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Streszczenie
Wstęp: Ocena stanu komórek śródbłonka dawcy 

ma istotne znaczenie w trakcie kwalifikacji tkanki do 
przeszczepu. Celem pracy było porównanie dwóch 
mikroskopów lustrzanych – Topcon SP-3000P i Eye 
Bank KeratoAnalyzer EKA-10 Konan Medical w za-
kresie pomiaru gęstości komórek śródbłonka i odsetka  
komórek heksagonalnych rogówki dawcy.

Materiały i metody: 25 rogówek pochodzących 
od 13 dawców w wieku od 10 do 83 lat (średnio 62,5).  
Gęstość komórek śródbłonka i odsetek komórek heksa-
gonalnych oceniano badając całą gałkę oczną w apara-
cie Topcon SP-3000P, a następnie, po wypreparowaniu, 
płatek twardówkowo-rogówkowy w mikroskopie Eye  
Bank KeratoAnalyzer EKA-10 firmy Konan Medical. 
Uzyskane wyniki z obu aparatów zostały poddane ana- 
lizie statystycznej przy użyciu testu Blanda-Altmana.

Wyniki: Średnia gęstość komórek śródbłonka po 
ocenie wykonanej aparatem Topcon SP-3000P wynosi-
ła 2505,05±284,67/mm2, a aparatem Eye Bank Kerato-
Analyzer EKA-10 Konan Medical – 2516,08±305,11/
mm2. Średni odsetek komórek heksagonalnych uzy-
skanych z obserwacji aparatem Topcon SP-3000P wy-
nosił 67,76±7,01, natomiast aparatem Eye Bank Ke-
ratoAnalyzer EKA-10 Konan Medical – 66,76±7,32.  
Nie stwierdzono statystycznie znamiennych różnic po-
między dwoma urządzeniami w zakresie pomiaru obu 
parametrów.

Wnioski: Badania wykonane mikroskopem Top-
con SP-3000P i Eye Bank KeratoAnalyzer EKA-10 
Konan Medical są porównywalnymi metodami w oce-
nie odsetka komórek heksagonalnych oraz gęstości ko-
mórek śródbłonka rogówki dawcy. Ze względu na lep-
szą wizualizację śródbłonka metoda bezpośrednia jest  
preferowana w kwalifikacji rogówki dawcy.
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Summary
Background: Assessment of donor endothelial cells 

has great significance during qualification of tissue for 
transplantation. The aim of this study was to compare 
two specular microscopes (the Topcon SP-3000P and 
the KeratoAnalyzer EKA-10 Eye Bank Specular Micro-
scope from Konan Medical) to asses donor endothelial 
cell density and the percentage of hexagonal corneal  
cells.

Materials and methods: 25 corneas from 13 donors 
aged 10 to 83 years (average 62.5). Endothelial cell den-
sity and the percentage of hexagonal cells were asses-
sed by examining the whole eyeball in the Topcon SP-
3000P specular microscope and then the sclero-corneal 
rim (post preparation) in the KeratoAnalyzer EKA-10 
Eye Bank Specular Microscope from Konan Medical 
(KeratoAnalyzer). The results obtained from both mi-
croscopes were analyzed statistically with the use of the  
Bland-Altman test.

Results: Mean endothelial cell density after analy-
sis with the Topcon SP 3000P was 2505.05±284.67/mm2 
and with the KeratoAnalyzer, it was 2516.08±305.11/
mm2. The mean hexagonal cell percentage obtained by 
observation with the Topcon SP-3000P was 67.76±7.01 
and with the KeratoAnalyzer, it was 66.76±7.32.  
No statistically significant differences between these  
two devices were observed for both parameters.

Conclusion: Tests performed with the use of the 
Topcon SP-3000P and the KeratoAnalyzer are com-
parable in relation to the assessment of hexagonal cell 
percentage and endothelial cell density of donor cornea. 
Due to better visualization of the endothelium, the direct  
method is preferred for the qualification of donor  
cornea.
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