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II. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i 
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III.  Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: 

 

     Od 1997 do 2004 

Asystent 

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Oczu ŚlAM 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu 

  

Od 2005 do 2009 

Starszy asystent  

Oddział Okulistyki SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach 

 

 

Od 2009 do nadal 

       Z-ca Kierownika 

Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej i Zespołem 

Zabiegowym Wojewódzki  Szpital Specjalistyczny nr.5 Centrum Urazowego w 

Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, Pl. Medyków 1 

 

Od 2011 do nadal 

Osoba odpowiedzialna  

Bank Tkanek i Komórek 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  nr 5, Centrum Urazowego w Sosnowcu,   

41-200 Sosnowiec, Plac Medyków 1 

       

IV.  Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz.  U. nr 65, poz. 595 ze zm.):  

 

Wskazane osiągnięcie jest cyklem 4 prac, których łączny Impact Factor 

wynosi 6,494, a punktacja MNiSW: 80 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego  
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„Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia wzrostu ciśnienia 

wewnątrzgałkowego jako głównego czynnika sprawczego jaskry u pacjentów 

po zabiegach witrektomii przez część płaską ciała rzęskowego”. 

 

 

b) autorzy, tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa 

 

 

1. Koprowski R, Lyssek – Boroń A, Nowińska A, Wylegała E Kasprzak H. 

Selected parameters of the corneal deformation in the Corvis tonometer. 

Biomed.Eng.Online2014:Vol.13,[55].p.1-16 

 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu koncepcji projektu od 

strony medycznej,wyborze protokołu pomiaru ciśnienia wewnątrzgąlkowego, 

ustaleniu metodologii medycznej, zbieraniu materiału do bazy danych 

pacjentów, współudziale w przeprowadzaniu badań pomiaru ciśnienia 

wewnątrzgałkowego, analizie materiału. Mój proporcjonalny udział w części 

medycznej pracy szacuję na 80%. 

IF: 1,427 

Punkty MNiSW: 25 

 

2. Koprowski R, Wilczyński S, Nowińska A, Lyssek – Boroń A,       Teper   S,  

Wylęgała E, Wróbel Z. Quantative assessment of responses of   the eyeball  

based on data from the Corvis tonometer.      

Comput.Biol.Med.2015;Vol.58,p.91-100 

 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: wyborze protokołu pomiaru ciśnienia 

wewnątrzgałkowego, ustaleniu metodologii medycznej, zbieraniu materiału do 

bazy danych pacjentów, współudziale w przeprowadzaniu badań pomiaru 

ciśnienia wewnątrzgałkowego, analizie materiału. Mój proporcjonalny udział w 

realizacji pracy od strony medycznej szacuję na 75%. 

IF: 1,521  

Punkty MNiSW: 20 
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3. Lyssek – Boroń A, Wylęgała A, Dobrowolski D, Kowalczyk E, Polanowska K, 

Wylęgała E. Evaluation of EX-PRESS glaucoma implant in elderly diabetic 

patients after 23G vitrectomy.  

Clin.Interv.Aging 2017;Vol.12,p.653-658 

 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: stworzeniu koncepcji  projektu,   

kwalifikacji pacjentów do zabiegów PPV i wszczepienia zastawki Ex-Press, 

wykonaniu wszystkich zabiegów, prowadzeniu pooperacyjnie pacjentów, 

analizie i interpretacji wyników, przeglądzie piśmiennictwa, przygotowaniu 

manuskryptu, zapewnieniu integralności całego badania. Mój proporcjonalny 

udział w realizacji pracy szacuję na 80%.     

IF: 2,581 

Punkty MNiSW: 20 

 

 

4. Lyssek – Boroń A, Wylęgała A, Polanowska K, Krysik K,  Dobrowolski D.   

Longitudinal changes in retinal nerve fiber layer thickness evaluated using 

avanti rtvue-XR optical coherence tomography after 23G vitrectomy for 

epiretinal membrane in patients with open-angle glaucoma.                       

JHealthcEng.2017;2017:4673714.doi:10.1155/2017/4673714. Epub 2017 

Jul27. 

 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na: opracowaniu       koncepcji pracy, 

kwalifikacji do zabiegów PPV ,wykonaniu wszystkich zabiegów, prowadzeniu 

pooperacyjnie pacjentów, analizie materiału ze szczególnym uwzględnieniem 

wyników badań obrazowych optycznej koherentnej tomografii, przeglądzie 

piśmiennictwa, redakcji manuskryptu, zapewnieniu integralności całego 

badania. Mój proporcjonalny udział w realizacji pracy szacuję na 80%. 

 

IF: 0,965 

Punkty MNiS: 15 
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W załączeniu :  

- kopie powyższych prac (załącznik nr 3)  

- oświadczenie współautorów o indywidualnym wkładzie autorskim      (załącznik nr 

5)  

- potwierdzenie IF z poświadczeniem przez Bibliotekę Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego  w Katowicach (załącznik nr 7) 

 

c) omówienie celu naukowego prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.  

 

W cyklu prac uwzględniono publikacje, których tematem przewodnim są 

nowoczesne metody diagnostyki i leczenia  pacjentów z jaskrą, które przyczyniają się 

do poprawy funkcji narządu wzroku i komfortu życia pacjenta (ze szczególnym 

uwzględnieniem oczu u pacjentów po zabiegach witrektomii przez część płaską ciała 

rzęskowego  -  z ang. Pars Plan Vitrectomy - PPV ). 

Jaskra to grupa chorób, których wspólną cechą jest postępujące uszkodzenie 

nerwu wzrokowego związane z zanikiem warstwy włókien nerwowych siatkówki. 

Czynnikiem ryzyka w jaskrze prowadzącym nieuchronnie do zawężania się pola 

widzenia, a często też do całkowitej jego utraty, jest wzrost ciśnienia 

wewnątrzgałkowego.  

Pierwsza i druga praca cyklu jest efektem współpracy z grupą informatyków z 

Uniwersytetu Śląskiego. Dotyczą one analizy pomiarów ciśnienia 

wewnątrzgałkowego wykonywanych  bezdotykowym tonometrem aplanacyjnym 

Oculus Corvis ST (Oculus, Niemcy), gdzie pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego 

następuje po analizie stopnia ugięcia rogówki spowodowanego strumieniem 

powietrza. Zarejestrowanie obrazu ugięcia rogówki wykonane przez urządzenie 

pozwala określić także inne interesujące parametry biomechaniczne oka, 

niedostępne w innych tonometrach. W cytowanych pracach przedstawiono analizy 

nowych parametrów. Współcześnie okulistyka zna wiele metod pomiaru ciśnienia 

wewnątrzgałkowego. Należą do nich tonometria bezdotykowa i impresyjna 

tonometria aplanacyjna. Opierają się one na prawie Imbert’a-Fick’a. Znając siłę 

niezbędną do spłaszczenia kuli i powierzchnię spłaszczenia, możliwe jest określenie 

ciśnienia wewnątrz kuli. Bezdotykowe tonometry aplanacyjne, np. Corvis ST, bazują 

na tej zasadzie. W tym tonometrze spłaszczenie rogówki jest uzyskiwane 
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podmuchem powietrza. Urządzenie mierzy grubość rogówki (pachymetrię), amplitudę 

ugięcia, długość aplanacji, prędkość ugięcia rogówki, ciśnienie wewnątrzgałkowe. 

Ponadto, podawane są informacje o miejscach aplanacji, pachymetrii.  Położenia 

aplanacji (tymczasowe wyrównanie rogówki podczas przejścia wypukło- wklęsłego i 

odwrotnie) pozwalają na wyznaczenie dwóch czasów aplanacji t1 i t2. W analizatorze 

ORA (Ocular Response Analyzer), wykorzystującym podobną zasadę działania, 

wartości ciśnienia powietrza P1 i P2 są odczytywane w czasach aplanacji t1 i t2, a 

następnie obliczana jest wartość (P1 + P2)/2. Ta wartość po kalibracji liniowej jest 

wartością ciśnienia wewnątrzgałkowego (z ang. IntraOcular Pressure – IOP). 

Tonometr Corvis ST zapisuje również sekwencję obrazów odchylenia rogówki 

(wynikającą z dmuchania powietrzem). Sekwencja obrazów pozwala uzyskać 

znacznie więcej informacji za pomocą metod analizy i przetwarzania obrazu. Taka 

rozszerzona analiza pozwala uzyskać trójwymiarową rekonstrukcję ugięcia rogówki 

w jednym z zakresów czasowych. Na tej podstawie możliwe jest ustalenie miejsc 

aplanacji, stopnia deformacji rogówki lub reakcji całej gałki ocznej na przyłożoną siłę. 

Analiza obrazów w tonometrze Corvis ST z oryginalnym oprogramowaniem 

opiera się na oznaczeniu zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi profilu rogówki. 

Metody detekcji krawędziowej Roberts’a, Sobel’a i Prewitt’a znajdują tutaj 

zastosowane. Filtr Canny'ego lub lokalne progi zależne od lokalnych zmian jasności 

mogą być również użyte w analizie z równie dobrymi efektami. Niestety, widoczne 

przekroje tęczówki, które są często najjaśniejszymi widocznymi obszarami, stanowią 

w tym przypadku utrudnienie w badaniu. Wszystkie te metody oparte na podejściu 

standardowym, umożliwiają wykrycie deformacji rogówki jedynie w jednym, 

wybranym miejscu (zwykle to główna oś utrwalania). Z biomechanicznego punktu 

widzenia inne lokalizacje odkształcenia rogówki lub określenie reakcji gałki ocznej na 

podmuch powietrza jest równie interesujące. Parametry te nie są wystarczająco 

opisane w dostępnych publikacjach zarówno pod względem analizy obrazu i 

przetwarzania, jak i biomechaniki. W przeciągu 3 ostatnich lat ukazała się seria prac 

dotyczących zastosowania tonometru bezdotykowego Corvis ST do badania 

zarówno wartości IOP, jak i parametrów biomechanicznych rogówki, związanych z 

deformacją rogówki. Tonometr Corvis ST daje jednak więcej możliwości analizy 

pomiarów rogówki po zastosowaniu dodatkowych algorytmów i procedur 

przetwarzania danych. W związku z tym istnieje potrzeba zaproponowania 

specjalnego automatycznego algorytmu umożliwiającego pomiary wykonywane w 
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miejscach poza osią deformacji rogówki lub określenie reakcji gałki ocznej na 

dmuchanie powietrzem podczas pomiaru ciśnienia. 

Z tonometru uzyskano obrazy o rozdzielczości M×N×I o wymiarach 

200×576×140 pikseli w źródłowym formacie zapisu cst. Łącznie przeanalizowano 

13400 obrazów 2D pacjentów badanych rutynowo w Katedrze i Oddziale Klinicznym 

Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Badania 

przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Deklaracji Helsińskiej. Zaproponowano nową 

metodę analizy obrazów ugięcia rogówki w tonometrze Corvis ST z wykorzystaniem 

metody detekcji krawędzi Canny, matematycznej metody morfologicznej i operacji 

bezkontekstowych. 

  Uzyskane narzędzie do analizy obrazu pozwala określić reakcję rogówki i całej 

gałki ocznej na podmuch powietrza. W artykule zawarto opis metody, która umożliwia 

pomiar amplitudy zmian krzywizny w zakresie częstotliwości od 150 do 500 Hz i 

automatyczne oznaczanie kierunku ruchu gałki ocznej. Analiza tych danych 

zaowocowała trzema nowymi cechami dynamiki reakcji oka na podmuch powietrza. 

Klasyfikacja tych cech umożliwiła zaproponowanie ich podziału na 4 klasy 

deformacji. Zaproponowany algorytm pozwala uzyskać powtarzalne wyniki w pełni 

automatycznie, w czasie 5 s na pacjenta przy użyciu procesora Core i5 M460 @ 2,5 

GHz 4 GB pamięci RAM. 

 

W wymienionych artykułach przedstawiono możliwość zastosowania 

profilowanego algorytmu analizy obrazu, zaproponowanego przez autorów, do 

pomiaru dodatkowych parametrów deformacji rogówki. Algorytm ten umożliwia 

oddzielenie reakcji gałki ocznej od odchylenia rogówki podczas przykładania siły. 

Ponadto zaproponowano pomiary szybko zmieniających się deformacji rogówki (od 

150 do 500 Hz). Pomiary te pozwoliły zaproponować wzór pomiaru indywidualnie dla 

każdego oka, co z kolei pomogło określić zakres odchylenia indywidualnie dla 

każdego oka.  

W pracach przedstawiono jedynie narzędzie do automatycznego pomiaru 

dodatkowych nowych parametrów przy użyciu tonometru Corvis ST. Szczegółowe 

badanie kliniczne oparte na tej metodzie zostanie przedstawione w kolejnych 

artykułach. Ponadto zostaną zweryfikowane: dokładność i powtarzalność pomiarów 

dla jednego pacjenta i fantomu, korelacja cech (głównie w (1)) dla pojedynczego 

pacjenta,  prawego i lewego oka oraz wpływ pozycji pacjenta podczas testu na wynik 
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pomiaru IOP, jak i inne cechy. Kwestia analizy symetrii lub jej braku w dynamicznej 

odpowiedzi całej gałki ocznej na bodziec powietrzny jest dość interesująca i 

pozostaje otwarta. Analiza odchyleń rogówki równoległych w innych przekrojach jest 

tutaj także tematem otwartym. Z praktycznego punktu widzenia interesujące są 

również wyższe harmoniczne (powyżej 2 kHz), które dla aktualnej częstotliwości 

próbkowania (co 23 μs) są trudne do analizy. Ponadto, przedstawione metody 

analizy i przetwarzania obrazu mogą być wykonane w inny sposób, w innym 

dedykowanym algorytmie, na przykład przy użyciu losowych metod analizy warstw w 

tomograficznych obrazach metody morfologii matematycznej  lub innych. Ostateczny 

wybór metody analizy jest wysoce zależny od wyników uzyskanych w praktyce, co 

jest ważnym elementem z uwagi na dużą zmienność międzyosobniczą. 

Rzeczywiście biomechaniczne parametry rogówki mierzone dynamicznie wciąż 

stanowią nowy obszar badań interdyscyplinarnych. 

 

Trzecia praca cyklu porusza problem leczenia jaskry neowaskularnej, a także 

jaskry wtórnej związanej z zastosowaną endotamponadą olejem silikonowym i jaskry 

otwartego kąta rozwijającej się u starszych pacjentów z cukrzycą, u których 

wcześniej przeprowadzono zabieg witrektomii (PPV).  Z jaskrą neowaskularną 

stykam się od początku mojej praktyki chirurga witreo – retinalnego. Jaskra ta 

związana jest ze zwiększoną ekspresją czynnika VEGF (czynnika wzrostu 

śródbłonka naczyń), którego istnienie sugerował już w 1948r. Michaelson, ale 

ostateczny dowód i potwierdzenie jego istnienia pochodzi dopiero z lat 90-tych. 

   W przebiegu retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej (Proliferative Diabetic 

Retinopathy - PDR) na skutek hipoksji, hiperglikemii, działania: IGF-1, AGEs, 

wolnych rodników tlenowych i niektórych cytokin dochodzi do zwiększonego 

wydzielania VEGF. Jest on wydzielany przez komórki zwojowe siatkówki, komórki 

mięśni gładkich naczyń, perycyty, astrocyty, komórki Mullera, komórki glejowe 

siatkówki i nerwu wzrokowego, komórki nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE), 

komórki śródbłonka naczyń. Wzrost stężenia VEGF wewnątrz gałki ocznej stymuluje 

wieloogniskową proliferację naczyniową i prowadzi to do rozrastania się 

patologicznych naczyń na powierzchni tęczówki i w kącie przesączania. Tkanka 

włóknisto – naczyniowa zamyka kąt przesączania odcinając drogę odpływu 

produkowanej przez ciało rzęskowe cieczy wodnistej. Towarzyszący temu 

mechanizmowi wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, zazwyczaj nie reagujący na 
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maksymalne leczenie farmakologiczne, jest odpowiedzialny za postępujący spadek 

ostrości wzroku do ślepoty włącznie i bardzo często ból. Uważa się, że w PDR,  w 

32,2% przypadków należy się spodziewać rozwoju jaskry neowaskularnej. 

Jako absolwentka Europejskiej Szkoły Chirurgów Witreo – Retinalnych w 

Bremen, którą ukończyłam w 2006r, pierwsze zabiegi PPV wykonywałam w Oddziale 

Okulistycznym Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach pod kierunkiem prof. 

dr hab. n. med. Edwarda Wylęgały. Były to przede wszystkim operacje 

przeprowadzane w oczach pacjentów z powikłaniami zaawansowanej retinopatii 

cukrzycowej (PDR), celem których było usunięcie trakcji szklistkowo-siatkówkowych, 

unaczynionych błon przedsiatkówkowych, krwotocznie zmienionego ciała szklistego  

oraz  przyłożenie trakcyjnie odwarstwionej siatkówki.  

W znacznym odsetku przypadków pomimo uzyskania dającego satysfakcję 

efektu anatomicznego i funkcyjnego dochodziło wtórnie do rozwoju jaskry 

neowaskularnej. Z powodu braku jednolitych wytycznych dotyczących zasad 

postępowania chirurgicznego, w jaskrze neowaskularnej wykonuje się zabiegi różne 

zabiegi obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe tj. trabekulektomię wspomaganą 

antymetabolitami, przeztwardówkową cyklofotokoagulację ciała rzęskowego laserem 

Nd: YAG, przeztwardówkową cyklofotokoagulację laserem diodowym, 

cyklokrioterapię i w ostateczności usunięcie bolesnej i ślepej gałki ocznej. Wskaźnik 

skuteczności leczenia hipotensyjnego po roku w przypadku trabekulektomii to 62,6%, 

cyklokrioterapii 29%-76% i 52% - 66% w przypadku cyklofotokoagulacji. 

  Zabiegi te niosą jednak ryzyko poważnych powikłań. Najczęstsze z nich to: 

hipotonia, odłączenie błony naczyniowej, krwotoki do komory ciała szklistego 

odwarstwienie siatkówki, a także zapalenie wnętrza gałki ocznej. Lata obserwacji 

wątpliwej długotrwałej skuteczności powyższych metod leczenia skłoniły mnie do 

poszukiwania metod kompleksowych i mniej  inwazyjnych .    

  W  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 im. Św. Barbary w 

Sosnowcu, gdzie pracuję od 8 lat pełniąc funkcję zastępcy kierownika oddziału 

okulistycznego, przeprowadzam zabiegi witrektomii przez część płaską ciała 

rzęskowego m.in. u chorych z powikłaniami retinopatii cukrzycowej. U pacjentów, u 

których pomimo zastosowania PPV po pewnym czasie dochodzi do rozwoju jaskry 

neowaskularnej lub nie-neowaskularnej (jaskry komórek cieni, jaskry otwartego kąta), 

nie odpowiadającej na maksymalne leczenie miejscowe – kroplami obniżającymi 

ciśnienie wewnątrzgałkowe, wszczepiam zastawkę typu Ex-PRESS. 
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Zastawka typu Ex-PRESS to mikro – stent wykonany ze stali, wszczepiany do 

komory przedniej odprowadza nadmiar cieczy wodnistej do przestrzeni wytworzonej 

pod torebką Tenona. Użycie tego implantu jest opisywane w literaturze jako najmniej 

inwazyjny zabieg chirurgiczny przeciwjaskrowy, a więc przynoszący znacznie mniej 

powikłań pooperacyjnych. Rezultatem zastosowanego przeze mnie kompleksowego 

leczenia i obserwacji pacjentów z PDR ze szczególnym uwzględnieniem osób 

starszych jest publikacja zatytułowana: „Evaluation off Ex-PRESS glaucoma implant 

in elderly diabetic patients after 23G vitrectomy”. Przedstawione w niej wyniki 

dowodzą, że zastosowanie implantu doprowadziło do skutecznego obniżenia 

ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP). U wszystkich pacjentów, wyniki uzyskane po 

zabiegu były niższe od wartości przed zabiegiem. Średnie wartości ciśnienia 

wewnątrzgałkowego po zabiegu były powyżej 22 mmHg, przy czym wskaźnik 

sukcesu w grupie diabetyków był istotnie niższy niż u chorych bez cukrzycy. Pomimo 

tego faktu, metoda okazała się skuteczna w obniżaniu ciśnienia w grupie pacjentów z 

cukrzycą i po witrektomii. Obserwacje te doprowadziły do ostatecznego wniosku, że 

implant może być stosowany także u pacjentów z cukrzycą w podeszłym wieku, 

prowadząc do zmniejszenia dolegliwości bólowych, a tym samym do poprawy 

komfortu życia. 

 

Czwarta praca cyklu zatytułowana: „Longitudinal changes in retinal nerve fibre 

layer thickness evaluated with the Avanti RTVue - XR Optical Coherence 

Tomography after 23G vitrectomy for epiretinal membrane in patients with open 

angle glaucoma” jest kontynuacją rozważań nad znalezieniem najbezpieczniejszej 

metody leczniczej, u pacjentów chorych na jaskrę otwartego kąta, u których 

rozpoznano obecność błony przedsiatkówkowej. Wykonanie w tych przypadkach 

zabiegu PPV z usunięciem błony przedsiatkówkowej i błony granicznej wewnętrznej 

wiążące się z bezpośrednimi manipulacjami w okolicy plamki i tarczy nerwu 

wzrokowego rodzi pytanie: co dzieje się z włóknami nerwowymi siatkówki, a także 

komórkami zwojowymi siatkówki tej okolicy  pozabiegowo?  

Przez ostatnią dekadę badanie z użyciem  optycznej koherentnej tomografii 

(OCT) odegrało ważną rolę w okulistyce nie tylko w wykrywaniu, ale także w ocenie 

ilościowej progresji jaskry.  W praktyce klinicznej ocena stabilności lub progresji 

zmian jaskrowych opiera się na ocenie funkcjonalnej  - pola widzenia, pomiarze 

grubości włókien nerwowych siatkówki wokół tarczy n. II  (RNFL), a także pomiarze 
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wewnętrznych warstw siatkówki okolicy plamki (GCC – komórek  zwojowych 

siatkówki). Pomiary dokonywane przez aparaty OCT mają ogromne znaczenie w 

obrazowaniu zmian strukturalnych obserwowanych szczególnie we wczesnych 

stadiach jaskry. Wczesne wykrycie szybkiej progresji zmian jaskrowych to wykrycie 

rocznej utraty RNFL na poziomie 1,5um/y i GCC 1,3um/y.                                                  

   W literaturze istnieje niewiele publikacji analizujących zmiany w grubości 

włókien nerwowych siatkówki (RNFL) po zabiegach witrektomii (PPV) z usunięciem  

błony przedsiatkówkowej (ERM) oraz pillingiem błony granicznej wewnętrznej (ILM) u 

osób z jaskrą otwartego kata (OAG). Zadając sobie pytanie, co dzieje się z włóknami 

po PPV u tych osób, zadajemy sobie pytanie czy PPV jest procedurą dla nich 

bezpieczną.  Opisywane zmiany to spadek grubości RNFL jedynie w kwadrantach 

dolnych ( Reddy RK)  lub w kwadrantach dolnych i górnych ( Kim KY), a także 

izolowane zmiany dotyczące kwadrantów górnych i dolnych  skroniowych    

( Balducci  N).    

Po przeanalizowaniu naszych wyników stwierdziliśmy, że dochodzi do istotnie 

statystycznego wzrostu grubości RNFL w  pierwszym miesiącu po operacji w 

kwadrantach skroniowych. Jest to prawdopodobnie związane z obrzękiem włókien 

nerwowych, jako następstwem zaburzenia transportu aksonalnego, co prowadzi do 

apoptozy i atrofii komórek zwojowych.  W konsekwencji prowadzi do następowego 

ścieńczenia RNFL w 6 miesiącu po zabiegu.                                          Innym 

wytłumaczeniem tego mechanizmu może być odwodnienie spowodowane 

podawaniem powietrza przy wymianie płyn – powietrze, toksycznym uszkodzeniem 

siatkówki przy podaniu gazu jako endotamponady, a także mechanicznym 

uszkodzeniem przy odłączaniu ciała szklistego.  Podobnie jak M. Gharbiya nie 

zauważyliśmy różnic w grubości RNFL pomiędzy pacjentami, u których wykonano 

phacowitrektomię, a tymi u których wykonano samą witrektomię. Pomimo, iż nasza 

analiza dotyczyła pacjentów z jaskrą i bez jaskry nie zaobserwowaliśmy istotnych 

statystycznie zmian w całkowitej grubości RNFL w kwadrantach górnych i dolnych w 

obu grupach.  Zmiany pooperacyjne zachodzące w RNFL okazują się być 

przemijające, a skroniowe ścieńczenie włókien nerwowych siatkówki bez wpływu na 

ostrość wzroku w obydwu grupach pacjentów. Ponieważ okres obserwacji wynosił 

rok, wydaje się, iż można przypuszczać, że witrektomia z usunięciem błony 

przedsiatkówkowej i  wykonaniem usunięcia błony granicznej wewnętrznej (z ang. 

ILM peeling) jest procedurą bezpieczną dla pacjentów z jaskrą.  
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Przedstawiony cykl publikacji obejmujący serie badań narzędzi 

diagnostycznych i terapeutycznych w jaskrze, wnosi następujące nowości do wiedzy 

okulistycznej: 

 

1. Opracowanie nowego indywidualnego algorytmu do pomiaru ciśnienia 

wewnątrzgałkowego, uwzględniającego fluktuacje ugięcia tkanki rogówki, jak i całej 

gałki ocznej podczas aplanacji podmuchem powietrza, który podnosi precyzję 

pomiaru indywidualnego. 

2. Uwzględnienie ruchów gałki i reakcji gałki ocznej na podmuch podczas serii 

pomiarowej, co zmniejsza ryzyko odchyleń uśrednionego wyniku od wartości 

prawidłowej. 

3. Opisanie po raz pierwszy metody postępowania w jaskrze neowaskularnej po 

zabiegach witrektomii w grupie pacjentów z proliferacyjną retinopatią cukrzycową z 

zastosowaniem implantów filtracyjnych typu Ex-Press. 

4. Udowodnienie, że witrektomia  z usunięciem błony przedsiatkówkowej i błony 

granicznej wewnętrznej siatkówki jest zabiegiem bezpiecznym, który u pacjentów z 

jaskrą otwartego kąta nie zwiększa ryzyka progresji neuropatii jaskrowej. 

 

 

 

 

V. Podsumowanie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych: 

   

 

     Podsumowanie pozostałego dorobku naukowego 

 

7  prac oryginalnych opublikowanych w recenzowanych czasopismach 

posiadających IF 

 

8 prac oryginalnych opublikowanych w recenzowanych czasopismach bez IF 

 

1 opis przypadków opublikowanych w czasopismach bez IF 
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Całkowity Impact Factor pozostałego dorobku naukowego zgodnie z rokiem 

opublikowania wynosi  11,547.  Łącznie z cyklem prac 18,041   

 

Łączna punktacja MNiSW = 283 

 

Liczba cytowań: 39 (Web of Since)/ 47 ( Scopus) 

Index Hirscha: 4 

 

 

 

 

 

Tematyka prac badawczych pozostałego dorobku naukowego 

 

 

1. Osteoporoza 

Początki mojej pracy naukowej były kontynuacją badań związanych z 

tematyką pracy doktorskiej. Wiązały one problemy osób  unieruchomionych z 

różnych powodów z powstałą na tej drodze osteoporozą. Prace te powstały we 

współpracy i pod nadzorem promotora mojej pracy doktorskiej prof. dr hab. n. med. 

Wojciech Pluskiewicza.  Wskazywały one na poważny stopień zaburzeń szkieletu 

oraz jego metabolizmu u osób unieruchomionych  w tym również z powodu niskiej 

ostrości wzroku. Generalnie zaburzenia te były większe u mężczyzn niż u kobiet oraz 

w obrębie kości piętowej niż dla kości promieniowej. Zanotowane zmiany szkieletowe 

są wywołane zmianami metabolizmu kostnego wśród których najbardziej trwałym 

zjawiskiem jest supresja kościotworzenia. Zebrane przez nas dane stanowią 

podstawę do podejmowanych działań profilaktycznych i leczniczych. 

 

a) Drozdzowska B, Pluskiewicz W, Lyssek–Boroń A, Adamczyk P 

Quantative ultrasound at the hand phalanges in subjects with poor visual acuity. 

Maturitas 2004;Vol.48, No.3,p.256-269 

b) Pluskiewicz W, Drozdzowska B, Lyssek –Boroń A, Bielecki T, Adamczyk P, 

Sawaryn P, Misiołek M. Densitometric and quantative ultrasound measurements and 
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laboratory invastigations in wheelchair-bound patients  J.Clin. Densitom.2006;Vol.9 

No.1, p.78-83 

c) PluskiewiczW, Adamczyk P, Sawaryn P, Lyssek – Boroń A, Misiołek M, Sosada K, 

Drozdzowska B. The efficacy of alendronate in weelchair-bound patients: a 1-year 

prospective study J.Pediatr.Orthop. 2009:18(3)s.157-162 

d) Drozdzowska B,Pluskiewicz W, Lyssek-Boroń A, Czekajło A, Wiktor K, Adamczyk 

P. Skeletal status in subjects with poor visual acuity in independent and 

institionalized subjects. Ann. Acad. Med. Siles. 2010:64(1/2)s.16-21   

 

2. Choroby tylnego odcinka oka 

 

Od początku mojej pracy zawodowej zajmuję się chorobami siatkówki. 

Początkowo moje zainteresowania skierowane były w kierunku zwyrodnienia plamki 

związanego z wiekiem. Większość pacjentów z AMD leczona była wtedy w Polsce 

werteporfiryną, lekiem który był aktywowany w oku laserowo (terapia 

fotodynamiczna). 

 

 a) Wylegała E, Lyssek–Boroń A, Teper S, Piłat J, Łogiewa-Toborek J, Tarnawska   

D. Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii w rozpoznawaniu dystrofii 

żółtkowatej plamki dorosłych. Klin.Oczna2007;R.109, nr 10-12,s.438-442 

 

b) Piłat J, Lyssek–Boroń A, Łogiewa–Toborek J, Wylęgała E, Dobrowolski D. Terapia 

skojarzona w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Okulistyka 

2009:12(4) s.83-90 

 

W związku z udowodnieniem istnienia VEGF – cytokiny, która odgrywa do dziś 

bardzo istotną rolę w retinologii oraz rozwoju na przestrzeni lat różnych schematów 

leczenia wysiękowej postaci AMD, w następnej pracy omówiliśmy aktualne metody 

leczenia wysiękowego AMD. 

 

c) Teper S, Nowińska A, Lyssek-Boroń A, Wylegała E. Postać neowaskularna 

zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – aktualne metody postępowania w 

Polsce i Europie. Pol.Merkuriusz Lek. 2014:37(217)s.56-60 
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Od ponad 11 lat moją pasją są zabiegi witrektomii przez część płaską ciała 

rzęskowego. Zabiegi dzięki którym pacjenci, którzy jeszcze do niedawna skazani byli 

na ślepotę mogą widzieć. Są to w szczególności pacjenci z retinopatią cukrzycową, 

chorobami złącza szklistkowo – siatkówkowego, odwarstwieniami siatkówki, 

pourazowymi uszkodzeniami oka, zapaleniami wnętrza gałki ocznej czy też jaskrą 

wtórną. Obserwacja wyników leczenia i dzięki temu doskonalenie chirurgicznych 

metod leczenia, a także ich modyfikowanie stało się moim udziałem.  

Skuteczność przeprowadzanych przeze mnie zabiegów to nie tylko poprawa 

ostrości wzroku – ocena funkcji, ale także dzięki optycznej koherentnej tomografii 

możliwość obserwacji zmian pooperacyjnych na poziomie anatomiczno – 

histologicznym.  

 

 d) Lyssek –Boroń A, Piłat J, Łogiewa –Toborek J, Wylęgała E,    Dobrowolski D. 

Obraz plamki w OCT przed zabiegiem witrektomii przez część płaską ciała 

rzęskowego z usunięciem błony przedsiatkówkowej i po zabiegu. Okulistyka 2009: 

12(4) s.25-28. 

 

e) Łogiewa – Toborek J, Lyssek-Boroń A, Piłat J, Wylęgała E. Morfologiczny 

obraz plamki w OCT po przebytym zapaleniu wnętrza gałki ocznej leczonym 

farmakologicznie. Okulistyka 2009: 12 (3) z.1s.42-44. 

 

f) Lyssek-Boroń A, Dobrowolski D, Migacz-Ruchlewicz D, Wylęgała E. 

Nawrotowe odwarstwienie siatkówki w wysokiej krótkowzroczności. 

Przegl.Okul.2011,nr1,s.4-6. 

  

Jak już wspomniałam wcześniej, przy opisie prac cyklu, problemy związane z 

leczeniem jaskry wtórnej nie poddającej się terapii farmakologicznej a także 

klasycznym zabiegom przeciwjaskrowym, nurtują mnie od początku pracy okulisty – 

chirurga. Poszukiwanie rozwiązania tego problemu opisane zostało w publikacji.  

 

g) Wylęgała E, Tarnawska D,Lyssek- Boroń A, BilińskaB, Jurewicz A, Petela A. 

Wyniki wszczepienia zastawki Ahmeda w leczeniu różnych postaci jaskry. Klin.Oczna 

2005: 107(4/6)s.221-225 
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3. Badanie obrazowe przedniego odcinka 

 

Oprócz podstawowych moich zainteresowań o tematyce siatkówkowej, jako 

chirurg przeszkolony w chirurgii tylnego, jak i przedniego odcinka oka, brałam 

również udział w badaniach dotyczących przedniego odcinka oka. Obejmowały one 

m.in. doświadczenia porównujące różne metody obrazowania i/lub pomiaru tkanek 

oraz nowatorskie wykorzystanie optycznej koherentnej tomografii. Na przestrzeni lat 

praca na oddziałach prowadzonych przez uznanych ekspertów zajmujących się 

przeszczepami rogówki prof. dr hab. n. med. Edwarda Wylęgałę i dr hab. n. med. 

Dariusza Dobrowolskiego oraz możliwość współpracy z Nimi zaowocowała 

następującymi pracami: 

 

 

a) Milka M, Wylęgała E, Dobrowolski D, Lyssek-Boroń A, Nowińska A,  

    Milka D. Obrazowanie przedniego odcinka oka za pomocą OCT    

    Visante Omni u pacjentów po przeszcepie warstwowym tylnym  

    wykonanym za pomocą lasera femtosekundowego  

     Okulistyka 2011:14(3) s.59-63 

 

b) Nowińska A, Teper S, Janiszewska D, Lyssek-Boroń A, Dobrowolski D, Koprowski 

R, Wylęgała E. Comparative study of anterior eye segment measurements with 

spectral swept-source and time-domain optical coherence tomography with corneal 

dystrophies  

Biomed Res.Int.2015;vol.2015,ID805367,p.1-10 

 

c) Krysik K, Dobrowolski D, Polanowska K, Lyssek-Boroń A, Wylęgała E 

Measurements of corneal thickness in eyes with pseudoexfoliation syndrome: 

comparative study of different image processing protocols 

J Healt Eng.2017;2017:4315238,doi10.1155/2017/4315238.Epub2017 

 

d) Kokot J, Dobrowolski D, Lyssek-Boroń A, Milka M, Smędowski A, Wójcik Ł, Wowra 

B, Wylęgała E Nowe podejście do diagnostyki i leczenia zapaleń rogówki 
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wywołanych przez Acanthamoeba sp. –przegląd literatury. Klin.Oczna 2012: 114(4) 

s.311-316 

  

e) Nowińska A, Wylęgała E, Teper S, Lyssek –Boroń A, Aragona A, Roszkowska M, 

Micali A, Pisani A, Puzzolo D Phenotype – genotype correlation in patients with 

Schnyder corneal dystrophy Cornea 2014;Vol.33, No.5,p.497-503 

 

f) Krysik K, Dobrowolski D, Lyssek-Boroń A, Jankowska –Szmul J, Wylęgała E 

Differences in surgical management of corneal perforations, measured over six years 

J.Ophthalmol.2017;Vol.2017,ID 1582532,p.1-6 

 

g) Krysik K, Wróblewska-Czajka, Lyssek-Boroń A, wylęgała E, Dobrowolski D. Total 

penetrating keratoplasty – indications, therapeutic approach, long term follow-up. J. 

Ophthalmol 2018; accepted for publication. 

 

 

4. Atlasy okulistyczne 

 

Optyczna koherentna tomografia stała się podstawowym narzędziem 

diagnostycznym lekarza okulisty. Wiele pytań szczególnie w diagnostyce tylnego 

odcinka, które zadawaliśmy sobie przed i po zastosowanym leczeniu znalazło 

odpowiedź dzięki OCT.  Dlatego też z prawdziwą przyjemnością zostałam 

współautorem Bedekera okulistycznego „Zastosowanie optycznej koherentnej 

tomografii w okulistyce” część II.  Tylny odcinek oka, neurookulistyka.  

 

Jestem autorem dwóch rozdziałów atlasu:  

1.Choroby złącza szklistkowo- siatkówkowego. 

2.Cukrzycowy obrzęk plamki. 

 

 

 

 

 

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych 
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Brałam także udział, jako badacz w badaniach naukowych, nad lekami 

stosowanymi w okulistyce, w międzynarodowych projektach badawczych: 

 

1. A Study of the Safety and Efficacy of a New Treatment for Diabetic Macular 

Edema. Badanie kliniczne, nr NCT00168337, w latach 2006-2011, finansowane 

przez Allergan. Byłam współbadaczem. 

 

2. Trial of Microplasmin Intravitreal Injection for Non-Surgical Treatment of Focal 

Vitreomacular Adhesion, TG-MV 007 Mivi Trust (nr NCT00798317), badanie 

kliniczne w latach 2008-2009 finanasowane przez TromboGenics. Byłam 

współbadaczem. 

 

 

VI.Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach   

naukowych 

 

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

tematycznych 

  

Jestem autorem i współautorem kilkudziesięciu doniesień zjazdowych, które 

przedstawiałam na konferencjach w kraju i za granicą. Za najistotniejsze uważam: 

 

2007 

1.Edward Wylęgała, Anita Lyssek- Boroń, Dariusz Dobrowolski, Sławomir Teper. 

Pars plana vitrectomy for failed buckling. Międzynarodowa konferencja i kurs 

Postępowanie w urazach gałki ocznej. 30.11. – 2.12.2007, Niepołomice. 

2.Wylegala E, Nowinska A, Teper S, Dobrowolski D, Anita Lyssek – Boroń. Visante 

Optical Coherence Tomography in Eye Injuries. Międzynarodowa konferencja i kurs 

postępowanie w urazach gałki ocznej. 30.11. – 2.12.2007, Niepołomice. 

 

2009 
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1.Anita Lyssek- Boroń, Edward Wylęgała, Dariusz Dobrowolski.  Witrektomia po 

opasaniu twardówki zakończonym niepowodzeniem. Sympozjon Retinologiczny 17-

18.04.2009, Gdańsk. 

2.Edward Wylęgała, Dariusz Dobrowolski, Dorota Tarnawska, Anita Lyssek-Boroń. 

Witrektomia z przeszczepem drążącym z użyciem keratoprotezy przejściowej. 

Sympozjon Retinologiczny17-18.04.2009, Gdańsk. 

3.Anita Lyssek-Boroń, Edward Wylęgała, Sławomir Teper, Dariusz Dobrowolski. 

Witrektomia w oczach z wewnątrzgałkowym ciałem obcym - wyniki leczenia. 

Sympozjon Retinologiczny17-18.04.2009, Gdańsk. 

4.Sławomir Teper, Dariusz Dobrowolski, Edward Wylęgała, Dorota Tarnawska, Anita 

Lyssek- Boroń. Pars plana vitrectomy combined with keratoplasty assisted with 

temporary keratoprosthesis.   Euretina 14-17 May 2009 Nice. 

5.Anita Lyssek- Boroń, Edward Wylęgała, Dariusz Dobrowolski, Sławomir Teper. 

Pars plana vitrectomy for failed scleral buckling. Euretina  14-17 May 2009 Nice. 

6.Anita Lyssek- Boroń, Edward Wylęgała, Sławomir Teper, Dariusz Dobrowolski. 

Pars plana vitrectomy for intraocular foreign bodies – our outcomes. Euretina  14-17 

May 2009 Nice. 

 

2010 

Anita Lyssek-Boroń, Dariusz Dobrowolski. Plomba, opasanie , witrektomia – kurs. I 

Śląski Meeting Siatkówkowy, 2-3 grudnia 2010, Katowice. 

 

2011 

1.Dobrowolski D., Lyssek-Boroń A., Wylęgała E. 1o lat doświadczeń z użyciem 

zabiegów keratoprotezy przejściowej. Międzynarodowe Sympozjum Postępy w 

diagnostyce i terapii schorzeń rogówki. 10-12.03.2011. Wisła  

2.Dariusz Dobrowolski, Anita Lyssek-Boroń, Edward Wylęgała, Katarzyna Krysik, 

Justyna Stachurska-Sapała, Dorota Śpiewak, Edward Wylęgała. Rola OCT w 

kwalifikacji do keratoplastyki u dzieci. Sesja plakatowa. Międzynarodowe Sympozjum 

Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki. 10-12.03.2011. Wisła.  

3.Dariusz Dobrowolski, Anita Lyssek-Boroń, Katarzyna Krysik, Justyna Stachurska-

Sapała, Edward Wylęgała. Keratoplastyka po urazie penetrującym gałki ocznej u 7-

letniego dziecka – opis przypadku. Sesja plakatowa. Międzynarodowe Sympozjum 

Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki. 10-12.03.2011. Wisła.  
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4.Dariusz Dobrowolski, Jarosław Wilk, Edward Wylęgała, Anita Lyssek-Boroń, 

Katarzyna Krysik, Małgorzata Nejman. Donacje rogówek dla banku tkanek w 

Sosnowcu. Sesja plakatowa. Międzynarodowe Sympozjum Postępy w diagnostyce i 

terapii schorzeń rogówki. 10-12.03.2011. Wisła. 

5.Dariusz Dobrowolski, Anita Lyssek-Boroń, Katarzyna Krysik, Dagmara 

Dziurkowska-Tabaka, Edward Wylęgała. Krople z surowicy własnej w zaburzeniach 

nabłonkowania po przeszczepie. Sesja plakatowa. Międzynarodowe Sympozjum 

Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki. 10-12.03.2011. Wisła. 

6.Dobrowolski D, Lyssek-Boron A, Milka M, Wylegala E. Double Reversed Cut: The 

New Femtosecond Laser–Assisted Preparation Technique for Lamellar Keratoplasty. 

Poster presentation (PO076) at the 2011 Annual Meeting of the American Academy 

of Ophthalmology. October 22-25 2011 Orlando, Florida, USA. 

7.Anita Lyssek-Boroń Chirurgiczne leczenie cukrzycowego obrzęku plamki II Śląski 

Meeting Siatkówkowy, listopad 2011 Katowice. 

 

2012 

1.Wylęgała E, Dobrowolski D, Lyssek-Boroń A, Kokot. J, Milka M. Przeszczepy 

rogówki wspomagane laserem femtosekundowym.  VI Międzynarodowe Sympozjum 

„Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki", II Sympozjum Sekcji 

Rogówkowej PTO. 8-10 marca 2012, Wisła. 

2.J.Nawrocki, A.Boroń. Podstawy chirurgii ciała szklistego. III Śląski Meeting 

Siatkówkowy, 29-30 listopad 2012 Katowice. 

3.Lyssek-Boroń A. Jaskra neowaskularna w retinopatii cukrzycowej versus 

współczesny  okulista. III Śląski Meeting Siatkówkowy, 29-30  listopada 2012 

Katowice. 

 

2013 

1.Krysik K, Dobrowolski D, Lyssek-Boroń A, Wylęgała E, Grzybek K. Zaopatrzenie 

rozległych perforacji  rogówki techniką Sundmachera (HPCLK). V Międzynarodowe 

Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki". 7-9 marca 2013, 

Wisła. 

2.Krysik K, Dobrowolski D, Lyssek-Boroń A, Wylęgała E, Kokot J. Przeszczepy 

allogeniczne rąbka rogówki 360°. V Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w 

diagnostyce i terapii schorzeń rogówki". 7-9 marca 2013, Wisła. 
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3.Jankowska J, Dobrowolski D, Lyssek-Boroń A, Wróblewska-Czajka E, Wylęgała E. 

Anomalia Petersa – gdzie obecnie znajduje się terapia tego schorzenia? V 

Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki". 7-

9 marca 2013, Wisła. 

4.Jankowska J, Polanowska K, Dobrowolski D, Krysik K, Lyssek-Boroń A, Nejman M, 

Kwas J. Planowanie pracy na poziomie nowoczesnego banku ocznego V 

Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki". 7-

9 marca 2013, Wisła. 

5.Kokot J, Wylęgała E, Dobrowolski D, Lyssek-Boroń A, Milka M. Kliniczna ocena 

skuteczności  keratoplastyki warstwowej przedniej wspomaganej laserem 

femtosekundowym. V Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii 

schorzeń rogówki". 7-9 marca 2013, Wisła. 

6.Dobrowolski D, Rejdak R, Lyssek-Boroń A, Haszcz D, Łogiewa-Toborek J, 

Żarnowski T, Orski M, Tarnawska D, Wylęgała E. Odległe wyniki przeszczepu 

rogówki i PPV. IV Śląski Meeting Siatkówkowy, 28-29 listopada 2013. 

7.Lyssek-Boron A. Czy PPV zwiększa ryzyko wystąpienia jaskry?  

IV Śląski Meeting Siatkówkowy, 28-29 listopad 2013 Katowice. 

 

2014 

1.Wylęgała E, Dobrowolski D,Tarnawska D, Wróblewska –Czajka D, Krysik K, 

Janiszewska D, Jankowska J, Lyssek-Boroń A. 12 lat doświadczeń z keratoplastyką 

u dzieci. IV Międzynarodowe Forum Chirurgii Okulistycznej, 24-26 kwietnia 2014, 

Katowice.   

2.Krysik K, Dobrowolski D, Lysek-Boroń A, Wylęgała E. Przeszczep drążący po 

przeszczepie alogenicznym rąbka rogówki. VI Międzynarodowe Sympozjum: Postępy 

w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki, 6-8 marca 2014, Wisła. 

3.Jankowska J, Dobrowolski D, Krysik K, Lysek-Boroń A, Wylęgała E. Dziecko z 

zespołem wad wrodzonych, anomalią Petersa i małooczem. VI Międzynarodowe 

Sympozjum: Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki, 6-8 marca 2014, 

Wisła. 

4.Jankowska J, Kokot J, Dobrowolski D, Lyssek-Boroń A, Krysik K, Wylęgała E. 

Dawca rodzinny w leczeniu niewydolności rąbka rogówki u dzieci. VI 

Międzynarodowe Sympozjum: Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki, 6-8 

marca 2014, Wisła. 
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5.Milka M, Dobrowolski D, Lyssek-Boroń A, Wylęgała E. Zastosowanie Swept Source 

OCT w pooperacyjnej ocenie złącza dawca-biorca w pacjentów po przeszczepie 

rogówki wspomaganym laserem femtosekundowym. VI Międzynarodowe 

Sympozjum: Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki, 6-8 marca 2014, 

Wisła. 

6.Lyssek –Boroń A, Michalewska Z .Podstawy chirurgii caiła szklistego –kurs. V 

Śląski Meeting Siatkówkowy, 27-28 listopad 2014 Katowice. 

7.Lyssek-Boroń A. Nowoczesne technologie w PPV. V Śląski Meeting Siatkówkowy, 

27-28 listopad 2014 Katowice. 

8.Lyssek-Boroń A. Odwarstwienie siatkówki – co robić? – panel dyskusyjny. V Śląski 

Meeting Siatkówkowy, 27-28 listopad 2014 Katowice. 

 

2015 

1.Judyta Jankowska-Szmul, Adam Szmul, Dariusz Dobrowolski, Katarzyna Krysik, 

Anita Lyssek-Boroń, Jolanta Kwas, Małgorzata Nejman, Ilona Jas, Edward Wylęgała. 

Przeszczepy rogówek w WSS nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu – 26 lat pracy z 

pacjentami z całej Polski. VII Międzynarodowe Sympozjum: Postępy w diagnostyce i 

terapii schorzeń rogówki, 5-7 marca 2015, Wisła. Książka streszczeń str. 217-218. 

2.Dariusz Dobrowolski, Anita Lyssek-Boroń, Edward Wylęgała. Zastosowanie 

wszczepów EX-PRESS w leczeniu jaskry – 5 lat doświadczeń. Okulistyka – nowe 

horyzonty. Sympozjum jaskrowo-siatkówkowe. 20-21 marca 2015, Łódź. 

3.Dariusz Dobrowolski, Katarzyna Krysik, Joanna Kokot, Katarzyna Grzybek, Anita 

Lyssek-Boroń, Edward Wylęgała.  Przeszczep drążący po przeszczepie 

allogenicznym rąbka rogówki. XLVI Zjazd Okulistów Polskich, 18-20 czerwca 2015, 

Poznań. 

4.Dobrowolski Dariusz, Lyssek-Boroń Anita, Nowinska Anna, Janiszewska Dominika, 

Milka Michał, Kokot Joanna, Wylęgała Edward. Analiza wyników fotokeratektomii 

terapeutycznej w chorobach rogówki. XLVI Zjazd Okulistów Polskich, 18-20 czerwca 

2015, Poznań. 

5.Anna K. Nowińska, Sławomir J. Teper, Dominika A. Janiszewska, Anita Lyssek-

Boron, Dariusz Dobrowolski, Edward Wylęgała. Analiza porównawcza parametrów 

komory przedniej przy użyciu OCT domeny czasowej i spektralnej u pacjentów z 

dystrofiami rogówki. XLVI Zjazd Okulistów Polskich, 18-20 czerwca 2015, Poznań. 
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6.Anita Lyssek-Boroń, Judyta Jankowska-Szmul, Katarzyna Polanowska, Ewelina 

Kowalczyk, Dariusz Dobrowolski. Wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego po 

witrektomii 23-gauge. XLVI Zjazd Okulistów Polskich, 18-20 czerwca 2015, Poznań. 

7.Michał Milka, Dariusz Dobrowolski, Anita Lyssek-Boroń, Edward Wylęgała. 

Pooperacyjna ocena złącza dawca-biorca i jego wpływ na wyniki refrakcji, u 

pacjentów po przeszczepie drążącym rogówki wspomaganym laserem 

femtosekundowym, w porównaniu z techniką klasyczną. XLVI Zjazd Okulistów 

Polskich, 18-20 czerwca 2015, Poznań. 

8.Lyssek-Boroń A. Rola PPV w leczeniu retinopatii cukrzycowej. VI Śląski Meeting 

Siatkówkowy,26-27 listopad 2015 Katowice. 

 

2016 

1.Nowińska A, Teper S, Janiszewska D, Lyssek-Boroń A, Dobrowolski D, Wylęgała 

E. Chirurgiczne metody leczenia dystrofii rogówki. VI Międzynarodowe forum chirurgii 

okulistycznej. 15-16 kwietnia 2016, Katowice. 

2.Lyssek-Boroń A, Polanowska K, Kawka-Buszman M, Dobrowolski D, Wylęgała E. 

Jaskra neowaskularna vs współczesny okulista.  

VI Międzynarodowe forum chirurgii okulistycznej. 15-16 kwietnia 2016, Katowice. 

3.Dobrowolski D, Jankowska-Szmul J, Wróblewska-Czajka E, Tarnawska D, 

Nowińska A, Krysik K, Lyssek-Boroń A, Wylęgała E. Keratoplastyka w XXI wieku – 

analiza przeszczepów rogówki wykonanych w ośrodkach transplantacyjnych w 

Katowicach oraz w Sosnowcu w latach 2001–2015XLVII Zjazd Okulistów Polskich, 

16-18 czerwca 2016, Wrocław. 

4.Dobrowolski D, Szymańska-Dymel K, Polanowska K, Osuch M, Wylęgała A, 

Wowra B,  Nowińska A, Lyssek-Boroń A, Wylęgała E. Zastosowanie mikroskopii 

konfokalnej w monitorowaniu keratopatii pęcherzowej w kontekście zasad kwalifikacji 

do przeszczepiania rogówki. XLVII Zjazd Okulistów Polskich, 16-18 czerwca 2016, 

Wrocław. 

5.Dobrowolski D, Wróblewska-Czajka E, Rebkowska-Juraszek M, Tarnawska D, 

Nowińska A, Krysik K, Kokot J, Jankowska-Szmul J,  Lyssek-Boroń A, Wylęgała E 

Keratoplastyka u dzieci – nasze doświadczenia. XLVII Zjazd Okulistów Polskich, 16-

18 czerwca 2016, Wrocław. 

6.Wylęgała E, Rebkowska-Juraszek M, Dobrowolski D, Jankowska-Szmul J, 

Smędowski A, Lyssek-Boroń A. Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa 
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przeztwardówkowej cyklofotokoagulacji (TSCP ) i trabekulektomii w leczeniu jaskry 

wtórnej po przeszczepie rogówki. XLVII Zjazd Okulistów Polskich, 16-18 czerwca 

2016, Wrocław. 

Wylęgała E, Rebkowska-Juraszek M, Dobrowolski D, Tarnawska D, Piłat J, Lyssek-

Boroń A, Jankowska-Szmul J. Skuteczność endoskopowej cyklofotokoagulacji (ecp) 

– procedura samodzielna lub łączona z usunięciem zaćmy – obserwacja własna. 

XLVII Zjazd Okulistów Polskich, 16-18 czerwca 2016, Wrocław. 

7.Dobrowolski D, Wróblewska-Czajka E, Tarnawska D., Nowińska A, Krysik K, Kokot 

J, Jankowska-Szmul J, Lyssek-Boroń A., Wylęgała E. Keratoplastyka drążąca w 

oczach po urazach. XLVII Zjazd Okulistów Polskich, 16-18 czerwca 2016, Wrocław. 

8.Lyssek-Boroń A. Męty usuwać czy nie usuwać? VI Międzynarodowa Konferencja 

Okulistyka – Kontrowersje 29.09.-1.10.2016 Karpacz. 

9.Lyssek-Boroń A, Osuch M, Polanowska K. Czy sukces chirurga 

jest jednoznaczny z satysfakcją pooperacyjną pacjenta? VII Śląski Meeting 

Siatkówkowy, 24-25 listopad 2016 Katowice 

 

2017 

1.Lyssek-Boroń A. Ewolucja w leczeniu schorzeń siatkówki. IX Międzynarodowe 

Sympozjum, Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki, 2-3 marca 

2017,Wisła 2017. 

2.Lyssek-Boroń A, Toborek J. Chirurgia witreoretinalna – wetlab. IX Międzynarodowe 

Sympozjum, Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki, 2-3 marca 2017, 

Wisła 

3.Krysik K, Dobrowolski D, Lyssek-Boroń A, Jankowska-Szmul J, Wylęgała E. 

Postępowanie chirurgiczne w perforacjach rogówki u pacjentów leczonych w 

Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr.5 im. Św. Barbary, 

Centrum urazowego w Sosnowcu. IX Międzynarodowe Sympozjum, Postępy w 

diagnostyce i terapii schorzeń rogówki,2-3 marca 2017,Wisła 

4.Lyssek-Boroń A, Dobrowolski D, Wylęgała E,. Neovascular glaucoma treated with 

Ex-PRESS shunt in vitrectomisedeyes. 12th European Glaucoma Society Congress, 

9-22 June 2017, Praga. 

5.Michalewska Z, Lyssek-Boroń A, Witrektomia w retinopatii cukrzycowej – kurs. VIII 

Ślaski Meeting Siatkówkowy 23-24 listopad 2017 Katowice. 
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6.Lyssek-Boroń A, Polanowska K, Wylęgała A, Krysik K, Dobrowolski D. Longitudinal 

changes in retinal nerve fiber layer thickness evaluated using Avanti Rtvue-XR 

optical coherence tomography after 23-G vitrectomy for epiretinal membrane in 

patients with open-angle glaucoma. Poster presentation at the 2017 Annual Meeting 

of the American Academy of Ophthalmology, 10-14 November 2017     New Orlean, 

USA.  

 

VII. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy 

międzynarodowej habilitanta 

 

Rozpowszechnianie nauki i wiedzy w dziedzinie okulistyki w które jestem 

zaangażowana  to organizacja cyklicznych konferencji, mających swoje stałe miejsce 

w kalendarzu spotkań okulistycznych w Polsce. Od 2008 jestem członkiem Komitetu 

Organizacyjnego Międzynarodowego Sympozjum: Postępy w diagnostyce i terapii 

schorzeń rogówki w Wiśle, którego IX edycja odbyła się w dn.2-4 marca 2017 roku. 

Ponieważ moimi zainteresowaniami wiodącymi są schorzenia siatkówki od 2010 roku 

uczestniczę w organizowaniu cyklicznego spotkania okulistów: Śląskiego Meetingu 

Siatkówkowego, którego VIII edycja odbyła się w dniach 23-24 listopada 2017 roku w 

Katowicach. Pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Naukowego i 

wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego tej konferencji. Corocznie 

zasiadam w prezydiach obu konferencji. Obie konferencje skupiają odpowiednio 

1000 i 700 słuchaczy, są uznanymi forami w środowisku okulistów, pozwalającymi  

na swobodną wymianę wiadomości i poglądów na temat obowiązujących trendów  

leczenia okulistycznego, polityki zdrowotnej  krajowej i międzynarodowej. W obu 

wydarzeniach aktywnie uczestniczę jako wykładowca i prowadząca kursy. 

W ramach aktywności szkoleniowej podczas wymienionych powyżej 

konferencji, a także w ramach innych naukowych konferencji okulistycznych, 

prowadziłam m.in. następujące kursy:  

 

Pars plana vitrectomy for failed buckling. Międzynarodowa konferencja i kurs: 

Postępowanie w urazach gałki ocznej.  

30.11. – 2.12.2007, Niepołomice. 
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Plomba, opasanie, witrektomia – kurs. I Śląski Meeting Siatkówkowy, 2-3 grudnia 

2010, Katowice. 

 

Podstawy chirurgii ciała szklistego - kurs. III Śląski Meeting Siatkówkowy, 29-30 

listopad 2012 Katowice. 

 

Podstawy chirurgii ciała szklistego – kurs. V Śląski Meeting Siatkówkowy, 27-28 

listopad 2014 Katowice. 

 

Chirurgia witreoretinalna – wetlab. IX Międzynarodowe Sympozjum, Postępy w 

diagnostyce i terapii schorzeń rogówki, 2-3 marca 2017, Wisła 

 

Witrektomia w retinopatii cukrzycowej – kurs. VIII Ślaski Meeting Siatkówkowy 23-24 

listopad 2017 Katowice. 

 

Aktywnie uczestniczę w szkoleniu dyplomowym i podyplomowym. W latach 

2005-2007 prowadziłam zajęcia dla studentów na Wydziale Nauk o Zdrowiu 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Były to wykłady, seminaria i 

ćwiczenia. 

 

Jako Zastępca Kierownika Oddziału Okulistyki z Pododdziałem 

Okulistyki Dziecięcej i Zespołem Zabiegowym, Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr 5, Centrum Urazowego w Sosnowcu kierowanym przez dr hab. 

n. med. Dariusza Dobrowolskiego mam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu 12 

lekarzy rezydentów. Jestem kierownikiem specjalizacji 3 lekarzy rezydentów.  

  

 

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu od podstaw 

stworzyłam  Poradnię Diagnostyczną Schorzeń Siatkówki z możliwością kwalifikacji 

pacjentów do zabiegów witrektomii. Dzięki temu powstał prężny ośrodek 

witrektomijny, w którym wykonuję około 400 witrektomii rocznie i udzielam około 2 

tysięcy konsultacji rocznie. Ponieważ Szpital, w którym pracuję jest Centrum 

Urazowym, duży odsetek przypadków stanowią urazy gałki ocznej z ciałami obcymi 

wewnątrzgałkowymi oraz pourazowymi odwarstwieniami siatkówki. Rezydenci 
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szkolący się na naszym oddziale mają możliwość uczestniczenia  przy kwalifikacji do 

witrektomii, jak i aktywnej asysty do zabiegów. 

 

Uczestniczyłam w zakładaniu Banku Tkanek i Komórek w Wojewódzkim 

Szpitalu Specjalistycznym  nr 5 w Sosnowcu, jako Osoba odpowiedzialna za ten 

bank aktywnie uczestniczę w akcjach popularyzujących dawstwo komórek, tkanek i 

narządów. Szkolę pracowników banku i lekarzy pobierających i przeszczepiających 

rogówki w zakresie transplantologii okulistycznej, jak i postępowania z pobranymi 

tkankami oka. 

Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich 

 

 1. EVRTS European VitreoRetinal Training School 1.05.-12.05.2006, Bremen, 

Niemcy 

2. Staż w Klinice Okulistyki, Oddział Witrektomii Uniwersytetu w Pizie (Włochy) pod 

kierunkiem prof. Stanislao Rizzo rok 2010 

3.  Staż w Klinice Okulistyki, Oddział Witrektomii w Antwerpii pod kierunkiem prof. 

Carla Claesa (Dept. of Ophthalmology, Middelheim Hospital, Antwerpen, Belgium), 

rok 2012 

 

 

Doświadczenie zawodowe 

 

Doswiadczenie zawodowe to około: 

 

1. 3500 witrektomii tylnych 

 

2. 10000 operacji zaćmy 

 

4. 50 przeszczepów rogówki 

 

5.  200 zabiegów trabekulektomii lub wszczepów implantów filtracyjnych  ( zastawki 

typu Ahmed i Ex Press ) w leczeniu jaskry 

 

6. liczne inne zabiegi okulistyczne 
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Członkostwa towarzystw naukowych 

 

Członek Towarzystw Okulistycznych: 

Polskie towarzystwo okulistyczne (PTO) 

European Vitro-Retinal Society     (EVRS) 

European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) 

American Academy of Ophthalmology (AAO)        

 

 

 

                                                                    

 

                                  

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

               


