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pt.:  ANALIZA ZMIAN REFRAKCJI U PACJENTÓW PO OPERACJI 

ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI 

 Zmętnienie soczewki jest najczęstszą przyczyną pogarszania ostrości wzroku             

u dorosłych. Leczenie zaćmy jest wyłącznie operacyjne a fakoemulsyfikacja z wszczepieniem 

sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej jest obecnie standardową metodą operacji zaćmy        

o potwierdzonej wysokiej skuteczności i niewielkiej liczbie potencjalnych powikłań śród        

i pooperacyjnych. Wraz ze wzrostem standardów leczenia operacyjnego rosną oczekiwania co 

do uzyskania zaplanowanej wcześniej refrakcji pooperacyjnej. Niedokorygowanie wady po 

operacji podnosi koszty leczenia, w niektórych przypadkach wymusza powtórzenie operacji, 

co z kolei zwiększa ryzyko powikłań i niejednokrotnie jest przyczyną roszczeń ze strony 

pacjentów. Jak się obecnie uważa za pomocą większości formuł kalkulacji soczewek 

wewnątrzgałkowych udaje się osiągnąć pożądaną refrakcję po zabiegu dla oczu 

normowzrocznych. Z kolei w przypadku obliczania mocy wszczepu soczewkowego w oczach 

osiowo nadmiernie krótkich lub długich, uzyskane pooperacyjne wyniki refrakcyjne nie są już 

w pełni satysfakcjonujące. Oprócz klasycznych czynników  analizowanych w formułach 

kalkulacyjnych jak biometria czy keratometria obecnie szczególne znaczenie upatruje się      

w analizie krzywiźnie tylnej powierzchni rogówki, głębokości komory przedniej                      

i efektywnym położeniu sztucznej soczewki po implantacji. Te czynniki znalazły swoje 

dodatkowe zastosowanie  w formułach IV generacji np. w formule Barrett Universal II, Olsen 
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oraz Holladay 2. Podkreśla się jednak, że określenie przedoperacyjne efektywnego położenia 

sztucznej soczewki jest trudne ze względu na fakt braku liniowej zależność pomiędzy 

wspomnianymi wcześniej parametrami uwzględnianymi w kalkulacji sztucznej soczewki       

a wielkością soczewki naturalnej oraz głębokością komory przedniej co szczególnie jest 

dobrze widoczne w przypadkach nad i krótkowzroczności 

W związku z powyższym, wybór tematu rozprawy doktorskiej przez lekarza Mateusza 

Olszewskiego  należy uznać za w pełni trafny, praktyczny i wyjątkowo potrzebny.  

Wychodząc z założenia, że wynik refrakcji pooperacyjnej u chorych z nadwzrocznością           

i krótkowzrocznością często odbiega od zakładanego, za ogólny cel badania przyjęto analizę 

zmian refrakcji po operacji zaćmy wykonanej metodą fakoemulsyfikacji w kontekście  ocenę 

błędu refrakcji i jego zależności od długości osiowej oka, głębokości komory przedniej przed 

operacją i od niektórych cech wszczepionej soczewki. W ocenie wzięto także pod uwagę czas 

stabilizacji refrakcji a także zmiany wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. 

Cele  autor zrealizował w formie analizy retrospektywnej operacji usunięcia zaćmy metodą 

fakoemulsyfikacji u 90 pacjentów podzielonych na 3 grupy po 30 osób w zależności od 

wyjściowej długości gałki ocznej. Zabiegi operacyjne i badania i wykonano na Oddziale 

Okulistycznym w Krośnie 2 tygodnie i 3 miesiące po operacji.  

Przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska liczy 140 stron i ma typowy układ dla 

tego typu opracowań. Praca zawiera 13 tabel i 20 rycin. Na oddzielnych kartach znajduje się 

101 pozycji dobrze dobranego piśmiennictwa krajowego i zagranicznego w większości           

z ostatnich lat. Układ pracy jest logiczny i przejrzysty. Kolejne rozdziały pracy tworzą 

ciekawe połączenie ogólnej wiedzy na temat zmian w soczewkach występujących                   

w przypadku zaćmy, historii operacji usunięcia zaćmy ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

metodykę wykonania fakoemulsyfikacji a także potencjalnych powikłań okołooperacyjnych.  

Praca w sposób ciekawy ale i zwięzły prowadzi czytelnika przez trudne i kluczowe dla tematu 
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rozprawy zagadnienia dotyczące kalkulacji wszczepu soczewkowego, wyjaśniając istotę 

współczesnych formuł kalkulacyjnych.  

Kryteria zastosowane do określenia i stworzenia badanych grup oraz sam zakres 

badań, nie budzą większych wątpliwości chociaż zauważalne znaczne zróżnicowanie odsetka 

wszczepionego typu soczewki wewnątrzgałkowej  przy relatywnie niedużych liczbowo 

grupach badanych, może wpłynąć na uzyskane dane i dalszą ich interpretację. Wyniki badań 

poddano analizie z zastosowaniem właściwych testów statystycznych. Do przeprowadzenia 

badań uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 

uchwała nr R-I-002/331/2018. 

Przeprowadzone badania grup chorych wykazały istotną poprawę najlepiej 

skorygowaną ostrość wzroku do dali i do bliży, Analizując zmiany refrakcji po 

fakoemulsyfikacji  Autor wziął pod uwagę bezwzględny błąd czyli bezwzględną różnicę 

między rzeczywistym pooperacyjnym ekwiwalentem sferycznym z badania obiektywnego,     

a zakładanym wynikiem refrakcyjnym (planowanym SE). Doktorant w sposób właściwy 

założył, że jest to parametr lepiej opisujący wynik refrakcyjny operacji, niż pooperacyjna 

refrakcja. Nie stwierdzono różnic bezwzględnego błędu pomiędzy grupami w 3 tygodniu, jak 

i 3 miesiącu po operacji, jak również różnicy pomiędzy bezwzględnymi błędami okresu 3 

tygodni i 3 miesięcy w każdej z trzech grup. Po operacji 32% osób uzyskało zakładaną 

refrakcję. Podobny odsetek osób uzyskał refrakcję w zakresie 0,25- 0,5 D. Jest to ważna 

informacja dla chirurgów zaćmy i silny argument przemawiający zastosowaniem 

zaawansowanych metod kalkulacji w tym szczególnie formuł 4 generacji. Autor dowiódł, że 

niezależnie od długości osiowej gałki ocznej uniwersalna formuła Barreta pozwala na 

osiągnięcie zakładanej refrakcji pooperacyjnej w znacznym odsetku chorych co jest zgodne    

z przyjętymi standardami światowymi. Doktorant wykazał również brak zależności pomiędzy 

błędem refrakcji pooperacyjnej a pierwotną głębokością komory przedniej oka choć jak 

zauważa jest zauważalny trend przesunięcia refrakcji w kierunku nadwzroczności                   
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u pacjentów przedoperacyjną nadwzrocznością Jest to wynik interesujący ale i odmienny od 

danych w piśmiennictwie gdzie sugeruje się, że 42% błędów refrakcyjnych po operacji zaćmy 

jest spowodowane nieprawidłowym oszacowaniem pooperacyjnej głębokości komory 

przedniej, a jej przesunięcie o 1 mm skutkuje powstaniem błędu rzędu 0,32 dioptrii. Autor 

dowiódł także, że pooperacyjna zmiana głębokości komory przedniej oka (ACD) jest zależna 

od ACD z przed operacji i że parametr ACD jest pozytywnie skorelowany z AL. Wraz           

z wzrostem AL rośnie również parametr ACD. Badania dowiodły, że im większa jest 

początkowa ACD tym mniejsza jest różnica ACD po operacji. Te zależności są szczególnie 

dobrze widoczne w grupie osób normowzrocznych (rS=-0,797), później nadwzrocznych  

(rS=-0,614)) i krótkowzrocznych (rS=-0,597). Jest to informacja kluczowa dla osób 

zajmujących się kalkulacją soczewek wewnątrzgałkowych i sugeruje szczególną ostrożność     

i uwagę w określaniu sztucznej soczewki u pacjentów z płytszą komorą przednią, u których 

najczęściej dochodzi do zaskakujących i nieplanowanych wad refrakcji po operacji. W tym 

kontekście istotnych informacji dostarcza także analiza stabilności refrakcji.  

Wykazano także stabilizacja refrakcji w granicach +/- 0,5 D sferycznych w 3 tygodniu 

uzyskano odpowiednio w grupie normowzrocznej w 91%, krótkowzrocznej w 77% oraz 

nadwzrocznej jedynie 46% chorych. To ważna informacja dla wszystkich okulistów 

konsultujących chorych po operacji zaćmy i wskazuje że dobór okularów do czytania jest 

zasadne nie wcześniej niż po 3 tygodniach po operacji.  

Pracę kończy pięć wniosków będące naturalną konsekwencją uzyskanych wyników. W swojej 

pracy Doktorant dowiódł, że zastosowanie biometrii optycznej i wzoru Barret Uniwersal II do 

kalkulacji sztucznej soczewki która uwzględnia parametr ACD, pozwala na osiągnięcie 

największej precyzji w każdym zakresie długości gałki ocznej. Współczesna 

fakoemulsyfikacja zaćmy pozwala na szybką stabilizację refrakcji, stabilizację ciśnienia 

wewnątrzgałkowego na niższym poziomie niż przed operacją. Co do przedstawionego 

ostatniego wniosku wskazującego na brak zależności wady refrakcji po operacji od rodzaju 
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haptyków soczewki, sugerowałbym jednak znaczną ostrożność. Wyciagnięcie takiego 

wniosku wymaga moim zdaniem liczniejszych grup badanych, większego zróżnicowania 

typów implantów soczewkowych.   

Przedstawioną mi do recenzji rozprawę na stopień doktora nauk medycznych, oceniam 

wysoko. Wybór tematu, celu badań, staranne ich przeprowadzenie, trafność obserwacji           

a także swoboda w posługiwaniu się piśmiennictwem, świadczy o dojrzałości naukowej 

lekarza Mateusza Olszewskiego. Jako recenzent ale i czytelnik tego opracowania chciałbym 

w tym miejscu wskazać na pewien odczuwany niedosyt. Pomimo znacznego zakresu 

wykonanych badań i realizacji założonych celów pracy istotnym ograniczeniem badania na co 

sam wskazuje jej autor jest brak punktów kontrolnych pomiędzy 3 tyg. a 3 mies. po operacji. 

Co więcej, w ocenie wyników refrakcji, a przede wszystkim stabilności wyniku operacyjnego 

niezbędna wydaje się analiza długoterminowa obejmująca okres co najmniej roku po 

wszczepieniu soczewki. Życzyłbym Doktorantowi aby obecna praca i jej pozytywna ocena 

stała się inspiracją do dalszych badań i szerszego opracowania tego praktycznego tematu.  

Rozprawa doktorska pt.: Analiza zmian refrakcji po operacji zaćmy metodą 

fakoemulsyfikacji w mojej ocenie stanowi samodzielny i oryginalny dorobek naukowy. 

Rozprawa doktorska spełnia warunki określone w art. 13 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 

roku o stopniach naukowych i tytule  naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  

(t. j. Dz. U .z 2017., poz. 1789). Biorąc powyższe pod uwagę mam zaszczyt zwrócić się do 

Wysokiej Rady Naukowej Wydziału Nauk O Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego                 

w Białymstoku z wnioskiem o dopuszczenie lekarza Mateusza Olszewskiego do dalszych 

etapów przewodu doktorskiego.  


