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STRESZCZENIE 

7.1 Streszczenie w języku polskim  

TYTUŁ: Wpływ zabiegu fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki tylnokomorowej na parametry 

przedniego odcinka u pacjentów z pierwotnie zamykającym się kątem przesączania 

 

 

 

WSTĘP: 

Operacja zaćmy u pacjentów z pierwotnie zamykającym się kątem przesączania, u których czynnikiem 

predysponującym do wzrostu ciśnień jest soczewka, stanowi niejednokrotnie procedurę z wyboru. 

Obok pozytywnego efektu na poprawę ostrości wzroku,  stwarza korzystne warunki anatomiczne dla 

odpływu cieczy wodnistej, co sprzyja obniżeniu się ciśnienia wewnątrzgałkowego. Wpływ operacji 

zaćmy na parametry przedniego odcinka został przeanalizowany na podstawie wyników badania AS-

OCT wykonywanego u pacjentów poddanych tej procedurze przed zabiegiem oraz po nim. Aparat AS-

OCT stał się doskonałym narzędziem służącym do właściwej diagnozy, a także kwalifikacji oraz 

monitorowania leczenia pacjentów z pierwotnie zamykającym się kątem przesączania. Za jego 

pomocą możliwa jest ocena struktur przedniego odcinka w sposób statyczny oraz dynamiczny, 

poprzez analizę reakcji na rozszerzenie źrenic lub zabieg operacyjny. Właściwości aparatu 

wykorzystano do badania parametrów komory przedniej, kąta przesączania, soczewki, tęczówki oraz 

rogówki. 

 

 

 

CELE PRACY: 



1. Analiza wpływu operacji usunięcia zaćmy na zmianę parametrów przedniego odcinka w zależności 

od typu budowy struktur przedniego odcinka oka. 

2. Ocena wpływ zabiegu na ostrość wzrok oraz poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego. 

3. Analiza struktur przedniego odcinka oka u wyodrębnionych dwóch grup pacjentów. Określenie 

różnic w budowie anatomicznej pomiędzy grupami. 

4. Ocena korelacji między zmianą parametrów przedniego odcinka oka i zmianą ciśnienia          

wewnątrzgałkowego oraz pomiędzy wybranymi parametrami przedniego odcinka 

5. Ocena zmian parametrów przedniego odcinka oka w reakcji na mydriazę, w odniesieniu do rodzaju 

opisywanej grupy.. 

6. Analiza wpływu zastosowanej soczewki wewnątrzgałkowej na wskaźniki komory przedniej. 

METODYKA i MATERIAŁ BADAŃ: 

Randomizowaną grupę badaną stanowiło 121 oczu 117 pacjentów; w tym 43 mężczyzn i 74 kobiet, 

którzy byli operowani z powodu zaćmy, w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry w Lublinie w 

okresie od czerwca 2014 r. do kwietnia 2018r. Grupa kontrolna liczyła 60 pacjentów, grupa badana z 

pierwotnie zamykającym się kątem przesączania obejmowała 61 oczu u 57 pacjentów, w tym 49 oczu 

chorych na jaskrę pierwotną zamykającego się kąta. W grupie włączonej do badań przeprowadzono 

operację zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki tylnokomorowej. Wszczepiano dwa 

rodzaje soczewek: AspiraA firmy Humanoptics u 57 oczu oraz SN 60WF IQ firmy Alcon u 64 oczu.  

Pacjentów badano 1 dzień przed operacją zaćmy, 1 dzień po operacji, a następnie 1 tydzień, 1 miesiąc 

oraz 3 miesiące po operacji usunięcia zmętniałej soczewki własnej. Podczas każdej wizyty lekarskiej 

wykonywano: badanie ostrości wzroku, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, ocenę przedniego 

odcinka oka oraz dna oka w lampie szczelinowej, a także badanie przedniego odcinka oka za pomocą 

aparatu AS-OCT Casia 1 przed oraz po rozszerzeniu źrenic. Uzyskano wyniki w postaci wartości 

liczbowych parametrów przedniego odcinka. Analizę statystyczną wyników przeprowadzono przy 

pomocy oprogramowania R 3.4.2 (wersja ShortSummer 2017-09-28) oraz Statistica 13.1. Za wyniki 

istotne statystycznie przyjęto wartość p<0,05. 

WYNIKI 

W grupie pacjentów z pierwotnie zamykającym się kątem przesączania wykazano istotnie 

statystycznie niższe wartości głębokości komory przedniej, szerokości kąta przesączania oraz wyższe 

wartości stopnia uwypuklenia soczewki własnej w porównaniu z grupą kontrolną. Po mydriazie nie 

zaobserwowano znaczących różnic w wartościach wskaźników komory przedniej oraz kąta 

przesączania w żadnej z grup. Zmiany w przypadku parametrów tęczówkowych polegały na mniej 

znaczącym spadku objętości po mydriazie w przypadku pacjentów z grupy badanej. 

Uzyskano w obu grupach istotnie statystyczną zmianę wartości parametrów po operacji zaćmy; w 3 

miesiącu obserwacji uzyskano wzrost wartości parametru ACD: z 1,79 mm do 3,72 mm w grupie 

badanej oraz od 2,64mm do 3,88 mm w grupie kontrolnej, wzrost wartości parametru AOD500 z 0,3 

mm do 0,6 mm w grupie badanej oraz od 0,41 mm do 0,65 mm oraz spadek wartości parametru LV z 

0,73 mm do -0,95 mm w grupie badanej oraz od 0,31 mm do -0,8 mm w grupie kontrolnej. U 

pacjentów z pierwotnie zamykającym się kątem przesączania zmiany przybrały większy rozmiar w 

sposób istotny statystycznie w przypadku parametru ACD opisującego głębokość komory przedniej 

oraz parametru LV dotyczącego sklepienia soczewki. Po zabiegu w sposób znaczący statystycznie 

zmieniły się również wartości parametrów dotyczące ukształtowania tęczówki oraz jej położenia: w 



przypadku ICA(+) był to spadek z 0,56 mm2 do 0,32 mm2 w grupie badanej, z 0,75 mm2 do 0,24 mm2 

w grupie kontrolnej, w odniesieniu do IR odnotowano spadek z 17,24º do 1,33° w grupie badanej, z  

9,88º do 0,88° w grupie kontrolnej. 

W obu grupach uzyskano znaczącą poprawę ostrości wzroku oraz w grupie badanej- istotny spadek 

ciśnienia wewnątrzgałkowego. Odnaleziono ujemną zależność pomiędzy przedoperacyjną wartością 

głębokości komory przedniej oraz ciśnienia wewnątrzgałkowego a wartością spadku ciśnienia 

wewnątrzgałkowego po operacji zaćmy za pomocą wskaźnika PDratio. 

WNIOSKI 

1) Przedstawione wyniki badań wskazują, że operacja zaćmy spowodowała poprawę widzenia do 

pełnej ostrości wzroku w obu grupach pacjentów, w grupie kontrolnej zostało ono osiągnięte w 

krótszym okresie obserwacji. 

2) Zabieg fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki tylnokomorowej wpłynął na obniżenie ciśnienia 

wewnątrzgałkowego, w większym stopniu u osób z pierwotnie zamykającym się kątem przesączania, 

o 2mmHg, osiągając w tej grupie istotność statystyczną. W grupie kontrolnej odnotowano spadek 

ciśnienia wewnątrzgałkowego o 1mmHg. 

3) Zaobserwowano dodatnią zależność pomiędzy zmianą ciśnienia wewnątrzgałkowego a 

wskaźnikiem AOD500 u pacjentów w grupie badanej. Udowodniono także ujemną korelację 

pomiędzy wskaźnikiem PDratio a obniżaniem się ciśnienia wewnątrzgałkowego po zabiegu w obu 

grupach pacjentów. 

4) Wpływ zabiegu usunięcia zaćmy polega na zmianie warunków anatomicznych przedniego odcinka 

oka sprzyjających poprawie odpływu dla cieczy wodnistej. Są nimi: pogłębienie komory przedniej, o 

czym świadczą zmiany w parametrach ACD, ACA, CAD, poszerzenie kąta przesączania, na co wskazuje 

wzrost wartości parametru AOD500, TIA500  oraz zmiana położenia i ukształtowania tęczówki, co 

związane jest ze spadkiem wartości ICA(+) oraz IR, a także cofnięcie się kompleksu soczewkowo- 

tęczówkowego, równoznaczne ze spadkiem wartości LV.  

5) Opisywane zmiany mają miejsce u obu grup pacjentów, jednak u osób z pierwotnie zamykającym 

się kątem przesączania zaobserwowano większą zmianę wartości parametrów ACD oraz LV po 

operacji zaćmy.  

6) Analiza porównawcza obu grup pacjentów pozwala na określenie profilu anatomicznego pacjenta z 

pierwotnie zamykającym się kątem przesączania: występuje tu płytsza komora przednia, węższy kąt 

przesączania, mniej podatna na rozszerzenie źrenic tęczówka, mniejsza objętość rogówki oraz 

bardziej uwypuklona oraz w większym stopniu położona do przodu soczewka.   

7) W reakcji na mydriazę, nie zaobserwowano istotnych odchyleń w wartościach: ACD oraz ARA500.  

8) Porównując oba rodzaje soczewek: AspiraAA oraz SN60WF IQ, wykazano, iż soczewka SN60WF IQ 

leży głębiej w komorze przedniej u obu grup pacjentów. Koreluje to z różnicą w wartości stałej A 

pomiędzy soczewkami. 

7.2. Streszczenie w języku angielskim 

TITLE 

Influence of phacoemulsification combined with intraocular implantation on the parameters of the 

anterior segment in patients with primary closed-angle of the eye. 



INTRODUCTION: 

Cataract surgery in patients with primary closed angle, whose lens is main factor that cause rising of 

intraocular pressure, is the procedure of choice. It has positive effect on the visual acuity 

improvement but also creates favorable anatomical conditions for the outflow of aqueous humour, 

which contribute to the decrease of intraocular pressure. Influence of this procedure on the 

parameters of the anterior segment was analized, based on the research results, which were made 

before and after surgery. AS-OCT is the most appropriate tool for diagnosis, qualification and 

monitoring treatment in patients with primary closed angle. Using this instrument, we are able to 

assess structures of anterior segment in the static and dynamic way, by analizing reaction on 

mydriasis or surgery. Features of the instrument have been used in order to know better parameters 

of anterior chamber, irido-trabecular angle, lens, cornea and iris.  

 

 

 

THE AIM OF THE STUDY: 

1. Analysis of impact of the cataract extraction on change in parameters of anterior segment in case 

of the type of eye's anterior segment structures.  

2. Assessment of the cataract surgery's effect or visual acuity and intraocular pressure.  

3. Analysis of the anterior segment structures in two groups of patients. Specifing differences in the 

anatomical structure between groups.  

4. Assessment of the relations between anterior parameters change and intraocular pressure change 

and also between parameters of the anterior segment. 

5. Assessment of the changes in anterior segment of the eye in the reaction on mydriasis, in case of 

the type of group. 

6. Impact analysis of the type of intraocular lens on anterior chamber parameters. 

MATERIAL  AND METHODS: 

Randomised study group consisted of 121 eyes of 117 patients, including 44 men and 73 women, 

who were operated because of the cataract in the Department of Diagnostics and Microsurgery of 

Glaucoma in Lublin, from the June 2014 to April 2018. Control group consisted of 60 eyes, group with 

primary closed angle was 61, in which 49 eyes had primary closed angle glaucoma. In those patients 

phacoemulsification combined with intraocular implantation was performed. During operation, two 

kinds of intraocular lens were implanted: AspiraA (Human Optics) in 57 eyes and SN 60WF IQ (Alcon) 

in 64 eyes. 

Study group was examinated before surgery, 1 day after, 1week after, 1month after and 3 months 

after extraction of cataract lens. During each visit there was: visual acuity examination, intraocular 

pressure measurment, assessment of the anterior and posterior segment of the eye and finally 

examination of the anterior segment of the eye by AS-OCT Casia 1  before and after mydriasis. 

Results had form of anterior segment parameters' amounts. Statistical analysis of  the results was 

conducted by R 3.4.2.programme (Version ShortSummer 2017-09-28) and Statistica 13.1. Results had 

been statistically important  if p was below 0,05.  



 

 

 

RESULTS: 

In the group of patients with primary angle closure it was proved that there are statistically 

important lower amounts of  anterior chamber depth, angle width and higher level of the lens vault 

extent comparing with the control group. It was not observed any prominent differences in the 

amounts of anterior chamber and angle  parameters after mydriasis in any of these groups. In case of 

iris parameters, change of iris volume was less important in study group. 

In both groups it was observed statistically important change of parameters' amount after cataract 

surgery: after 3 months from the procedure the value of  ACD raised from 1,79 mm to 3,72 mm in the 

study group and from 2,64 mm to 3,88 mm in control group, AOD500 raised from 0,3 mm to 0,6 mm 

in study group and from 0,41 mm to 0,65 mm in control group, LV decreased from 0,73 mm to -0,95 

mm in study group and from 0,31 mm to -0,8 mm in control group. In patients with primary closed 

angle changes of ACD and LV were at higher extend. After the procedure, there was statisticaly 

important change in parameters which are connected with the shape and position of iris: ICA(+) 

decreased from 0,56 mm2 to 0,32 mm2 in study group, from 0,75 mm2 to 0,24 mm2 in control 

group; IR fell from 17,24º to 1,33° in study group and from  9,88º to 0,88° in control group. 

In both groups it was observed prominent improvement of the visual acuity and valuable decrease in 

intraocular pressure. It was found that there is negative corelation between amounts of ACD and IOP 

before surgery and  extention of intraocular pressure drop by the PDratio.  

CONCLUSION: 

1) Results of the study indicate, that cataract surgery caused improvement of the visual acuity till 

normal (twenty/twenty) in both groups of patients, in the control group it was achieved in the 

shorter period of observation 

2) Phacoemulsification combined with intraocular implantation influenced on the decrease of the 

intraocular pressure, with bigger extent in eyes with primary angle closure, where it was statisticaly 

significant. It was noticed that change in control group was 1 mmHg, in study group it came out at 2 

mmHg. 

3) It was observed, that there is positive correlation between intraocular pressure change and 

AOD500 parameter in the patients from the study group. It was not noticed that there is similar 

correlation with AV parameter. Moreover, it was proven, that negative correlation between PDratio 

and decreasing of the intraocular pressure exists.  

4) The main effects of the surgery were: deepening of the anterior chamber, what is proved by 

changes of the ACD, ACA, CAD parameters, widening of the irido-corneal angle, which is indicated by 

the increase of the AOD500, TIA500 parameters and change of the shape and location of the iris, 

connected with ICA(+) and IR parameters decrease. There is also moving back of the iris-lens 

complex, what is equal with decreasing of the LV parameter. 

5) Changes which are described, are taking place in the both groups of patients, but it was observed, 

that change in the amount of the ACD and LV parameters after surgery is bigger in the primary angle 

closure. 



6) Comparable analysis in both groups of patients allows for describing anatomical profile of the 

patient with primary closed angle: there is shallower anterior chamber, narrower irido-corneal angle, 

iris which is less prone to change its volume after mydriasis and more convex lens that is located 

anteriorly. 

7) It was not observed, that there are any changes in the reaction on mydriasis when it comes to ACD 

and ARA500 parameters. Weaker reaction of the iris after mydriasis was not noticed in every 

examination and each parameter.  

8) Comparing both types of intraocular lenses: AspiraAA and SN60WF IQ, it was proved, that SN60WF 

IQ is located deeper in the anterior chamber in the both groups. It correlates with the difference 

between A-constant value of these two lenses.  

9) It was proved, that there is strong negative correlation between AOD500 and LVparameters and 

also between ACD and LV parameters in the both groups of patients. It was also observed, that there 

is positive correlation between AOD500 and TISA500 and also between AOD500 and ACD in the both 

groups. 


