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Wstęp 

Zaćma jest jednym z najczęstszych schorzeń okulistycznych, która stopniowo upośledza ostrość 

wzroku. Według danych statystycznych rozwija się już po 40 r.ż. i dotyczy wówczas około 17% 

populacji. Polega na częściowym lub całkowitym zmętnieniu soczewki własnej. W patomechanizmie 

istotną rolę odgrywają zaburzenia przemiany materii w obrębie soczewki, powodujące utratę jej 

przejrzystości.  

Operacja zaćmy jest najczęstszym zabiegiem okulistycznym wykonywanym w XXI wieku. Zabieg 

przeprowadzany jest techniką fakoemulsyfikacji, a soczewka sztuczna wszczepiana jest zazwyczaj do 

torebki soczewki, czyli w miejsce lokalizacji usuniętej soczewki własnej. Niezmiernie ważna jest 

znajomość czynników ryzyka, które mogą spowodować powikłania w trakcie lub po zabiegu. Wśród 

chorób oczu zakwalifikowanych    do grupy ryzyka wyróżnić należy osoby ze zdiagnozowanym 

zespołem pseudoeksfoliacji [127,179,195]. 

Zespół pseudoeksfoliacji (PEX), inaczej zespół pseudozłuszczania należy do grupy chorób 

ogólnoustrojowych zwanych elastozami [189] 

, w przebiegu których dochodzi do degeneracji włókien sprężystych tkanki łącznej. Patomechanizm 

choroby, dotąd nie wyjaśniony, sugeruje występowanie drobnych, szarobiałych, ziarnisto- 

włóknistych złogów, podobnych w swojej budowie do amyloidu w strukturach przedniego odcinka 

gałki ocznej (m.in.: rogówce, tęczówce, w obrębie przedniej części ciała szklistego, na przedniej 



powierzchni soczewki, we włókienkach obwódkowych, w wyrostkach rzęskowych oraz        na utkaniu 

beleczkowym), a także w macierzy zewnątrzkomórkowej tkanki łącznej innych organów (m.in. skóry, 

płuc, wątroby, mięśniu sercowym, pęcherzyku żółciowym, oponach mózgowo-rdzeniowych) 

[189,212]. Nadmiernie odkładający się materiał pseudozłuszczeniowy zawierający enzymy 

lizosomalne z biegiem czasu doprowadza do zwyrodnienia i dysfunkcji tkanek zajętych procesem 

chorobowym. Zespół pseudoeksfoliacji zwiększa ryzyko występowania nadciśnienia ocznego, jak 

również jaskry otwartego kąta [213] 

. Dodatkowo należy do czynników ryzyka szybszego rozwoju zaćmy u pacjentów        po 60 r. ż. 

[86,94,179]. 

Niezmiernie ważna jest zatem przedoperacyjna ocena pacjenta, umożliwiająca określenie zarówno 

korzyści, jak i oszacowanie potencjalnego ryzyka, wynikającego z przeprowadzonego zabiegu 

operacyjnego. Nowoczesne techniki diagnostyczne, w tym badanie Optycznej Koherentnej 

Tomografii (OCT), umożliwia dokładną ocenę stosunków panujących w komorze przedniej (analizę 

kąta przesączania, głębokość komory przedniej), co przekłada się na dokładniejszą kalkulację 

soczewki wewnątrzgałkowej, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania docelowej 

wartości refrakcji pooperacyjnej [248] 

. Istnieje grupa pacjentów (m.in. pacjenci z zespołem PEX), u której bardzo trudno przewidzieć 

pooperacyjne ustawienie soczewki wewnątrzgałkowej (ELP- effective lens position), a tym samym 

docelową refrakcję pooperacyjną. Wszystkie metody diagnostyczne wykonywane obecnie przed 

planowanym zabiegiem operacyjnym mają ułatwić chirurgowi podjęcie właściwej decyzji odnośnie 

wyboru mocy wszczepianej soczewki i zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania docelowej refrakcji 

pooperacyjnej. 

Materiały i metodyka 

Badanie przeprowadzono w Klinice Okulistyki w Lublinie w latach 2014-2017 po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Grupę badaną stanowiło 

106 oczu zakwalifikowanych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. Grupę badaną podzielono 

na dwie podgrupy: 

I grupa – pacjenci poddani operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z rozpoznanym zespołem 

pseudoeksfoliacji oraz zaćmą początkową (określana w dalszej części pracy jako PEX1- 55 oczu), 

II grupa – pacjenci poddani operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z zaćmą początkową (grupa 

kontrolna- określana w dalszej części pracy jako PEX0- 49 oczu). 

Wszyscy pacjenci zakwalifikowani do operacji zaćmy poddani zostali rutynowym badaniom 

okulistycznym zarówno przed jak i w okresie pooperacyjnym (1 tydzień, 1 miesiąc, 3 miesiące). 

Jednocześnie pacjenci przechodzili dodatkowe badania diagnostyczne, które pozwoliły na 

dokładniejsze określenie parametrów przedniego odcinka. W okresie przedoperacyjnym wykonano 

pomiary: 

biometryczne (krzywizny przedniej powierzchni rogówki; długość osiowa gałki ocznej)- metodą IOL 

Master firmy Zeiss 

parametrów przedniego odcinka gałki ocznej- przy użyciu OCT- The Cornea/ Anterior Segment OCT 

SS-1000 firmy TOMEY- ACD, AOD500/ 750/ TISA500/ 750, TIA500/ 750, LV, PD, IA, IT750/ 2000. 

W okresie pooperacyjnym, na kolejnych wizytach kontrolnych w grupie badanej wykonano pomiary: 



parametrów przedniego odcinka- przy użyciu OCT- The Cornea/Anterior Segment OCT SS-1000 firmy 

TOMEY- ACD, AOD500/750/ TISA500/750, TIA500/750, LV, PD, IA, IT750/ 2000.  

Wszystkie parametry przedniego odcinka badane przy użyciu OCT przedniego odcinka były 

wykonywane przed oraz po mydriazie. 

Cel 

Głównym celem badania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na parametry 

przedniego odcinka gałki ocznej u pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji ma operacja zaćmy 

metodą fakoemulsyfikacji. 

Wyniki 

Porównując parametry przedniego odcinka gałki ocznej w grupie pacjentów PEX1 oraz PEX0 

wykazano, że średnia wartość ACD w okresie przedoperacyjnym w grupie PEX0 wynosi 2,74± 0,35 

mm i jest większa niż w grupie PEX1=2,50± 0,42 mm na poziomie istotnym statystycznie (p=0,0045). 

W okresie pooperacyjnym nie wykazano różnic parametru ACD między grupami. Średnia wartość 

AOD500 w okresie przedoperacyjnym w grupie PEX0 wynosi 0,44± 0,20 mm i jest większa niż w 

grupie PEX1=0,34± 0,13 mm (p=0,022). Średnia wartość TIA500 w okresie przedoperacyjnym w 

grupie PEX0 wynosi 33,97± 9,35° i jest większa niż w grupie PEX1=31,71± 9,70°, nie jest to różnica 

istotna statystycznie (p=0,38). Średnia wartość TISA500 w okresie przedoperacyjnym w grupie PEX0 

wynosi 0,16± 0,07 mm^2 i jest większa niż w grupie PE1X=0,13± 0,04 mm^2 na poziomie istotnym 

statystycznie (p=0,023). Wszystkie parametry przedniego odcinka gałki ocznej (ACD, AOD500/750, 

TISA500/750, TIA500/750) zarówno w grupie PEX0 jak i PEX1 wzrosły w okresie pooperacyjnym na 

poziomie istotnym statystycznie (p<0,001) i nie wykazywały różnic istotnych statystycznie między 

grupami z wyjątkiem parametru TIA500 (jego średnia wartość w grupie PEX0= 46,71± 5,85° i jest 

mniejsza niż w grupie pacjentów PEX1= 48,62± 8,38°, p=0,022). 

Wykonując analizę parametrów przedniego odcinka w warunkach mydriazy wykazano, że średnia 

wartość ACD w grupie PEX0 w okresie przedoperacyjnym przed mydriazą wynosiła 2,74± 0,35 mm, 

natomiast po mydriazie 2,75± 0,38 mm i była to różnica na poziomie istotnym statystycznie 

(p<0,001). Średnia wartość parametru PD w okresie przedoperacyjnym w grupie kontrolnej przed 

mydriazą wynosiła 3,23± 0,90 mm i była mniejsza niż średnia wartość PD po mydriazie (5,02± 0,79 

mm); była to różnica istotnie statystyczna (p<0,001). Zmianom ulegały również parametry IA (przed 

mydriazą 1,53± 0,23 mm^2, po mydriazie 1,24± 0,20 mm^2), IT750 (przed mydriazą 0,35± 0,07 mm, 

po mydriazie 0,38± 0,05 mm, p<0,001). Nie wykazano istotnie statystycznych różnic parametru 

AOD500/750, TIA500/750, TISA500/750 porównując wartości przed i po mydriazie w okresie 

przedoperacyjnym w grupie kontrolnej. Parametry (PD, IA, IT750) wykazywały zmienność na 

poziomie istotnym statystycznie w badaniu pooperacyjnym (p<0,001). Nie wykazano istotnie 

statystycznych różnic parametru ACD, AOD500/750, TIA500/750, TISA500/750 porównując wartości 

przed i po mydriazie w okresie pooperacyjnym w grupie kontrolnej. 

Średnia wartość ACD w grupie PEX1 w okresie przedoperacyjnym przed mydriazą wynosiła 2,52± 0,45 

mm, natomiast po mydriazie 2,53± 0,40 mm i była to różnica na poziomie istotnym statystycznie 

(p=0,001). Średnia wartość parametru PD w grupie PEX1 w okresie przedoperacyjnym przed mydriazą 

wynosiła 3,34± 0,83 mm i była mniejsza niż średnia wartość PD po mydriazie (4,65± 0,86 mm); była to 

różnica istotna statystycznie (p<0,001). Zmianom ulegały również parametry IA (przed mydriazą 

1,43± 0,18 mm^2,        po mydriazie 1,25± 0,25 mm^2) oraz IT750 (przed mydriazą 0,34± 0,06 mm, po 

mydriazie 0,38± 0,08 mm, p<0,001). Nie wykazano istotnie statystycznych różnic parametru 

AOD500/750, TIA500/750, TISA500/750 porównując wartości przed i po mydriazie             w okresie 



przedoperacyjnym w grupie PEX1. Parametry (PD, IA, IT750) wykazywały zmienność na poziomie 

istotnym statystycznie w badaniu pooperacyjnym (p<0,001).           Nie wykazano istotnie 

statystycznych różnic parametru ACD, AOD500/750, TIA500/750, TISA500/750 porównując wartości 

przed i po mydriazie w okresie pooperacyjnym w grupie kontrolnej. 

Parametry przedniego odcinka porównywano również dzieląc grupę badaną               na 3 podgrupy: 

PEX0 – grupa kontrolna, PEX – grupa pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji, PEXG – grupa 

pacjentów z PEX oraz jaskrą torebkową). Średnia wartość ACD w okresie przedoperacyjnym w grupie 

PEX0 wynosi 2,74± 0,35 mm i jest większa niż w grupie PEX=2,50± 0,42 mm na poziomie istotnym 

statystycznie p= 0,010, natomiast         w porównaniu do grupy PEXG=2,57± 0,52 mm jest to różnica 

nieistotna statystycznie (p=0,114). Średnia wartość ACD PEX w porównaniu do średniej wartości ACD 

PEXG        nie wykazywała różnicy istotnej statystycznie (p=1,000). W okresie pooperacyjnym            

nie wykazano różnic parametru ACD między grupami. Średnia wartość AOD500 w okresie 

przedoperacyjnym w grupie PEX0 wynosi 0,44± 0,20 mm i jest większa niż w grupie PEX=0,34± 0,13 

mm oraz PEXG=0,35± 0,16 mm, jest to różnica nieistotna statystycznie (p=0,058; p=0,154). Średnia 

wartość TIA500 w okresie przedoperacyjnym w grupie PEX0 wynosi 33,97± 9,35° i jest większa niż w 

grupie PEX=31,71± 9,70° oraz PEXG=32,44± 11,03°, jest to różnica nieistotna statystycznie (p=0,582; 

p=0,926). Średnia wartość TIA500 PEX w porównaniu do średniej wartości TIA500 PEXG nie 

wykazywała różnicy istotnej statystycznie (p=1,000). Średnia wartość TISA500 w okresie 

przedoperacyjnym w grupie PEX0 wynosi 0,16± 0,07 mm^2 i jest większa niż w grupie PEX=0,13± 0,04 

mm^2 oraz PEXG=0,13± 0,06 mm^2, jest to różnica nieistotna statystycznie (p=0,057; p=0,162). 

Średnia wartość TISA500 PEX w porównaniu do średniej wartości TISA500 PEXG nie wykazywała 

różnicy istotnej statystycznie (p=1,000). 

Średnia wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego w grupie PEX0 przed operacją zaćmy wynosiła 

T=15,00± 2,90 mmHg, natomiast w grupie PEX T=16,08± 3,68 mmHg oraz PEXG T=17,76± 5,40 mmHg; 

była to różnica nieistotna statystycznie (p=0,107). We wszystkich grupach średnia wartość ciśnienia 

wewnątrzgałkowego spadła w okresie pooperacyjnym, nie wykazano natomiast różnic istotnych 

statystycznie między grupami. 

Wnioski 

Charakterystyka przedniego odcinka gałki ocznej u pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji wciąż 

pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi, jednak rozwój nowych technik diagnostycznych jakim w 

ostatnim czasie było OCT przedniego odcinka daje możliwość dokładniejszej analizy tego zagadnienia. 

W przeprowadzonym badaniu wykazano, że: 

 W zespole pseudoeksfoliacji wiek nie wpływa na głębokość komory przedniej, natomiast płeć żeńska 

predysponuje do występowania płytszej komory przedniej w stosunku do grupy kontrolnej. W 

zespole pseudoeksfoliacji parametry przedniego odcinka nie ulegają istotnej zmianie po 

zastosowaniu środków parasympatykolitycznych. U pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji zaznacza 

się osłabioną reakcję źrenicy na mydriatyki. Parametry przedniego odcinka w zespole 

pseudoeksfoliacji i ich zmiana pod wpływem operacji zaćmy: w okresie przedoperacyjnym występuje 

płytsza komora przednia w stosunku do grupy kontrolnej oraz mniejsze wartości parametrów kąta 

przesączania, z wyjątkiem TIA500/750 w okresie pooperacyjnym zaznacza się większy przyrost 

głębokości komory przedniej oraz parametrów kąta przesączania w stosunku do grupy kontrolnej 

operacja zaćmy powoduje większe otwarcie kąta przesączania w grupie pacjentów z zespołem 

pseudoeksfoliacji W zespole pseudoeksfoliacji zależność między głębokością komory przedniej 

a parametrami kąta przesączania występuje jedynie w okresie przedoperacyjnym. W okresie 3-

miesięcznej obserwacji odnotowuje się statystycznie wolniejszą stabilizację parametrów przedniego 



odcinka w grupie pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji. Parametry przedniego odcinka u 

pacjentów z jaskrą torebkową nie wykazują różnic między grupą pacjentów PEX- bez jaskry. Pacjenci z 

zespołem pseudoeksfoliacji oraz otwartym kątem przesączania mają większy spadek ciśnienia 

wewnątrzgałkowego w okresie pooperacyjnym w stosunku do grupy kontrolnej. 

 

8. SUMMARY 

Introduction 

Cataract is one of the most common eye diseases which gradually impairs visual acuity. According to 

the statistics, it is developed over the age of 40 when it affects around 17% of the population. 

Cataract is a partial or a complete clouding of the natural lens. Metabolic diseases play a crucial role 

in the pathomechanism, causing the loss of lens transparency. 

Cataract surgery is the most frequent ocular surgery carried out in the 21st century. It is performed 

using phacoemulsification technique and the intraocular lens is usually implanted in the capsular bag, 

from where the natural lens was removed. Awareness of the risk factors, which may cause 

complications during or after the surgery, is a matter of the utmost importance. Among eye diseases 

qualified for the risk groups, people with diagnosed pseudoexfoliation syndrome should be 

distinguished. [127,179,195]. 

Pseudoexfoliation syndrome (PEX) belongs to a group of systemic diseases called elastoses [189] 

. In its course the disease causes degeneration of elastic fibres in the connective tissue. 

Pathomechanism of the disease, so far not fully explained, suggests the occurrence of minor, off-

white, granular-fibrillar deposits, similar to amyloids in structure, in the anterior segment of the eye 

(incl. cornea, iris, the anterior segment of the vitreous, the anterior surface of the lens, zonular 

fibres, ciliary processes, and on trabecular meshwork) also in the extracellular matrix of other organs’ 

connective tissue (incl. skin, lungs, liver, heart muscle, gall bladder, and meninges) [189,212]. 

Excessively accumulating pseudoexfoliating material, which contains lysosomal enzymes, causes 

degeneration and dysfunction of the diseased tissues over time. Pseudoexfoliation syndrome 

increases the risk of ocular hypertension and open-angle glaucoma [213] 

. Additionally, it is one of the risk factors of faster glaucoma progression in patients over 60 years of 

age [86,94,179].  

Thus, the preoperative patient evaluation, which enables us to assess both advantages and potential 

risks resulting from the surgery, is vital. Modern diagnostic techniques, including Optical Coherence 

Tomography (OCT), facilitate a thorough assessment of the anterior chamber conditions (analysis of 

the iridocorneal angle, the anterior chamber depth), which transfers to a more precise intraocular 

lens calculation, thereby increasing the feasibility of obtaining the target postoperative refraction 

[248] 

. There is a group of patients (incl. patients with PEX syndrome) whose postoperative intraocular lens 

position (ELP – effective lens position) and therefore the target postoperative refraction is very 

difficult to predict. All diagnostic methods performed nowadays before the planned surgery are 

supposed to help the surgeon make the right decision as to the power of implanted lens and increase 

the probability of achieving the target postoperative refraction. 

Materials and methods 



The study was conducted in the Dep of Diagnostics and Microsurgery of Glaucoma in Lublin from 

2014 to 2017 after receiving approval from the Ethics Committee of the Medical University of Lublin. 

The study group consisted of 106 eyes qualified for cataract surgery using phacoemulsification 

technique. The study group was divided into two subgroups:  

I group – patients who underwent cataract surgery using phacoemulsification technique with 

diagnosed pseudoexfoliation syndrome and early cataract (PEX1) – 55 eyes; 

II group (control group) – patients who underwent cataract surgery using phacoemulsification 

technique with early cataract (PEX0) – 49 eyes.  

All patients qualified for the cataract surgery underwent routine ophthalmological examination 

within the preoperative period as well as the postoperative period (1 week, 1 month, 3 months). At 

the same time they underwent additional examination which allowed more precise assessment of 

the anterior segment parameters. Measurements taken within the preoperative period: 

biometrics (curvature of the anterior surface of the cornea; axial length of the eyeball) – using IOL 

Master method by Zeiss ; 

anterior segment parameters – using OCT – The Cornea/Anterior Segment OCT SS-1000 by TOMEY – 

ACD, AOD500/750/ TISA500/750, TIA500/750, LV, PD, IA, IT750/2000. 

Measurements taken within the same group of patients during consecutive follow-up visits in the 

postoperative period: 

anterior segment parameters – using OCT – The Cornea/Anterior Segment OCT SS-1000 by TOMEY – 

ACD, AOD500/750/ TISA500/750, TIA500/750, LV, PD, IA, IT750/2000.  

All anterior segment parameters were examined using OCT which was performed before and after 

mydriasis. 

Purpose 

The main purpose of this study was to answer the question regarding the impact of cataract surgery 

using phacoemulsification technique on the anterior segment parameters in patients with 

pseudoexfoliation syndrome. 

Results 

Comparison of the anterior segment parameters between patient groups PEX1 and PEX0 

demonstrated that mean ACD value within the preoperative period in PEX0 group totalled 2,74± 0,35 

mm and was higher than in PEX1=2,50± 0,42 mm at a statistically relevant level p= 0,0045. Within the 

postoperative period no differences in the ACD parameter between the groups were noted. Mean 

AOD500 value within the preoperative period in PEX0 amounted to 0,44± 0,20 mm and was higher 

than in PEX1=0,34± 0,13 mm, p=0,022. Mean TIA500 value within the preoperative period in PEX0 

totalled 33,97± 9,35° and was higher than in PEX1=31,71± 9,70°, which was not a statistically 

significant difference p=0,38. Mean TISA500 value within the preoperative period in PEX0 amounted 

to 0,16± 0,07 mm^2 and was higher than in PE1X=0,13± 0,04 mm^2 at a statistically significant level 

p=0,023. All anterior segment parameters (ACD, AOD500/750, TISA500/750, TIA500/750) in PEX0 as 

well as in PEX1 increased within the postoperative period at a statistically significant level (p<0,001) 

and did not demonstrate statistically significant difference between the groups apart from parameter 

TIA500 (its mean value in PEX0= 46,71± 5,85° and was lower than in PEX1= 48,62± 8,38°, p=0,022). 



Analysis of the anterior segment parameters under mydriasis demonstrated that mean ACD value in 

PEX0 within the preoperative period before mydriasis amounted to 2,74± 0,35 mm, while after 

mydriasis 2,75± 0,38 mm and it was a statistically significant difference p<0,001. Mean PD parameter 

value within the preoperative period in the control group before mydriasis totalled 3,23± 0,90 mm 

and was lower than mean PD value after mydriasis (5,02± 0,79 mm); which was a statistically 

significant difference (p<0,001). IA parameters were also changed (1,53± 0,23 mm^2 before 

mydriasis, 1,24± 0,20 mm^2 after mydriasis), IT750 (0,35± 0,07 mm before mydriasis, 0,38± 0,05 mm 

after mydriasis) p<0,001. No statistically significant differences were noted in AOD500/750, 

TIA500/750, TISA500/750 parameters, comparing values before and after mydriasis within the 

preoperative period in the control group. Parameters (PD, IA, IT750) demonstrated variability at a 

statistically significant level in the preoperative examination (p<0,001). No statistically significant 

differences within parameters ACD, AOD500/750, TIA500/750, TISA500/750 were noted, comparing 

values before and after mydriasis within the postoperative period in the control group. 

Mean ACD value in PEX1 within the preoperative period before mydriasis amounted to 2,52± 0,45 

mm, while after mydriasis 2,53± 0,40 mm and it was a difference at a statistically significant level 

p=0,001. Mean PD parameter value in PEX1 within the preoperative period before mydriasis totalled 

3,34± 0,83 mm and was lower than mean PD value after mydriasis (4,65± 0,86 mm); which was a 

statistically significant difference (p<0,001). Also IA parameters were changed (1,43± 0,18 mm^2 

before mydriasis, 1,25± 0,25 mm^2 after mydriasis) and IT750 (0,34± 0,06 mm before mydriasis, 

0,38± 0,08 mm after mydriasis) p<0,001. No statistically significant differences of parameters 

AOD500/750, TIA500/750, TISA500/750 were noted, comparing values before and after mydriasis 

within the preoperative period in PEX1. Parameters (PD, IA, IT750) demonstrated variability at 

a statistically significant level during the postoperative examination p<0,001). No statistically 

significant differences within parameters ACD, AOD500/750, TIA500/750, TISA500/750 were noted, 

comparing values before and after mydriasis within the postoperative period in the control group. 

The anterior segment parameters were also compared by dividing the examined group into 3 

subgroups: PEX0- control group, PEX- group of patients with pseudoexfoliation syndrome, PEXG- 

group of patients with PEX and pseudoexfoliative glaucoma). Mean ACD value within the 

preoperative period in PEX0 totalled 2,74± 0,35 mm and was higher than in PEX=2,50± 0,42 mm at a 

statistically significant level p= 0,010, while in comparison with PEXG=2,57± 0,52 mm it was not a 

statistically significant difference p=0,114. Mean ACD value in PEX in comparison with mean ACD 

value in PEXG did not demonstrate a statistically significant difference p=1,000. Within the 

postoperative period no differences of ACD parameter between the groups were noted. Mean 

AOD500 value within the preoperative period in PEX0 totalled 0,44± 0,20 mm and was higher than in 

PEX=0,34± 0,13 mm and in PEXG=0,35± 0,16 mm, which was not a statistically significant difference 

(p=0,058; p=0,154). Mean TIA500 value within the preoperative period in PEX0 amounted to 33,97± 

9,35° and was higher than in PEX=31,71± 9,70° and in PEXG=32,44± 11,03°, which was not a 

statistically significant difference (p=0,582; p=0,926). Mean TIA500 value in PEX in comparison with 

mean TIA500 value in PEXG did not show a statistically significant difference p=1,000. Mean TISA500 

value within the preoperative period in PEX0 totalled 0,16± 0,07 mm^2 and was higher than in 

PEX=0,13± 0,04 mm^2 and in PEXG=0,13± 0,06 mm^2, which was not a statistically significant 

difference (p=0,057; p=0,162). Mean TISA500 value in PEX in comparison with mean TISA500 value in 

PEXG did not demonstrate a statistically significant difference p=1,000. 

Mean intraocular pressure value in PEX0 before the cataract surgery amounted to T=15,00± 2,90 

mmHg, while in PEX T=16,08± 3,68 mmHg and in PEXG T=17,76± 5,40 mmHg; which was not a 

statistically significant difference (p=0,107). In all groups mean intraocular pressure value decreased 



within the postoperative period, but no statistically significant differences between the groups were 

noted. 

Conclusions 

Characterisation of the anterior chamber of the eye in patients with pseudoexfoliation syndrome still 

leaves many questions unanswered, but the development of new diagnostic techniques, such as OCT 

has been lately, creates an opportunity to analyse the issue in greater detail. The conducted study 

shows that: 

 In pseudoexfoliation syndrome age has no impact on the anterior chamber depth, whereas females 

are predisposed to a shallower anterior chamber in comparison with the control group. In 

pseudoexfoliation syndrome the anterior segment parameters do not undergo a relevant change 

after administering anticholinergics. Patients with pseudoexfoliation syndrome demonstrate 

weakened pupil reaction to mydriatics. The anterior segment parameters and their variability after 

cataract surgery in pseudoexfoliation syndrome: in preoperative period we have shallower anterior 

chamber and lower values of all angle parameters occur in comparison with the control group, 

except TIA500/750 parameter in pseudoexfoliation syndrome there is a greater increase of the 

anterior chamber depth and the iridocorneal angle parameters in comparison with the control group 

after performing the cataract surgery the catarac surgery cause an greater opening the iridocorneal 

angle in patient with pseudoexfoliation syndrome In pseudoexfoliation syndrome the relationship 

between the anterior chamber depth and the iridocorneal angle parameters occurs only within the 

preoperative period. During the three-month observation a statistically slower stabilisation of the 

anterior chamber parameters is recorded in the group of patients with pseudoexfoliation syndrom. 

The anterior segment parameters in patients with glaucoma capsulare do not demonstrate 

differences from PEX without glaucoma. Patients with pseudoexfoliation syndrome and open 

iridocorneal angle have greater intraocular pressure decrease within the postoperative period in 

comparison with the control group. 


