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Streszczenie
Wstęp: Celem pracy jest analiza porównawcza mor-

fologii kąta przesączania oraz ocena zmiany głębokości 
komory przedniej u pacjentów przed i po fakoemulsyfi-
kacji zaćmy.

Materiały i metody: Badania przeprowadzono na 
grupie 55 pacjentów operowanych w Klinice Okulistyki 
Akademii Medycznej we Wrocławiu. Grupę tę podzielo-
no na dwie podgrupy. W pierwszej znaleźli się pacjen-
ci z zaćmą i współistniejącą jaskrą, w drugiej z zaćmą 
bez współistniejącej jaskry. Pacjentów poddano trzem 
badaniom: przed zabiegiem operacyjnym, w pierwszej 
dobie oraz miesiąc po zabiegu operacyjnym. Badania 
przeprowadzono przy użyciu OCT Visante. Wykonano 
również gonioskopię i pomiar ciśnienia wewnątrzgał-
kowego (przed zabiegiem oraz po miesiącu od zabiegu). 
Wszystkie zabiegi wykonywane były za pomocą jednej 
techniki operacyjnej (małego cięcia w czystej części ro-
gówki). Użyto jednego typu soczewek i wszystkie one 
zostały wszczepione dotorebkowo. Nie poddawano oce-
nie pacjentów, u których wystąpiły jakiekolwiek powi-
kłania śródoperacyjne. W pierwszej dobie po zabiegu, 
w badaniu w lampie szczelinowej, wykluczono obecność 
materiałów wiskoelastycznych w komorze przedniej.

Wyniki: Wyniki badania oceniają ilościowy wpływ 
zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy na szerokość kąta 
przesączania, głębokość komory przedniej, wysokość 
ciśnienia wewnątrzgałkowego w obu grupach pacjentów 
oraz korelację tych zmian ze współistnieniem jaskry.

Wnioski: Wnioski omawiają zasadność kwalifika-
cji pacjentów z jaskrą do zabiegu fakoemulsyfikacji za-
ćmy oraz jej wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe, jak 
i kwestię wykonania zabiegu usunięcia przeziernej lub 
nieznacznie zmętniałej soczewki, jako zapobieganie 
progresji neuropatii jaskrowej u osób z jaskrą pierwotną
zamkniętego kąta.
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Summary
Background: The aim of the study is comparative 

analysis of filtration angle morphology changes and eva-
luation of anterior chamber depth of patients before and 
after phacoemulsification surgery.

Materials and methods: The group of 55 patients 
operated on at the Department of Ophthalmology, Wro-
cław Medical University have been examined. This
group has been divided into 2 subgroups: first – the pa-
tients with cataract and glaucoma, second – the patients 
with cataract without glaucoma. They have been submit-
ted to 3 examinations: before treatment, within 24 hours 
and a month after operation. OCT Visante has been used 
to conclude these results. Gonioscopy and intraocular 
pressure have also been made (before and a month after 
the operation). One operative technique and one type of 
intraocular lenses have been used. All lenses have been 
intracapsular implanted. Cases with intraoperative com-
plications have been excluded. Any viscoelastic substan-
ces in anterior chamber weren't noticed on the first day 
after oparation.

Results: Analysis of the research results tells us
about the operations effects at the filtration angle width, 
the anterior chamber depth and value of intraocular pres-
sure in each group of patients and correlation with glau-
coma.

Conclusions: The conclusions discuss qualification 
of glaucomatous patients to cataract surgery and its effect 
on the intraocular pressure and glaucoma progression.

OcEna MOrfOlOgii kąta przEsączania u pacjEntów 
pO fakOEMulsyfikacji zaćMy

EvaluatiOn Of filtratiOn anglE MOrpHOlOgy aftEr 
cataract surgEry

Ocena morfologii kąta przesączania u pacjentów po fakoemulsyfikacji zaćmy – praca oryginalna


