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Recenzja rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji na parametry przedniego 

odcinka gałki ocznej ocenianych metodą optycznej koherentnej tomografii 

u pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji" 

lek. med. Agnieszka Kustra

Operacja zaćmy jest najczęściej wykonywaną procedurą chirurgiczną w okulistyce, i jedną z 

najczęściej wykonywanych operacji chirurgicznych w ogóle. Według danych Narodowego Funduszu 

Zdrowia w 2016 r. wykonano w Polsce 245 244 zabiegów usunięcia zaćmy, a liczba ta nie uwzględnia 

operacji wykonanych na zasadach komercyjnych, nie refundowanych przez NFZ. Złotym standardem 

w chirurgii zaćmy jest usunięcie techniką fakoemulsyfikacji, a następnie wszczep sztucznej zwijalnej 

soczewki do torebki soczewki. Fakoemulsyfiakcja zaćmy niepowikłanej wiąże się szybkim procesem 

gojenia i poprawą funkcji już w pierwszych dobach po zabiegu, a ryzyko powikłań śródoperacyjnych i 

pooperacyjnych jest relatywnie niskie. Istnieje jednak wiele schorzeń które mogą współistnieć z 

zaćmą, lub nawet ją wywoływać, które powodują zwiększenie ryzyka wystąpienia powikłań. Wśród 

nich należy wymienić zespół pseudoeksfoliacji (PEX), który stanowi istotny problem kliniczny ze 

względu na częstość występowania: w większości badanych populacji wśród osób po 60 roku życia 

PEX stwierdzano u kilku do kilkunastu procent pacjentów. Przy planowaniu operacji zaćmy w oku z 

PEX należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia niestabilności aparatu więzadełkowego 

soczewki, słabe rozszerzenie źrenicy, pogorszone parametry śródbłonka czy częstsze współistnienie 

jaskry.
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Po nie powikłań ej fakoemuisyfikacji zaćmy dochodzi do szeregu zmian czynnościowych i 

strukturalnych, szczególnie w obrębie przedniego odcinka oka. Część z nich ma charakter trwały, część 

jest przejściowa, związana z procesem gojenia. Jedną z najnowocześniejszych technologii, które 

pozwalają na obrazowanie i analizę ilościową zmian w obrębie przedniego odcinka jest optyczna 

tomografia koherentna z wykorzystaniem strojonego źródła światła (SS OCT). W literaturze można 

znaleźć tylko nieliczne publikacje podejmujące temat wpływu zabiegu fakoemuisyfikacji zaćmy na 

parametry przedniego odcinka w oczach z PEX. W związku z powyższym, uważam że tematyka 

ocenianej pracy została wybrana trafnie i pozostaje aktualna w świetle obecnego stanu wiedzy.

Przedłożona do oceny rozprawa jest obszerna, liczy 172 strony druku. Zawiera 7 zasadniczych 

rozdziałów tematycznych, posiadających typowy układ dla rozprawy doktorskiej. Praca jest bogato 

ilustrowana za pomocą 66 rycin, 19 tabel, a spis piśmiennictwa liczy aż 266 pozycji.

Wstęp obejmuje 31 stron i stanowi dobre wprowadzenie do tematu badań, zapoznaje 

czytelnika z aktualnym stanem wiedzy na temat zaćmy i technik służących do jej usuwania. 

Najważniejsze podrozdziały we wstępie szczegółowo opisują epidemiologię, patogenezę, 

patofizjologię i aspekty kliniczne PEXoraz przedstawiają możliwości wykorzystania OCT w diagnostyce 

przedniego odcinka gałki ocznej. Jedyna drobna uwaga dotyczy nazwy podrozdziału 1.4.3 OCT -  

przykłady zastosowań w medycynie, który w zdecydowanej części poświęcony jest zastosowaniu OCT 

w diagnostyce przedniego odcinak oka.

W swojej rozprawie doktorskiej autorka planuje zbadać wpływ operacji zaćmy metodą 

fakoemuisyfikacji na parametry przedniego odcinka gałki ocznej u pacjentów z PEX oraz zweryfikować 

hipotezę o istnieniu różnic między zmianami badanych parametrów w oczach z PEX i bez tego 

zespołu. Szczegółowe cele pracy zostały sformułowane precyzyjnie i obejmują 7 punktów.

Badania mają charakter prospektywny, zostały prawidłowo zaprojektowane. Zastosowano 

odpowiednie kryteria włączenia i wyłączenia. Liczebność grupy badanej wynosi 106 oczu, obejmuje 

49 oczy w grupie kontrolnej i 57 oczy w grupie badanej. Obie grupy zostały tak dobrane żeby nie 

występowały istotne różnice w zakresie wieku i płci. Zebrany materiał jest w zupełności wystarczający 

do analizy statystycznej w zakresie zdecydowanej większości mierzonych parametrów, chociaż
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wydaje się że ocena niektórych zmiennych, jak na przykład zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego 

wymagałaby jeszcze liczniejszej kohorty.

Badania przeprowadzane były przed fakoemulsyfikacją zaćmy i w 3 punktach czasowych po 

operacji -  tydzień, miesiąc i 3 miesiące. Autorka zastosowała możliwie szeroki i prawidłowo dobrany 

zakres mierzonych parametrów subiektywnych i obiektywnych. Wśród wykorzystywanych metod 

diagnostycznych na szczególną uwagą zasługuje nowoczesne i trudno dostępne urządzenie SS O C T- 

Casia firmy Tomey.

Analiza statystyczna została przeprowadzona prawidłowo. Normalność rozkładu 

badanych parametrów sprawdzono za pomocą testu Shapiro-Wilka. W zależności od rozkładu 

zmiennej wykorzystano odpowiednie testy parametryczne lub nieparametryczne. W przypadku 

pomiarów zależnych użyto procedury Friedmanna. Zależności pomiędzy kategoriami badane były 

testem chi2.

Wyniki Doktorantka przedstawiła wykorzystując 18 tabel oraz 47 rycin zawierających wykresy. 

Znaczna część danych statystycznych zawarta jest również w tekście. Wyniki zaprezentowane są w 

sposób przemyślany, uporządkowany i bardzo staranny. Zaprezentowane rezultaty pozwalają na 

realizację założonych celów badawczych. Na podkreślenie zasługuje bogata i ciekawa dokumentacja 

badań obrazowych.

W rozdziale Omówienie wyników, liczącym 25 stron, uzyskane rezultaty zostały zestawione z 

danymi z piśmiennictwa. Tok prowadzenia dyskusji wskazuje na dobre przygotowanie merytoryczne 

Doktorantki. Ponadto prowadzona dyskusja pozwala pozytywnie ocenić zdolność autorki do 

krytycznego spojrzenia na osiągnięte rezultaty i umiejętność wskazywania dalszych, wynikających z 

pracy, tematów badawczych. Pozytywnie należy ocenić fakt, że autorka potrafiła wskazać 

najważniejsze zalety pracy, ale również prawidłowo zidentyfikować nieliczne ograniczenia.

Rozprawę charakteryzuje wyjątkowo bogate i dobrze dobrane piśmiennictwo. Doktorantka 

cytuje łącznie 266 prac, w większości anglojęzycznych z ostatnich lat, ale prace polskich autorów w 

podjętej tematyce nie pozostają pominięte.
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Podsumowaniem pracy jest 7 zasadniczych wniosków, które wypływają iogicznie z całości 

rozprawy i odpowiadają na pytania postawione w rozdziale dotyczącym celów pracy. Autorka w 

sposób naukowy wykazała, że po fakoemulsyfikacji zaćmy dochodzi do zmian szeregu parametrów 

morfometrycznych i czynnościowych przedniego odcinka oka oraz że istnieją różnice w tym zakresie 

w oczach dodatkowo obciążonych PEX. Fakt, że nie wykazano związku między głębokością komory 

przedniej a wiekiem w PEX może wiązać się z tym, że badani byli pacjenci głównie w siódmej i ósmej 

dekadzie życia, u których stwierdzono już zaćmę wymagającą interwencji chirurgicznej.

Cała praca napisana jest poprawnym językiem, tworzy logiczną całość. Zauważono tylko 

nieliczne błędy i niedociągnięcia edytorskie. Nie mają one jednak istotnego wpływu na merytoryczną 

ocenę pracy.

Reasumując, Doktorantka dowiodła, że potrafi prawidłowo zaplanować, wykonać i opracować 

zamierzony problem badawczy. Autorka wykazała się należytym przygotowaniem merytorycznym, 

starannością i dociekliwością badawczą. Praca wzbogaca dotychczasową wiedzę w zakresie zmian 

parametrów przedniego odcinka gałki ocznej w oczach z PEX poddawanych fakoemulsyfikacji zaćmy. 

W moim przekonaniu oceniana rozprawa w pełni spełnia wymagania stawiane rozprawom 

doktorskim. W oparciu te przesłanki mam zaszczyt zwrócić się do Rady Wydziału I Wydziału 

Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o przyjęcie pracy i 

dopuszczenie lek. med. Agnieszki Kustry do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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