculectomy. Implantation of PreserFlo seems to be 
an effective therapeutic option with high safety pro-
file, which does not rule out the later trabeculectomy 
or laser procedures in the future. This method has the 
better outcome performed as the primary surgery then 
secondary treatment.
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Keratoplastyka laserem ekscymerowym
Keratoplasty assisted with excimer laser

Bogumił Wowra1,2, Dariusz Dobrowolski1,2,3, Ewa Wróblewska-Czajka1,2, 
Edward Wylęgała1,2

1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach
2. Oddział Okulistyczny Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
3. Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

Cel pracy: Zastosowanie lasera ekscymerowego w ke-
ratoplastyce drążącej rogówki pozwala na precyzyjne 
wycięcie płatka rogówki dawcy oraz wypreparowanie 
loży biorcy. Celem pracy jest pokazanie nowej techniki 
przeszczepu drążącego. 
Metody: U 42 pacjentów (44 oczu) wykonano przesz-
czep drążący rogówki z użyciem lasera ekscymerowe-
go. Wskazaniem do przeszczepu był stożek rogówki 
(31 oczu), blizny centralne rogówki (2 oczu) oraz 
keratopatia pęcherzowa (11 oczu). Oceniano poope-
racyjną ostrość wzroku, pooperacyjny astygmatyzm 
rogówkowy oraz stan złącza dawca-biorca. 
Wyniki: Technika bezkontaktowego zastosowania 

lasera ekscymerowego w keratoplastyce drążącej 
poprawia złączedawca-biorca co zmniejsza „piono-
we przechylenie” i „poziome skręcenie” przeszczepu 
w loży biorcy. Powoduje to mniejszy astygmatyzm 
pooperacyjny oraz pozwala uzyskać lepszą ostrość 
wzroku. 
Podsumowanie: Zastosowanie techniki przeszczepu 
drążącego wspomaganego laserem ekscymerowym 
pozwala na bezkontaktowe, precyzyjne uzyskanie 
płatka przeszczepu oraz wypreparowanie loży u bior-
cy. Dzięki temu astygmatyzm pooperacyjny osiąga 
mniejszą wartość oraz możliwe jest uzyskanie finalnie 
lepszej skorygowanej ostrości wzroku.

Aim: The use of an excimer laser in penetrating corneal 
keratoplasty allows non-contact preparation of the do-
nor corneal bottom and dissection of the recipient’s bed. 
The aim of the study is to show the technique of excimer 
laser-assisted penetrating keratoplasty. 
Methods: 42 patients (44 eyes) underwent a excimer 
laser-assisted penetrating keratoplasty. The indication 
for transplantation was keratoconus (31 eyes), corneal 
central haze (2 eyes) and pseudophakic bullous keratop-
athy (11 eyes). Postoperative best corrected visual acuity, 
postoperative corneal astigmatism and donor-recipient 
interface were evaluated. 

Results: The technique of non-contact application of 
an excimer laser penetrating keratoplasty improves the 
donor-recipient interface, which reduces the „vertical 
tilt” and „horizontal torsion” of the graft in the recipient’s 
bed. This results in less postoperative astigmatism and 
allows for better visual acuity. 
Summary: The use of the excimer laser-assisted pene-
trating keratoplasty technique allows for contact-free 
precise graft preparation and dissection of the recip-
ient’s bed. As a benefit, postoperative astigmatism 
reaches a lower value and it is possible to achieve better 
quality of vision.
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Odpowiedź fotopowa negatywna ERG w diagnostyce 
neuropatii wzrokowych – możliwości i ograniczenia
Photopic negative response ERG in diagnostics of optic 
neuropathies – opportunities and limitations

Dorota Pojda-Wilczek
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, SUM w Katowicach 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach
Department of Ophthalmology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice
Kornel Gibiński University Clinical Centre, Katowice, Poland

Celem wystąpienia jest dyskusja na temat różnych 
aspektów oceny czynności wewnętrznych warstw 
siatkówki na podstawie analizy odpowiedzi foto-
powej negatywnej błyskowego elektroretingramu 
(PhNR ERG).
Pacjenci i metody: PhNR ERG badano za pomocą 
aparatu RETeval (LKC) u pacjentów z chorobami siat-
kówki i nerwu wzrokowego oraz obniżoną ostrością 
wzroku bez ustalonej przyczyny. 
Wyniki: U pacjentów z dystrofią siatkówki i niepra-
widłowym ERG w adaptacji fotopowej również PhNR 

ERG był śladowy lub wygaszony. Natomiast w przy-
padku zaniku nerwu wzrokowego można było na 
podstawie tej odpowiedzi odróżnić neuropatię od 
retinopatii.
Wnioski: PhNR ERG rejestrowana za pomocą elektrod 
naklejanych na powiekę jest prosta do uzyskania. W 
diagnostyce i obserwacji klinicznej należy zwrócić 
uwagę na zależność tej odpowiedzi od uogólnionej 
funkcji czopków i wewnętrznych warstw siatkówki. 
Należy analizować PhNR ERG w stosunku do fali b bły-
skowego ERG. 

The aim of the study is to discuss various aspects of 
evaluation of function of internal retinal layers based 
on photopic negative response of flash electroretino-
gram (PhNR ERG).
Patients and methods: PhNR ERG was examined 
with RETeval (LKC) in patients with various diseases of 
retina and/or optic nerve and with low visual acuity 
without diagnosis as well.
Results: In patients with retinal dystrophies and 

abnormal photopic ERG, PhNR ERG was low or extin-
guished. In the opposite, in cases of isolated optic atro-
phies PhNR ERG was useful for differentiation between 
neuropathy and retinopathy. 
Conclusions: PhNR ERG recorded using skin electrodes 
is simple to obtain. It is important to regard this signal 
in relation to the general function of cones and internal 
retinal layers. PhNR ERG should be analyzed in relation 
to b wave of flash ERG.
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VIV/2.

Okulistyczne objawy w chorobach ze spektrum  
autyzmu (ASD)

Monika Modrzejewska1, Anna Modrzejewska2, Wiktoria Bosy3,  
Ewelina Lachowicz1, Joanna Kot1, Karolina Skonieczna-Żydecka4, 
Bartosz Dzięcioł5

1. II Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie
2. I Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie
3. Studenckie Koło Naukowe PUM w Szczecinie
4. Samodzielna Pracownia Gerontobiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
5. Departament of Physics, The University of Tokyo 

Wstęp: Choroby ze spektrum autyzmu (ASD) to gru-
pa chorób neurorozwojowych charakteryzująca się 
m.in. przetrwałym upośledzeniem w komunikacjach i 
interakcjach społecznych. Etiologia ASD nie została w 
pełni wyjaśniona, jako prawdopodobne wymienia się 
głównie czynniki: pre- i perinatalne, środowiskowe, 
czy behawioralne. Innym są różnice budowy w obrę-
bie OUN, których nieprawidłowe funkcjonowanie po-
średnio wpływa na powstawanie zaburzeń widzenia. 
Stres i pobudzenie psychoruchowe również koreluje 
się z zaobserwowanymi odchyleniami okulistycznymi. 
Materiał i metody: Wykonano badanie prospektyw-
ne do którego zgłosiło się 24 dzieci (7 dziewcząt i 18 
chłopców) w wieku od 2,5-15 rż. z ustalonym rozpo-
znaniem ASD. Przeprowadzono rutynowe badania 
okulistyczne obejmujące badanie ostrości wzroku, 
refrakcji, konwergencji oraz motoryki gałek ocznych. 
Wykonano badanie OCT plamki. Dokonano analizy 
różnych czynników z okresu pre- i perinatalnego przy-
czyniających się do rozwoju patologii narządu wzroku.

Wyniki: Zmiany okulistyczne wykryto u 41,67% ba-
danych pacjentów z ASD; 12,5% posiadało istotną 
wadę refrakcji (nadwzroczność 8,33%; wysoka krótko-
wzroczność 4,2%); zez 25%; zaćma 4,2%. OCT siatków-
ki wykazało grubość siatkówki u dolnej granicy normy 
(OP 257,17μm; OL 257,83 μm). Stwierdzono również 
zmiany w refrakcji zależne od stanu emocjonalne-
go pacjenta (przed i po cykloplegii – Retinomax: OP 
2,19±1,73D OL 2,21±1,64D; PlusOptix: OP 1,23±0,76D 
OL 1,38±0,84D), które wskazywały na miopizację 
(krótkowzroczność przyrządową) otrzymanych wyni-
ków badań (p<0.01).
Omówienie: Z uwagi na częstość występowania wad 
refrakcji, w tym pseudokrótkowzroczności oraz choro-
by zezowej u dzieci z ASD należy rozważyć koniecz-
ność wykonywania okresowych badań okulistycznych 
w tej grupie pacjentów.

Słowa kluczowe: autyzm, wady refrakcji, skurcz 
akomodacji
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VIV/2.

Ocular manifestation of autism spectrum disorder
Monika Modrzejewska1, Anna Modrzejewska2, Wiktoria Bosy3,  
Ewelina Lachowicz1, Joanna Kot1, Karolina Skonieczna-Żydecka4, 
Bartosz Dzięcioł5

1. II Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie
2. I Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie
3. Studenckie Koło Naukowe PUM w Szczecinie
4. Samodzielna Pracownia Gerontobiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
5. Departament of Physics, The University of Tokyo 

Introduction: Autism spectrum diseases (ASD) are a 
neurodevelopmental diseases characterized by, inter 
alia, persistent disability in social communication and 
interactions. The etiology of ASD hasn’t fully elucidat-
ed, and the most probable are the following factors: 
pre-perinatal, environmental and behavioral. Another 
is the structure differences within the CNS, the malfunc-
tioning of which indirectly influences the formation of 
visual disturbances. Stress and psychomotor agitation 
also correlate with the observed ophthalmic deviations.
Material and methods: A prospective study per-
formed in 24 children (7 girls and 18 boys), aged 2.5-
15 years old, diagnosed with ASD, reported. Routine 
ophthalmological examinations were performed, in-
cluding visual acuity, refraction, convergence and eye 
motor skills examination, with macular OCT. Various 
factors from the pre- and perinatal period contributing 

to the development of the pathology of the eye organ 
were analyzed.
Results: Ophthalmic changes were detected in 41.67% 
of examined ASD patients; 12.5% had a significant re-
fractive error (hyperopia 8.33%; high myopia 4.2%); stra-
bismus 25%; cataracts 4.2%. Retinal OCT showed retinal 
thickness at the lower limit of normal (OP 257.17 μm; 
OL 257.83 μm). There were also changes in refraction 
depending on the emotional state of the patient (before 
and after cycloplegia – Retinomax: OP 2.19±1.73D OL 
2.21±1.64D; PlusOptix: OP 1.23±0.76D OL 1.38±0.84D), 
which indicated myopization (instrumental myopia) of 
the obtained test results (p<0.01).
Discussion: Due to the frequency of refractive errors, in-
cluding pseudo-myopia and strabismus in children with 
ASD, periodic ophthalmological examinations should be 
considered in this group of patients.
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VIV/3.

Ocena dokładności zautomatyzowanych pomiarów kątów  
zeza z wykorzystaniem inteligentnego urządzenia Strabiscan
Assessment of the accuracy of automated measurements  
of strabismus angles using the intelligent Strabiscan device

Ewa Grudzińska1, Magdalena Durajczyk1, Marek Grudziński2,  
Łukasz Marchewka2, Monika Modrzejewska1

1. II Katedra i Klinika Okulistyki PUM w Szczecinie
2. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Cel: Przedstawienie innowacyjnego, zautomatyzo-
wanego urządzenia do badania kątów zeza o nazwie 
Strabiscan oraz porównanie dokładności i skuteczno-
ści badania metodą zautomatyzowaną w porównaniu 
do pryzmatycznego testu zasłaniania-odsłaniania.
Materiał i Metody: U pacjentów z jawną choroba 
zezową (n = 30) oraz w grupie kontrolnej (n =30) ze-
brano szczegółowy wywiad oraz wykonano rutynowe 
badania okulistyczne obejmujące: najlepiej skorygo-
waną ostrość wzroku do dali, ocenę wielkości wady 
refrakcji przy użyciu autorefraktometru po porażeniu 
akomodacji, biomikroskopową ocenę przedniego 
odcinka oka oraz ocenę dna oka w oftalmoskopii po-
średniej. Kolejno u każdego z pacjentów wykonano 
pryzmatyczny test zasłaniania-odsłaniania metodą 
manualną, a następnie wykrywano obecność zeza i 
oceniano jego kąt przy użyciu innowacyjnego, zauto-
matyzowanego urządzenia Strabiscan.

Wyniki: W grupie kontrolnej, urządzeniem Strabiscan 
rozpoznano zeza ukrytego o małym kącie ≤3DP u 
83% pacjentów oraz >3DP u 13%. W metodzie pry-
zmatycznego testu zasłaniania-odsłaniania zez ukryty 
≤3DP został zdiagnozowany jedynie u 13% pacjentów 
natomiast zez ukrytego o kącie >3DP, wykryto u 13% 
pacjentów. Nie zauważono istotnych statystycznie 
różnic w pomiarach kątów zeza wykonywanych róż-
nymi metodami.
Wnioski: Urządzenie Strabiscan pozwala na szybką, 
nieinwazyjną i kontrolującą ruchy oczu pacjenta do-
kładną ocenę kąta zeza. W porównaniu do pryzma-
tycznego testu zasłaniania-odsłaniania ma wyższą 
czułość wykrywania zeza ukrytego o małym kącie.

Słowa kluczowe: inteligentne urządzenie Strabiscan, 
zautomatyzowane pomiary kątów zeza, choroba 
zezowa

Purpose: To present an innovative automated strabis-
mus angle testing device called Strabiscan and to com-
pare the accuracy and efficiency of the automated meth-
od compared to the manual prismatic cover-uncover test.
Material and Methods: Patients with manifest strabis-
mic disease (n = 30) and controls (n = 30) were given a 
detailed history and underwent routine ophthalmologic 
examinations including best-corrected distance visual 
acuity, assessment of the refractive defect using an au-
torefractometer after cycloplegia, biomicroscopic evalu-
ation of the anterior segment of the eye, and evaluation 
of the fundus by indirect ophthalmoscopy. Subsequent-
ly, each patient underwent a prismatic cover-uncover 
test using a manual method, followed by detection 
of the presence of strabismus and assessment of its 

angle using the innovative Strabiscan automated device.
Results: In the control group, latent strabismus with a 
small angle ≤3DP was diagnosed with the Strabiscan 
device in 83% of the patients and >3DP in 13%. In the 
prismatic cover-uncover test, a latent strabismus ≤3DP 
was diagnosed in only 13% of patients, whereas a latent 
strabismus with an angle >3DP was detected in 13% of 
patients. There were no statistically significant differenc-
es in the measurements of the strabismus angles per-
formed by the different methods.
Conclusions: The Strabiscan device allows rapid, 
non-invasive, and patient eye movement-controlled ac-
curate assessment of strabismus angle. Compared to the 
prismatic cover-uncover test, it has a higher sensitivity 
for detecting small-angle latent strabismus.
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VIV/4.

Wzrokowe potencjały wywołane jako metoda 
prospektywnej oceny neurotoksyczności takrolimusu 
u pacjentów po przeszczepieniu nerki

Sebastian Sirek1,2, Aureliusz Kolonko3, Dorota Pojda-Wilczek1,2

1. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach,
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach
3. Klinika Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wprowadzenie: Neurotoksyczność, w tym uszkodze-
nie nerwu wzrokowego, jest jednym z najczęstszych 
działań niepożądanych takrolimusu, głównego inhibi-
tora kalcyneuryny stosowanego po przeszczepie nerki 
(KTx). Pomiary elektrofizjologiczne zarówno wzorca 
(PVEP), jak i błysku (FVEP) wzrokowych potencjałów 
wywołanych są cenne w przypadku podejrzenia neu-
ropatii nerwu wzrokowego wywołanego lekami.
Cel: Ustalenie, czy pomiar VEP jest czułą i powtarzalną 
metodą monitorowania neurotoksyczności takrolimusu.
Materiał i metody: Badanie prospektywne dotyczyło 
35 pacjentach (20 M, 15K, 69 oczu), których mediana 
po KTx w momencie wstępnej oceny VEP wynosiła 3,0 
(2,2-3,7) miesiąca. Badanie kontrolne VEP wykonano 
po medianie 24 (22-27) miesięcy. Przeanalizowano 
latencję i amplitudę fali P100 w symulacjach PVEP 1° 
i 15’, a także latencję i amplitudę fali P2 w FVEP.
Wyniki: Zarówno latencja fali P100 (1°), jak i ampli-
tuda (1°) były istotnie gorsze w badaniu kontrolnym 

w porównaniu z wczesnym punktem czasowym po 
transplantacji. W badaniu kontrolnym zaobserwo-
wano niezależne związki między obydwoma pa-
rametrami flash VEP a logarytmicznym stężeniem 
minimalnym takrolimusu we krwi, ale nie we wcze-
snym okresie po przeszczepieniu. Następnie latencja 
załamka P2 korelowała z minimalnym poziomem ta-
krolimusu tylko u pacjentów leczonych preparatem 
takrolimusu dwa razy na dobę, ale nie raz na dobę. 
Równocześnie log BDNF (mózgowy czynnik neuro-
troficzny pochodzenia mózgowego) korelował z la-
tencją P100 (15’) (r = 0,412; p = 0,024) i latencją P2 
(r = 0,432; p = 0,017) tylko u pacjentów leczonych 
takrolimusem raz dziennie, ale nie z preparatem dwa 
razy dziennie.
Wnioski: Nasze obserwacje mogą potwierdzać 
uzasadnienie pomiarów VEP jako nieinwazyjnego 
monitorowania subklinicznej neurotoksyczności 
takrolimusu.
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VIV/4.

Visual evoked potentials as a method for the prospective 
assessment of tacrolimus neurotoxicity in patients after 
kidney transplantation

Sebastian Sirek1,2, Aureliusz Kolonko3, Dorota Pojda-Wilczek1,2

1. Department of Ophthalmology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia  
in Katowice
2. Kornel Gibiński University Clinical Centre, Medical University of Silesia in Katowice
3. Department of Nephrology, Transplantation and Internal Medicine, Faculty of Medical Sciences  
in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice

Introduction: Neurotoxicity, including optic nerve inju-
ry, is one of the most common adverse effects of tacroli-
mus, the principal calcineurin inhibitor used after kidney 
transplantation (KTx). The electrophysiological mea-
surements of both pattern (PVEP) and flash (FVEP) visual 
evoked potentials are valuable when drug-induced optic 
neuropathy is suspected. 
Objectives: To determine whether VEP measurement is 
a sensitive and repeatable method to monitor the tac-
rolimus neurotoxicity. 
Material and methods: This prospective study fo-
cused on 35 patients (20 M, 15F, 69 eyes) who were a 
median of 3.0 (2.2-3.7) months after KTx at the time 
of the initial VEP evaluation. The follow-up VEP exam-
ination was performed after a median of 24 (22-27) 
months. P100 wave latency and amplitude in the 1° 
and 15’ PVEP simulations as well as P2 wave latency 
and amplitude in FVEP were analyzed. 

Results: Both the P100 wave (1°) latency and (1°) 
amplitude values were significantly worse in the 
follow-up examination as compared to the early 
post-transplant time-point. The independent associ-
ations between both flash VEP parameters and log 
tacrolimus blood trough level were observed in the 
follow-up examination, but not early post-trans-
plant. Then, P2 wave latency correlated with tacro-
limus trough level only in patients treated with the 
twice-daily, but not once-daily tacrolimus formula-
tion. In line, log BDNF (brain derived neurotrophic 
factor) correlated with P100 (15’) latency (r = 0.412; p 
= 0.024) and P2 latency (r = 0.432; p = 0.017) only in 
patients treated with tacrolimus once-daily, but not 
with twice-daily formulation. 
Conclusions: Our observations may support the ratio-
nale for VEP measurements as non-invasive monitoring 
of subclinical tacrolimus neurotoxicity.
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VIV/5.

Ocena użyteczności elektrod przedtarczkowych w badaniu 
elektromiografii powierzchniowej mięśnia okrężnego
The feasibility of the mid-pretarsal placement of the surface 
electrode in orbicularis oculi electromyography

Larysa Krajewska-Węglewicz1, Marta Banach2, Ewa Filipiak1,  
Joanna Sempińska-Szewczyk1, Piotr Skopiński3 ,Małgorzata Dorobek1

1. Oddział Okulistyki CSK MSWiA w Warszawie
2. Klinika Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
3. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii WUM

Wstęp: Elektromiografia powierzchniowa (sEMG) w 
badaniu mięśni powiek jest stosowana jedynie w ba-
daniach eksperymentalnych. Uwaga badaczy głównie 
skupia się wokół możliwości poprawy funkcji mruga-
nia i zamykania powiek u pacjentów z porażeniem 
nerwu twarzowego. sEMG może służyć również do 
monitorowania rekonwalescencji mięśnia okrężne-
go(OOM) po zabiegach operacyjnych, urazach czy 
porażeniach. Głównym ograniczeniem metody jest jej 
podatność na zakłócenia, m.in. z okolicznych mięśni. 
Stworzenie optymalnego protokołu badania może 
ułatwić wykorzystywanie sEMG w praktyce klinicznej. 
W niniejszej pracy przedstawiamy wyniki zastosowa-
nia sEMG z użyciem odprowadzeń przedtarczkowych.
Materiały i metody: Wykonano 126badań sEMG u 
39ochotników oraz 29pacjentów z ptozą. Każdora-
zowo elektroda powierzchniowa była umieszczana 
w centralnej części powieki górnej, 5mm od krawę-
dzi powieki, ponad przedtarczkową częścią OOM. 

Mierzono czynność OOM w spoczynku oraz w mak-
symalnym skurczu przy użyciu Root Mean Square 
(RMS) w grupie kontrolnej oraz u pacjentów przed 
i po operacji ptozy.
Wyniki: Odnotowano istotne statystycznie obniżenie 
wartości RMSmaksymalnego skurczu OOM 2 tygodnie 
po operacji skrócenia rozcięgna dźwigacza (p<0,05).Po 
6 miesiącach od zabiegu wartości RMS maksymalnego 
skurczu OOM były porównywalne z wynikami przedo-
peracyjnymi. Nie stwierdzono trudności technicznych w 
implantacji elektrod, przeprowadzeniu pomiarów oraz 
odczycie wyników z odprowadzeń przedtarczkowych.
Wnioski: Umiejscowienie elektrody w centralnej czę-
ści powieki górnej, powyżej krawędzi powieki pozwa-
la na przeprowadzenie szybkiego i powtarzalnego 
badania, co może ułatwić zastosowanie metody w 
praktyce klinicznej. sEMG może stanowić narzędzie 
wspomagające monitorowanie rekonwalescencji 
OOM po zabiegach okuloplastycznych.

Introduction: Surface electromyography (sEMG) in eye-
lid muscles examination is being used only in experimen-
tal studies, mainly regarding blinking and eyelid closure 
restoration in facial palsy. Nevertheless, sEMG may be 
used in monitoring of the orbicularis oculi muscle (OOM) 
recovery after eyelid surgery, trauma or paralysis. One of 
the main limitations is crosstalk with adjacent muscles. 
Developing reliable technique may increase the feasibil-
ity of sEMG in clinical practice. We propose placing the 
electrode in the pretarsal area of the upper eyelid.
Material and methods:126 sEMG examinations in 39 
controls and 29 ptotic patients were conducted. The 
electrode was placed in the central portion of the up-
per eyelid horizontally, 5mm above the lash line. OOM 
function was assessed in the primary gaze and while 
performing maximal eyelid closure using Root Mean 

Square (RMS) in controls and ptotic patients before 
and after ptosis surgery.
Results: We found significantly lower RMS values 2 
weeks after surgery (p<0.05). After 6 months there were 
no statistically significant differences in RMS values 
compared to the preoperative results. No technical dif-
ficulties in the electrode instillation, performing the ex-
amination and interpretating the results was observed.
Conclusions: By placing the electrode in the mid-pre-
tarsal area of the upper eyelid, one can easily perform 
a fast examination and achieve repeatable results nad 
therefore may enhance the feasibilty of sEMG in clinical 
practice. Eyelid sEMG mamy be an useful diagnostic tool 
in post-operative OOM recovery monitoring.
Key words: Orbicularis oculi, electromyography, 
electrode
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VIV/6.

Globulina antytymocytarna jako terapia drugiego rzutu 
w orbitopatii Gravesa – wstępne wyniki prospektywnego 
badania jednoośrodkowego 

Monika Sarnat-Kucharczyk1, Ewa Mrukwa-Kominek1, Maria Świerkot2, 
Gabriela Handzlik2, Jerzy Chudek2

1. Klinika Okulistyki, Katedry Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego, Katowice 
2. Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, 
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

Cel: Leczenie orbitopatii Gravesa pozostaje wyzwa-
niem. Nasz poprzedni opis przypadku wykazał obie-
cujące wyniki przy zastosowaniu króliczej globuli-
ny antytymocytarnej (rATG) w leczeniu orbitopatii 
Gravesa.
Projekt: Przedstawiamy odpowiedź 7 osób z aktywną 
steroidooporną orbitopatią Gravesa o nasileniu umiar-
kowanym do ciężkiego na rATG, prezentując wstępne 
wyniki prospektywnego badania jednoośrodkowego.
Metody: rATG podawano dożylnie w dawce 0,8–
1,0mg/kg dziennie (dawka skumulowana 150-200mg). 
Pierwszorzędowymi punktami końcowymi w 24. i 
48.tygodniu były ≥2 pkt. zmniejszenie wyniku w skali 
aktywności klinicznej w stosunku do wartości wyjścio-
wej, odpowiedź wytrzeszczu, odpowiedź podwójnego 
widzenia oraz poprawa ostrości wzroku z najlepszą 
korekcją do oddali i średniej czułości siatkówki. Klu-
czowe drugorzędowe wyniki obejmowały stabilizację 
grubości kompleksu komórek zwojowych, zmniejsze-
nie warstwy włókien nerwowych siatkówki w OCT oraz 
zmniejszenie CD4/CD8 i TRAb w 48.tygodniu.

Wyniki: U wszystkich pacjentów zaobserwowano 
poprawę wyniku aktywności klinicznej, w 3 przypad-
kach inaktywację choroby. Zmniejszenie proptozy 
≥ 2 mm zaobserwowano w 8 z 10 oczu. Podwójne 
widzenie poprawiło się u 3 z 6 pacjentów. Nastąpiła 
poprawa najlepiej skorygowanej ostrości wzroku (z 
0,69 do 0,78) i średniej czułości siatkówki (z 20,8dB 
do 23,5dB). Ponadto u 6 pacjentów zaobserwowano 
długotrwałą poprawę wskaźnika CD4/CD8. U dwóch 
pacjentów wystąpiły działania niepożądane (grypa i 
choroba posurowicza).
Wnioski: Terapia rATG zapewnia długotrwałą po-
prawę w zakresie umiarkowanej do ciężkiej stero-
idoopornej orbitopatii Gravesa z poprawą widzenia 
funkcjonalnego (zmniejszenie podwójnego widzenia, 
poprawa ostrości wzroku, wrażliwości siatkówki i Pat-
ternVEP). Terapia jest dobrze tolerowana.

Słowa kluczowe: orbitopatia Gravesa, choroba 
Gravesa-Basedowa, globulina antytymocytarna, cho-
roba tarczycy, wytrzeszcz, proptoza
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VIV/6.

Anti-thymocyte globulin as second-line therapy in Graves 
orbitopathy – preliminary results from a prospective  
single-centre study 

Monika Sarnat-Kucharczyk1, Ewa Mrukwa-Kominek1, Maria Świerkot2, 
Gabriela Handzlik2, Jerzy Chudek2

1. Klinika Okulistyki, Katedry Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego, Katowice 
2. Klinika Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, 
Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

Objective: Management of Graves’ orbitopathy re-
mains a challenge. Our previous case report has shown 
promising results for rabbit anti-thymocyte globulin 
(rATG) in the treatment of Graves’ orbitopathy.
Design: We present the response of 7 individuals with 
active moderate-to-severe steroid-resistant Graves’ orbi-
topathy to rATG, representing preliminary results from a 
prospective single-centre study.
Methods: rATG was administered intravenously at a 
dose of 0.8 – 1.0 mg/kg daily (cumulative dose of 150-
200 mg). The primary outcome measures at weeks 24 
and 48 were ≥ 2 point reduction in Clinical Activity Score 
from baseline, a proptosis response, a diplopia response, 
and improvement of distant best-corrected visual acu-
ity and mean retinal sensitivity. Key secondary out-
comes included stabilization of ganglion cell complex 
thickness, a decrease of retinal nerve fibre layer in OCT, 

and reduction in CD4/CD8 ratio and TRAb at 48 weeks.
Results: An improvement in clinical activity score was 
observed in all patients, with disease inactivation in 3 
cases. Proptosis reduction equal or greater than 2 mm 
was noted for 8 of 10 eyes. Diplopia improved in three 
of 6 patients. There was an improvement in best-cor-
rected visual acuity (from 0.69 to 0.78) and mean retinal 
sensitivity (from 20.8 dB to 23.5 dB). In addition, there 
was a long-lasting improvement in CD4/CD8 ratio in 6 
patients. Two patients experienced adverse events (influ-
enza and serum sickness).
Conclusion: rATG therapy offers long-lasting improve-
ment in moderate-to-severe steroid-resistant Graves’ 
orbitopathy with improvement in functional vision 
(reduction of diplopia, improvement of visual acui-
ty, retinal sensitivity, and VEP pattern). The therapy is 
well-tolerated.
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Nagła, jednostronna utrata widzenia po operacji  
skoliozy u dziecka
Sudden, unilateral visual loss following scoliosis  
surgery in a child

Julia Dezor-Garus1, Anna Chmielarz-Czarnocińska1, Paweł Główka2, 
Elżbieta Cymerys1, Marta Pawlak1, Anna Gotz-Więckowska1

1. Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  
w Poznaniu
2. Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu

Wstęp: Okołooperacyjna utrata widzenia należy do 
jednych z najpoważniejszych powikłań operacji krę-
gosłupa. Pomimo niezwykle rzadkiego występowa-
nia (od 0,01% do 1%), zdarza się również w grupie 
pacjentów pediatrycznych. Dwie główne przyczyny 
to neuropatia niedokrwienna nerwu wzrokowego i 
zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki.
Materiał i metody: retrospektywna prezentacja 
przypadku.
Wyniki: Siedmioipółletnia pacjentka w pierwszej do-
bie po operacji skoliozy zgłosiła, że nie widzi okiem 
prawym. Badanie okulistyczne wykazało w oku pra-
wym: brak poczucia światła, amaurotyczną źreni-
cę, zwężone naczynia siatkówki i objaw czerwonej 

wisienki w plamce. Badanie oka lewego oprócz nie-
pełnej ostrości wzroku, było prawidłowe. W badaniu 
rezonansu magnetycznego głowy z obrazowaniem 
dyfuzji i angiografią nie stwierdzono odchyleń.
Omówienie: Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki 
jest rzadką przyczyną okołooperacyjnej utraty widze-
nia i wiąże się ze złym rokowaniem co do poprawy 
funkcjonowania wzrokowego w zajętym oku. Czynni-
kami ryzyka są długi czas operacji w ułożeniu na brzu-
chu i ucisk na gałkę oczną.

Słowa kluczowe: okołooperacyjna utrata widzenia, 
operacja kręgosłupa, zamknięcie tętnicy środkowej 
siatkówki, dzieci

Introduction: Perioperative visual loss is one of the 
most serious complications of spine surgery. Despite its 
extremely rare occurrence (ranging from 0,01% to 1%), 
it also happens in pediatric population. The two main 
causes are ischaemic optic neuropathy and central ret-
inal artery occlusion.
Material and methods: retrospective case presentation.
Results: A seven-and-a-half-year-old patient, one 
day after scoliosis surgery, reported that she couldn’t 
see with her right eye. Ophthalmological examination 
showed in the right eye: no light perception, amaurotic 

pupil, attenuated retinal vessels and ‘cherry-red spot’ ap-
pearance of the macula. The examination of the left eye, 
apart from reduced visual acuity, was normal. No ab-
normalities were found in the head magnetic resonance 
with diffusion-weighted imaging and angiography.
Discussion: central retinal artery occlusion is a rare 
cause of perioperative visual loss and is associated with 
poor prognosis for recovery of visual function in the 
affected eye. Risk factors are: extended duration of the 
surgery in the prone position and the pressure on the 
eyeball.
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VIV/9.

Zmiany oczne w przebiegu choroby Behceta
Ocular changes in Behcet Disease

Joanna Dżbik, Joanna Brydak-Godowska, Monika Turczyńska,  
Dariusz Kęcik
Klinika Okulistyki SKDJ UCK WUM

Wstęp: Choroba Behceta (ChB) to rzadkie w Polsce 
schorzenie, w którym dochodzi do stanu zapalnego 
każdego kalibru naczyń. Podłoża choroby dopatruje 
się w czynnikach autoimmunologicznych, środowi-
skowych oraz genetycznych. Jedną z manifestacji 
choroby jest zapalenie błony naczyniowej. Do posta-
wienia rozpoznania służą ICBD.
Materiał i metody: Przedstawiamy przypadki dwóch 
mężczyzn w wieku 27 oraz 30 lat leczonych w Klini-
ce Okulistyki z powodu jednostronnego zapalenia 
błony naczyniowej, którzy spełnili rozpoznanie ChB. 
U pacjentów w celu wykluczenia innych przyczyn 
zgłaszanych dolegliwości wykonano szereg badań 
dodatkowych. Niezbędne były konsultacje lekarzy 
innych specjalności. Ponadto wykonano szczegółową 
diagnostykę okulistyczną.
Wyniki: W pierwszym przypadku zastosowano lecze-
nie cyklosporyną oraz sterydami. Celem utrzymania 
jak najlepszej ostrości wzroku w czasie zaostrzenia 
choroby, powikłanej wylewem krwi do komory ciała 

szklistego oraz obrzękiem plamki, zastosowano pulsy 
Solu-Medrolu, które następnie zastąpiono encorto-
nem. Uzupełniająco stosowano leczenie miejscowe. 
Uzyskano remisję objawów okulistycznych oraz zado-
walającą ostrość wzorku.
Drugi pacjent zgłosił się do Kliniki z ostrością wzroku 
na poziomie p.ś., ze znacznie nasilonym stanem za-
palnym, wylewem krwi do komory ciała szklistego, 
trakcyjnym odwarstwieniem siatkówki i odłączeniem 
naczyniówki. Zastosowano kortykoterapię ogólną i 
miejscowe leczenie przeciwzapalne, uzyskując remi-
sję stanu zapalnego, ale ostrość wzroku była na pozio-
mie b.p.ś.
Omówienie: W omawianych przypadkach rozpozna-
nie ChB sprawiało trudności diagnostyczne. Niektóre 
badania sugerują znacznie większą częstość występo-
wania choroby. Rozpoznanie ChB na wczesnym etapie 
pozwala na szybkie wdrożenie leczenia oraz zapobie-
ganie ciężkim powikłaniom.

Introduction: Behcet Disease (BD) is an infrequent 
illness in Poland in which we can observe the inflam-
mation of the vessels of all size. The pathogenesis of BD 
seem to be in autoimmunological, environmental and 
genetic factors. One of the symptoms of BD is uveitis. 
ICBD are used to recognize disease.
Materials and methods: We present two cases of men 
at the age of 27 and 30 years old treated in Ophtalmolo-
gy Clinic because of unilaterat uveitis. Both of them ful-
filled ICBD. To exclude other diseases many of additional 
examinations were made. Supplementary consultations 
of other specialists were needed.Accurate ophthalmolo-
gy testing was made.
Results: In the first case the patient was treated with 
cyslospirini and corticosteroids. When excerbation of ill-
ness was observed, with intravitreous hemmorage, mac-
ular oedema, Solu-Medrol pulse was used to achieve the 

best visual acuity. Later we replace the treatment with 
Encorton. Additionaly, local treatment was applayed. 
The regression of ocular signs and sufficient visual acui-
ty were achieved.
The second patient came to the Clinic with visual acui-
ty as sense of light, with intensive uveitis, intravitreous 
hemmorage, retinal detachment and disconnection of 
uvea. The treatment as general corticosteroids and lo-
cal drops made reduce of local inflammation, but visual 
acuity was on the level of lack of light.
Discussion: In both cases the recognition of BD was not 
obvious. Some data suggested that the occurrence of 
BD is more frequent. The early recognition of the disease 
made it possible to start the treatment quickly and avoid 
serious complications.

Key words: Behcet Disease, ocular changes
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VIV/10.

Ocena terapii immunosupresyjnej w leczeniu przewlekłego 
zapalenia błony naczyniowej
Evaluation of immunosuppressive therapy in the treatment 
of chronic uveitis

Maja Waszczyk-Łączak1, Jacek P. Szaflik2

1. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
2. Katedra i Klinika Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Cel: Celem pracy była ocena skuteczności leczenia 
immunosupresyjnego zastosowanego u pacjentów z 
nieinfekcyjnym zapaleniem błony naczyniowej oka.
Materiały i metody: Przeprowadzono retrospek-
tywną analizę danych pacjentów z nieinfekcyjnym 
zapaleniem błony naczyniowej oka, przyjętych do 
Samodzielnego Publicznego Uniwersyteckiego 
Szpitala Okulistycznego w Warszawie w okresie od 
stycznia 2009 do stycznia 2017. W pierwszej części 
badania zakwalifikowano 61 pacjentów otrzymują-
cych antymetabolity - 31 pacjentów z grupy 1 otrzy-
mywało mykofenolan mofetylu, a 30 pacjentów z 
grupy 2 otrzymywało azatioprynę. W drugiej części 
badania wyodrębniono dziewiętnastu pacjentów 
otrzymujących mykofenolan mofetilu, u których 
okres obserwacji wynosił przynajmniej trzydzieści 
sześć miesięcy.
Wyniki: Pożądaną redukcję dawki GKS oraz popra-
wę ostrości wzroku częściej uzyskiwano u pacjentów 

leczonych mykofenolanem mofetylu niż u otrzymu-
jących azatioprynę (84% pacjentów w porównaniu  
z 60% i 27% pacjentów odpowiednio w porównaniu 
z 13%); różnice te były istotne statystycznie (p <0,05). 
Długofalowy efekt leczenia mykofenolanem mofetilu 
oceniano na podstawie zmian w ostrości wzroku.  
Z trzydziestu jeden oczu badanych pacjentów – dwa-
dzieścia (64%) uzyskało stabilizację widzenia, popra-
wa wystąpiła w ośmiu oczach (26%), a pogorszenie  
w trzech (10%).
Wnioski: Mykofenolan moftilu jest nie tylko skutecz-
niejszy od azatiopryny w leczeniu nieinfekcyjnego za-
palenia błony naczyniowej ale także dowiedziono iż, 
jego efektywność utrzymuje się w czasie.

Słowa kluczowe: nieinfekcyjne Zapalenia Błony 
Naczyniowej, leczenie immunosupresyjne, mykofe-
nolan mofetilu, azatiopryna, polscy pacjenci, efekt 
terapeutyczny

Purpose: The aim of the study was to evaluate the 
effectiveness of immunosuppressive treatment in pa-
tients with non-infectious uveitis.
Materials and method: A retrospective analysis of 
the data of patients with non-infectious uveitis ad-
mitted to the Independent Public University Oph-
thalmology Hospital in Warsaw from January 2009 
to January 2017 was performed. In the first part of 
the study, 61 patients receiving antimetabolites were 
enrolled - 31 patients in Group 1 received mycophe-
nolate mofetil and 30 patients in Group 2 received 
azathioprine. The second part of the study included 
nineteen patients receiving mycophenolate mofetil 
with a follow-up period of at least thirty-six months.
Results: The corticosteroid-sparing therapy was more 

often effective, and an improvement of visual acuity 
more frequent inpatients treated with mycophenolate 
mofetil than in these receiving azathioprine (84% pa-
tients vs. 60%, and 27% patientsvs. 13%, respectively); 
these differences were statistically significant (p<0.05). 
The long-term effect of mycophenolate mofetil treat-
ment was assessed on the basis of changes in visual 
acuity. Out of thirty-one eyes of the studied patients, 
twenty (64%) achieved visual stabilization, improve-
ment occurred in eight eyes (26%), and deterioration in 
three (10%).
Conclusions: Mycophenolate mofetil is not only more 
effective than azathioprine in the treatment of non-in-
fectious uveitis, it has also been shown to be effective 
over time.
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VIV/11.

Porównanie wyników pomiaru amplitudy akomodacji 
w nowym autorefraktometrze zamkniętego pola 
z dotychczas stosowanymi metodami
Comparison of the Amplitude of Accommodation Measured 
Using a New-Generation Closed-Field Autorefractor with 
Conventional Subjective Methods

Piotr Kanclerz1,2, Szymon Radomski1

1. Przychodnia Lekarska Hygeia, Gdańsk, Polska
2. Helsinki Retina Research Group, University of Helsinki, Finland

Wstęp: Amplituda akomodacji (AA) oka zmniejsza 
się wraz z wiekiem, natomiast to obniżenie staje się 
istotne klinicznie po 40. roku życia. U młodszych pa-
cjentów, niedomoga akomodacji może być przyczyną 
objawów astenopijnych. Celem pracy było porów-
nanie zgodności pomiarów amplitudy akomodacji  
w nowym autorefraktometrze zamkniętego pola,  
z konwencjonalnymi metodami pomiaru.
Materiał i metoda: Przebadano 84 zdrowe osoby 
w wieku od 19 do 50 roku życia. AA została zmierzo-
na obiektywnie autorefraktometrem Nidek (AR-1a; 
Nidek Co., Ltd., Tokyo, Japan) oraz subiektywnie 
metodami push-up (PU) i metodą szklieł ujemnych 
(z ang. ML – minus lens) w losowej kolejności. Po-
równanie między metodami wykonano przy uży-
ciu testu ANOVA, testu korelacji Pearsona, a także 
metodą Bland-Altmana. Tylko wyniki prawego oka 
użyto do analizy.

Wyniki: AA zmierzona przy pomocy autorefrakto-
metru Nidek (3.43±1.94 D) była wyraźnie niższa niż 
w technikach PU (7.67±2.38 D; p<0.001) oraz ML 
(7.60±2.81 D; p<0.001) methods. Różnica pomiędzy 
subiektywnymi metodami PU i ML nie była istotna 
statystycznie (p=1.0). Korelacja pomiędzy pomiara-
mi urządzeniem Nidek oraz metodami PU i ML była 
umiarkowana (odpowiednio r=0.5502 i r=0.6832), 
natomiast silna dla metod subiektywnych (r=0.7821).
Wnioski: Dodatnie funkcji pomiaru AA do autorefrak-
tometru zamkniętego pola doskonale wpasowuje się 
w metodykę pracy okulistycznym i optometrycznej. 
Jednakże korelacja pomiędzy pomiarami urządze-
niem Nidek, a dotychczas stosowanymi metodami 
subiektywnymi była umiarkowana.

Słowa kluczowe: amplituda akomodacji, autorefrak-
tometr, prezbiopia, methoda push-up

Introduction: The accommodative capacity of the eye 
decreases with age, and this decline becomes clinically 
relevant from the age of 40 years. In younger patients, 
accommodative insufficiency is a cause of visual fatigue 
and ocular asthenopia. This study aims to compare and 
assess the agreement of the objective amplitude of ac-
commodation (AA) measured using a new-generation 
closed-field autorefractor with conventional subjective 
methods.
Methods: In total, 84 healthy individuals with an age 
range of 19 to 50 years participated in this cross-sec-
tional study. AA was measured objectively with a Nidek 
autorefractor (AR-1a; Nidek Co., Ltd., Tokyo, Japan) and 
subjectively using push-up (PU) and minus-lens (ML) 
methods in a random order. Comparison between differ-
ent methods was performed using ANOVA, the Pearson 

correlation test, the Bland and Altman method. Only the 
right-eye results were used for analysis.
Results: AA measured using the Nidek autorefrac-
tor (3.43±1.94 D) was significantly lower than that 
measured with PU (7.67±2.38 D; p<0.001) and ML 
(7.60±2.81 D; p<0.001) methods. The difference be-
tween the subjective methods was not significant statis-
tically (p=1.0). The correlation for Nidek measurements 
and PU and ML methods was moderate (r=0.5502 and 
r=0.6832, respectively), while it was strong when com-
paring subjective methods (r=0.7821).
Conclusions: Although employing AA measurements 
within a closed-field autorefractor excellently fits 
into the working streamline process, the correlation 
between this method and currently used subjective 
methods is moderate.
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Uwaga – czerniak!
Attention – melanoma! 

Bożena Romanowska-Dixon, Anna Markiewicz
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie 
Klinika Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Czerniak błony naczyniowej to złośliwy nowotwór 
zagrażający życiu. Skuteczność miejscowego leczenia 
wynosi 95%, natomiast nie ma skutecznych metod 
leczenia przerzutów odległych. Ich wystąpienie to wy-
rok śmierci dla pacjenta.
Warto pamiętać, że istotnym czynnikiem ryzyka wy-
stąpienia przerzutów jest wielkość guza. Im wcześniej 

rozpoznany tym większe są szanse przeżycia chorego. 
Przeciwwskazane jest również wykonywanie operacji 
wewnątrzgałkowych przed unieczynnieniem guza (le-
czenie napromienianiem).
Przedstawiamy przypadki opóźnionej diagnozy czer-
niaka naczyniówki i czerniaka ciała rzęskowego i dal-
sze losy pacjentów.

Uveal melanoma is a life-threating malignant tumor. 
The effectiveness of focal treatment is 95%, but there 
are no effective treatments for distant metastases. The 
appearance of metastases is a death sentence for the pa-
tient. It is worth remembering that the size of tumor is an 
important risk factor for the occurrence of metastases.
The earlier it is diagnosed, the greater are the chances 

of patient’s survival. It is also contraindicated to per-
form intraocular surgery before tumor treatment (ra-
diation therapy).
We present the cases of delayed diagnosis of choroidal 
melanoma and ciliary body melanoma and the further 
fate of the patients.
Key words: uveal melanoma, delayed diagnosis
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VV/2.

Brachyterapia Ru-106 całego odcinka przedniego 
w leczeniu guzów tęczówki i ciała rzęskowego
Whole anterior segment irradiation with ruthenium 
plaque 

Iwona Rospond-Kubiak1, Wojciech Adamski1, Weronika Mularska1, 
Adam Chicheł2

1. Katedra Okulistyki I Klinika Okulistyczna, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2. Zakład Brachyterapii, Wielkopolskie Centrum Onkologii

Cel: ocena wyników wstępnych napromienienia całe-
go odcinka przedniego (tęczówki i ciała rzęskowego 
360 stopni)
Materiał i metoda: Analiza retrospektywna danych 
pacjentów operowanych w Katedrze i Klinice Oku-
listyki UMP w latach 2018-2021. Wszystkie zabiegi 
wykonywano przy użyciu aplikatora CCB po okrężnym 
odpreparowaniu spojówki. Następnie na czas napro-
mieniania spojówkę zszywano linijnie ponad płytką.
Wyniki: Zidenytfikowano 8 pacjentów: 5 mężczyzn, 3 
kobiety w śr. wieku 65,5 lat.
W 2 przypadkach procedura napromienienia całe-
go odcinka przedniego była wykonana jako zabieg 
ratunkowy z powodu wznowy, w pozostałych 6 

przypadkach – jako zabieg pierwszego rzutu. Średni 
okres obserwacji wynosił 15 miesięcy.
We wszystkich przypadkach uzyskano stabilizację 
procesu, nie obserwowano przerzutów odległych u 
żadnego z pacjentów. Końcowa ostrość wzroku uległa 
pogorszeniu o więcej niż 3 linie jedynie w 1 przypad-
ku, zaćmę operowano u 4 pacjentów.
Wnioski: Napromienienie całego odcinka przedniego 
płytką Ru-106 pozwala zachować gałkę oczną w nie-
których przypadkach czerniaka okrężnie naciekające-
go ciało rzęskowe.

Słowa kluczowe: Czerniak ciała rzęskowego, napro-
mienianie, brachyterapia,

The aim: to evaluate the preliminary results of the 
whole anterior segment irradiation with the use of ru-
thenium plaque
Material and method: The medical charts of the pa-
tients treated at our institution between 2018-2021 
for the iris and/or ciliary body melanoma with cir-
cumferential growth were retrospectively reviewed. 
During all procedures the ruthenium CCB applicator 
was directly placed on the entire cornea after con-
junctival peritomy. Then the conjunctiva was su-
tured over the plaque forming the Gundersen’s flap.
Results: We identified 8 patients: 5 men, 3 women in 

the mean age of 65,5 years. In 2 cases the procedure 
was performed for relapsed iris melanoma, in the oth-
er 6 – as the primary treatment. The mean follow-up 
was 15 months. Local tumour control was achieved in 
all patients, none of them developed distant metasta-
ses. The final visual acuity dropped more than 3 lines 
only in one patient, cataract surgery was performed 
in 4 patients.
Conclusions: The whole anterior segment irradiation 
with the use of ruthenium plaque could be an alterna-
tive to enucleation in some patients with circumferential 
growth of the ciliary body melanoma.
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VV/4.

Efekt kosmetyczny enukleacji z powodu czerniaka błony 
naczyniowej
Cosmetic outcome of enucleation for uveal melanoma

Weronika Pociej-Marciak, Bożena Romanowska-Dixon
Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Katedra Okulistyki UJCM w Krakowie, 
Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Cel: Celem pracy była ocena efektu kosmetycznego 
po enukleacji z powodu czerniaka błony naczyniowej. 
Subiektywnej oceny dokonali pacjenci, a obiektywnej 
oceny dokonali badacze.
Metody: Do badania o charakterze przekrojowym 
włączono pacjentów po enukleacji z powodu czernia-
ka błony naczyniowej. Badani pacjenci zgłosili się na 
wizytę kontrolną w okresie od maja 2015 do stycznia 
2017. Subiektywna ocena efektu opierała się na krót-
kim kwestionariuszu składającym się z 4 pytań doty-
czących efektu kosmetycznego po enukleacji. Aby 
uzyskać obiektywną ocenę efektu badacze oceniali na 
wystandaryzowanych zdjęciach: podobieństwo ko-
loru protezy do oka towarzyszącego, symetrię bruzd 
górnych, prawidłowość ułożenia powiek oraz rucho-
mość protezy w 4-stopniowej skali.
Wyniki: Badanie objęło 90 pacjentów. Implant oczo-
dołowy został użyty u 58 pacjentów. Ogólna subiek-
tywna ocena efektu kosmetycznego wynosiła 3,5/4 
w grupie z implantem i 3,3/4 w grupie bez implantu. 

Pacjenci wyżej oceniali efekt kosmetyczny niż badacze 
(p<0,05). Ogólna obiektywna ocena efektu kosme-
tycznego wynosiła 3,3/4 możliwe w grupie z implan-
tem i 2,3/4 w grupie bez implantu (p<0,001). Ogólna 
subiektywna ocena nie była związana z ogólną obiek-
tywną oceną bez względu na obecność implantu.
Wnioski: Badanie pokazało, że pacjenci po enukleacji 
z powodu czerniaka błony naczyniowej oceniali wy-
soko swój pooperacyjny efekt kosmetyczny. Pacjenci 
wyżej oceniali efekt enukleacji niż badacze. Obecność 
implantu poprawiała obiektywną ocenę ruchomości 
protezy, symetrii bruzd górnych oraz ułożenia powiek. 
Ocena efektu kosmetycznego po enukleacji powinna 
stać się rutynową praktyką kliniczną. Pacjenci po enu-
kleacji powinni mieć zapewnioną regularną wymianę 
protezy, aby zwiększyć zadowolenie z pooperacyjne-
go efektu kosmetycznego.

Słowa kluczowe: proteza oczna, implant oczodoło-
wy, efekt kosmetyczny, czerniak błony naczyniowej

Aim: We aimed to assess the cosmetic outcome of enu-
cleation in patients with uveal melanoma. A subjective 
assessment by patients and an objective assessment by 
investigators were performed.
Methods: A cross-sectional study included patients after 
enucleation for uveal melanoma. All patients underwent 
a follow-up visit between May 2015 and January 2017. 
The subjective assessment was based on a questionnaire 
consisting of 4 questions. For the objective assessment, 
investigators evaluated the photographs of the eyes for: 
color matching between the prosthetic and healthy eye, 
symmetry of the upper eyelid sulcus, eyelid position, and 
prosthetic eye motility, rated on a 4-point scale.
Results: The study included 90 patients. An orbital im-
plant was used in 58 patients. In the subjective assess-
ment, the overall score was 3.5/4 for patients with an 
implant and 3.3/4 points for those without an implant. 

Patients rated the outcome higher than investigators did 
(p<0.05). The overall score in the objective assessment 
was 3.3/4 for patients with an implant and 2.3/4 for 
those without an implant (p<0.001). The overall subjec-
tive assessment score was not associated with the over-
all objective assessment score either in patients with or 
without an implant.
Conclusions: The study showed a high subjective rating 
of the postenucleation cosmetic outcome. The outcome 
was rated higher by patients than by investigators. The 
objective assessment score was higher for patients with 
an orbital implant in terms of prosthetic eye motility, 
symmetry of the upper lid sulcus, and eyelid position. 
The assessment of the outcome after enucleation should 
become part of routine clinical practice. Patients after 
enucleation should undergo regular replacement of an 
ocular prosthesis to ensure higher satisfaction.
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VV/5.

Terapia Beovue – trudne przypadki
Beovue therapy – difficult cases 

Sława Borowska 
Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Klinika Profesora Jerzego Szaflika

W pracy przedstawiono przypadki niepowodzenia  
w terapii neowaskularyzacji podsiatkówkowej w 
przebiegu wAMD oraz zakrzepu żyły środkowej 
siatkówki. Pęknięcie nabłonka barwnikowego po 
pierwszej iniekcji Beovue u pacjenta z CNV z towa-
rzyszącym PED. Gwałtownie postępujące włóknienie 
neowaskularyzacji podsiatkówkowej prowadzące 

do znacznego spadku ostrości wzroku z 0,6 do 0,05 
po 3 iniekcji. Przypadek zakrzepu niedokrwiennego 
żyły środkowej siatkówki ze znaczącym obrzękiem 
siatkówki.

Słowa kluczowe: Beovue, pęknięcie RPE, blizna 
tarczowata

The article presents cases of failure in the treatment of 
choroidal neovascularization, in the course of wAMD 
and in the treatment of central retinal vein occlusion.
1. Rupture of the pigment epithelium after the first injec-
tion of Beovue in a CNV patient with PED.

2. Rapidly progressive fibrosis of choroidal neovascular-
ization leading to a significant decrease in visual acuity 
from 0.6 to 0.05 after 3 injections.
3. A case of ischaemic thrombosis of the central vein of  
the retina with significant retinal edema.
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Dieta i styl życia modulują aktywność endogennego 
układu antyoksydacyjnego u pacjentów ze zwyrodnieniem 
plamki związanym z wiekiem (AMD): korelacje z 
nasileniem choroby

Elżbieta Krytkowska1, Aleksandra Grabowicz1, Elżbieta Cecerska-Heryć2, 
Daria Śleboda-Taront2, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska1,  
Barbara Dołęgowska2, Anna Machalińska1

1. I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2. Zakład Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Cel: Celem pracy była ocena aktywności składników 
układu antyoksydacyjnego u pacjentów z AMD. Ana-
lizie poddano również wpływ stylu życia i czynników 
dietetycznych na aktywność endogennych przeciwu-
tleniaczy i kliniczne parametry nasilenia choroby.
Metody: Do badania włączono 330 pacjentów z AMD 
oraz 121 osób z grupy kontrolnej. Wykonano pomiary 
aktywności określonych czynników układu antyoksy-
dacyjnego w krwinkach czerwonych i płytkach krwi. 
Oceniono nawyki żywieniowe pacjentów oraz ich 
aktywność fizyczną, a każdy uczestnik badania został 
poddany dokładnemu badaniu okulistycznemu.
Wyniki: Badanie wykazało, iż pacjenci z AMD spoży-
wali znacznie mniej tłustych ryb i jaj niż grupa kon-
trolna (odpowiednio p = 0,008 i p = 0,04). W grupie 
AMD aktywność fizyczna korelowała dodatnio z VA 
(Rs = +0,17, p = 0,003) oraz ujemnie ze stopniem za-
awansowania AMD (Rs = -0,14, p = 0,01). W analizie 
wieloczynnikowej wykazano, iż AMD było zmienną 

niezależną związaną z niższym poziomem katalazy 
RBC (β = -0,37, p <0,001) z wyższym stężeniem kata-
laz PLT (β = +0,25, p <0,001), RBC GPx (β = +0,26, p 
<0,001), PLT GPx (β = +0,16, p = 0,001), RBC R-GSSG (β 
= +0,13, p = 0,009), PLT R-GSSG (β = +0,12, p = 0,02) 
oraz transferazy RBC GSH (β = +0,23, p <0,001).
Wnioski: U pacjentów z AMD występuje zaburzenie 
równowagi w układzie antyoksydacyjnym, a aktyw-
ność określonych składników tego układu jest po-
wiązana z nasileniem choroby i zależy od nawyków 
żywieniowych. Wyniki badania wyraźnie pokazują, iż 
dieta bogata w zielone warzywa, ryby i oleje bogate 
w omega-3, uzupełniona ćwiczeniami fizycznymi, 
jest korzystna dla pacjentów z AMD, ponieważ może 
opóźnić postęp choroby i pomóc w utrzymaniu lep-
szej funkcji wzroku.

Słowa kluczowe: zwyrodnienie plamki związane z 
wiekiem (AMD), układ antyoksydacyjny, dieta
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Dietary and Lifestyle Factors Modulate the Activity of the 
Endogenous Antioxidant System in Patients with  
Age-Related Macular Degeneration: Correlations  
with Disease Severity 

Elżbieta Krytkowska1, Aleksandra Grabowicz1, Elżbieta Cecerska-Heryć2, 
Daria Śleboda-Taront2, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska1,  
Barbara Dołęgowska2, Anna Machalińska1

1. I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2. Zakład Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Aim: The aim of the study was to evaluate the activity 
of the antioxidant system components in patients with 
AMD. The influence of lifestyle and dietary factors on the 
activity of endogenous antioxidants and clinical param-
eters of disease severity were also analyzed.
Methods: 330 patients with AMD and 121 healthy par-
ticipants were recruited to the study. The activity of com-
ponents of the antioxidant system were measured in red 
blood cells and platelets. Patients’ dietary habits and phys-
ical activity were assessed, and each study participant un-
derwent a thorough ophthalmologic examination.
Results: Patients with AMD consumed significantly less 
fatty fish and eggs than the control group (p = 0.008 
and p = 0.04, respectively). In the nAMD group, VA cor-
related positively with green vegetable consumption 
(Rs = +0.24, p = 0.004) and omega-3-rich oil intake (Rs 
= +0.17, p = 0.03). In the AMD group, physical activity 

correlated positively with VA (Rs = +0.17, p = 0.003) and 
negatively with the severity of AMD (Rs = -0.14, p = 
0.01). Multivariate analysis showed that AMD was asso-
ciated with a lower RBC catalase (β = -0.37, p< 0.001) 
and higher PLT catalase (β=+0.25, p < 0.001), RBC GPx 
(β = +0.26, p< 0.001), PLT GPx (β = +0.16, p =0.001), 
RBC R-GSSG (β = +0.13, p = 0.009), PLT R-GSSG (β = 
+0.12, p = 0.02) and RBC GSH transferase (β = +0.23, p 
< 0.001) activity.
Conclusions: There is an imbalance in the antioxidant 
system in patients with AMD, and the activity of certain 
components of this system is related to the severity of 
the disease and depends on eating habits. The diet rich 
in green vegetables, fish and omega-3-rich oils, sup-
plemented by physical exercise, is beneficial for AMD 
patients, as it might delay disease progression and help 
retain better visual function.
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Rola czynników fenotypowych i genetycznych w progresji 
zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) 
– 3-letnia obserwacja
The influence of phenotypic and genetic factors on age-
related macular degeneration (AMD) progression –  
a 3-year-follow-up

Elżbieta Krytkowska, Aleksandra Grabowicz,  
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Anna Machalińska
I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Cel: Celem badania była analiza wpływu obrazu 
klinicznego choroby a także demograficznych i śro-
dowiskowych czynników ryzyka na progresję AMD  
w 3-letniej obserwacji.
Metody: Do badania włączono 94 pacjentów z wcze-
snym lub średniozaawansowanym AMD sklasyfikowa-
nych w oparciu o system Ferrisa. Przeprowadzono szcze-
gółowy wywiad medyczny z uwzględnieniem ogólnego 
stanu zdrowia oraz stosowanych leków. Wykonano oce-
nę ostrości wzroku, kolorowe zdjęcia oraz badanie au-
tofluorescencji dna oka, jak również szczegółową ana-
lizę morfologiczną siatkówki i naczyniówki w oparciu o 
optyczną koherentną tomografię (OCT) celem wykrycia 
obecności poszerzonych naczyń naczyniówki (pa-
chyvessels) oraz określonych typów druzów. Ponadto 
analizie poddano wpływ 3 określonych polimorfizmów 
genetycznych AMD (CFH Y402H, ARMS2 A69S i PRPH2 c.
582-67T>A) na przebieg choroby. Pacjentów wezwano 
na ponowne badanie okulistyczne po 3 latach.

Wyniki: Spośród 94 pacjentów z AMD, u 48 osób wy-
kazano progresję AMD, podczas gdy u pozostałych 46 
osób nie wykazano pogorszenia choroby w 3-letniej 
obserwacji. Progresja choroby była istotnie związa-
na z gorszą wyjściową ostrością wzroku (OR=3,56, 
p=0,04), mniejszą grubością naczyniówki (OR=0,99, 
p=0,049) oraz obecnością wysiękowej postaci AMD w 
oczach towarzyszących (OR=4,17, p =0,04). Podobnie, 
wyższe ryzyko progresji AMD pojawiło się u osób su-
plementujących tyroksynę (OR=3,75, CI=1,08-12,97).
Wnioski: Obrazowanie struktur siatkówkowo-naczy-
niówkowych może pomóc w identyfikacji pacjentów 
z wysokim ryzykiem progresji AMD. W przyszłości 
ułatwi to wprowadzenie spersonalizowanych algoryt-
mów diagnostycznych do praktyki klinicznej.

Słowa kluczowe: zwyrodnienie plamki związane  
z wiekiem (AMD), naczyniówka, druzy, pachyvessels, 
progresja

Aim: The aim of this study was to analyze the relation-
ship between AMD progression and phenotypic, de-
mographic and environmental risk factors that would 
affect disease development over a 3-year follow-up. In 
addition, the influence of 3 genetic AMD polymorphisms 
(CFH Y402H, ARMS2 A69S and PRPH2 c.582-67T>A) on 
AMD deterioration was investigated.
Methods: 94 patients with early and intermediate AMD, 
classified according to the Ferris’ classification system, 
were included in the study. A detailed medical history 
and thorough ophthalmologic examination was con-
ducted with color fundus photography, fundus autoflu-
orescence imaging and detailed morphological analysis 
of the retina and choroid based on optical coherence 
tomography (OCT). Moreover, the influence of 3 specific 
AMD genetic polymorphisms (CFH Y402H, ARMS2 A69S 
and PRPH2 c.582-67T> A) on the course of the disease 

was analyzed. Patients were re-called for ophthalmolog-
ical examination after 3 years.
Results: Among 94 patients with previously diagnosed 
AMD 48 of them demonstrated AMD progression and 
46 showed no disease worsening as analyzed at 3 years. 
Disease progression was observed to be significantly 
associated with worse initial visual acuity (OR=3.56, 
p=0.04), lower choroidal thickness (OR=0.99, p=0.049) 
and presence of wet AMD subtype in fellow eyes 
(OR=4.17, p=0.04). Likewise, a higher risk of AMD pro-
gression appeared in those subjects with an active thy-
roxine supplementation (OR=3.75, CI=1.08-12.97).
Conclusions: Imaging assessment of chorioretinal 
structures may help to identify and stratify those pa-
tients at high risk for AMD progression. This will enable 
the introduction of personalized diagnostic algorithms 
into ophthalmologic clinical practice.
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Niewysiękowa neowaskularyzacja w plamce –  
obserwacja roczna
Non-exudative macular neovascularization –  
one-year follow-up 

Joanna Gołębiewska, Magdalena Rerych, Katarzyna Paczwa,  
Radosław Różycki
Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Cel badania: przedstawienie rocznej obserwa-
cji pacjentów z niewysiękową neowaskularyzacją  
w plamce.
Materiał i metoda: Do tego prospektywnego ba-
dania włączono 10 pacjentów, u których w badaniu 
angiografii optycznej koherentnej tomografii po-
twierdzono neowaskularyzację w plamce, niepowi-
kłaną płynem podsiatkówkowym. U 6 pacjentów bez-
objawowa neowaskularyzacja była związana z AMD, 
u 4 z pogrubieniem naczyniówki. W badaniu OCT 
analizowano strukturę siatkówkę i obecność płynu 

podsiatkówkowego, w angio-OCT oceniano obecność 
neowaskularyzacji podsiatkówkowej.
Wyniki: w ciągu rocznej obserwacji u 3 pacjentów 
(3 oczy) pojawił się płyn podsiatkówkowy i te osoby 
otrzymały iniekcje anty-VEGF. U pozostałych pacjen-
tów noewaskularyzacja pozostała bezobjawowa.
Wnioski: pacjenci z niewysiękową neowaskularyza-
cją w plamce, niezależnie od jej przyczyny, wymagają 
ścisłej obserwacji z powodu wysokiego ryzyka poja-
wienia się płynu podsiatkówkowego i konieczności 
leczenia anty-VEGF.

The aim of the study: presentation of a one-year 
follow-up of patients with non-exudative macular 
neovascularization.
Material and methods: This prospective study involved 
10 patients with macular neovascularization that was 
not complicated with subretinal fluid confirmed in op-
tical coherence tomography angiography examination. 
In 6 patients asymptomatic neovascularization was 
associated with AMD, and in 4 patients with choroidal 
thickening. The structure of the retina and the presence of 
subretinal fluid were analyzed in OCT and the presence of 

choroidal neovascularization was assessed in angio-OCT.
Results: During one-year follow-up in 3 patients (3 eyes) 
occurred subretinal fluid and these patients received an-
ti-VEGF injections. The neovascularization in the remain-
ing patients remained asymptomatic.
Conclusions: patients with non-exudative macular 
neovascularization, regardless of its cause, require close 
monitoring due to: (i) high risk of subretinal fluid occur-
ance and (ii) the need for anti-VEGF treatment.
Key words: non-exudative macular neovascularization, 
subretinal fluid, OCT
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Zmiana na brolucizumab w wysiękowej postaci 
zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem 
niereagującego na bewacizumab
Switching to brolucizumab in neovascular age related 
macular degeneration irresponsive to bevacizumab

Wojciech Adamski, Andrzej Dmitriew
reOptis / Okulistyka Szpitala św. Wojciecha w Poznaniu

Postać wysiękowa zwyrodnienia plamki zwązanego  
z wiekiem wymaga okresowych wizyt kontrolnych 
oraz iniekcji preparatów antyVEGF.
Cel. Celem pracy było przedstawienie i ocena wyni-
ków pacjentów po switchu na brolucizumab
Materiał i metod. Zebrano retrospektywnie wyni-
ki pacjentów z okresu marzec 2021-marzec 2022,  
u których zaobserwowano brak zadowalającej re-
akcji (pogorszenie ostrości wzroku, utrzymujący się 

płyn podsiatkówkowo) po leczeniu bewacizumabem.
Wyniki. Do pracy zakwalifikowano 18 pacjentów, któ-
rzy otrzymali średnio 5,5 iniekcji bewacizumabu przed 
switchem na brolucizumab. U wszystkich pacjentów 
zaobserowowano poprawę anatomii siatkówki oraz 
ostrości wzroku.
Wnioski. Zmiana leku na brolucizumab jest skuteczną 
alternatywą u pacjentów z niezadowalającą reakcją 
na bewacizumab.

Neovascular age related macular degeneration requires 
constant evaluation and antiVEGF injections.
Aim. The aim of the study was to evaluate the effect of 
switching to brolucizumab in patients not responsive to 
bevacizumab.
Material and methods. A retrospective analysis 
of patients between March 2021 and March 2022 
that underwent a switch to brolucizumab follow-
ing an unsuccesfull (deteriorating visual acuity and/

or persistant subretinal fluid) bevacizumab therapy.
Results. The study included 18 patients that received 
a mean number of 5.5 bevacizumab injections before 
switching to brolucizumab. In all cases an improvement 
of retinal anatomy and visual acuity was observed.
Conclusions. Switching to brolucizumab is an effec-
tive alternative for patients with not responsive to 
bevacizumab.
Key words: Switch, brolucizumab, bevacizumab, amd.
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VVI/1.

Badania nad przyczynami występowania 
krótkowzroczności u dzieci urodzonych przedwcześnie
Studies on the causes of myopia in premature babies

Marek Prost
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie
Department of Ophthalmology of the Military Institute of Aviation Medicine, Warsaw, Poland
Center for Pediatric Ophthalmology, Warsaw, Poland 

Krótkowzroczność, która jest najczęstszą zmianą jaką 
stwierdza się w narządzie wzroku u wcześniaków, jest 
przyczyną znacznych utrudnień w normalnym funk-
cjonowaniu tych dzieci w życiu codziennym. 
Cel pracy: Zbadanie przyczyn występowania krótko-
wzroczności u dzieci urodzonych przedwcześnie.
Materiał i metodyka: Badania przeprowadzono u 60 
dzieci urodzonych przedwcześnie w wieku 6-14 lat z 
wadą wzroku -6,0 do -15 D. U wszystkich z nich, poza ru-
tynowymi badaniami oczu, wykonywano pomiary dłu-
gości gałki ocznej, głębokości komory przedniej, grubo-
ści soczewki, długości komory ciała szklistego, refrakcji, 
keratometrię oraz tomografię przedniego odcinka oka. 

Wyniki: Długość gałki ocznej u wcześniaków była 
krótsza niż u ich rówieśników urodzonych o czasie. 
Stwierdzono natomiast płytszą komorę przednią, 
grubszą soczewkę i krótszą komorę ciała szklistego, 
mniejszy promień krzywizny rogówki oraz nieregular-
ności krzywizny rogówki w badaniu tomograficznym. 
Podsumowanie: Przyczyną krótkowzroczności u 
dzieci urodzonych przedwcześnie są zmiany w przed-
nim odcinku oka (płytka komora przednia, grubsza 
soczewka), a nie wydłużenie osi gałki ocznej. 

Słowa kluczowe: dzieci urodzone przedwcześnie, 
krótkowzroczność, patogeneza. 

Myopia, which is the most common change found in eyes 
of the premature babies, causes significant difficulties in 
the normal functioning of these children in everyday life.
Aim of the study: To investigate the cause of myopia in 
premature babies.
Material and methods: The research was carried 
out in 60 prematurely born children aged 6-14 years 
old with myopia of -6.0 to -15 D. In all of them, apart 
from routine eye examinations, the eye axial length, the 
depth of the anterior chamber, the thickness of the lens, 
diameter of the vitreous chamber length and refraction 
was measured. In addition, keratometry and anterior 
eye tomography was performed.

Results: The eye axial length of premature babies was 
shorter than that of their full-term peers. A shallower 
anterior chamber, a thicker lens and a shorter vitreous 
chamber, a smaller radius of corneal curvature and irreg-
ularities in the curvature of the cornea on tomographic 
examinations have been found in these children.
Conclusion: The causes of myopia in preterm infants are 
changes in the anterior segment of the eye (shallow an-
terior chamber, thicker lens), not elongation of eye axial 
length.

Key words: premature babies, myopia, pathogenesis.
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Stosowanie somatropiny a krótkowzroczność
The use of somatropin and myopia

Marek Prost
Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
Centrum Okulistyki Dziecięcej w Warszawie
Department of Ophthalmology of the Military Institute of Aviation Medicine, Warsaw, Poland
Center for Pediatric Ophthalmology, Warsaw, Poland

Somatotropina jest hormonem stosowanym w niedo-
borze hormonu wzrostu u dzieci oraz w zaburzeniach 
wzrostu w przebiegu różnych chorób. Jej długotrwa-
łe stosowanie może powodować zmiany w oczach 
(obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, retinopatię proli-
feracyjną, podwyższenie ciśnienia śródgałkowego) u 
części leczonych dzieci. Pojedyncze prace doświad-
czalne oraz obserwacje kliniczne wskazują, że soma-
totropina może również powodować wydłużenie dłu-
gości osiowej gałki i krótkowzroczność. Zmiany te były 
nie były jednak obserwowane w innych publikacjach. 
Cel pracy: Długoterminowa obserwacja zmian dłu-
gość gałki ocznej i refrakcji u dzieci leczonych hormo-
nem wzrostu.
Materiał i metodyka: Badania wykonano u 11 

dzieci leczonych somatotropiną, u których w odstę-
pach rocznych wykonywano badania narządu wzroku 
z uwzględnieniem refrakcji i pomiarów długości osio-
wej gałki ocznej. 
Wyniki: U 55% obserwowanych dzieci stwierdzo-
no nadmiernie szybki wzrost długości osiowej gałki 
ocznej oraz rozwój lub progresję istniejącej uprzednio 
krótkowzroczności.
Podsumowanie: Stosowanie somatotropiny w okre-
sie rozwojowym u dzieci może powodować nadmier-
ne wydłużenie osiowej długości gałki oraz rozwój lub 
progresję istniejącej uprzednio krótkowzroczności. 

Słowa kluczowe: somatotropina, krótkowzroczność, 
długość osiowa gałki ocznej

Somatropin is a hormone used in the treatment of 
growth hormone deficiency in children and in growth 
disorders in the course of various diseases. Its long-term 
use may cause changes in the eyes (edema of the optic 
nerve disc, proliferative retinopathy, increased intra-
ocular pressure) in some of the treated children. Single 
experimental studies and clinical observations indicate 
that somatropin may also cause elongation of the axial 
length of the globe and myopia. However, these changes 
were not observed in other publications.
Aim of the study: Long-term observation of changes in 
the length of the eyeball and refraction in children treat-
ed with growth hormone.

Material and methods: The studies were performed 
in 11 children treated with somatropin, who had eye 
examinations performed annually, including refraction 
and measurements of the eye axial length.
Results: 55% of the observed children showed an exces-
sively increase in the axial eye length and the develop-
ment or progression of pre-existing myopia.
Conclusion: The use of somatropin in children may 
cause excessive elongation of the eye axial length 
and the development or progression of pre-existing 
myopia. 

Key words: somatotropin, myopia, eye axial length 
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VVI/3.

Nadużywanie antybiotyków w praktyce okulistycznej  
i jak to zmienić?
Overuse of antibiotics in ophthalmic practice and how  
to change it?

Andrzej Grzybowski
Kierownik Katedry Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Kierownik Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych, Poznań
Chair of Ophthalmology, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
Head of the Institute for Research in Ophthalmology, Poznan, Poland

Rozwój oporności bakterii in vitro został wykazany 
już w latach czterdziestych XX wieku, a od tego czasu 
znaczenie tego zjawiska bardzo wzrosło. Powszech-
ne stosowanie antybiotyków w szpitalach, ale także 
w placówkach opieki długoterminowej lub dziennej, 
placówkach ambulatoryjnych, przemysłowej produk-
cji zwierzęcej i opiece weterynaryjnej sprzyja roz-
wojowi i przetrwaniu opornych szczepów bakterii. 

Zakażenia wywołane przez szczepy antybiotyko-
oporne mogą być nie tylko trudniejsze do leczenia, 
ale także powodować zwiększoną zachorowalność.  
Ze względu na wieloczynnikowy charakter antybio-
tykooporności, bardzo ważnym pytaniem jest to, czy 
my jako okuliści powinniśmy ograniczyć nadużywanie 
antybiotyków i jak to zrobić. 

The development of in vitro bacterial resistance was 
demonstrated as early as the 1940s and the impor-
tance of this phenomenon has grown considerably 
since then. The widespread use of antibiotics in hos-
pitals, but also in long-term or day care facilities, out-
patient facilities, industrial livestock production and 
veterinary care favor the development and survival 

of resistant strains of bacteria. Infections caused by 
antibiotic-resistant strains may not only be more dif-
ficult to treat, but also cause increased morbidity. Due 
to the multifactorial nature of antibiotic resistance, a 
very important question is whether we, as ophthal-
mologists, should limit the overuse of antibiotics and 
how to do this.
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VVI/4.

Analiza parametrów komory przedniej oka w zespole 
pseudoeksfoliacji przy użyciu optycznej koherentnej 
tomografii
Anterior eye chamber parameters analysis in pseudoexfoli-
ation syndrome using optical coherence tomography

Anna Nowińska1,2, Michał Dembski1, Klaudia Ulfik-Dembska1

1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,  
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach

Zespół pseudoeksfoliacji (PEX) jest zaburzeniem 
ogólnoustrojowym, charakteryzującym się wytwa-
rzaniem i akumulacją materiału pseudoeksfoliacyj-
nego. Obecność zespołu PEX jest istotnym klinicznie 
czynnikiem zwiększającym ryzyko rozwoju jaskry 
pseudoeksfoliacyjnej. 
Celem pracy była analiza i określenie różnic między 
parametrami przedniej i tylnej powierzchni rogówki, 
wskaźnikami Fouriera, mapami elewacji, grubością 
rogówki, parametrami soczewki, kąta przesączania i 
tęczówki u pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji i 
grupą kontrolną.
Metody: Przeanalizowano łącznie 150 oczu pacjen-
tów z zespołem pseudoeksfoliacji (w wieku 69–86 
lat) oraz 166 oczu pacjentów w grupie kontrolnej (w 
wieku 54–79 lat). Jedno oko każdego pacjenta zostało 
losowo wybrane celem obrazowania przedniego od-
cinka oka. Przedni odcinek oka został zbadany przy 

użyciu optycznej koherentnej tomografii z zastosowa-
niem laserów strojonych (SS-OCT CASIA2). 
Wyniki: Przednia komora oka była istotnie płytsza  
u pacjentów z zespołem PEX niż w grupie kontrolnej 
(2,49 mm vs 3,07 mm; p<0,001). Centralna grubość 
rogówki w grupie PEX wynosiła 549,56 µm i była nie-
znacznie wyższa niż w grupie kontrolnej (540,56 µm). 
Parametry analizy Fouriera rogówki wykazały liczne 
różnice między grupą PEX, a grupą kontrolną. Para-
metry tęczówki wykazały statystycznie istotne różnice 
między grupą PEX, a grupą kontrolną we wszystkich 
czterech kwadrantach oka. 
Wnioski: Zespół PEX charakteryzuje się istotnym 
wpływem na przedni odcinek oka, na który składa-
ją się wyższe wartości keratometryczne przednie i 
tylne, mniejsza głębokość komory przedniej, zwięk-
szona grubość tęczówki oraz węższe parametry kąta 
przesączania. 

Pseudoexfoliation syndrome (PEX) is a systemic disorder 
characterized by the production and accumulation of 
pseudoexfoliation material. The presence of PEX syn-
drome is a clinically significant factor that increases the 
risk of developing pseudoexfoliative glaucoma. 
The study aimed to analyze and determine the differ-
ences between the parameters of the anterior and pos-
terior surface of the cornea, Fourier’s indexes, elevation 
maps, corneal thickness, lens parameters, the iris, and 
the filtering angle in patients with pseudoexfoliation 
syndrome and the control group.
Methods: A total of 150 eyes of patients with pseudo-
exfoliation syndrome (aged 69–86 years) and 166 eyes 
of patients in the control group (aged 54–79 years) were 
analyzed. One eye of each patient was randomly selected 
for imaging the anterior segment of the eye. The anteri-
or segment of the eye was examined using swept-source 

optical coherence tomography (CASIA2 SS-OCT).
Results: The anterior chamber of the eye was signifi-
cantly shallower in patients with PEX syndrome than in 
the control group (2.49 mm vs 3.07 mm; p <0.001). The 
central corneal thickness in the PEX group was 549.56 
µm and was slightly higher than in the control group 
(540.56 µm). The parameters of the Fourier analysis of 
the cornea showed numerous differences between the 
PEX group and the control group. Iris parameters showed 
statistically significant differences between the PEX 
group and the control group in all four eye quadrants.
Conclusions: The PEX syndrome is characterized by 
a significant influence on the anterior segment of the 
eye, which consists of higher anterior and posterior 
keratometric values, a smaller anterior chamber depth, 
increased iris thickness, and narrower filter angle 
parameters.
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Irydoangiografia fluoresceinowa jako metoda określania 
zaburzeń naczyniowych w tęczówce u pacjentów w różnych 
stadiach zaawansowania zespołu pseudoeksfoliacji
The iris fluorescein angiography as a method for 
determination of vascular changes at various stages of 
pseudoexfoliation syndrome

Małgorzata Frankowska-Gierlak 
CSK MSWiA

Wstęp: Zespół pseudoeksfoliacji (PEX) to związany 
z wiekiem proces degeneracyjny. Nagromadzenie 
materiału pseudoeksfoliacyjnego (PEM) sprzyja 
uszkodzeniu i przerwaniu ciągłości błony podstaw-
nej naczyń i tkanek z następowym uszkodzeniem 
śródbłonka. To prowadzi do podwyższenia prze-
puszczalności naczyń, rozwoju niedokrwienia w 
przednim odcinku oka. Irydoangiografia fluoresce-
inowa (IAF) pozwala ocenić stan naczyń przedniego 
odcinka oka.
Cel pracy: Określenie w badaniu IAF charakteru 
zmian naczyniowych w tęczówce u pacjentów w róż-
nych stadiach zaawansowania zespołu PEX.
Materiał i metoda: Badanie IAF przeprowadzono 
na 60 oczach 30 pacjentów z zespołem PEX w wieku 
49-87 lat. Grupa 1 to 30 pacjentów w I stadium PEX, 
grupa 2 – 30 pacjentów w II stadium PEX. W celu 
oceny mikrokrążenia tęczówki stosowano następu-
jące parametry: stan angioarchitektoniki, obecność 
obszarów hipo- i hiperfluorescencji, parametry 
czasowe.

Wyniki i omówienie: Wykazano wprost propor-
cjonalną zależność zwiększenia przepuszczalności 
naczyń od stadium rozwoju zespołu PEX. Zmiany 
w naczyniach tęczówki korelują ze stopniem zmian 
degeneracyjnych widocznych w badaniu klinicznym 
przedniego odcinka. Z progresją objawów PEX pogłę-
biają się zmiany w naczyniach tęczówki: pogorszenie 
mikrokrążenia, utrata naturalnej krętości tętnic pro-
mienistych, zmniejszenie ich ilości, oraz zwiększenie 
przepuszczalności i nowotwórstwo naczyniowe.
IAF pozwala wykryć objawy niewydolności naczyń w 
grupach pacjentów z różnymi stadiami zaawansowa-
nia zespołu PEX, pod postacią zmian w ich architekto-
nice, ogniskową angiopatią z zaburzeniami mikrokrą-
żenia w obszarze źrenicy, zahamowaniem przepływu 
fluoresceiny w sektorach, dyfuzją barwnika oraz wy-
dłużeniem parametrów czasowych przepływu fluore-
sceiny w porównaniu do parametrów kontrolnych.

Słowa kluczowe: Irydoangiografia fluoresceinowa, 
zespoł pseudoeksfoliacji

Purpose. To define vascular changes of the iris in cataract 
patients with various stages of pseudoexfoliation syn-
drome (PEX) using the iris fluorescein angiography (IFAG).
Material and methods. In the study 60 patients were 
divided into two groups: the group 1 consisted of 30 pa-
tients (30 eyes) with PEX stage I, the group 2 included 30 
patients (30 eyes) with PEX stage II. The iris fluorescein 
angiography was performed for all patients, it was esti-
mated the architectonic of the iris vessels, theirs perme-
ability and time parameters.
Results. Different degrees of microcirculation viola-
tions in the anterior segment of the eye were revealed 

in the group 1 and the group 2 using the iris fluorescein 
angiography.
Conclusion. The obtained data testify the existence of 
the arterial ischemia in the iris. Changes founded in the 
vascular bed of the iris correlate with the degree of clini-
cal degenerative changes of the anterior segment of the 
eye. It should be mentioned that the progression of PEХ 
stage generated aggravating of changes in the vessels 
of the iris, like as the deterioration of microcirculation 
(according to the time parameters), the loss of crimp ra-
dial artery, the decrease in their number, the increased 
permeability and the appearance of neovascularization.
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Dermatoskopia w analizie zmian skóry powiek
Dermoscopy of the eyelid lesions

Wojciech Adamski1, Kinga Adamska2, Iwona Rospond-Kubiak1

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

Wstęp. W okolicy skóry powiek lokalizują się za-
równo łagodne jak i złośliwe zmiany, które tradycyj-
nie oceniane są podczas badania okulistycznego w 
badaniu przedmiotowym makroskopowym oraz w 
lampie szczelinowej. W ocenie dermatologicznej lub 
onkologicznej zmian skórnych zlokalizowanych w 
innych okolicach ciała rutynowo w diagnostyce sto-
suje się badanie dermatoskopowe, o potwierdzonej 
skuteczności.
Cel. Ocena przydatności dermatoskopii w praktyce 
okulistycznej
Materiały i metody. Do badania włączono pacjen-
tów zgłaszających się do Poradni Onkologii Okuli-
stycznej w okresie od września 2021 roku do marca 
2022 roku, celem diagnostyki lub leczenia zmian 
skórnych okolicy oczu. U pacjentów wykonano peł-
ne badanie okulistyczne oraz badanie dermatosko-
powe z zastosowaniem dermatoskopii kontaktowej 
immersyjnej lub bezkontaktowej, w zależności od 
lokalizacji zmiany. Na podstawie obrazu klinicznego i 

dermatoskopowego kwalifikowano pacjentów do ob-
serwacji lub usunięcia chirurgicznego/biopsji zmiany.
Wyniki. Przebadano 120 osób (48 mężczyzn, 72 ko-
biet) w średnim wieku 68 lat. Na podstawie obrazu 
klinicznego i dermatoskopowego wyróżniono 102 
pacjentów ze zmianami łagodnymi, 2 pacjentów ze 
zmianami przednowotworowymi o charakterze rogo-
wacenia słonecznego oraz 16 zmian złośliwych. U 36 
pacjentów wykonano biopsję/usunięcie chirurgiczne, 
w 32 przypadkach potwierdzono wstępne rozpozna-
nie. W przypadku zmian poddawanych usunięciu oce-
niany margines przedoperacyjny na podstawie der-
matoskopii potwierdził się we wszystkich z wyjątkiem 
dwóch przypadków.
Wnioski. Dermatoskopia jest przydatnym narzę-
dziem w codziennej praktyce okulistycznej w zakresie 
diagnostyki jak i planowania leczenia operacyjnego.

Słowa kluczowe: Powieka, rak podstawnokomórko-
wy, znamię, dermatoskopia

Introduction. Various skin lesions, both benign and 
malignant may be located in the area of the eyelid skin. 
Traditionally, they are assessed by ophthalmologists via 
macroscopic or biomicroscopic examination. Dermato-
logical and oncological examination of skin lesions in 
other areas of the body are being assessed by the means 
of dermatoscopy.
Aim. The assessment of dermatoscopy in ophthalmolo-
gy practice.
Material and methods. Patients that were referenced 
to Ocular Oncology Service between September 2021 
and March 2022 with eyelid lesions were included in 
the study. The patients underwent a full ophthalmo-
logical examination and dermoscopy, either contact or 

non-contact, depending on the location. Based on the 
clinical and dermocopic appearance the lesions were 
qualified for biopsy/excision or follow-up.
Results. 120 patients (48 men, 72 women), in the mean 
age of 68 were included. 102 lesions were identified as 
benign, 2 as pre-malignant, 16 as malignant. 36 pa-
tients underwent biopsy/excision, in 32 patients the 
preliminary diagnosis was confirmed. The lesions that 
were excised had the margins assessed by dermoscopy. 
In all but 2 cases the presurgical margin was confirmed 
histopathologically.
Conclusions. Dermoscopy is a useful diagnostic tool in 
ophthalmology practice. It may also be used for surgical 
planning.
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Przyczyny podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego 
po przeszczepach rogówki
The mechanism of intraocular pressure rise after 
keratoplasty

Diana Wyroślak-Bednarek, Zofia Pniakowska, Piotr Jurowski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej 

Przeszczepy rogówek są coraz częściej wykonywany-
mi procedurami chirurgicznymi w okulistyce. Jaskra, 
oprócz odrzutu przeszczepu, jest jedną z istotnych 
przyczyn obniżenia funkcji oka po przeszczepie ro-
gówki. W oparciu o dane z piśmiennictwa i wielolet-
nie doświadczenia własne w pracy przedstawiono 
główne przyczyny jaskry u chorych po przeszczepach 
pełnościennych i warstwowych rogówki. 
Badania SOCT przedniego odcinka oka  ujawniają 

zmiany morfometrii przedniego odcinka oka, w tym 
deformacje obwodowej części rogówki, zwężenie kąta 
przesączania oraz obecność zrostów przednich u cho-
rych po keratoplastyce drążącej i warstwowej tylnej.
Wniosek: Patomechanizm podwyższonego ciśnienia 
wewnątrzgałkowego i  jaskry po przeszczepach rogó-
wek jest złożony. Badanie SOCT przedniego odcinka 
oka jest metodą o wyjątkowym znaczeniu w diagno-
styce i planowaniu dalszego leczenia.

Keratoplasty is a commonly performed surgical proce-
dure in ophthalmology, which number has significantly 
increased in recent years. Apart from graft rejection, 
glaucoma is an important factor causing decreased 
ocular function after keratoplasty. Based on literature 
and years of personal experience, the paper presents 
main causes of glaucoma in patients after keratoplasty. 
AS-OCT scans reveal changes in morphometry of the 

anterior segment of the eye including deformation of pe-
ripheral cornea, narrowing of the iridocorneal angle, as well 
as presence of anterior synechiae in patients after pene-
trating and Descemet’s stripping endothelial keratoplasty. 
Conclusion: The pathomechanism of elevated intraocu-
lar pressure and glaucoma after corneal grafting is com-
plex. AS-OCT plays an important role in diagnosis and 
planning of further treatment.
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Komórki macierzyste – update
Stem cells – update

Edward Wylęgała1,2, Dariusz Dobrowolski1,2,3, Ewa Wróblewska-Czajka1,2, 
Bogumił Wowra1,2, Maria Grolik1,2

1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,  
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. Oddział Okulistyczny Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
3. Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary,  
Centrum Urazowe, Sosnowiec

Komórki macierzyste to niezwykle gorący temat w 
medycynie. Szczególne miejsce mają też w okulistyce, 
w której to metody oparte na terapii komórkowej zna-
lazły zastosowanie jako jedne z pierwszych wśród licz-
nych dyscyplin medycznych. Droga to tej technologii 

była długa, ale przyniosła wiele przełomowych odkryć 
w zakresie regeneracji tkankowej. Wykład przedsta-
wia najważniejsze metody stosowane w chirurgii 
rąbka rogówki i zastosowania rąbkowych komórek 
macierzystych. 

Stem cells are an extremely hot topic in medicine. They 
also have a special place in ophthalmology, where 
methods based on cell therapy are used as one of the 
first among numerous medical disciplines. The path to 

this technology has been long, but it has brought many 
breakthroughs in the field of tissue regeneration. The 
lecture presents the most important methods used in 
limbal surgery and the use of limbal stem cells.
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Przewlekłe zapalenie aparatu ochronnego oka – seria 
„trudnych” przypadków diagnostyki i leczenia
Case series of chronic ocular adnexae inflammation – 
demanding diagnostics and treatment

Joanna Przybek-Skrzypecka, Jacek P. Szaflik
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, Warszawa
Katedra i Klinika Okulistyki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 

Przewlekłe zapalenie aparatu ochronnego oka jest sta-
nem wymagającym szczegółowej diagnostyki różnico-
wej. Etiologia tego zapalenia ma często podłoże auto-
immunologiczne (w tym alergii/atopii) lub infekcyjne, 

lecz należy pamiętać o rzadszych ważnych przyczyn.  
W poniższej prezentacji przedstawimy serię przypadków 
przewlekłego zapalenia w obrębie przedniego odcinka 
gałki ocznej a także metody ich diagnostyki i leczenia.
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Analiza parametrów unerwienia rogówki u pacjentów 
z retinopatią cukrzycową – próba korelacji z 
zawansowaniem zmian siatkówkowych

Agnieszka Kuligowska, Paulina Kieruzel-Radoń, Beata Stroynowska, 
Monika Kuśmierz-Wojtasik, Claudia Wietrzykowska, Marta P. Wiącek, 
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Anna Machalińska
I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Abstrakt: Wstęp: Neuropatia cukrzycowa jest powi-
kłaniem cukrzycy, w przebiegu którego dochodzi do 
obniżenia czucia rogówkowego i rozwoju keratopatii 
neurotroficznej. Będąc jedną z wielu składowych cu-
krzycowej choroby oka, prowadzi do nieodwracalne-
go upośledzenia wzroku i niepełnosprawności wśród 
osób w wieku produkcyjnym w krajach wysoce roz-
winiętych. Jednym ze wskaźników rozpoczynającej 
się neuropatii cukrzycowej są patologiczne zmiany 
unerwienia rogówki, możliwe do uwidocznienia w ba-
daniu mikroskopii konfokalnej.
Materiał i metody: Do badań włączono 100 oczu z 
retinopatią cukrzycową w przebiegu cukrzycy typu 
2. Zaawansowanie zmian naczyniowych na dnie oka 
oceniano na podstawie badania ultraszerokokątnej 
angiografii fluoresceinowej. Grupę kontrolna stanowi-
ło 115 oczu zdrowych osób, bez zmian na dnie oka. 
U wszystkich osób wykonano badanie mikroskopii 
konfokalnej (HRT3-RCM, Heidelberg Engineering). 
Analizie poddano następujące parametry włókien 
nerwowych: gęstość, gęstość odgałęzień, długość, 

powierzchnia oraz szerokość. Ponadto, u każdego 
pacjenta dokonano oceny krętości i reflektywności 
włókien w oparciu o skalę Oliveira-Soto, a także wy-
konano badanie czucia rogówkowego w centrum 
rogówki oraz w jej czterech kwadrantach przy użyciu 
estezjometru Cochet-Bonnet.
Wyniki: Wartości gęstości, długości i reflektywności 
włókien nerwowych, jak również gęstości ich odga-
łęzień były istotnie niższe u pacjentów z retinopatią 
cukrzycową i wiązały się z obniżeniem czucia rogów-
kowego. Wykazano zależność pomiędzy zaawanso-
waniem polineuropatii rogówkowej a rozległością 
zmian naczyniowych na dnie oka.
Omówienie: Mikroskopia konfokalna stanowi cenne 
narzędzie zarówno do oceny zmian unerwienia ro-
gówki w ich stadium przedklinicznym, jak i do moni-
torowania stopnia zaawansowania choroby.

Słowa kluczowe: mikroskopia konfokalna, retinopa-
tia cukrzycowa, neuropatia cukrzycowa, splot pod-
podstawny, czucie rogówkowe
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Analysis of corneal innervation parameters in patients 
with diabetic retinopathy – an attempt to correlate with the 
advancement of retinal changes

Agnieszka Kuligowska, Paulina Kieruzel-Radoń, Beata Stroynowska, 
Monika Kuśmierz-Wojtasik, Claudia Wietrzykowska, Marta P. Wiącek, 
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Anna Machalińska
I Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Introduction: Diabetic neuropathy is a complication 
of diabetes mellitus which leads to decreased corneal 
sensitivity and neurotrophic keratopathy. As one of the 
many components of diabetic eye disease, it leads to 
irreversible visual impairment and disability among 
people of working age in highly developed countries. 
Pathological changes in corneal innervation are the 
main indicators of the onset of diabetic neuropathy and 
can be visualised in corneal confocal microscopy.
Materials and methods: 100 eyes with diabetic reti-
nopathy in the course of type 2 diabetes were included 
in the study. The extent of vascular changes at the eye 
fundus was assessed on the basis of ultra-widefield 
fluorescein angiography. The control group consisted 
of 115 eyes of healthy individuals, with no changes in 
the fundus. Laser scanning in vivo confocal microscopy 
was performed on all subjects (HRT3-RCM, Heidelberg 

Engineering). The following parameters of the nerve 
fibers were analyzed: density and branch density, 
length, area and width. Tortuosity and reflectivity 
were measured following the Oliveira-Soto scale. The 
measurement of corneal sensation in the center of the 
cornea and its four quadrants was performed using the 
Cochet-Bonnet esthesiometer.
Results: The values of nerve fiber density, length, reflec-
tivity and the values of branch density were significantly 
lower in patients with diabetic retinopathy and were 
associated with decreased corneal sensitivity. The ad-
vancement of corneal polyneuropathy correlated with 
the extent of vascular changes at the fundus.
Discussion: Corneal confocal microscopy is a valu-
able tool both for the assessment of pre-clinical im-
pairment of corneal innervation and for monitoring 
the stage of the disease.
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Keratoproteza – czy prawidłowo kwalifikujemy?
Keraprosthesis – do we qualify correctly?

Dariusz Dobrowolski1,2,3, Edward Wylęgała1,2, Ewa Wróblewska-Czajka1,2, 
Katarzyna Krysik3, Anita Lyssek-Boroń3, Anna Nowińska1,2,  
Bogumił Wowra1,2, Maria Grolik1,2

1. Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,  
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2. Oddział Okulistyczny Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
3. Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary,  
Centrum Urazowe, Sosnowiec

Keratoproteza to implant pozwalający leczyć chorych 
z ciężkimi zaburzeniami powierzchni oka, które nie 
pozwalają na wykonanie klasycznych form przesz-
czepów rogówki. Przebieg leczenia po implantacji 
pozwala wskazać najważniejsze punkty w kwalifikacji, 

które silnie wpływają na efekt końcowy. Stan loży 
przeszczepu, charakter unaczynienia, nawilżenie po-
wierzchni oka oraz zaburzenia przedniego odcinka to 
najważniejsze elementy wpływające na powodzenie 
zabiegu. Przykłady kliniczne poprą tę tezę. 

Keratoprosthesis is an implant that allows the treatment 
of patients with severe ocular surface disorders, which do 
not allow for traditional forms of keratoplasty. The course 
of treatment after implantation allows to indicate the 
most important points in the qualification, which strongly  

affect the final result. The condition of the host bed, the 
structure of vascularization, stability of the tear film on 
the ocular surface and anterior segment disorders are 
the most important factors contributing to the success of 
the procedure. Clinical examples will support this thesis.
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Optymalna antybiotykoterapia po operacji zaćmy
Optimal antibiotic therapy after cataract surgery

Dariusz Dobrowolski
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny  
w Katowicach
Oddział Okulistyczny Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec

Moksyfloksacyna jest chętnie stosowana zarówno w 
leczeniu jak i profilaktyce okołooperacyjnej zaćmy. 
Zwiększona biodostępność i rozpuszczalność mok-
syfloksacyny umożliwiają osiągnięcie od 2 do 4 razy 
wyższych poziomów w tkankach oka niż gatifloksacy-
na, cyprofloksacyna, lewofloksacyna czy ofloksacyna. 
Wysoka skuteczność przeciwbakteryjna oraz wyższa 

koncentracja w tkankach może ograniczyć powsta-
wanie opornych mutantów, zapewniając przy tym 
wysoką i długotrwałą skuteczność leczenia. Wzrost 
aktywności wobec bakterii Gram-dodatnich ma duże 
znaczenie kliniczne, bo stanowią one większość mi-
kroorganizmów izolowanych z zapalenia wnętrza gał-
ki ocznej i zapalenia rogówki. 

Moxifloxacin is commonly used in perioperative treat-
ment and prophylaxis in cataract surgery. The in-
creased bioavailability and solubility of moxifloxacin 
enable 2 to 4 times higher levels in the eye tissues than 
gatifloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin or ofloxacin. 
High antimicrobial efficacy and a higher concentration 

in tissues can reduce the formation of resistant mu-
tants ensuring high and long-term effectiveness of the 
treatment. The increase in activity against gram-posi-
tive bacteria has a great clinical importance, because 
they are major microorganisms isolated from endoph-
thalmitis and keratitis. 
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Opis przypadku ciężarnej pacjentki z niecharakterystycz-
nym obrazem centralnej surowiczej chorioretinopatii
Case report of a patient with uncharacteristic image of 
central serous chorioretinopathy during pregnancy 

Jakub Sidor, Patrycja Duda, Barbara Terelak-Borys,  
Iwona Grabska-Liberek
Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego SPSK im. W. Orłowskiego Warszawa

Wstęp: Przedstawienie obrazu klinicznego centralnej 
surowiczej chorioretinopatii (CSCR) z nietypowymi 
wysiękami podsiatkówkowymi uwidocznionymi w 
badaniach OCT u pacjentki w ciąży oraz opis dyna-
micznego wycofywania się zmian w badaniach kon-
trolnych po porodzie.
Materiały i metody: 32-letnia pacjentka w 38 ty-
godniu ciąży została skierowana do przyszpitalnej 
Poradni z powodu rozpoznania masywnego CSCR 
oka prawego. Podczas pierwszej wizyty w Poradni pa-
cjentka podawała pogorszenie widzenia okiem pra-
wym od 4 tygodni początkowo pod postacią pogor-
szenia ostrości widzenia obwodowego, po tygodniu 
pojawienia się mroczka w centrum pola widzenia, na-
stępnie przeobrażenie się mroczka w obszar central-
nego nieostrego widzenia. Ostrość wzroku w zajętym 
oku wyjściowo V=0,5cc Sn=2,0 cc. W OCT stwierdzono 
odwarstwienie siatkówki neurosensorycznej w do-
łeczku z płynem o niejodnorodnej refleksyjności oraz 
płaski surowiczy PED. W angio-OCT nie uwidoczniono 

patologicznej neowaskularyzacji. Badania laborato-
ryjne wykluczyły pierwotne zakażenie Toxoplasma 
gondii. Do momentu porodu (ostatnia kontrola 1 
dzień przed) obraz miejscowy OP w badaniach obra-
zowych oraz w badaniu przedmiotowym był stabilny. 
2 tygodnie po porodzie w badaniu OCT zaobserwowa-
no znaczną redukcję odwarstwienia siatkówki neuro-
sensorycznej oraz zmniejszenie surowiczego PED, bez 
poprawy ostrości wzroku. Na kolejnych kontrolach w 
badaniach OCT zanotowano poprawę aż do wycofa-
nia się zmian i stopniową poprawę ostrości wzroku.
Wyniki i omówienie: Opisany przypadek przedsta-
wia rozwinięty w przebiegu ciąży CSCR, dynamicz-
nie wycofujący się po porodzie, bez leczenia. Złogi 
podsiatkówkowe są niecharakterystyczne dla obrazu 
CSCR w OCT, niemniej jednak literaturze opisywane są 
doniesienia o częstszym ich występowaniu w CSCR u 
pacjentek w ciąży.

Słowa kluczowe: CSCR, ciąża

Aim: Description of a central serous chorioretinopathy 
(CSCR) case with unusual subretinal exudates depicted 
in OCT of a pregnant woman, and spontaneous rapid 
improvement consequent to labour.
Materials and methods: 32-year old patient in 38th 
week of pregnancy was referenced to Klinika Okulistyki 
SPSK im. W. Orłowskiego Warszawa with a diagnosed 
massive CSCR of right eye. On admission the patient 
reported decrease in vision sharpness with the right 
eye 4 weeks prior to admission, initially as peripheral vi-
sion blurring. After a week central scotoma of the right 
eye appeared, which later on transformed into central 
area of decreased sharpness of vision. On admission 
vision acuity was 0,5 cc, Sn=2,0 cc. The findings in OCT 
were neurosensory retina detachment with subretinal 
hyperreflective, heterogenic deposits and serous PED. 

There was no visible neovascularization in angio-OCT. 
Toxoplasma gondii infection was excluded in laborato-
ry exam. The condition of affected eye was stable until 
labour (last examination was performed 1 day before 
caesarian section). Two weeks after labour in OCT ex-
amination large amount of subretinal deposits was re-
sorbed and decrease in size of serous PED was observed, 
without improvement in visual acuity. In later OCT ex-
aminations further improvement was observed until full 
regression of pathological findings in OCT and gradual 
improvement in visual acuity.
Conclusions and discussion: This case represents CSCR 
during pregnancy and rapid recovery after labour, with-
out treatment. Subretinal exudates in OCT are uncharac-
teristic in CSCR, however in literature they are described 
more often in pregnant women affected by this disease.
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Nawrotowe zapalenie nerwu wzrokowego u dziecka 
w przebiegu stwardnienia rozsianego – opis przypadku
Case report: Recurrent optic neuritis in a child with  
multiple sclerosis

Joanna Zawistowska, Monika Fedor, Alina Bakunowicz-Łazarczyk 
Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego 
w Białymstoku

Wstęp: Celem naszej pracy jest przedstawienie przy-
padku chłopca chorego na stwardnienie rozsiane z 
nawrotem zapalenia pozagałkowego nerwu wzroko-
wego w drugim oku w krótkim odstępie czasu.
Materiał i metody: 14-letni pacjent leczony był w 
Klinice Okulistyki Dziecięcej z powodu zapalenia po-
zagałkowego nerwu wzrokowego oka prawego. Rezo-
nans magnetyczny (MR) ośrodkowego układu nerwo-
wego (OUN) wykazał świeże zmiany demielinizacyjne. 
Neurologicznie postawiono rozpoznanie stwardnie-
nia rozsianego (SM). Chłopiec został zakwalifikowany 
do leczenia fumaranem dimetylu, który ze względu na 
złą tolerancję został zmieniony na interferon beta-1a. 
W 6. miesiącu od zapalenia prawego nerwu wzroko-
wego, wystąpiło zapalenie pozagałkowe lewostronne.

Wyniki: Pacjenta dwukrotnie leczono ogólną ste-
rydoterapią z dobrym efektem funkcjonalnym 
widzenia.
Omówienie: Obecność zmian w MR OUN w przypad-
ku zapalenia pozagałkowego nerwu wzrokowego 
jest silnym czynnikiem ryzyka rozwoju SM. Pomimo 
wdrożonego leczenia przyczynowego u omawianego 
pacjenta doszło w krótkim czasie (6 miesięcy) do dru-
giego rzutu choroby pod postacią zapalenia pozagał-
kowego nerwu wzrokowego.

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, pozagałko-
we zapalenie nerwu wzrokowego, optyczna kohe-
rentna tomografia, wzrokowe potencjały wywołane, 
demielinizacja

Purpose: The aim of our study is to present a case of a 
boy suffering from multiple sclerosis with recurrent ex-
traocular optic neuritis in a short interval.
Material and methods: 14-year-old male patient was 
treated at the Department of Pediatric Ophthalmology 
for extraocular optic neuritis of the right eye. Magnetic 
resonance (MR) imaging of the central nervous system 
(CNS) showed fresh demyelinating lesions. A diagnosis 
of multiple sclerosis (MS) was made. The boy was qual-
ified for treatment with dimethyl fumarate, which was 

changed to interferon beta-1a due to poor tolerance. In 
6 months after the right optic neuritis, left extraocular 
inflammation occurred.
Results: The patient was treated twice with general ste-
roid therapy with good functional visual outcome.
Discussion: The presence of CNS MR lesions in cases of 
extraocular optic neuritis is a strong risk factor for devel-
opment of MS. Despite the causal treatment, the patient 
developed a second course of extraocular optic neuritis 
within a short period of time (6 months).
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Co może się kryć pod maską AMD?
What lies beneath the mask of AMD?

Aleksandra Krasińska, Małgorzata Wichrowska, Jarosław Kocięcki
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wstęp: Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem 
(AMD) jest jedną z wiodących przyczyn ślepoty w 
krajach rozwiniętych u osób powyżej 50rż. Główną 
cechą postaci suchej jest obecność druzów w plamce. 
Inne nieprawidłowości to przegrupowanie RPE, zanik 
ogniskowy oraz zanik geograficzny. Natomiast postać 
wysiękowa charakteryzuje się obecnością błony neo-
waskularnej (MNV). Celem naszej pracy jest przedsta-
wienie sześciu przypadków klinicznych kierowanych 
do naszej kliniki z powodu AMD. Podczas badania 
dokonono werfyikacji rozpoznań.
Materiały i metody: Grupa sześciu pacjentów z 
rozpoznanym zwyrodnieniem plamki związanym z 
wiekiem, skierowanych do naszej kliniki z Poradni Re-
jonowej Okulistycznej w celu diagnostyki i dalszego 
leczenia. Każdy z pacjentów miał wykonane pełne ba-
danie okulistyczne, łącznie z badaniem dna oka oraz 
badaniem OCT, w niektórych wypadkach wykonana 
została angiografia fluoresceinowa.

Wyniki: Wspólną cechą u pacjentów było występowa-
nie druzów i/lub nieprawidłowości RPE oraz obecność 
aktywnej/nieaktywnej MNV. Ostateczne diagnozy zna-
cząco różniły się pomiędzy sobą. Diagnoza dystrofii 
wzorzystej była postawiona w dwóch przypadkach 
(żółtkowata dystrofia plamki typu dorosłych oraz 
dystrofia motylokształtna), w pozostałych stwierdzono: 
druzy rodzinne, zespół kopulastej plamki, teleangiek-
tazje okołodołkowe plamki typu 1 oraz wtórną reakcję 
Coatsa w przebiegu dystrofii czopkowo-pręcikowej.
Wnioski: Pomimo, że wśród starszej populacji AMD 
jest jedną z najczęstszych makulopatii to zawsze na-
leży pamiętać o diagnostyce różnicowej. Krytyczne 
podejście okulisty do postawionego przez siebie roz-
poznania może uchronić pacjenta przed nietrafionym 
leczeniem i związanymi z nim zbędnymi kosztami (za-
równo fiansowymi, jak i emocjonalnymi).

Słowa kluczowe: AMD, dystrofie, makulopatie

Background: Age-related macular degeneration (AMD) 
is one of the leading causes of blindness in developed 
countries in people over the age of 50. The main feature 
of the dry form is the presence of drusen in the macula. 
Other abnormalities are RPE rearrangement, focal atro-
phy, and geographic atrophy. In contrast, the exudative 
form is characterized by the presence of a neovascular 
membrane (MNV). Our study aims to present six clinical 
cases referred to our clinic with AMD. During the exam-
ination, the diagnoses were verified.
Materials and methods: A group of six patients with 
diagnosed AMD, was referred to our clinic by ophthal-
mologists for further diagnosis and treatment. Each pa-
tient had a complete ophthalmological examination, in-
cluding fundus examination and OCT examination, and 
in some cases, fluorescein angiography was performed.

Results: A common feature was the presence of dru-
sen and/or RPE abnormalities, and the presence of 
an active/inactive MNV. The final diagnoses varied 
considerably. The diagnosis of pattern dystrophy was 
made in two cases (adult onset Vitelliform macular 
dystrophy and butterfly-shaped pattern dystrophy), 
in the remaining cases: familial drusen, domed-
shaped macula, macular telangiectasia type 1, and 
secondary Coats’- like reaction in the course of cone-
rod dystrophy.
Conclusions: Even though AMD is one of the most com-
mon maculopathies in the elderly population, differen-
tial diagnosis should always be considered. A critical 
approach of an ophthalmologist to one’s diagnosis may 
protect the patient from inadequate treatment and the 
unnecessary costs (both financial and emotional).
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Rola OCT w diagnostyce różnicowej stwardnienia 
rozsianego i autoimmunologicznych chorób tkanki łącznej 
z zajęciem OUN

Michał Wilczyński1, Paula Wildner2 Ewa Fernandes1, Magdalena Oset2, 
Małgorzata Siger2, Mariusz Stasiołek2, Mariola Matysiak2

1. Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Celem badania było sprawdzenie, czy zastosowanie 
pomiarów wykonanych przy użyciu optycznej kohe-
rentnej tomografii (OCT) może dostarczyć informacji 
użytecznych do odróżnienia zajęcia ośrodkowego 
układu nerwowego (OUN) w przebiegu autoimmuno-
logicznych chorób tkanki łącznej (CTD) od stwardnie-
nia rozsianego (MS).
Materiały i Metody: Badanie obserwacyjne obej-
mowało oczy bez zapalenia nerwu wzrokowego u 
121 osób. Zbadano 59 pacjentów ze stwardnieniem 
rozsianym, 30 pacjentów z zajęciem OUN w CTD i 32 
zdrowych osób z grupy kontrolnej. U wszystkich bada-
nych osób przeprowadzono badanie OCT w celu zmie-
rzenia grubości warstwy włókien nerwowych siatków-
ki (RNFL), grubości kompleksu komórek zwojowych 
(GCC), grubości warstwy komórek zwojowych i war-
stwy splotowatej wewnętrznej (GCIPL) oraz objętości 
plamki. Wystąpiła istotna różnica między badanymi 
grupami w odniesieniu do warstwy RNFL mierzonej 
naokoło tarczy nerwu wzrokowego, RNFL w plamce, 
grubości warstw GCC i GCIPL oraz objętości plamki.

Wyniki: Analiza post-hoc wykazała, że pacjenci ze 
stwardnieniem rozsianym mają znacznie mniejszą 
objętość plamki i cieńszą warstwę RNFL w górnym 
kwadrancie tarczy nerwu wzrokowego, a także cień-
sze warstwy RNFL plamki, GCC i GCIPL w porównaniu 
z osobami zdrowymi. Pacjenci z CTD mają mniejszą 
grubość RNFL w górnym kwadrancie tarczy nerwu 
wzrokowego, a także grubość GCIPL i GCC w porów-
naniu do zdrowych osób z grupy kontrolnej. Mimo iż 
stwierdzono występowanie pewnych różnic, to jed-
nak nie były one istotne statystycznie.
Wnioski: Choć znaczne ścieńczenie siatkówki teoretycz-
nie może być użytecznym biomarkerem u pacjentów  
z SM, badanie OCT nie jest wystarczająco specyficzne, 
aby pozwalało na odróznienie SM od autoimmunolo-
gicznych chorób tkanki łącznej z zajęciem OUN.

Słowa kluczowe: optyczna koherentna tomografia, 
stwardnienie rozsiane, autoimmunologiczne choroby 
tkanki łącznej, zaburzenia reumatyczne, diagnostyka 
różnicowa
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The Role of Optical Coherence Tomography in Differential 
Diagnosis of Multiple Sclerosis and Autoimmune Connective 
Tissue Diseases with CNS Involvement

Michał Wilczyński1, Paula Wildner2 Ewa Fernandes1, Magdalena Oset2, 
Małgorzata Siger2, Mariusz Stasiołek2, Mariola Matysiak2

1. Klinika Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2. Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Abstract: The purpose of this study was to examine 
whether application of optical coherence tomography 
(OCT) measurements can provide a useful biomarker 
for distinguishing central nervous system (CNS) involve-
ment in autoimmune connective tissue diseases (CTD) 
from multiple sclerosis (MS).
Materials and Methods: An observational study includ-
ed non-optic neuritis eyes of 121 individuals: 59 patients 
with MS, 30 patients with CNS involvement in CTD, and 
32 healthy controls. OCT examination was performed in 
all subjects to measure retinal nerve fiber layer (RNFL) 
thickness, ganglion cell complex (GCC) thickness, gan-
glion cell layer-inner plexiform layer (GCIPL) thickness, 
and volume of the macula. There was a significant group 
effect with regard to superior optic disc RNFL, macular 

RNFL, GCC, and GCIPL thickness, and macular volume.
Results: Post-hoc analysis revealed that MS patients 
have significantly smaller macular volume and thin-
ner superior optic disc RNFL, macular RNFL, GCC, and 
GCIPL compared to healthy controls. CTD patients 
have significantly smaller superior optic disc RNFL, 
GCIPL, and GCC thickness compared to healthy con-
trols. However, no significant group differences were 
observed between the patient groups (MS vs. CTD) on 
any outcome.
Conclusions: Although a prominent retinal thinning 
may be a useful biomarker in MS patients, in a general 
population of individuals with a confirmed CNS involve-
ment the use of OCT is not specific enough to discrimi-
nate between MS and autoimmune CTD.
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Wrodzona szczelina tarczy nerwu wzrokowego  
i szczelina naczyniówki w praktyce lekarza  
Poradni Okulistycznej dla Dzieci
Congenital optic disc coloboma and congenital  
choroid coloboma in practice of paediatric  
ophthalmology outpatient clinic

Bogumiła Wójcik-Niklewska1,2, Erita Filipek1,2, Agnieszka Tronina1,2, 
Lidia Nawrocka2, Karolina Barańska2, Katarzyna Ryt2,  
Magdalena Adamczyk-Frystacka2

1. Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Oddział Okulistyki Dziecięcej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego SUM  
w Katowicach  

Celem pracy jest przedstawienie postępowania z 
pacjentami pediatrycznymi z rozpoznaniem wro-
dzonych anomalii tylnego odcinka gałki ocznej – 
wrodzonej szczeliny tarczy nerwu wzrokowego oraz 
wrodzonej szczeliny naczyniówki na podstawie do-
świadczeń własnych. W pracy przedstawiono przy-
padki dzieci leczone w Klinice Okulistyki Dziecięcej 
UCK w Katowicach.
Materiał i metoda: W latach 2016-2021 Przyklinicz-
nej Poradni Okulistycznej dla Dzieci przebadano 274 
dzieci z wrodzonymi anomaliami tylnego bieguna 
gałki ocznej o charakterze szczeliny tarczy nerwu 
wzrokowego lub szczeliny naczyniówki. U dzieci 
wykonywano badanie ostrości wzroku, ciśnienia we-
wnątrzgałkowego, oceniano odcinek przedni gałki 

ocznej oraz badano dno oka wykonując dokumen-
tacją fotograficzną aparatem RetCam3. U każdego 
dziecka przeprowadzano badanie ultrasonograficzne 
gałki ocznej, natomiast w wybranych przypadkach 
badanie elektrofizjologiczne.
Wnioski: Dzieci z wrodzonymi wadami tylnego bie-
guna gałki ocznej powinny znajdować się pod stałą 
kontrolą okulistyczną w celu dokładnej oceny narządu 
wzroku i określenia rokowania rozwoju funkcji widze-
nia. Wskazana jest także konsultacja neurologiczna i 
ścisła współpraca z pediatrą z uwagi na związek z licz-
nymi zaburzeniami układowymi oraz zespołami wad 
mnogich.
Słowa kluczowe: szczelina tarczy nerwu wzrokowe-
go, szczelina naczyniówki, wady wrodzone, dzieci

The aim of this study is to present the management of 
pediatric patients diagnosed with congenital anomalies 
of the posterior segment of the eyeball - congenital op-
tic disc coloboma and congenital choroidal coloboma 
based on our own experience. The paper presents cases 
of children treated in the Department of Pediatric Oph-
thalmology UCK in Katowice.
Materials and method: 274 children with congen-
ital anomalies of the posterior pole of the eyeball in 
the form of either coloboma of optic disc or choroid 
were examined at the Children’s Ophthalmology 
Outpatient Clinic between 2016 and 2021. Children 
underwent examination of visual acuity, intraocular 

pressure, anterior segment of the eyeball and fundus 
examination with RetCam3 camera. In each child an 
ultrasound examination of the eyeball was performed, 
while in selected cases an electrophysiological exam-
ination was performed.
Conclusion: Children with congenital defects of the 
posterior pole of the eyeball should be under constant 
ophthalmological control for accurate assessment of 
the visual organ and determination of the prognosis of 
visual function development. Neurological consultation 
and close cooperation with a pediatrician is also desir-
able because of the association with multiple systemic 
disorders and multiple defect syndromes.
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Ocena jakości życia pacjentów ze zwyrodnieniem plamki 
związanym z wiekiem 

Małgorzata Seredyka-Burduk1, Justyna Nowicka2, Grażyna Malukiewicz3, 
Bartłomiej J. Kałużny1

1. Klinika Okulistyki i Optometrii Katedra Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Gdańska” w Bydgoszczy
3. Klinika Chorób Oczu Katedra Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest 
wiodącą przyczyną ciężkiego upośledzenia widzenia 
i ślepoty u osób po 50 roku życia. Utrata prawidłowe-
go widzenia znacznie ogranicza zdolność chorych do 
samodzielnego funkcjonowania, zwiększa ich uza-
leżnienie od członków rodziny i znajomych, gdy tych 
zabraknie – od pracowników socjalnych. Celem pracy 
naszego zespołu jest ocena jakości życia chorych z wy-
siękową postacią AMD.
Do badania włączono łącznie 80 osób. Grupę badaną 
stanowiło 50 pacjentów z wAMD leczonych iniekcjami 
afliberceptu, grupę kontrolną zaś – 30 osób zdrowych 
zbliżonych pod względem socjodemograficznym do 
grupy badanej. W badaniu posłużono się Kwestiona-
riuszem Funkcji Wzrokowych (polskie tłumaczenie 
NEI-VFQ-25).
W całej skali VFQ-25 łącznie osoby z grupy badanej 
uzyskały średnio 51,54±16,98 punktów, zaś z grupy 
kontrolnej 86,68±7,3 punktów. W kategorii ogól-
nego stanu zdrowia w grupie badanej uzyskano 

średnio 34,5±19,42 punktów, zaś w grupie kontrol-
nej 59,17±25,83 punktów. W kategorii ogólnej oceny 
wzroku uzyskano w grupie badanej i kontrolnej odpo-
wiednio 50,4±17,26 punktów i 83,17±11,95 punktów. 
W pozostałych badanych kategoriach VFQ-25 liczba 
punktów w grupie badanej była niższa niż w grupie 
kontrolnej. W przypadku każdej z ocenianych katego-
rii różnica pomiędzy grupami była istotna statystycz-
nie (p<0,001).
Analiza uzyskanych wyników pozwala wysnuć wnio-
sek, iż zwyrodnienie plamki związane z wiekiem w 
znaczący sposób obniża ogólną ocenę jakości życia, 
szczególnie w kategorii funkcjonowania społecznego, 
samodzielności oraz zdrowia psychicznego związane-
go z widzeniem. Na obniżenie jakości życia u pacjen-
tów chorych nie wpływają zmienne socjodemogra-
ficzne, a jedynie zachowana funkcja wzroku.
Słowa kluczowe: jakość życia, zwyrodnienie plamki 
związane z wiekiem, Kwestionariusz Funkcji Wzroko-
wych VFQ-25
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Assessment of quality of life in patients with age-releted 
macular degeneration 

Małgorzata Seredyka-Burduk1, Justyna Nowicka2, Grażyna Malukiewicz3, 
Bartłomiej J. Kałużny1

1. Klinika Okulistyki i Optometrii Katedra Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Gdańska” w Bydgoszczy
3. Klinika Chorób Oczu Katedra Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu

AMD is the leading cause of severe visual impairment 
and blindness in people over the age of 50. Loss of prop-
er vision significantly reduces the ability of patients to 
independent functioning, increases their dependence on 
family members and friends or at last - social workers. 
The aim of our team’s work is to assess the quality of life 
in patients with the wet form of AMD.
A total of 80 people were enrolled in the study. The study 
group consisted of 50 patients with wAMD treated with 
aflibercept injections, while the control group consist-
ed of 30 healthy people sociodemographically similar 
to the study group. The study used the Visual Function 
Questionnaire (Polish translation of the NEI-VFQ-25).
In the entire VFQ-25 scale, patients in the study group 
obtained 51.54 ± 16.98 points and in the control group - 
86.68 ± 7.3 points. In the category of general health in the 

study group the average score was 34.5 ± 19.42 points and 
in the control group appropriately 59.17 ± 25.83 points. In 
the general category of eyesight evaluation, examined pa-
tients in the study group and in the control group gained 
respectively 50.4 ± 17.26 points and 83.17 ± 11.95 points. 
In the remaining VFQ-25 categories the number of points 
in the study group was lower than in the control group. For 
each of the assessed categories, the difference between the 
groups was statistically significant (p <0.001).
The analysis of the obtained results allows us to con-
clude that AMD significantly reduces the overall assess-
ment of the quality of life, especially in terms of social 
functioning, independence and mental health related to 
vision. The reduction of the quality of life in ill patients is 
not influenced by sociodemographic variables, but only 
by the preserved visual function.
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Obustronna ptoza w przebiegu przewlekłej postępującej 
zewnętrznej oftalmoplegii u pacjenta z zespołem  
Kearns’a-Sayre’a. Opis przypadku
Bilateral ptosis in the course of chronic progressive external 
ophthalmoplegia in a patient with Kearns-Sayre syndrome. 
Case report 

Alena Zaitsava, Anna Piotrowicz, Mateusz Jacuński, Radosław Różycki
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

Przewlekła postępująca zewnętrzna oftalmople-
gia (Chronic progressive external ophthalmoplegia, 
CPEO) jest grupą dziedzicznych mitochondrialnych 
miopatii manifestujących się stopniową, obustronną, 
symetryczną ptozą oraz upośledzeniem siły i rucho-
mości mięśni zewnątrzgałkowych. Mięsień rzęskowy, 
zwieracz i rozwieracz źrenicy nie są objęte chorobą. 
CPEO może występować w postaci izolowanej lub 
jako spektrum objawów, np. w zespole Kearns’a-Say-
re’a, w którym dodatkowo współistnieje retinopatia 

barwnikowa oraz liczne objawy systemowe. Mimo, że 
objawy mogą występować w każdym wieku, najczę-
ściej pojawiają się przed dwudziestym rokiem życia.
Przedstawiamy przypadek 39 - letniego pacjenta z ze-
społem Kearns’a-Sayre’a, u którego obustronna ptoza 
upośledzała codzienne funkcjonowanie. Zastosowa-
ne leczenie operacyjne znacznie poprawiło jakość 
życia pacjenta i pozwoliło mu na powrót do pełnie-
nia roli społecznej zarówno w życiu prywatnym jak i 
zawodowym.

Chronic progressive external ophthalmoplegia 
(CPEO) is a group of inheritable mitochondrial myop-
athies that manifests as gradual, bilateral symmetri-
cal ptosis with limited ocular strength and mobility of 
extraocular muscles.
Ciliary muscle, iris sphincter and dilator muscle are not 
affected by this condition. CPEO can occur in isolation, 
or in a wider range of symptoms, such as Kearns-Sayre 

syndrome with co-existing retinitis pigmentosa and nu-
merous systemic symptoms.
CPEO symptoms may appear at any age, but they are 
most likely to show up before the age of twenty. 
The presented case of 39 years old Kearns-Sayre patient 
demonstrates how CPEO can impair day-to-day life. The 
applied surgical procedure vastly improved the quality 
of a patient’s life in both personal and professional life.
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Obustronny obrzęk plamki u pacjenta po przebytej sepsie 
w przebiegu covid-19 – opis przypadku
Bilateral macular edema in patient after sepsis during 
COVID-19 – case report 

Katarzyna Paczwa, Magdalena Rerych, Joanna Gołębiewska
Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie

Sepsa to zespół objawów rozwijających się wskutek 
nadmiernej reakcji układu odpornościowego na zaka-
żenie różnego typu drobnoustrojami, także wirusem 
SARS-CoV-2. Silny stan zapalny w przebiegu infekcji co-
vid-19 może spowodować rozwinięcie się powikłań wie-
lonarządowych w postaci zespołu zwanego posocznicą.
Zarówno sepsa, jak i zakażenie wirusem SARS-CoV-2 
predysponują do powikłań zakrzepowo-zatoro-
wych. Wyniki badań pokazują wyższą częstość wy-
stępowania zakrzepicy żył głębokich, udaru mózgu, 
zatorów tętnic kończyn oraz zatorowości płucnej  
u pacjentów z Covid-19.

45-leni mężczyzna po przebytym zakażeniu COVID-19 
powikłanym wstrząsem septycznym, kilkukrotną po-
socznicą w przebiegu ropowicy uda i podudzia koń-
czyny dolnej prawej, niewydolnością wątroby oraz 
niewydolnością nerek, dotychczas nieleczący się  
z przyczyn okulistycznych zgłosił się do lekarza okuli-
sty z powodu pogorszenia widzenia.
W badaniu OCT rozpoznano obustronny obrzęk plam-
ki. W badaniu angio-OCT opisano cechy zamknięcia 
drobnych naczyń okołoplamkowych. Jako leczenie 
podano iniekcje anty-VEGF do obu oczu.

Sepsis is a group of symptoms that develops as a result of 
extreme reaction of the immune system to an infection 
caused by the various types of microorganisms, including 
SARS-COV-2 virus. The inflammation in COVID-19 infec-
tion may cause multiple organ disfunction such as sepsis.
Both sepsis and COVID-19 infections can lead to throm-
boembolic complications. The research shows an in-
creased incidence of deep venous thrombosis, stoke, 
arterial and pulmonary embolism in COVID-19 patients.

45-year-old man after COVID-19 infection complicat-
ed with septic shock, multiple sepsis during phlegmon 
of the right leg, liver and renal failure presented vision 
loss in both eyes.The OCT examination showed bilateral 
macular edema. Angio-OCT scans presented the occlu-
sion of small vessels. Patient was treated with intravitre-
al injections of anti-VEGF.

Key words: COVID-19, retina, maular edema
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Ocena wyników fakoemulsyfikacji zaćmy u pacjentów 
z przedoperacyjnie obniżoną liczbą komórek śródbłonka
The results of cataract phacoemulsification in patients  
with preoperatively decreased endothelial cells number

Izabela Wawra, Małgorzata Seredyka-Burduk, Grażyna Malukiewicz
Katedra i Klinika Chorób Oczu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Obniżona ilość komórek śródbłonka rogówki sta-
nowi ryzyko jej dekompensacji po operacji zaćmy. 
Celem pracy naszego zespołu była ocena wyników 
fakoemulsyfikacji zaćmy u pacjentów, u których ilość 
komórek śródbłonka przed zabiegiem była niższa niż 
1800/mm2.
Do badania włączono 30 pacjentów (30 oczu) - 23 ko-
biety i 7 mężczyzn. Przed operacją i podczas badania 
kontrolnego 6 miesięcy po zabiegu u każdego chore-
go przeprowadzono pełne badanie okulistyczne wraz 
z oceną komórek śródbłonka. Badanie wykonano 
przy pomocy mikroskopu endotelialnego SP 3000P 
firmy Topcon.
Podczas badania kontrolnego 6 miesięcy po operacji u 
80% chorych zaobserwowano poprawę ostrości wzro-
ku, u 1 chorej doszło do pogorszenia, a u pozostałych 
pacjentów widzenie nie zmieniło się. U wszystkich 

badanych zaobserwowano obniżenie ilości komórek 
śródbłonka, jednak tylko u jednej chorej doszło do de-
kompensacji rogówki. Pacjentkę zakwalifikowano do 
przeszczepu rogówki.
Uzyskane wyniki pozwalają wysnuć wniosek, iż decyzji 
o jednoczasowym zabiegu usunięcia zaćmy i przesz-
czepie rogówki nie można uzależniać jedynie od ob-
niżonej ilości komórek śródbłonka. Przy zachowaniu 
należytej ostrożności podczas operacji u większości 
chorych możliwe jest uzyskanie satysfakcjonującej pa-
cjenta poprawy ostrości wzroku z zachowaniem prawi-
dłowej funkcji rogówki – bez jej dekompensacji. W celu 
uwiarygodnienia powyższego wniosku konieczne jest 
zwiększenie liczebności grupy badanej.

Słowa kluczowe: środbłonek, dekompensacja ro-
gówki, fakoemulsyfikacja zaćmy

The reduced number of corneal endothelial cells poses 
a risk of its decompensation after cataract surgery. The 
aim of our study was to evaluate the results of cataract 
phacoemulsification in patients with preoperatively de-
creased endothelial cells number(less than 1800/mm2).
We included to the study 30 patients (30 eyes) - 23 wom-
en and 7 men. Before surgery and during a routine fol-
low up in 6 months after the procedure, each patient 
underwent a full ophthalmological examination with 
the assessment of endothelial cells number and corneal 
thickness. The study was performed using an endothelial 
microscope (Topcon SP3000).
In the routine follow up in 6 months after the surgery 
we observed improvement of visual acuity in 80% of 
patients. In 1 patient (3%) visual acuity decreased and 

in remaining patients (17%) vision did not change. A de-
crease in the number of endothelial cells was noticed in 
all patients, but only 1 patient experienced corneal de-
compensation. This patient was qualified for a corneal 
transplantation.
The obtained results allow us to conclude that the de-
cision on simultaneous cataract surgery and corneal 
transplantation cannot be dependent on a reduced 
number of endothelial cells alone. By with proper cau-
tion during surgery, it is possible to obtain satisfactory 
improvement for patient of visual acuity in most pa-
tients whith maintaining the correct function of the cor-
nea – without its decompensation. In order to give cred-
ibility to the above conclusion, it is necessary to increase 
the size of the study group.
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Problemy diagnostyczne i trudne decyzje – opis przypadku 
implantacji Preserflo Microshunt w zaawansowanej 
jaskrze pierwotnej otwartego kąta przesączania 
Diagnostic problems and difficult decisions – case report: 
Preserflo Microshunt implantation in advanced POAG 

Anna Mikołajczyk1, Wojciech Maruszczyk1, Mariola Dorecka1,2,  
Ewa Mrukwa-Kominek1,2

1. Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego w Katowicach 
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
1. Prof. K. Gibiński University Clinical Centre, Department of Ophthalmology in Katowice, Poland
2. Department of Ophthalmology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland

Wstęp: Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego jest 
jedyną, udowodnioną metodą zapobiegania progre-
sji jaskry. Często farmakoterapia jest niewystarcza-
jąca. Wprowadza się wtedy leczenie zabiegowe. Im-
plant Preserflo MicroShunt (Santen) jest najnowszą 
opcją terapeutyczną z wytworzeniem pęcherzyka 
filtracyjnego.
Materiał i metody: 77-letnia kobieta z zaawansowa-
ną neuropatią jaskrową oraz dużymi ubytkami w polu 
widzenia, przyjęta z powodu podwyższonego CWG w 
oku prawym pomimo maksymalnej tolerowanej tera-
pii. BCVA w OP wynosiła 0.3, w OL 0.6. Przy przyjęciu 
CWG w prawym oku wynosiło 25 mmHg, a w lewym 
21 mmHg. Uprzednio wykonano zabiegi: SLT, trabeku-
lektomię z irydektomią przypodstawną, operację za-
ćmy, TSCPC w obu oczach, a także MP-TSCPC w OP. Po 

analizie badań dodatkowych oraz stanu miejscowego 
pacjentka została zakwalifikowana do MIGS – implan-
tacji Preserflo Microshunt do oka prawego. Przebieg 
zabiegu był typowy, bez powikłań, uzyskując obniże-
nie i stabilizację ciśnienia wewnątrzgałkowego bez 
leków przeciwjaskrowych. 
Wyniki: Ostrość wzroku oka prawego w najlepszej 
korekcji, w dniu wypisu ze szpitala, wynosiła 0.3, 
a w lewym oku 0.6. Ciśnienie wewnątrzgałkowe 
ustabilizowało się na poziomie 17 mm Hg, a w le-
wym oku 19 mm Hg. Pacjentka pozostaje w stałej,  
regularnej kontroli.

Omówienie: Preserflo wydaje się być dobrą opcją 
terapeutyczną, o wysokim profilu bezpieczeństwa na-
wet w zaawansowanej jaskrze. 

Introduction: Lowering the intraocular pressure is 
the only proven strategy for decreasing the risk of 
glaucoma progression. Often the pharmacotherapy 
is insufficient. Then, the surgical treatment may be 
performed. Preserflo Ab-Externo MicroShunt is one 
of the newest therapeutic options with the formation  
of filtering buble. 
Materials and methods: A 77-year old woman with 
advanced neuropathy and severe field impairment ad-
mitted because of high intraocular pressure in the right 
eye. Best corrected visual acuity in the right eye was 0.3 
and 0.6 in the left eye on maximal topical therapy. By 
admission the IOP in the RE was 25 mmHg and in LE 21 
mmHg. Previous surgical treatment: SLT, trabeculectomy, 

phacoemulsification, TSCPC in both eyes, MP-TSCPC in 
RE. After the thorough assessment and examination, 
patient had been qualified to the MIGS- Preserflo Micro-
Shunt implantation in the right eye. The surgical proce-
dure was performed without complications, obtaining 
the lowering and stabilization of intraocular presure 
without IOP- lowering drugs.
Results: BCVA in the right eye, while discharged from 
the hospital, was 0.3 and in the left eye 0.6. The IOP was 
stabilized: in the right eye 17 mm Hg, in the left eye 19 
mm Hg. The patient is being closely monitored.
Conclusions: Preserflo seems to be a good therapeu-
tic option also in advanced glaucoma patients with  
good safety profile.
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Doszklistkowa terapia anty-VEGF w przypadku kostniaka 
naczyniówki – obserwacje własne
Intravitreal anty-VEGF therapy for choroidal osteoma – own 
observations 

Joanna Wereszczyńska, Barbara Terelak-Borys, Iwona Grabska-Liberek
Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego SPSK in. W. Orłowskiego Warszawa

Cel pracy: Przedstawienie wyników leczenia anty-VE-
GF w postaci iniekcji doszklistkowych u pacjenta z ko-
stniakiem naczyniówki
Materiał i metody: 30-letni pacjent z rozpozna-
niem kostniaka naczyniówki oka prawego zgłosił 
się na dyżur okulistyczny z powodu pojawienia się 
mroczka w polu widzenia oka prawego. BCVA OP 
do dali wynosiła 1,0. Kliniczny obraz kostniaka zo-
stał potwierdzony badaniem USG-B. W OCT stwier-
dzono zaburzenia w warstwie fotoreceptorów i RPE 
poniżej dołeczka oraz modelowanie siatkówki przez 
guz. Po miesiącu kontrolne OCT wykazało cechy SRF 
towarzyszące guzowi. W angio-OCT nie udało się 
potwierdzić obecności neowaskularyzacji podsiat-
kówkowej, która w około 30% towarzyszy kostnia-
kowi, jednak obecność płynu wskazywała na moż-
liwość takiego powikłania. W związku z powyższym 
zakwalifikowano pacjenta do iniekcji anty-VEGF do 
komory ciała szklistego.
Wyniki: Podczas wizyt kontrolnych obserwowano 
wycofanie się płynu oraz mroczka w PW. W dalszej 

obserwacji odnotowywano nawroty SRF w innych lo-
kalizacjach i ponowne pojawianie się mroczka w polu 
widzenia. Łącznie pacjent otrzymał w naszej Klinice 
cztery iniekcje anty-VEGF. W obecnej chwili pacjent 
utrzymuje pełną ostrość widzenia, nie wymaga poda-
wania iniekcji.
Wnioski: W przebiegu kostniaka naczyniówki nie 
zawsze udaje się wykryć CNV. Jednak obecność SRF 
sugeruje możliwość takiego powikłania. Wdrożenie 
doszklistkowych iniekcji anty-VEGF może stanowić 
dobrą opcję leczenia, zapobiegającą zagrażającym 
widzeniu krwotokom. Terapia anty-VEGF może być 
przydatna nawet przy obecności płynu bez CNV ze 
względu na właściwości zmniejszające przepuszczal-
ność naczyń oraz angiostatyczne w stosunku do una-
czynienia guza. Pacjenci z kostniakiem naczyniówki 
powinni być uważnie obserwowani pod kątem powi-
kłania w postaci błony neowaskularnej.

Słowa kluczowe: kostniak naczyniówki, CNV, SRF, 
anty-VEGF

Aim of study: Presentation of intravitreal anty-VEGF 
injections treatment results in patient with choroidal 
osteoma.
Material and methods: 30 years old patient, with 
diagnosis of right eye choroidal osteoma, reported 
to emergency department because of scotoma in VF. 
BCVA OD was 1,0 on distance Snellen charts. Clinical 
picture of choroidal osteoma was confirmed in USG “B”. 
OCT showed damage in RPE and photoreceptors layer 
under foveola. Moreover, the choroidal osteoma was 
molding the retina. After one month the subretinal fluid 
was found in OCT. The angioOCT didn’t show choroidal 
neovascularization which co-existing with choroidal 
osteoma in 30%, but apperance of SRF could suggested 
existence of CNV due to choroidal osteoma. The patient 
was qualified to intravitreal anty-VEGF injection.

Results: During follow-up visits the SRF was resorbed. 
The patient noticed the absence of scotoma. In the next 
nine months observation the SRF was recuring and 
caused scotoma in visual field. The patient received in 
our Department a total of four intravitreal anty-VEGF 
injections. Currently, the patient has a full visual acuity 
and doesn’t need intravitreal injections.
Conclusion: In the course of choroidal osteoma some-
times we can’t detect CNV , but the presence of fluid sug-
gests the risk of this complication. The anty-vegf treat-
ment can be appropriate to prevent hemmorhage which 
is a danger of vision loss. Also in case of SRF without CNV, 
the anty-VEGF treatment can reduce vascular permea-
bility and be angiostatic to tumor vascularization. The 
patients with diagnosis of choroidal osteoma should be 
carefully monitored for CNV development.
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Idiopatyczne teleangiektazje plamkowe – manifestacje 
kliniczne
Idiopathic macular telangiectasia – clinical manifestations

Aneta Choręziak, Małgorzata Wichrowska, Jarosław Kocięcki
Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Wstęp: Idiopatyczne teleangiektazje plamkowe 
(MacTel) występują rzadko, a ich rozpoznanie może 
stwarzać trudności diagnostyczne i terapeutyczne. 
Standardowa diagnostyka opiera się na badaniu oftal-
moskopowym, badaniu optycznej koherentnej to-
mografii (OCT) oraz angiografii fluoresceinowej (AF). 
Różnicowanie powinno uwzględniać m.in. retinopatię 
cukrzycową, wczesny zakrzep żyły siatkówki czy inne 
patologie naczyniowe plamki.
Materiał i metody: W pracy przedstawiono przy-
padki (n=6) nieklasycznych manifestacji klinicznych 
dwóch typów (I i II) idiopatycznych teleangiektazji 
plamkowych.
Wyniki: Badanie AF wykazało współistnienie Mac-
Tel typu 1 z retinopatią cukrzycową u pacjentów 
z obrzękiem plamki (n=2), a także wczesną po-
stać MacTel typu 2 w drugim oku u pacjentów, 
u których badanie OCT nie wykazywało jeszcze 

nieprawidłowości (n=2). U dwóch pacjentów (n=2) 
obserwowanych z powodu MacTel typu 2 badanie 
AF wykazało rozwój błony neowaskularnej w plam-
ce (MNV). Omówiono wyniki badań obrazowych 
wymienionych pacjentów.
Wnioski: Obraz kliniczny teleangiektazji plamkowych 
może być złożony, a ich różnicowanie i diagnosty-
ka współistniejących chorób siatkówki są istotne ze 
względu na ocenę rokowania i ewentualny dobór 
celowanej terapii. W przypadku MacTel typu 1 rozpo-
znanie umożliwia włączenie optymalnego leczenia, 
z szansą na poprawę ostrości wzroku, natomiast w 
MacTel typu 2 leczenie iniekcjami doszklistkowymi 
anty-VEGF wydaje się skuteczne dopiero w stadium 
proliferacyjnym.

Słowa kluczowe: idiopatyczne teleangiektazje 
plamkowe

Introduction: Idiopathic macular telangiectasia (Mac-
Tel) is a relatively rare disease entity, which can generate 
some difficulties with diagnosis and treatment. Stan-
dard diagnostics is based on ophthalmoscopy, optical 
coherence tomography (OCT) and fluorescein angiogra-
phy (FA). Differentiation of the disease includes diabetic 
retinopathy, the early branch retinal vein occlusion or 
other macular vascular pathologies.
Material and methods: The poster presents cases (n = 
6) of non-classical clinical manifestations of two types (I 
and II) of idiopathic macular telangiectasia.
Results: The fluorescein angiography results showed 
the coexistence of MacTel type 1 with diabetic retinopa-
thy in patients with macular edema (n = 2), and an early 
form of MacTel type 2 in the other eye in patients whose 

OCT was still normal (n = 2). In two patients (n = 2) diag-
nosed with MacTel type 2, the fluorescein angiography 
showed the presence of a neovascular membrane in the 
macula (MNV). The results of imaging examinations of 
these patients were presented.
Conclusions: The clinical manifestations of idiopathic 
macular telangiectasia may be heterogeneous. The dif-
ferentiation of the disease and diagnosis of coexisting 
retinal diseases are important for the prognosis and 
the possible selection of targeted therapy. In the case of 
MacTel type 1, the diagnosis makes it possible to perform 
optimal treatment, with a chance to improve visual acu-
ity. However, in MacTel type 2, treatment with intravit-
real injections of anti-VEGF seems to be effective only at 
the proliferative stage.
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Pandemia COVID-19 a infekcyjne owrzodzenia rogówek – 
kliniczna obserwacja
COVID-19 pandemic and the infectious corneal ulceration – 
a clinical observation

Milena Grad, Katarzyna Grala, Urszula Stachowska,  
Iwona Grabska-Liberek
Klinika Okulistyki Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego SPSK im. prof. W. Orłowskiego Warszawa

Materiał i metody: W trakcie pandemii COVID-19 w 
okresie między 30.05.2020 r. a 28.01.2022 r. w Klini-
ce Okulistyki hospitalizowanych było 12 pacjentów 
z infekcyjnymi owrzodzeniami rogówek (w tym u 2 
osób obuocznie), potwierdzonymi wynikiem badania 
mikrobiologicznego. Wyłączono z analizy pacjentów z 
ujemnymi wynikami badań, wyleczonych empirycz-
nie oraz chorych z nieinfekcyjnymi owrzodzeniami 
rogówki. Dane zebrano retrospektywnie i przeanali-
zowano pod kątem danych takich jak: wywiad, wiek, 
płeć, etiologia i ostateczny wynik leczenia. Porównu-
jąc do 2019 roku: z powodu infekcyjnego, potwierdzo-
nego mikrobiologicznie owrzodzenia rogówki zaled-
wie 1 osoba wymagała wtedy hospitalizacji.
Wyniki: Średnia wieku pacjentów wynosiła 44,6 lat. 
Korelację między zachorowaniem a stosowaniem 
miękkich soczewek kontaktowych stwierdzono u 
7 pacjentów. U innych spośród czynników ryzyka 
podano uraz oka i obciążenia ogólne. W większości 

przypadków (75%) stwierdzono izolowane zakaże-
nie bakteryjne a w pozostałych mieszane: bakteryj-
ne, grzybicze, pierwotniakowe. 1 pacjent był hospi-
talizowany z powodu owrzodzenia rogówki w trakcie 
infekcji COVID-19, a 2 przebyło tę infekcję kilka mie-
sięcy wcześniej.
Wnioski: W trakcie obserwacji podczas trwania pan-
demii COVID-19 w porównaniu do 2019 roku obser-
wowano wzrost infekcyjnych owrzodzeń rogówki 
wymagających hospitalizacji. Pacjenci chętniej sto-
sowali miękkie soczewki kontaktowe niż okulary ko-
rekcyjne. Podczas obligatoryjnego używania masek 
ochronnych na twarz pacjenci podawali parowanie 
szkieł okularów, co powodowało dyskomfort i skła-
niało do stosowania soczewek kontaktowych. Przy-
puszczalnie czynnikiem wpływającym na przebieg 
owrzodzeń rogówki mogło być także zwlekanie pa-
cjentów ze zgłoszeniem się do lekarza z obawy przed 
zakażeniem koronawirusem.

Materials and methods: During covid-19 pandemic, 
specifically between 30.05.2020 and 28.01.2022, 12 pa-
tients were hospitalized in Ophthalmology Clinic with 
infectious corneal ulceration. All of them were confirmed 
with microbiological tests, two patients developed bi-
lateral ulceration. Patients with negative test results, 
treated empirically or with non-infectious corneal ulcer 
were excluded from the analysis. The data was gathered 
retrospectively and analyzed with accordance to history, 
age, gender, etiology, and outcome. This is with contrast 
to 2019, when only one person was hospitalized with in-
fectious corneal ulcer.
Results: The mean age was 44.6 years. The use of soft 
contact lenses was confirmed in 7 patients. Other risk 
factors included prior eye injury and comorbidities. In 

majority of cases (75%) isolated bacterial infection was 
diagnosed, the rest were mixed bacterial, fungal or para-
sitical infections. One patient was actively infected with 
COVID-19 while being hospitalized for corneal ulcer-
ation, two others had suffered from COVID-19 infection 
several months earlier.
Conclusions: In comparison to 2019, during COVID-19 
pandemic there was an increase in hospitalizations with 
infectious corneal ulcer. Due to obligatory protective 
mask usage patients experienced fogging of the glass-
es resulting in discomfort. They were more likely to use 
soft contact lenses than glasses. Potentially, there was 
delay in searching for medical attention caused by fear 
of COVID-19 exposure, yet another factor that had an 
impact on the course of corneal ulceration.
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Zmiany okulistyczne w przypadku niedoboru 
dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych
Ophthalmologic changes associated with long-chain 
3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency 

Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Wojciech Pawłowski
Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Department of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, Medical University of Bialystok, Poland

Wstęp: Dehydrogenaza długołańcuchowych kwasów 
tłuszczowych (long chain 3-hydroxy-acyl-CoA dehy-
drogenase LCHAD) jest jednym z enzymów biorących 
udział w rozkładzie kwasów tłuszczowych. Niedobór 
LCHAD upośledza oksydację długołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych, powodując hipoglikemię, 
neuropatię oraz zmiany w sercu, wątrobie, oczach i 
mięśniach. Bez leczenia życie pacjenta może być za-
grożone. Schorzenie wykrywa się w badaniu przesie-
wowym noworodków (w Polsce od 2010). U ponad 
80% pacjentów z deficytem LCHAD obserwuje się pa-
tologiczną lub subnormalną funkcję siatkówki.
Metody: Autorzy przedstawiają przypadek 9-let-
niego chłopca z deficytem LCHAD. U pacjenta 

przeprowadzono pełne badanie okulistyczne z optycz-
ną koherentną tomografią i badaniem multifocal ERG 
(mfERG). 
Wyniki: U pacjenta stwierdzono złogi barwnika  
w plamkach i zmiany barwnikowe typu „pieprz i sól” 
w siatkówkach. Badanie mfERG było nieprawidłowe. 
Jednocześnie chłopiec miał pełną ostrość wzroku do 
dali i bliży. 
Wnioski: Badanie w kierunku deficytu LCHAD powin-
no być jednym z elementów diagnostyki u dzieci ze 
zmianami siatkówkowymi, zwłaszcza w przypadku 
obecności innych typowych objawów klinicznych. 
Kontrole okulistyczne z badaniem ERG powinny być  
u nich zalecane.

Introduction: Long chain 3-hydroxy-acyl-CoA dehydro-
genase (LCHAD) is one of the enzymes involved in the 
breakdown of fatty acids. A deficiency of LCHAD impairs 
long-chain fatty acid oxidation and presents with hy-
poglycemia, neuropathy. cardiac, liver, eye, and muscle 
involvement. Without treatment, this condition can be 
life-threatening. This disease is identified by newborn 
screening (in Poland since 2010). More than 80% of the 
LCHAD deficiency patients developed pathological or 
subnormal retinal function. 
Methods: The case history of a boy aged 9 years, with 
LCHAD deficiency is reported. Visual acuity testing, 
fundus examination, optical coherence tomography 

and multifocal electroretinography were performed. 
Results: The patient with with LCHAD deficiency exhib-
ited macular pigmentary depositions and a `salt and 
pepper’ scattering of pigment in their retinas. His mfERG 
was pathological. At the same time, his distance and 
near visual acuity in both eyes was correct.
Conclusions: Testing for LCHAD deficiency should be 
included in the diagnostic process for children with 
retinal dystrophy, in particular when other clinical 
symptoms are known to have occurred. Ophthalmo-
logical follow-ups, with electroretinography, should be 
recommended.
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Operacja zaćmy z wszczepieniem soczewek 
diafragmatycznych u pacjentów z aniridią wrodzoną – 
analiza na podstawie opisu przypadku
Cataract surgery with black diaphragm lens implantation 
in patients with congenital aniridia – a case report

Anna Lorenc, Piotr Gorostowicz, Martyna Nocoń-Bratek,  
Aleksandra Górska, Piotr Grygierczyk, Rafał Leszczyński,  
Ewa Mrukwa-Kominek
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wstęp: Ocena długoterminowych skutków po ope-
racji zaćmy z wszczepieniem sztucznych soczewek 
diafragmatycznych u pacjenta z aniridią wrodzoną.
Materiał i metoda: Retrospektywna analiza przypad-
ku klinicznego.
Wyniki: Pacjent został skierowany na Oddział Okuli-
styczny tutejszej Kliniki z powodu zwichnięcia sztucz-
nej soczewki diafragmatycznej oka lewego do komory 
ciała szklistego. Po analizie stanu miejscowego i ogól-
nego pacjent został zakwalifikowany do operacji. W 
wywiadzie: keratopatia związana z aniridią, stan po 
wszczepieniu soczewek diafragmatycznych w obu 
oczach, jaskra pierwotnie zamkniętego kąta, niedowi-
dzenie obu oczu.
Omówienie: Aniridia wrodzona jest to rzadkie 
schorzenie zazwyczaj dotyczące całej gałki ocznej, 
gdzie główną manifestacją stanowi częściowy bądź 

całkowity brak tęczówki. Najczęstszymi schorzenia-
mi okulistycznymi towarzyszącymi są: keratopatia 
związana z aniridią,  jaskra oraz zaćma, która zazwy-
czaj rozwija się w statystycznie młodszym wieku, niż 
w populacji ogólnej. Każda ingerencja chirurgiczna 
jest obciążona dużym ryzykiem wystąpienia powi-
kłań pooperacyjnych, m.in. nasilenia keratopatii, 
rozwinięcia/progresji jaskry czy wystąpienia zespołu 
zwłóknienia związanego z aniridią. Wszczepienie so-
czewek diafragmatycznych zmniejsza fotofobię, lecz 
wymaga dużego cięcia rogówki, a ryzyko wystąpienia 
jaskry pooperacyjnej sięga 40%. W procesie leczenia 
pacjentów z aniridią uważa się, że inwazyjne zabiegi 
chirurgii wewnątrzgałkowej powinno się ograniczyć 
do minimum i wskazań życiowych, z powodu wyso-
kiego ryzyka powikłań zarówno śródoperacyjnych jak 
i pooperacyjnych.

Introduction: The efficacy and complications of long-
term effects after cataract surgery with black diaphragm 
lens implantation in a patient with congenital aniridia.
Material and method: A retrospective analysis of the 
clinical case.
Results: The patient was referred to the Ophthalmology 
Department due to the dislocation of the artificial black 
diaphragm lens of the left eye into the vitreous chamber. 
After analysis of the local and general condition, the 
patient was qualified for the operation. History: anirid-
ia-associated keratopathy, condition after implantation 
of black diaphragm lenses in both eyes, primary an-
gle-closure glaucoma, amblyopia in both eyes.
Discussion: Congenital aniridia is a rare condition 
usually affecting the entire eyeball, where the main 
manifestation is a partial or complete absence of the 

iris. The most common associated ophthalmologic 
conditions are aniridia-related keratopathy, glauco-
ma, and cataract, which usually develops at a statis-
tically younger age than in the general population. 
Any surgical intervention  is fraught with high risk of 
postoperative complications, progression of corne-
al epithelial disorders, development/progression of 
glaucoma, or development of aniridia-related fibrosis 
syndrome. Black diaphragma lens implantation re-
duces photophobia but requires a large corneal inci-
sion, and the risk of postoperative glaucoma is as high 
as 40%. In the management of patients with aniridia, 
it is believed that invasive intraocular surgery should 
be kept to a minimum and vital indications, because 
of the high risk of intraoperative and postoperative 
complications.
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Retinopatia cukrzycowa proliferacyjna z obustronnym 
obrzękiem tarczy n II: wyrównanie glikemii jako złoty 
standard leczenia – opis przypadku

Martyna Nocoń-Bratek1, Sebastian Sirek1,2, Katarzyna Kowalska1,  
Anna Lorenc1, Aleksandra Górska1, Irmina Jastrzębska-Miazga1,  
Piotr Gorostowicz1, Rafał Leszczyński1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2

1. Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego  
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wstęp: Przedstawienie przypadku klinicznego Pa-
cjentki z retinopatią cukrzycową proliferacyjną oraz 
obustronnym obrzękiem tarczy nerwu II 
Materiały i metody: Retrospektywna analiza przy-
padku klinicznego.
Wyniki: Pacjentka zgłosiła się do Przyklinicznej Po-
radni Okulistycznej z obustronnym pogorszeniem 
widzenia BCVA  (best corrected visual acuity– najlep-
sza skorygowana ostrość wzroku) oka prawego 0,5f 
, a oka lewego 0,4knp, ciśnienie wewnątrzgałkowe 
mierzone aplanacyjnie  w oku prawym wynosiło 15 
mmHg, a lewym 17mmHg. W wywiadzie cukrzyca 
typu 1, stan po PRP obu oczu, iniekcjach anty-VEGF 
do obu oczu. Po analizie stanu miejscowego i ogólne-
go zalecono  unormowanie glikemii, odstąpiono od 
zabiegu operacyjnego czy leczenia steroidoterapią. 
Wyrównanie metaboliczne bez skrajnych wahań gli-
kemii doprowadziło do zahamowania rozwoju cho-
roby siatkówki oraz poprawy ostrości widzenia do 
dali  BCVA oka prawego  0,9, a lewego 0,7, ciśnienie 

wewnątrzgałkowe oka prawego  w oku prawym 18 
mmHg, a lewym 19 mmHg. 
Omówienie: Jednym z powikłań cukrzycy jest reti-
nopatia cukrzycowa, stanowiąca główną przyczy-
nę nowo występującej całkowitej utraty wzroku u 
osób w wieku produkcyjnym w krajach rozwinię-
tych.  Nieprawidłowe poziomy glikemii zaburzają 
anatomię i funkcję drobnych naczyń siatkówki po-
wodując śródsiatkówkowe nieprawidłowości drob-
nonaczyniowe (IRMA - intraretinal microvascular 
abnormalities).  Retinopatia cukrzycowa już od jej 
najwcześniejszych stadiów wskazuje na postępują-
ce uszkodzenie naczyń siatkówki tym trudniejsze w 
leczeniu im później zastosuje się właściwą terapię. 
Mają one tendencję do przeciekania. Dochodzi do 
zaburzeń perfuzji, a między warstwami siatkówki 
pojawia się płyn. Nieleczona retinopatia cukrzyco-
wa ostatecznie może prowadzić do krwotoków do 
komory ciała szklistego, odwarstwienia siatkówki, a 
w konsekwencji ślepoty. 
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Bilateral proliferative diabetic retinopathy with bilateral 
papilledema: blood glucose level control as the gold 
standard of care – a case report

Martyna Nocoń-Bratek1, Sebastian Sirek1,2, Katarzyna Kowalska1,  
Anna Lorenc1, Aleksandra Górska1, Irmina Jastrzębska-Miazga1,  
Piotr Gorostowicz1, Rafał Leszczyński1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2

1. Department of Ophthalmology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University  
of Silesia in Katowice
2. Kornel Gibiński University Clinical Centre, Medical University of Silesia in Katowice

Introduction: Presentation of a clinical case of a pa-
tient with proliferative diabetic retinopathy and bilat-
eral papilledema.
Materials and methods: Retrospective clinical case 
analysis.
Results: The patient reported to the Clinical Ophthal-
mology Clinic with bilateral visual impairment. BCVA 
(best corrected visual acuity - best corrected visual 
acuity) of the right eye 0.5f  and the left eye 0.4knp, the 
intraocular pressure measured applanationally in the 
right eye was 15 mmHg, and in the left eye 17mmHg. 
History of diabetes type 1, condition after PRP in both 
eyes, anti-VEGF injections in both eyes. After the anal-
ysis of the local and general condition, it was recom-
mended to regulate blood glucose level. Surgery or 
steroid therapy was abandoned. Metabolic control 
without extreme blood glucose level fluctuation has 
led to inhibition of the development of retinal disease 

and improvement of distance visual acuity BCVA of the 
right eye 0.9 and the left eye 0.7, the intraocular pres-
sure of the right eye in the right eye is 18 mmHg, and 
the left eye is 19 mmHg.
Dissussion: One of the complications of diabetes melli-
tus is diabetic retinopathy, which is the leading cause of 
newly emerging total vision loss in working-age people 
in the developed world. Abnormal blood glocose levels 
disrupt the anatomy and function of the small vessels of 
the retina, causing intraretinal microvascular abnormal-
ities (IRMA). Diabetic retinopathy from its earliest stages 
indicates progressive damage to the retinal vessels, the 
more difficult to treat the later the appropriate therapy 
is applied. They tend to leak. The perfusion is disturbed 
and fluid appears between the layers of the retina. If left 
untreated, diabetic retinopathy can eventually lead to 
intravitreal hemorrhages, retinal detachments, and ul-
timately blindness.



264
53. ZJAZD OKULISTÓW POLSKICH
W A R S Z A W A ,  9 - 11 . 0 6 . 2 0 2 2

SESJA PLAKATOWA / POSTERS SESSION

SPIS TREŚCI
STRESZCZENIA – SPIS TREŚCI

P/17.

Uraz gałki ocznej po wybuchu rakietowym – opis 
przypadku

Aleksandra Górska, Martyna Nocoń-Bratek, Irmina Jastrzębska-Miazga, 
Katarzyna Kowalska, Anna Lorenc, Rafał Leszczyński,  
Ewa Mrukwa-Kominek
Oddział Okulistyki Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego  
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach

Wstęp: Przedstawienie przypadku klinicznego Pa-
cjentki po urazie oka prawego po eksplozji pocisku 
rakietowego.
Materiał i metody: Retrospektywna analiza przypad-
ku klinicznego.
Wyniki: 52-letnia Pacjentka zgłosiła się na Izbę 
Przyjęć UCK im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Kato-
wicach miesiąc po urazie oka prawego po eksplozji 
pocisku rakietowego w Charkowie. Oko nie zostało 
zaopatrzone na miejscu zdarzenia z powodu stanu 
aktywnej wojny. Pacjentka zgłaszała pogorszenie 
widzenia okiem prawym natychmiast po wybuchu. 
Do tej pory bez wywiadu okulistycznego. Po wyko-
naniu badań dodatkowych Pacjentkę zakwalifikowa-
no do zabiegu witrektomii z dostępu tylnego z en-
dotamponadą olejem silikonowym równoczasowo 
z fakoemulsyfikacją zaćmy wikłającej oka prawego. 
Visus oka prawego przy przyjęciu do Oddziału rrpo, 
Visus oka prawego bezpośrednio po zabiegu cc 
+4,0Dsph = 0.3, Visus oka prawego 7 dni po zabiegu 
cc +4,0Dsph = 0.6. Pacjentka pozostaje pod opieką 
tutejszej Poradni Okulistycznej.

Omówienie: Witrektomia, często z wykonywanym 
jednoczasowo zabiegiem fakoemulsyfikacji zaćmy i 
zaopatrzeniem chirurgicznym rany, umożliwia lecze-
nie chirurgiczne oczu po ciężkich urazach. Możliwa 
jest w ten sposób rekonstrukcja aparatu ochronnego 
oka a także ciągłości przedniego i tylnego odcin-
ka gałki ocznej oraz zapobieganie zanikowi gałki 
ocznej. Odstęp czasu pomiędzy urazem a przepro-
wadzeniem zabiegu witrektomii, jak również sposób 
przeprowadzenia zabiegu pozostaje przedmiotem 
dyskusji. Witrektomia przeprowadzona powyżej 
dwóch tygodni od urazu zwiększa ryzyko wystąpie-
nia PVR, może być wówczas konieczna retinotomia 
czy endotamponada olejem silikonowym. Z drugiej 
strony ryzyko krwawienia śródoperacyjnego jest 
mniejsze. Preferowany jest zabieg jednoetapowy, 
gdyż jest mniej obciążający dla pacjenta, umożliwia 
pojedyncze znieczulenie oraz szybszą rehabilitację 
wzrokową pacjenta, a także redukcja kosztów ho-
spitalizacji. Wymaga jednak ośrodka z doświadczona 
kadrą chirurgów wireoretinalnych oraz odpowied-
niego zaplecza sprzętowego.
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Eye injury after a rocket explosion – a case report
Aleksandra Górska, Martyna Nocoń-Bratek, Irmina Jastrzębska-Miazga, 
Katarzyna Kowalska, Anna Lorenc, Rafał Leszczyński,  
Ewa Mrukwa-Kominek
Department of Ophthalmology, Faculty of Medical Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice
Kornel Gibiński University Clinical Centre, Medical University of Silesia in Katowice

Introduction: Presentation of a clinical case of a Patient 
after right eye injury following a rocket explosion.
Material and methods: Retrospective clinical case 
analysis.
Results: A 52-year-old female patient reported to the 
Emergency Department, UCK im. prof. K. Gibiński, Medi-
cal University of Silesia in Katowice one month after the 
right eye was injured after a missile explosion in Kharkiv. 
The eye was not supplied at the scene due to active war-
fare. The patient reported visual impairment with her 
right eye immediately after the outbreak. So far, no oph-
thalmological history. After additional tests, the patient 
was qualified for pars plana vitrectomy with silicone oil 
endotamponade and phacoemulsification of the cata-
ract . Right eye Visus on admission to the ward was hand 
motion, right eye Visus next day after surgery was cc + 
4.0Dsph = 0.3, right eye Visus 7 days after surgery was cc 
+ 4.0Dsph = 0.6. The patient remains under the care of 
our Ophthalmology Clinic.

Discussion: Vitrectomy, often with simultaneous cata-
ract phacoemulsification and wound surgery, enables 
surgical treatment of eyes after severe injuries. In this 
way, it is possible to reconstruct the  continuity of the 
anterior and posterior segment of the eye and prevent 
eye atrophy. The time between the trauma and the vit-
rectomy, as well as how the procedure is performed, 
remain under discussion. Vitrectomy performed more 
than two weeks after the injury increases the risk of 
PVR, and a retinotomy or endotamponade with sili-
cone oil may be necessary. On the other hand, the risk 
of intraoperative bleeding is lower. One-stage proce-
dure is preferred because it is less burdensome for the 
patient, enables a single anesthesia and faster reha-
bilitation of the patient’s vision, as well as reduction of 
hospitalization costs. However, it requires a center with 
experienced staff of wireoretinal surgeons and appro-
priate equipment.
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Urazy gałki ocznej z obecnością ciała obcego wewnątrzgał-
kowego – epidemiologia, postępowanie i czynniki ryzyka
Open globe injury (OGI) with a presence of an intraocular 
foreign body (IOFB) – epidemiology, management  
and risk factors

Michał Jabłoński, Mateusz Winiarczyk, Paweł Bieliński, Monika Jasielska, 
Joanna Batalia, Jerzy Mackiewicz
Department of Vitreoretinal Surgery, Medical University of Lublin, Poland

Urazy gałki ocznej są istotną, ale możliwą do uniknię-
cia przyczyną utraty wzroku na całym świecie. 18%-
41% otwartych urazów gałki ocznej jest powikłanych 
obecnością ciała obcego wewnątrzgałkowego.
Prezentujemy jednoośrodkowe badanie retrospek-
tywne 35 oczu 35 pacjentów, którzy doznali urazu 
gałki ocznej z obecnością ciała obcego wewnątrzgał-
kowego, przyjętych do Kliniki Chirurgii Siatkówki i Cia-
ła Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 
okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2020 r.
Najczęstszym zabiegiem pierwotnym była witrek-
tomia pars plana z usunięciem ciała obcego (n=28). 

Odwarstwienie siatkówki wystąpiło w 9 oczach wkrót-
ce po urazie lub jako dalsze powikłanie. Ostateczną 
ostrość wzroku 0,1 lub lepszą zaobserwowano w 
21 oczach (58%). Piętnastu pacjentów (42%) miało 
ostrość wzroku mniejszą niż 0,1. U 25 z 28 pacjentów, 
u których wykonano jakikolwiek rodzaj witrektomii 
zaobserwowano ostrość wzroku poniżej 0,4.
Czynnikami predysponującymi do złych wyni-
ków leczenia są: lokalizacja ciała obcego w tyl-
nym odcinku, odwarstwienie siatkówki, krwo-
tok do ciała szklistego i długotrwała tamponada  
olejem silikonowym.

Ocular trauma is a significant but preventable cause of a 
visual loss worldwide. 18%-41% of the open globe inju-
ries (OGI) are complicated with a presence of an intraoc-
ular foreign body (IOFB).
We present a single-center, retrospective case-control 
study. 36 eyes of 36 patients who suffered from OGI with 
IOFB admitted to the Department of Vitreoretinal Sur-
gery of Medical University of Lublin, Poland from Janu-
ary 2015 to December 2020.
Most frequent primary procedure was the pars plana 

vitrectomy (PPV) with IOFB removal (n=28). Retinal de-
tachment (RD) developed in 9 eyes soon after injury or as a 
further complication. Final VA of 0,1 or better was observed 
in 21 eyes (58%). Fifteen patients (42%) had BCVA of less 
than 0,1. In 25 out of 28 patients who underwent any kind 
of pars plana vitrectomy (ppV) BCVA of <0,4 was observed.
Factors predisposing to poor visual outcomes are: IOFB 
localization in the posterior segment, presence of the ret-
inal detachment, vitreous haemorrhage and prolonged 
silicone oil tamponade.
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Przetoka szyjno-jamista – manifestacja okulistyczna 
interdyscyplinarnej choroby. Opis przypadku

Małgorzata Kozikowska1,2, Wojciech Luboń1,2, Ewa Mrukwa-Kominek1,2

1. Oddział Okulistyki Dorosłych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowicach
2. Klinika Okulistyki Katedry Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 
Katowicach

Wstęp: Celem pracy jest opis przypadku bezpo-
średniej przetoki szyjno-jamistej (CCF) oraz pre-
zentacja ścieżki diagnostycznej i dalszego leczenia 
interdyscyplinarnego.
Materiały i metody: 78-letnia pacjentka została 
przyjęta do Oddziału Okulistyki UCK w Katowicach 
z powodu podejrzenia guza wewnątrzgałkowego. 
Zgłaszała wytrzeszcz prawej gałki ocznej od 3 mie-
sięcy oraz pogorszenie ostrości widzenia od 2 mie-
sięcy, uraz głowy negowała. Przy przyjęciu stwier-
dzono ostrość widzenia prawego oka 0.1, lewego 
oka 0.6 (tablica Snellena), ciśnienie wewnątrzgał-
kowe odpowiednio 27 mmHg i 17 mmHg. W bada-
niu okulistycznym prawego oka stwierdzono pul-
sujący wytrzeszcz, nastrzyk i obrzęk spojówek, a w 
badaniu dna oka odłączenie błony naczyniowej we 
wszystkich kwadrantach oraz rozsiane krwotoczki 
śródsiatkówkowe. Badanie ultrasonografii ukazało 
hipoechogeniczną przestrzeń zagałkowo, natomiast 
badanie dopplerowskie poszerzoną żyłę oczną gór-
ną oraz przepływ naczyniowy typu tętniczego w jej 
świetle. Ze względu na podejrzenie CCF pacjentka 
została skierowana do Oddziału Radiologii Inter-
wencyjnej celem wykonania angiografii subtrakcyj-
nej. Badanie ukazało prawostronną bezpośrednią 

przetokę szyjno-jamistą. Ze względu na niewielki 
rozmiar przetoki wykonano interdyscyplinarne kon-
sylium radiologów i okulistów, gdzie ostatecznie ze 
względu na znaczne dolegliwości okulistyczne i ry-
zyko utraty widzenia zadecydowano o leczeniu za-
biegowym pacjentki. Procedura embolizacji przetoki 
przebiegła typowo, bez powikłań. Niestety dzień po 
zabiegu stan ogólny pacjentki uległ pogorszeniu i po 
wykonaniu tomografii komputerowej głowy stwier-
dzono udar niedokrwienny. 
Wyniki: Badanie okulistyczne zostało przeprowadzo-
ne 1 miesiąc po embolizacji. Ostrość widzenia uległa 
poprawie do 0.6, CWG wynosiło 18 mmHg. W bada-
niu przedniego odcinka obecne były poszerzone na-
czynia żylne twardówki oraz zaćma, wytrzeszcz był 
nieobecny. Stan ogólny pacjentki uległ znacznemu 
pogorszeniu. 
Wnioski: Przetoka szyjno-jamista jest rzadką chorobą 
jednak jest to stan zagrażający utratą wzroku. To wła-
śnie okulista jest często pierwszym lekarzem, do któ-
rego zgłasza się pacjent z manifestacją okulistyczną 
choroby. Decyzja co do leczenia powinna być podej-
mowana we współpracy z innymi specjalistami, jako 
że ryzyko leczenia zabiegowego może przewyższać 
ryzyko utraty widzenia.
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Carotid cavernous fistula- ophthalmic manifestation of the 
interdisciplinary disease. Case repor

Małgorzata Kozikowska1,2, Wojciech Luboń1,2, Ewa Mrukwa-Kominek1,2

1. Department of Ophthalmology, School of Medicine in Katowice,  Medical University of Silesia
2. University Clinical Centre prof. Kornel Gibiński, Department of Ophthalmology, Medical University of 
Silesia

Aim: To report a case of a direct carotid-cavernous fistu-
la (CCF) and to present diagnostic pathway and interdis-
ciplinary approach to treatment of this condition. 
Materials and methods: 78-year-old patient was 
admitted to the hospital over ocular tumor suspicion. 
She reported exophthalmos of the right eye from 3 
months and decreased of visual acuity of this eye 
from 2 months, she denied any head trauma. During 
admission she presented visual acuity of the right eye 
0,1 and of the left eye 0,6 in Snellen charts, IOP RE 27 
mmHg, LE 17mmHg. In the right eye we noted pulsat-
ing proptosis, conjunctival chemosis and hyperaemia. 
In fundoscopy we found detachment of choroid in all 
quadrants and disseminated haemorrhages in the 
retina. Ultrasound revealed hypoechogenic space be-
hind right eyeball. Doppler US showed dilated superi-
or ophthalmic vein (SOV) and increased, arterialised 
vascular flow. Because of high suspicion of CCF patient 
was referred to the Department of Interventional Ra-
diology to perform digital subtraction angiography. 
This examination confirmed our diagnosis reveal-
ing right-sided direct CCF. Due to small size of fistula 

radiologists and ophthalmologists debated on subse-
quent treatment however because of the significant 
ophthalmic symptoms and potential sight loss em-
bolisation of CCF was planned. Procedure was done 
without complications and partial embolisation was 
achieved. Unfortunately on the next day patient’s gen-
eral condition deteriorated and MRI of head showed 
ischemic stroke. 
Results: Ophthalmic examination was done q month 
after embolisation. Visual acuity of the right eye im-
proved to 0,6, IOP 18 mmHg. We noted only dilated scler-
al vessels and cataract. No proptosis was seen. However 
mental condition of patient got worse. She had troubles 
with memory and had disorientation to time and place. 
Conclusions: Carotid-cavernous fistula is a rare dis-
ease however it can be sight-threatening condition and 
should not be forgotten in our daily practice. Ophthal-
mologist is usually the first physician to encounter a pa-
tient with manifestations of the disease. Decision about 
treatment should be interdisciplinary and well thought 
as this procedure carry some complication risk which 
may exceed sight-threatening risk. 
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Aspekty fizyczne terapii nowotworów gałki ocznej 
z wykorzystaniem aplikatorów ocznych z ziarnami I-125
Physical aspects of ocular tumors therapy with use  
of I-125 seeds

Konrad Skórkiewicz1,2, Dominik Medoń1,2, Piotr Szatkowski4,  
Kinga Pielichowska4, Rafał Twarog4, Anna Markiewicz1,3,  
Bożena Romanowska-Dixon1,3

1. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
2. Zakład Fizyki Medycznej i Ochrony Radiologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
3. Katedra Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
4. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów,  
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

W terapii nowotworów gałki ocznej wykorzystywane 
są aplikatory oczne o złożonej budowie. Montaż apli-
katorów dokonywany jest poprzez bardzo precyzyjne 
wklejanie ziaren jodowych w żłobienia znajdujące się 
we wkładkach z materiału syntetycznego. Odpowied-
nia geometria żłobień umożliwia uzyskanie jednorod-
nego rozkładu dawki w całym obszarze napromienia-
nia, wyznaczonym klinicznie na podstawie różnych 
technik obrazowania. Po montażu, wykonywany jest 

test szczelności oraz aplikator podawany jest pro-
cesowi sterylizacji. W celu przygotowania właściwej 
jakości aplikatorów ocznych z ziarnami izotopu jodu 
125I przeprowadzane są każdorazowo pomiary do-
zymetryczne otrzymanej partii ziaren. W nieodległej 
przyszłości, zastosowanie druku 3D umożliwi indywi-
dualizację procesu leczenia poprzez dopasowanie roz-
kładu promieniowania gamma do wielkości podstawy 
guzów nowotworowych.  

In the strategy of eye tumors management, the eye ap-
plicators with a complex structure are used. The assem-
bly of the applicators is  created by highly precise pasting 
of the iodine seeds in the grooves of the synthetic materi-
al. Appropriate geometry of the grooves allows homog-
enous irradiation dose distribution, based on different 
clinical imaging techniques. After assembly, a leak test 

is performed and the applicator kit is sterilized. In order 
to prepare  the appropriate quality of the eye applicators 
with the iodine 125 isotope, dosimetric measurements of 
the obtained seeds are performed. In the near future, the 
use of 3D printing will enable the individualization of the 
treatment process by adjusting the gamma radiation 
distribution to the size of the base of neoplastic tumors. 
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Nietypowe czynniki ryzyka neuropatii jaskrowej a docelowe 
ciśnienie wewnątrzgałkowe
Less commonly considered risk factors for glaucomatous 
neuropathy and target intraocular pressure

Joanna Kośny, M. Lewczuk, M. Skalska, Piotr Jurowski
Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku, CSK im. WAM, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wstęp: Ustalenie docelowego ciśnienia wewnątrzgał-
kowego pozwala zapobiec dalszej progresji uszkodze-
nia jaskrowego. 
W  prezentacji przedstawiono wskazówki i przemyśle-
nia na temat ustalania wartości  docelowego ciśnie-
nia w przypadku odmiennych stopni zaawansowania 
neuropatii jaskrowej z uwzględnieniem nietypowych 
czynników ryzyka. 
Omówienie: Przyjęto, że w  przypadku jaskry wcze-
snej, umiarkowanej i zaawansowanej wartości 

docelowego ciśnienia wewnątrzgałkowego powin-
ny wynosić odpowiednio:15-17mmHg, 12-15mmHg 
i 10-12mmHg. Ponadto, w prezentacji przybliżono 
rzadziej uwzględniane czynniki ryzyka jaskry w tym:  
przezblaszkową różnicę ciśnień, ograniczenie przepły-
wu glymfatycznego oraz tzw. przepływ oczny.  Uważa 
się że te czynniki mogą w istotny sposób zwiększać 
ryzyko progresji neuropatii jaskrowej i powinny być 
wzięte pod uwagę przy ustaleniu docelowej wartości 
ciśnienia wewnątrzgałkowego, na niższym poziomie. 

Determining target intraocular pressure enables to pre-
vent further progression of glaucomatous damage.
This presentation presents guidelines and consider-
ations for setting target pressure values regarding dif-
ferent stages of glaucomatous neuropathy, taking into 
account less commonly considered risk factors.
It has been assumed that for early, moderate and ad-
vanced glaucoma, target intraocular pressure values 
are recommended as: 15-17mmHg, 12-15mmHg and 

10-12mmHg, respectively. In addition, presentation cov-
ers less commonly considered risk factors for glaucoma 
including: translaminar pressure difference, glymphat-
ic flow restriction and ocular perfusion pressure. It is 
presumed that these factors can significantly increase 
the progression risk of glaucomatous neuropathy and 
should be taken into account when setting target intra-
ocular pressure value, at a lower level. 
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