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STRESZCZENIE 

STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

Wstęp: Makulopatie pod postacią otworu plamki i błony przedsiatkówkowej są częstymi 

schorzeniami, dotykającymi pacjentów w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia, częściej kobiet niż 

mężczyzn, a częstość ich pojawiania się wzrasta wraz z wiekiem. Metodą z wyboru w leczeniu obu 

tych jednostek chorobowych, przynoszącą najlepsze rezultaty anatomiczne i funkcjonalne jest 

witrektomia. Wiek chorych, u których obserwujemy schorzenia plamki, a także często 

współwystępujące patologie ciała szklistego, nakazuje zwrócić uwagę na obecność ewentualnych 

zmętnień soczewek. Zaćma może pogarszać wgląd do komory ciała szklistego i uwidocznienie 

szczegółów dna oka podczas zabiegu, a to sprawia, że witrektomia jest w znacznym stopniu 

utrudniona. Ponadto szybsze występowanie zaćmy po witrektomii jest typowe, szczególnie po 

zabiegach z użyciem tamponady gazowej, a różnice ilościowe wynikają głównie z długości okresu 

obserwacji po operacji. Leczenie patologii w plamce może być dwuetapowe, gdzie w pierwszym 

etapie usuwana jest soczewka, a w drugim wykonywana jest witrektomia, jednoczasowe jako 

fakowitrektomia, bądź sekwencyjne z pierwotnie wykonywaną operacją siatkówki a następnie 

zmętniałej soczewki. Metody te poza kolejnością wykonywania zabiegów, różnią się także kosztami 

całego procesu terapeutycznego. W niniejszej pracy postanowiono przeanalizować wyniki badań oraz 

koszty leczenia chirurgicznego i ambulatoryjnego pacjentów z makulopatią pod postacią 

idiopatycznych otworu plamki lub błony przedsiatkówkowej, metodą jednoetapową 

(fakowitrektomia) i dwuetapową, z usunięciem soczewki w pierwszym etapie i wykonaniem 

witrektomii w kolejnym. 



Cel pracy: Porównanie wyników chirurgicznego leczenia z uwzględnieniem kosztów hospitalizacji i 

kontroli ambulatoryjnych u pacjentów z idiopatycznymi otworem plamki (MH) oraz błoną 

przedsiatkówkową (ERM) między metodą jednoetapową (fakowitrektomia) a rozdzielonymi 

operacjami soczewki i witrektomii. 

Materiał i metodyka: Grupa chorych objętych badaniem obejmowała 65 osób (65 oczu), w tym 33 

pacjentów z otworem plamki i 32 z błoną przedsiatkówkową poddanych 12 miesięcznej obserwacji 

po witrektomii. Pacjenci zostali podzieleni na grupy w zależności od diagnozy i metody leczenia. 

Chorych leczonych metodą jednoetapową - fakowitrektomią przydzielono odpowiednio do Grupy 1. 

MH i 1. ERM, natomiast dwuetapowo z operacją soczewki w pierwszym etapie i witrektomią w 

drugim do Grupy 2. MH i 2. ERM. U wszystkich pacjentów wykonano bezszwową witrektomię 23-

gauge, z usunięciem błony granicznej wewnętrznej z użyciem zieleni indocyjaninowej. Jako 

tamponady wewnątrzgałkowej u chorych z otworem plamki użyto gazu SF6 i pozycjonowania, a 

pacjentom z błoną przedsiatkówkową podawano powietrze. Operację zaćmy wykonywano metodą 

fakoemulsyfikacji z cięciem w przezroczystej części rogówki z wszczepem dotorebkowym, 

tylnokomorowym soczewki jednoogniskowej. U badanych na kolejnych kontrolach wykonywano 

pełne badanie okulistyczne, które obejmowało: ostrość wzroku do dali i bliży, ocenę przedniego i 

tylnego odcinka w lampie szczelinowej, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego i gęstości komórek 

śródbłonka rogówki, test Amslera, badanie tylnego bieguna przy pomocy optycznej koherentnej 

tomografii oraz mikroperymetrię.  

Wyniki: W badanej grupie pacjentów z otworem plamki, osiągnięto sukces anatomiczny w postaci 

zamknięcia otworu przy pierwszej witrektomii w 91,67% przypadków, przy średniej minimalnej 

średnicy otworu (MHD) wynoszącej 503,53 µm (69% stanowiły otwory duże >400 µm), a 

odnotowując przy tym u wszystkich badanych poprawę najlepiej skorygowanej ostrości wzroku do 

dali (BCDVA) i bliży (BCNVA), a także czułości siatkówki w plamce u 88% poddanych badaniu 

mikroperymetrii. Z kolei analiza wyników pacjentów z błoną przedsiatkówkową, wykazała u 97% z 

nich zmniejszenie centralnej grubości siatkówki w dołku (CFT) średnio o 106,70 µm, poprawę BCDVA 

u 91% chorych, pogorszenie u 1 pacjenta, a u 2 ostrość wzroku nie zmieniła się, natomiast w 

odniesieniu do parametru BCNVA, u 97% wykazano poprawę. Z kolei w odniesieniu do czułości 

siatkówki w plamce, poprawę zaobserwowano u wszystkich pacjentów z błoną przedsiatkówkową, u 

których wykonano mikroperymetrię. Nie wykazano istotnych statystycznie różnic między zmiennymi 

najlepiej skorygowanej ostrości wzroku do dali i bliży, ciśnienia wewnątrzgałkowego, gęstości 

komórek śródbłonka rogówki (ECD) w obu jednostkach chorobowych, między leczeniem 

jednoetapowym a dwuetapowym, biorąc pod uwagę badanie przed operacją i 12 miesięcy po 

witrektomii. W grupie pacjentów z otworem plamki ze średnią MHD przed zabiegiem wynoszącą 

487,48 µm, leczonych metodą fakowitrektomii, po rocznej obserwacji uzyskano średnią BCDVA 0,57, 

BCNVA 0,51, czułość siatkówki w plamce 26,65 dB, spadek ECD o 267,81 komórek/mm2 i ciśnienia 

wewnątrzgałkowego o 1,67 mmHg. Natomiast w grupie pacjentów leczonych dwuetapowo ze średnią 

MHD 521,58 µm otrzymano 12 miesięcy po TPPV średnią BCDVA 0,64, BCNVA 0,5, czułość siatkówki 

w plamce 25,98 dB, spadek ECD o 197,58 komórek/mm2 i ciśnienia wewnątrzgałkowego o 0,58 

mmHg. Z kolei w grupie chorych operowanych z powodu błony przedsiatkówkowej, 12 miesięcy po 

fakowitrektomii uzyskano średnią BCDVA 0,69, BCNVA 0,5, czułość siatkówki w plamce 27,22 dB, 

spadek ECD o 300,39 komórek/mm2, ciśnienia wewnątrzgałkowego o 1,85 mmHg, a CFT o 94,15 µm, 

natomiast w grupie pacjentów leczonych dwuetapowo otrzymano średnią BCDVA do dali 0,63, 

BCNVA 0,53, czułość siatkówki w plamce 26,03 dB, spadek ECD o 292,84 komórek/mm2 i ciśnienia 

wewnątrzgałkowego o 1 mmHg, oraz CFT o 119,26 µm. 

Wnioski: Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w wynikach leczenia chirurgicznego otworów 

plamki i błon przedsiatkówkowych między metodą jednoetapową - fakowitrektomią a rozdzielonymi 

operacjami soczewki i witrektomii, w odniesieniu do parametrów: ostrość wzroku do dali i bliży, 



gęstość komórek śródbłonka rogówki, ciśnienie wewnątrzgałkowe, centralna grubość siatkówki w 

dołku, biorąc pod uwagę wielkość różnicy między wynikiem badania 12 miesięcy po witrektomii a 

odnotowanego przed leczeniem. Zaobserwowano korelację między dłuższym czasem trwania 

schorzenia a gorszymi wynikami poszczególnych parametrów opisujących anatomię i funkcję 

siatkówki, w obu jednostkach chorobowych, bez względu na zastosowaną metodę leczenia. 

Fakowitrektomia wiąże się z niższymi kosztami całej procedury terapeutycznej w porównaniu do 

leczenia dwuetapowego. Ponadto łączenie witrektomii z usunięciem soczewki, zarówno w leczeniu 

otworów plamki jak i błon przedsiatkówkowych, wydaje się być bezpieczną alternatywą dla leczenia 

dwuetapowego patologii w plamce, niwelując ryzyko możliwych powikłań przy kolejnym zabiegu, 

związana jest z szybszym procesem terapeutycznym i rekonwalescencją pacjenta, niesie ze sobą 

niższe koszty zabiegu, optymalizuje pracę personelu i bloku operacyjnego i wreszcie poprzez 

wcześniej przeprowadzoną operację może dawać lepsze efekty zdrowotne. 

STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

ABSTRACT 

Introduction: Maculopathy in the form of the macular hole and the epiretinal membrane are 

common diseases occur in people over age 60, more often women than men, and the frequency of 

their appearance increases with age. The method of choice in the treatment of both these disease 

entities, which brings the best anatomical and functional results is vitrectomy. The age of the 

patients in whom we observe macular diseases, and often coexistent pathologies of the vitreous 

body, requires attention to the presence of possible opacification of the lenses. Cataracts may 

worsen the insight into the vitreous chamber and visualization of the details of the fundus during 

surgery, and this makes vitrectomy significantly impaired. In addition, the faster occurrence of 

cataracts after vitrectomy is typical, especially after surgery using a gas tamponade, and the 

quantitative differences mainly result from the length of the observation period after surgery. 

Treatment of pathology in the macula may be two-stage, where lens is removed in the first stage, 

and in the second stage vitrectomy is performed, simultaneous as a phacovitrectomy, or sequential 

with primary retinal surgery and later opacified lens. These methods, apart from the order of 

performing the treatments, also differ the costs of the entire therapeutic process. In this dissertation, 

it was decided to analyze the results of the research and costs of surgical and outpatient treatment 

of patients with maculopathy in the form of idiopathic macular hole or epiretinal membrane, single-

stage (phacovitrectomy) and two-stage method, lens extraction in the first stage and performing 

vitrectomy in the next stage. 

Aim of the study: Comparison of the results of surgical treatment including costs of hospitalization 

and outpatient controls in patients with idiopathic macular hole (MH) and epiretinal membrane 

(ERM) between the one-stage method (phacovitrectomy) and separated surgeries 

phacoemulsification and vitrectomy. 

Material and methodology: The study group consisted 65 people (65 eyes), including 33 patients with 

a macular hole and 32 with epiretinal membrane subjected to 12 month follow-up after vitrectomy. 

Patients were divided into groups depending on the diagnosis and treatment method. Patients 

treated with the one-stage method - phacovitrectomy were assigned to the group 1. MH and 1. ERM, 

respectively, whereas the two-stage operation with cataract surgery in the first stage and vitrectomy 

in the second group to 2. MH and 2. ERM group. All patients underwent a 23-gauge seamless 

vitrectomy, with the removal of the internal limitting membrane using indocyanine green. As an 

intraocular tamponade, SF6 gas and positioning were used in patients with a macular hole and 

patients with epiretinal membrane were given air. The cataract surgery was performed by a 

phacoemulsification combined with intraocular implantation of monofocal lens into the lens capsule, 

with a cut in the transparent part of the cornea. A full ophthalmologic examination was performed 



on the following controls: visual acuity at far and near distance, evaluation of anterior and posterior 

segment of the eye in the slit lamp, intraocular pressure measurement and corneal endothelial cell 

density count, Amsler's test, examination of the posterior part of the eye with the aid of optical 

coherence tomography and microperymetry. 

Results: In the examined group of patients with a macular hole, anatomical success was achieved in 

the form of the first vitrectomy closure in 91.67% of cases, with an average minimum hole diameter 

(MHD) of 503.53 μm (69% were large openings >400 μm) and noting the improvement of the best-

corrected distance visual acuity (BCDVA) and for near distance (BCNVA) in all subjects, as well as the 

retinal sensitivity in the macula in 88% subjected to microperymetry. On the other hand, analysis of 

the results of patients with epiretinal membrane showed in 97% of them reduction of central foveal 

thickness (CFT) by an average of 106.70μm, improvement of BCDVA in 91% of patients, worsening in 

1 patient, and in 2 the visual acuity did not change, while in relation to the BCNVA parameter, 97% 

showed an improvement. In turn, with respect to retinal sensitivity in the macula, improvement was 

observed in all patients with epiretinal membrane submitted to microperymetry. There were no 

statistically significant differences between the variables of best-corrected visual acuity near and far 

distance, intraocular pressure, corneal endothelial cell density (ECD) in both disease entities, 

between single-stage treatment and two-stage treatment, considering the distinction among results 

of the pre-operative examination and 12 months after vitrectomy. In the group of patients with a 

macular hole with an average MHD before the procedure of 487.48 μm, treated with the 

phacovitrectomy method, after a yearly observation the mean BCDVA 0.57, BCNVA 0.51, retinal 

sensitivity in the macula of 26.65 dB, ECD decline by 267.18 cells/mm2 and intraocular pressure by 

1.67 mmHg were obtained. While in the group of patients treated in two stages with an average 

MHD of 521.58 μm, 12 months after TPPV were received, the mean BCDVA 0.64, BCNVA 0.5, retinal 

sensitivity in the macula 25.98 dB, decrease in ECD by 197.58 cells/mm2 and intraocular pressure by 

0.58 mmHg. In turn, in the group of patients operated on due to the epiretinal membrane, 12 

months after phacovitrectomy, the mean BCDVA 0.69, BCNVA 0.5, retinal sensitivity in the macula 

27.22 dB, ECD decrease by 300.39 cells/mm2, intraocular pressure by 1.85 mmHg, and CFT by 94.15 

μm, while in the group of patients treated in two stages, the average BCDVA was obtained up to 

0.63, BCNVA 0.53, retinal sensitivity in the macula 26.03 dB, ECD decline by 292.84 cells/mm2 and 

intraocular pressure by 1mmHg, and CFT by 119.26 μm. 

Conclusions: There were no statistically significant differences in the results of surgical treatment of 

macular holes and epiretinal membranes between the one-stage method - phacovitrectomy and 

separated lens and vitrectomy operations, in relation to the parameters: visual acuity to far and near 

distance, corneal endothelial cell density, intraocular pressure, central foveal thickness considering 

the distinction among results of the pre-operative examination and 12 months after vitrectomy. A 

correlation was observed between the longer duration of the disease and the worse results of 

individual parameters describing the anatomy and function of the retina, in both disease entities, 

regardless of the treatment method used. Phacovitrectomy is associated with lower costs of the 

entire therapeutic procedure compared to two-stage treatment. In addition, combining vitrectomy 

with cataract removal, both in the treatment of macular holes and epiretinal membranes, seems to 

be a safe alternative to the treatment of two-stage macular pathology, eliminating the risk of 

possible complications during the next procedure, associated with a faster therapeutic process and 

convalescence of the patient, at the same time lower operating costs, optimize the work of the staff 

and the operating theater, and finally, through a previously performed operation may give better 

health effects. 


