
 

 

 

 

 

Recenzja 

rozprawy doktorskiej  na stopień naukowy doktora nauk medycznych  

lek. med. Mateusza Olszewskiego 

„Analiza zmian refrakcji pacjentów po operacji zaćmy metodą 

fakoemulsyfikacji” 

 

 

Zaćma jest zmętnieniem soczewki oka uniemożliwiającym prawidłowe widzenie, Jej przyczyną 

są najczęściej zmiany w strukturze jej białek związane z wiekiem. Jest ona w chwili obecnie 

najczęstszą (ok. 48%) odwracalną przyczyną znacznego pogorszenia widzenia i ślepoty na 

świecie. W Polsce liczbę chorych na tą chorobę  szacuje się na około 800 tys. Osób. Choroba 

występuje częściej u kobiet i u osób starszych po 60 roku życia i po 70 r,ż, prawie każda osoba 

ma jakiś stopnień zmętnienia soczewki. Jedyną skuteczną metodą leczenia zaćmy jest zabieg 

operacyjny z wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. W chwili obecnej operacja 

zaćmy jest najczęstszą procedurą chirurgiczną wykonywaną u człowieka. W związku z 

częstością tej choroby bardzo ważne jest opracowanie najbardziej skutecznych i bezpiecznych 

metod jej leczenia (operacji) oraz kalkulacji wszczepianych soczewek wewnątrzgałkowych. 

Większość formuł do obliczania mocy sztucznej soczewki pozwalana na uzyskanie pożądanej 

refrakcji pooperacyjnej, ale najdokładniejsze wyniki można uzyskać dla gałek ocznych 

normowzrocznych. W oczach nadwzrocznych oraz krótkowzrocznych obliczanie wartości 
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sopczewek stwarza często problemy, a wynik końcowy nie zawsze jest satysfakcjonujący 

zarówno dla pacjenta jak i dla lekarza. W związku z tym doktorant podjął się analizy 

retrospektywnej zmian refrakcji po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w zależności od 

wybranych parametrów narządu wzroku i wszczepianej soczewki wewnątrzgałkowej. 

Celem pracy była analiza zmian refrakcji u pacjentów po operacji zaćmy metodą 

fakoemulsyfikacji, zaś cele szczegółowe obejmowały: 

1. Ocena błędu refrakcyjnego po operacji zaćmy w zależności od długości gałki ocznej. 

2. Ocena stabilizacji refrakcji po operacji zaćmy. 

3. Ocena błędu refrakcyjnego oraz zmiany refrakcji po operacji zaćmy w zależności od 

głębokości komory przedniej przed zabiegiem. 

4. Ocena zmiany wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego po operacji zaćmy. 

5. Ocena błędu refrakcyjnego po operacji zaćmy w zależności od modelu wszczepianej 

soczewki. 

Badania wykonano na grupie 90 pacjentów ( 29 mężczyzn , 61 kobiet) w wieku od 46 do 85 

lat, średnia wieku wynosiła 71,63. Wszyscy zakwalifikowani pacjenci mieli rozpoznaną zaćmę, 

która została usunięta metodą fakoemulsyfikacji z wszczepieniem sztucznej soczewki. Wszczepiano 

soczewki wewnątrzgałkowe firmy Bausch (Akreos AO) oraz Rayner (C-flex). Przebieg 

śródoperacyjny oraz pooperacyjny był bez powikłań. 

Badanych pacjentów podzielono na następujące grupy: 

Grupę I stanowiło 30 osób normowzrocznych z długością gałki ocznej w przedziale 22-24 

mm, 21 kobiet, 9 mężczyzn, w przedziale wiekowym 46-83 lat. Średnia wieku wynosiła 71 

lat. 
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Grupę II stanowiło 30 osób nadwzrocznych z długością gałki ocznej poniżej 22 mm, 24 

kobiety, 6 mężczyzn, w przedziale wiekowym 55-85 lat. Średnia wieku wynosiła 74 lat. 

Grupę III stanowiło 30 osób krótkowzrocznych z długością gałki ocznej powyżej 24 mm, 16 

kobiet, 14 mężczyzn, w przedziale wiekowym 48-83 lat. Średnia wieku wynosiła 72,5 lat. 

 

Wszystkich pacjentów badano przed zabiegiem oraz w 2 tygodniu i 3 miesiącu po operacji i 

oceniano: ostrość wzroku, ciśnienie śródgałkowe, refrakcję, stan przedniego i tylnego odcinka 

oczu. 

Do kalkulacji wartości soczewek wewnątrzgałkowych zastosowano formułę Barret Universal II.  

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej.  

Otrzymane i poddane analizie wyniki badań tych pacjentów pozwoliły na sformułowanie 

następujących wniosków:  

1. Zastosowanie biometrii optycznej oraz wzoru Barrett Universal II do obliczeń mocy 

wszczepu soczewki pozwala osiągnąć właściwą refrakcję pooperacyjna w każdym 

zakresie  długości gałki ocznej. 

2. Refrakcja po operacji zaćmy stabilizuje się w oczach normowzrocznych już w 3 

tyg. po zabiegu. 

3. Głębokość komory przedniej odgrywa ważną rolę w przewidywaniu refrakcji po operacji 

zaćmy. Zauważalna jest tendencja do przesunięcia nadwzrocznego gdy zmiana w ACD 

jest większa, a krótkowzrocznego gdy zmiana w ACD jest mniejsza. 

4. Ciśnienie wewnątrzgałkowe stabilizuje się już w 3 miesiącu po operacji zaćmy, a średni 

spadek wartości wynosi 2,5 mmHg. Im wyższe wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego 
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przed zabiegiem tym większy spadek ciśnienia wewnątrzgałkowego po operacji. 

5. Rodzaj haptyków soczewki wewnątrzgałkowej jednoczęściowej nie wpływa na powstanie 

błędu refrakcji po operacji zaćmy. 

 

        Praca doktorska lek. med. Mateusza Olszewskiego jest napisana bardzo przejrzyście, bardzo 

poprawnie językowo. We wstępie doktorant omówił anatomię, embriologię, biochemię, 

fizjologię i zmiany w soczewce zachodzące z wiekiem. Następnie opisał on  epidemiologię, 

etiopatogenezę, klasyfikację zaćmy oraz stosowane w jej leczeniu metody chirurgiczne. Wstęp 

został napisany bardzo zwięźle, ale równocześnie wyczerpująco, omawiając całe zagadnienie w 

oparciu o najnowsze dane z piśmiennictwa światowego. Ta część pracy świadczy o bardzo 

dobrej znajomości zagadnienia, któremu poświęcona jest praca doktorska, jak również 

piśmiennictwa w tym zakresie, także najnowszego. W pracy właściwie dobrano badane grupy 

pacjentów oraz metody  ich badania. Otrzymane wyniki zostały przejrzyście przedstawione i 

poddane właściwej analizie statystycznej. Wyniki pracy zostały właściwie sformułowane we 

wnioskach wynikających z otrzymanych wyników.  Praca zakończona jest spisem 

piśmiennictwa, który przemawia za dobrą  znajomością całości zagadnienia przez doktorantkę.  

Praca doktorska lek. med. Mateusza Olszewskiego dotyczy ważnego problemu biorąc 

pod uwagę częstość  przeprowadzanych operacji zaćmy. Najważniejszym rezultatem tej pracy 

jest potwierdzenie, że zastosowanie formuły Barrett Universal II do obliczeń mocy soczewki 

wewnątrzgałkowej pozwala na uzyskanie właściwej refrakcji pooperacyjnej w każdym zakresie 

długości gałki ocznej. 
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Praca doktorska lek. med. Mateusza Olszewskiego pt. „ Analiza zmian refrakcji pacjentów po 

operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji” stanowi oryginalne rozwiązanie problemu 

naukowego. W mojej ocenie rozprawa doktorska spełnia wymogi określone w art. 187 Ustawy z 

dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668).  W 

związku z tym chciałbym przedstawić Wysokiej Radzie Uniwersytetu Medycznego w 

Białymstoku wniosek o dopuszczenie lek. med. Mateusza Olszewskiego do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego.   
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