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UROCZYSTE OTWARCIE SYMPOZJUM | godz. 8.50- 8.59

SYMPOSIUM OPENING

Sesja 1 | 9.00 – 10.30

NEUROPATIA JASKROWA 
GLAUCOMA

9.00- 9.29
UKŁAD SERCOW0-NACZYNIOWY A NEUROPATIA NERWU WZROKOWEGO 
CARDIO-VASCULAR SYSTEM AND OPTIC NEUROPATHY 
Dr KEVIN GILLMANN
Moorfields Eye Hospital NHS Foundtion Trust, Department of Glaucoma Services, London, UK
Glaucoma Centre, Montchoisi Clinic, Lausanne, Switzerland.

9.30- 9.59
JASKRA NORMALNEGO CIŚNIENIA I JASKRA PIERWOTNA OTWARTEGO KĄTA 
– ODDZIELNE JEDNOSTKI CHOROBOWE?
NORMAL TENSION GLAUCOMA AND PRIMARY OPEN ANGLE GLAUCOMA – A SEPARATE ENTITY?
Andrew Scott PhD MD FRCOphth MRCSEd FEBO
Moorfields Eye Hospital NHS Foundtion Trust, Department of Glaucoma Services, London, UK

10.00 – 10.29
NEUROPROTEKCJA W NEUROPATII JASKROWEJ – OCHRONA KOMÓREK BELECZKOWANIA I BLASZKI SITOWA-
TEJ TWARDÓWKI
NEUROPROTECTION IN GLAUCOMA – TRABECULAR MASHWORK AND LAMINA CRIBROSA CELLS PROTECTION 
PROF. PAWEŁ KOŁODZIEJSKI PHD
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, PL

10.30-10.44
DYSKUSJA
DISCUSSION 

10.45-11.14
PRZERWA
BREAK 
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Sesja 2 | 11.15 – 12.15

TECH3 
TECH3

11.15-11.44
GLAUCOMAI – ROLA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W PERSONALIZACJI TERAPII NEUROPATII NERWU WZROKOWE-
GO
GLAUCOMAI – THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PERSONALIZING THERAPY OF OPTIC NEUROPATHIES 
DR ROBERT WASILEWICZ - [WASILEWICZ] Eye Clinic, Poznań, PL
DR INŻ. CEZARY MAZUREK - Poznańskie Centrum Superkomputerowo–Sieciowe, Poznań, PL

11.45- 12.14
BIOMECHANIKA OKA
EYE BIOMECHANICS
PROF. HENRYK KASPRZAK MD PHD
Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska, PL

12.15- 12.24
DYSKUSJA 
DISCUSSION

12.25- 12.59
PRZERWA
BREAK
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Sesja 3 | 13.00 – 14.30

NEUROPATIA JASKROWA I ZWYRODNIENIE PLAMKI ZWIĄZANE Z WIEKIEM 
GLAUCOMA AND AMD

13.00- 12.29
NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA I NAJMNIEJ KONWENCJONALNE METODY LECZENIA FAZY WCZESNEJ ZWYROD-
NIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM  
THE LATEST ADVANCES AND LEAST CONVENTIONAL TREATMENTS FOR EARLY/DRY AMD
GIORGIO ENRICO BRAVETTI MD PHD
University Hospital Genève, CH

13.30- 13.59
ROLA CHIRURGII SOCZEWKI W ZARZĄDZANIU NEUROPATIĄ JASKROWĄ 
THE ROLE OF LENS SURGERY IN GLAUCOMA MANAGEMENT
PROF. MAREK RĘKAS MD PHD
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa , PL

14.00- 14.29
OCT ODCINKA PRZEDNIEGO GAŁKI OCZNEJ W ZARZĄDZANIU JASKRĄ ZAMYKAJĄCEGO SIĘ KĄTA 
ANTERIOR SEGMENT OCT IN THE MANAGEMENT OF ANGLE CLOSURE
PROF. BARTŁOMIEJ KAŁUŻNY MD PHD
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, PL

14.30- 14.44
DYSKUSJA
DISCUSSION

14.45- 14.49
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM EYE&TECH3
THE EYE&TECH3 CLOSING CEREMONY

14.50
LUNCH
LUNCH

15.00- 17.00
IN-TOUCH-WITH-PORSCHE

8.30- 17.00
WYSTAWA
EXHIBITION
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UKŁAD SERCOW0-NACZYNIOWY A NEUROPATIA NERWU 
WZROKOWEGO
CARDIO-VASCULAR SYSTEM AND OPTIC NEUROPATHY
Dr KEVIN GILLMANN
Moorfields Eye Hospital NHS Foundtion Trust, 
Department of Glaucoma Services, London, UK
Glaucoma Centre, Montchoisi Clinic, Lausanne, Switzerland

A good understanding of the pathophysiology of glaucoma is key to its management. In recent years, there has been 
growing interest in integrated theories of glaucoma pathogenesis suggesting that mechanical and vascular 
mechanisms may jointly contribute to the loss of retinal ganglion cells (RGC) responsible for glaucoma.
While raised intraocular pressure was found to place biomechanical stress on the lamina cribrosa and RGC axons, 
causing axonal damage and optic nerve degeneration, vascular mechanisms also appear to play a crucial part in the 
pathophysiology of glaucoma. For instance, an elevation in intraocular pressure was shown to affect the perfusion of 
ocular structures such as the optic nerve head, both in post-mortem and in-vivo studies. These theories are supported 
by the discovery of widespread changes to the microvasculature of the retina and optic nerve head in all stages of 
glaucoma regardless of the intraocular pressures, leading to a renewed interest in the study of the correlations 
between systemic cardiovascular conditions and glaucoma.
This talk will illustrate the vascular mechanisms in glaucoma and review the role of systemic vascular risk factors in 
glaucoma.”

Dr KEVIN GILLMANN is an ophthalmologist, glaucoma specialist and researcher. He shares his clinical work between 
Geneva and London, where he is an honorary fellow of Moorfields Eye Hospital. He graduated from Newcastle 
University Medical School in 2013 (MBBS) and became a Fellow of the European Board of Ophthalmologists in 2018. 
In 2019, he completed his residency within Professor André Mermoud’s glaucoma unit and graduated a Medical 
Doctorate (MD) on Minimally-Invasive Glaucoma Surgery (MIGS) from the University of Lausanne.

His research with Stanford University and the Swiss Glaucoma Research Foundation focuses primarily on minimally 
invasive glaucoma surgery, neuroprotection and personalised glaucoma therapies. His work was featured on the 
frontpage of several magazines and in high-impact journals such as Nature’s Eye and the British Journal of Ophthal-
mology, and received grants from the BrightFocus Foundation. With over 50 peer-reviewed articles, contributions to 
several book chapters and international guidelines, he was recently ranked amongst the top 0.5% glaucoma experts 
worldwide by ExpertScape.

Dr Gillmann is also the editor of the upcoming Elsevier textbook „The Science of Glaucoma Management”. He frequen-
tly gives lectures both nationally and internationally, including at the University of Liverpool and the University of 
London, where he was awarded a prize for academic achievements. Aside from his activities as a clinicians and 
educator, Dr Gillmann has also devoted some of his research to the study and improvement of patient experience in 
healthcare services. He was awarded a postgraduate certificate in Media and Medicine from Harvard Medical School, 
a Master of Business Administration (MBA) with distinctions from the University of London, and a Master of Architec-
ture from the University of Paris LaVillette where he wrote a thesis on the interconnections between hospital design, 
patient perception and society.”

Abstrakty
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JASKRA NORMALNEGO CIŚNIENIA I JASKRA PIERWOTNA 
OTWARTEGO KĄTA – ODDZIELNE JEDNOSTKI CHOROBOWE? 
NORMAL TENSION GLAUCOMA AND PRIMARY OPEN ANGLE 
GLAUCOMA – A SEPARATE ENTITY?
ANDREW SCOTT PhD MD FRCOphth MRCSEd FEBO
Moorfields Eye Hospital NHS Foundtion Trust, 
Department of Glaucoma Services, London, UK

In this talk I will discuss diagnostic challenges of this disease entity and various investigations that may be 
required to differentiate it from other optic neuropathies. I will give evidence-based tips for the management 
of this condition and highlight differences and similarities to the management of primary open angle glauco-
ma.

ANDREW SCOTT is a consultant ophthalmic surgeon working in the Glaucoma Service at Moorfields Eye 
Hospital in London. His ophthalmology residency training was  mainly at Moorfields Eye Hospital followed by 
a further three years of fellowship training in glaucoma at the same hospital. He had also undertaken a year 
of clinical glaucoma research at Moorfields under the supervision of Mr Keith Barton. He was also awarded 
a grant from Fight for Sight which allowed him to complete a three year period of laboratory research at the 
Institute of Ophthalmology in London. He was conferred a Phd in Experimental Ophthalmology by University 
College London in 2014.  He is  also a recent graduate of the three year International Glaucoma Panel program-
me under the mentorship of Prof. Garway Heath.
He is passionate about teaching and lectures ophthalmologists, optometrists and nurses regularly 
at Moorfields, University College London and City University. He has also been the chair of the European 
Society of Young Ophthalmologists (SOE YO)  where his vision was to improve standardisation and quality of 
ophthalmic training within Europe where much diversity in training still exists. In 2018, he received an Achieve-
ment Award by the American Academy of Ophthalmologists. He is currently an active member of the European 
Glaucoma Society Committee.  In his  tertiary practice at Moorfields, he manages a highly diverse population 
of glaucoma patients and has an interest in complex  and minimally invasive glaucoma surgery.

Abstrakty
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ZARZĄDZANIE POWIKŁANIAMI CHIRURGII JASKRY 
MANAGEMENT OF GLAUCOMA SURGERY COMPLICATIONS 
PROF. MAREK RĘKAS
Klinika Okulistyki, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, PL

Referat przedstawi kompendium obecnej wiedzy, na temat roli soczewki oka w patomechanizmach jaskry 
otwartego i zamykającego się kąta. Zaprezentowane zostaną dane opisujące efektywność baroprotekcyjną 
oraz ryzyko związane z procedurami chirurgii soczewki w poszczególnych typach pierwotnych i wtórnych 
neuropatii jaskrowych.

PROF. MAREK RĘKAS, Studia medyczne ukończył w 1992 na Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) w Łodzi. 
Stopień doktorski uzyskał na podstawie pracy dotyczącej przydatności wybranych testów psychofizycznych 
w ocenie funkcji nerwu wzrokowego u chorych na stwardnienie rozsiane. Do 1995 pracował w Dęblinie. W 2002 
przeniósł się do Warszawy, gdzie został zatrudniony w Wojskowym Instytucie Medycznym (WIM). Habilitował 
się w 2009 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Odległe wyniki leczenia operacyjnego jaskry ze 
współistniejącą zaćmą modyfikacją własną sklerektomii głębokiej. W 2014 został mu nadany tytuł naukowy 
profesora nauk medycznych[6][5]. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (oddział warszawski, 
Sekcja Okulistyki Wojskowej, Sekcja Jaskry).

Od października 2011 pełni funkcję kierownika Kliniki Okulistyki WIM. Klinika współpracuje m.in. z Stanford 
University oraz uczestniczy w badaniach amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA).
W 2013 szef MON Tomasz Siemoniak powołał go na stanowisko konsultanta wojskowej służby zdrowia 
w dziedzinie okulistyki. W listopadzie 2016 został powołany przez ministra zdrowia do pełnienia funkcji konsul-
tanta krajowego w dziedzinie okulistyki.
Zainteresowania badawcze i kliniczne M. Rękasa dotyczą m.in. takich zagadnień jak: chirurgia zaćmy i jaskry, 
chirurgia przedniego odcinka oka oraz neurookulistyka.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2019)] oraz Medalem „Pro Bono Poloniae” (2019).

Abstrakty
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IOCT ODCINKA PRZEDNIEGO GAŁKI OCZNEJ W ZARZĄDZANIU 
JASKRĄ ZAMYKAJĄCEGO SIĘ KĄTA
IANTERIOR SEGMENT OCT IN THE MANAGEMENT 
OF ANGLE CLOSURE
PROF. BARTŁOMIEJ KAŁUŻNY MD PHD
Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz
Oftalmika Klinika Okulistyczna, Bydgoszcz, PL

Optyczna koherentna tomografia odcinka przedniego gałki ocznej  (AS-OCT) należy do najnowszych technolo-
gii, które znalazły zastosowanie w diagnostyce jaskry. Praca ma na celu przedstawienie szerokiego wachlarza 
opcji diagnostycznych, które można zastosować u pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem jaskry zamyka-
jącego się kąta.  Większość z nich wiąże się z możliwością wykonania dokładnych, nieinwazyjnych pomiarów 
ilościowych – morfometrycznych – struktur odcinka przedniego gałki ocznej. Tomografia OCT może zostać 
wykorzystana do pomiaru grubości rogówki, głębokości komory przedniej, analizy kąta przesączania. Tomogra-
fia OCT jest również wykorzystywana do oceny zmian strukturalnych zachodzących po zabiegach przeciwja-
skrowych, zarówno tradycyjnych jaki i małoinwazyjnych.

PROF. DR HAB. N. MED. BARTŁOMIEJ KAŁUŻNY – urodzony w Poznaniu, absolwent Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, w 2006 roku specja-
lizację z okulistyki, a w 2010 doktora habilitowanego. Jest kierownikiem Zakładu Optometrii Collegium 
Medicum UMK, pracuje również w Klinice Chorób Oczu Collegium Medicum UMK oraz w Klinice Okulistycznej 
Oftalmika w Bydgoszczy. Większość osiągnięć naukowych związana jest z optyczną tomografią koherentną, 
a zainteresowania zawodowe obejmują również chirurgię rogówki, chirurgię jaskry i zaćmy oraz chirurgię 
refrakcyjną. Jest autorem lub współautorem ponad 90 prac naukowych publikowanych w czasopismach 
polskich i zagranicznych oraz recenzentem takich czasopism jak Ophthalmology, Cornea, Ophthalmic and 
Physiological Optics czy Optometry and Vision Science.

Abstrakty
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GLAUCOMAI – ROLA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W PERSONALIZACJI TERAPII NEUROPATII NERWU WZROKOWEGO
GLAUCOMAI – THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PERSONALIZING THERAPY OF OPTIC NEUROPATHIES
DR ROBERT WASILEWICZ - Eye Clinic, Poznań, PL
DR INŻ. CEZARY MAZUREK - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Poznań, PL

W ostatnich latach zauważany jest znamienny wzrost ilości badań nad rolą sztucznej/wspomaganej inteligencji 
w diagnostyce chorób oczu . Prace naukowe w tej dziedzinie w głównej mierze opierają się na analizie badań 
obrazowych. Od 2014 roku zespół [Wasilewicz] Eye Clinic i PCSS opracowuje technologię inteligentnego 
wspierania decyzji w czynnościowej diagnostyce i terapii neuropatii jaskrowej. W roku 2020 współpraca ta 
zaowocowała złożeniem wniosku patentowego systemu GlaucomAI. Funkcjonowanie platformy opiera się 
o ocenę pozabarycznych ( nie IOP) czynników ryzyka rozwoju neuropatii jaskrowej, umożliwiając wsparcie 
glaukomatologów w rozpoznaniu, kwantyfikacji oraz diagnostyce różnicowej neuropatii jaskrowej. System 
umożliwia wskazanie osób z OH ze znamiennie wysokim ryzykiem konwersji w POAG, oraz ocenę efektywności 
terapii jaskry. Podczas prelekcji zaprezentowane zostaną także najnowsze wyniki badań nad klinicznym 
zastosowaniem systemy GlaucomAI w personalizacji terapii Pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta.

Abstrakty

DR ROBERT HENRYK WASILEWICZ – urodzony 15.07.1973 r. w Sulechowie k/ Zielonej 
Góry. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2006 roku uzyskał tytuł Specjalisty Chorób Oczu, 
a w 2013 roku z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych (Ocena obecności 
aktyny i aktyny mięśniówki gładkiej w blaszce sitowatej twardówki oczu z neuropatią 
jaskrową zależną od podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego – Promotor Prof. 
dr hab. Krystyna Pecold). Od roku 1998 do 2014 związany z Poradnią Leczenia Jaskry- 
Kliniki i Katedry Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2015 roku 
założyciel [Wasilewicz]-EyeClinic. Głowna tematyka dorobku naukowego, związana 
jest z badaniami nad patomechanizmem oraz wczesną diagnostyka i terapią jaskry 
pierwotnej otwartego kąta i jaskry normalnego ciśnienia oraz zwyrodnienia plamki 
związanego z wiekiem. Autor lub współautor ponad 40 prac naukowych. Członek 
Zarządu Sekcji Jaskry Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Członek Sekcji 
Jaskrowych: The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), The 
European Association for Research in Vision and Ophthalmology (EVER), World 
Glaucoma Society (WGS), European Glaucoma Society (EGS). Recenzent naukowy 
czasopism: Klinika Okulistyczna, Frontiers in Pediatrics. Key Opinion Leader Carl Zeiss.

DR INŻ. CEZARY MAZUREK - Pełnomocnik Dyrektora ICHB PAN ds. Poznańskiego 
Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk 
technicznych na Politechnice Poznańskiej. Od ponad 25 lat zaangażowany w budowę 
infrastruktury informatycznej nauki oraz rozwój technologii i usług wdrażanych 
w ramach tej infrastruktury i wspomagających transformację cyfrową w nauce, 
gospodarce i społeczeństwie. Prowadził prace B+R w wielu krajowych i międzynarodo-
wych projektach badawczych. W 2016r. zainicjował budowę Węzła Innowacji Cyfrowych 
HPC4Poland z nastawieniem na wdrożenia usług opartych na technologii HPC i HPCC 
w polskich przedsiębiorstwach oraz w wiodących gałęziach gospodarki i przemysłu. 
Prace rozwojowe łączy z zainteresowaniami naukowymi w obszarze nowoczesnych 
metod zbierania i analizy danych w modelu cyfrowego bliźniaka (ang. digital twin). 
Jest członkiem GÉANT Programme Planning Committee. Jest autorem lub współauto-
rem ponad 100 publikacji w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach i materia-
łach konferencyjnych. Od 2020 roku pełni funkcję Prezesa Wielkopolskiego Klastra 
Teleinformatycznego.
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NEUROPROTEKCJA W NEUROPATII JASKROWEJ – OCHRONA 
KOMÓREK BELECZKOWANIA I BLASZKI SITOWATEJ TWARDÓWKI
NEUROPROTECTION IN GLAUCOMA – TRABECULAR MASHWORK 
AND LAMINA CRIBROSA CELLS PROTECTION
PROF. PAWEŁ KOŁODZIEJSKI PHD
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, PL

Tematyka wykładu obejmowała będzie zagadnienia nauk podstawowych tj. wpływ wybranych peptydów na 
metabolizm komórek beleczkowania oka (HTMC) oraz wpływ genisteiny na zmiany metaboliczne w komórkach 
oka wywołane ekspozycją na transformujący czynnik wzrostu TGF. Mechanizmy patofizjologiczne zaangażowa-
ne w uszkodzenie siatki beleczkowej (TM), a co za tym idzie brak możliwości utrzymywania prawidłowego 
poziomu odpływu cieczy wodnistej w oczach z neuropatią jaskrową związane są z mechaniczną i chemiczną 
aktywacja szlaków metabolicznych TGF-� [1-3]. Prowadzą one w dłuższej perspektywie do negatywnych 
skutków związanych z nadprodukcją tego czynnika – wywołujących zmianę fenotypu komórek TM skutkująca 
zwiększeniem ich kurczliwości oraz sklerotyzacją struktur beleczkowania spowodowaną modyfikacją właściwo-
ści wydzielniczych komórek TM. Obecnie w literaturze opisanych jest wiele substancji pochodzenia naturalnego, 
które wykazują pozytywny wpływ na zahamowanie procesów włóknienia w wielu typach komórek. Jedną 
z takich grup związków są fitoestrogeny, takie jak rezweratrol czy genisteina. W przeprowadzonym przez nas 
badaniu in vitro wykazaliśmy pozytywny wpływ genisteiny na zmiany w ekspresji markerów procesów 
zwłóknienia indukowanych ekspozycją komórek HTMC na TGF-1� takich jak �SMA oraz określiliśmy wpływ tego 
fitoestrogenu na proces proliferacji i przeżywalności tych komórek. 
1. Liton, P. B., Liu, X., Challa, P., Epstein, D. L., & Gonzalez, P. (2005). Induction of TGF‐�1 in the trabecular meshwork under cyclic mechanical stress. 
Journal of cellular physiology, 205(3), 364-371.
2. hen, H. Y., Chou, H. C., Ho, Y. J., Chang, S. J., Liao, E. C., Wei, Y. S., ... & Ko, M. L. (2021). Characterization of tgf-� by induced oxidative stress in human 
trabecular meshwork cells. Antioxidants, 10(1), 107.
3. Zhang, Y., Tseng, S. C., & Zhu, Y. T. (2021). Suppression of TGF-�1 signaling by Matrigel via FAK signaling in cultured human trabecular meshwork 
cells. Scientific reports, 11(1), 1-13.

PROF. PAWEŁ KOŁODZIEJSKI - studia na kierunku Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 
ukończył w 2011 roku. W 2018 roku obronił pracę doktorską, której temat brzmiał „Wpływ obestatyny na profil 
hormonalny i metabolizm w szczurzym i mysim modelu otyłości i cukrzycy typu 2”. W czasie studiów doktoranc-
kich w latach 2014 -2015 odbywał staż naukowy w Department of Hepatology and Gastroenterology and the 
Interdisciplinary Centre of Metabolism: Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Charité-University Medicine, 
Campus Virchow, Berlin, Germany. Kierownik 2 projektów naukowych oraz wykonawca kilkunastu projektów 
finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i europejskich. Obecnie pełni funkcje przewodniczącego 
Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Poznaniu, Prodziekana ds. Studiów na Kierunku 
Biologia Stosowana oraz kierownika Katedry Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt na Wydziale Medycyny 
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Jest autorem/współautorem ponad 90 publikacji opublikowanych 
w czasopismach z listy filadelfijskiej. Większość osiągnięć naukowych związana jest z rolą peptydów w metabo-
lizmie otyłości i cukrzycy typu 2, jednakże ostanie zainteresowania naukowe dzięki współpracy z Panem 
Dr n. med. Robertem Wasilewiczem skupiają się również na roli wybranych peptydów i substancji biologicznie 
aktywnych w metabolizmie komórek beleczkowania oka. 

Abstrakty
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BIOMECHANIKA OKA
EYE BIOMECHANICS 
PROF. HENRYK KASPRZAK MD PHD
Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska, PL

Biomechanika zajmuje się badaniem różnych właściwości mechanicznych tkanek i narządów, ich odkształceniami 
i deformacjami pod wpływem sił zewnętrznych lub wewnętrznych w organizmie. W ostatnich latach obserwuje się 
znaczny wzrost badań właściwości biomechanicznych różnych tkanek w żywym organizmie. Badania właściwości 
biomechanicznych tkanek oka mają szczególne znaczenie w badaniach okulistycznych ze względu na fakt, że 
właściwości te wpływają bezpośrednio na właściwości refrakcyjne (optyczne) oka, a więc na jakość widzenia oraz na 
wyniki szeregu pomiarów w diagnostyce okulistycznej. Niestety pomiar właściwości biomechanicznych tkanek oka 
jest dużym wyzwaniem i jak na razie potrafimy wykonywać takie pomiary in vivo w bardzo ograniczony sposób. 
Pojawiają się jednak urządzenia pomiarowe pozwalające na pomiar wybranych parametrów biomechanicznych oka 
jak na przykład analizator rogówkowy ORA.

W prezentacji zostaną omówione podstawowe pojęcia z biomechaniki: liniowa i nieliniowa sprężystość, lepkość, 
lepkosprężystość, histereza, relaksacja. Przedstawione zostanie prawo Imberta-Ficka, jego wpływ na pomiar ciśnienia 
śródgałkowego i ograniczenia stosowalności. Pokazane zostaną przykładowe szybkie, dynamiczne deformacje 
struktur oka i ich korelacje z aktywnością układu sercowo-naczyniowego. Procesy szybkich dynamicznych deformacji 
przedniego odcinka oka podczas pomiarów tonometrycznych typu air puff wykorzystywane są do pomiaru ciśnienia 
śródgałkowego, można je wykorzystywać również do innych pomiarów parametrów oka poprzez definiowanie nowych 
parametrów biomechanicznych oka. Zostaną przedstawione takie przykłady i ich możliwości do diagnostyki 
okulistycznej, szczególnie stożka rogówki lub jaskry. Przykłady oparte będą szczególnie na pomiarach wykonanych na 
tonometrze Corvis i analizatorze ORA.

Abstrakty

PROF. DR HAB. INŻ. HENRYK KASPRZAK – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej w roku 1971. W 1980 roku 
obronił pracę doktorską w Instytucie Fizyki PWr, a w roku 1993 rozprawę habilitacyjną na Wydziale Podstawowych 
Problemów Techniki PWr. W roku 2001 uzyskał tytuł naukowy profesora Nauk Fizycznych. W latach 2008 – 2012 był 
prodziekanem Wydziału PPT PWr ds. Badań Naukowych i Organizacyjnych. Do roku 1992 zajmował się naukowo 
interferometrią, holografią i optycznym przetwarzaniem informacji. W roku 1993 został kierownikiem zespołu 
badawczego Optyki Widzenia. Odbył szereg krótkoterminowych staży naukowych na Uniwersytetach w: Dreźnie, 
Bremie, Münster, Nowosybirsku, Bradford (Wlk Brytania), Alicante oraz długoterminowych na Uniwersytetach 
w Münster oraz QUT w Brisbane (Australia). Był promotorem 9 zakończonych prac doktorskich. Opublikował ponad 240 
prac naukowych, z czego 61 w międzynarodowych czasopismach z listy filadelfijskiej.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na badaniu i analizie optycznych i biomechanicznych właściwościach oka 
oraz ich dynamiki i korelacji z aktywnością układu naczyniowo-oddechowego.
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Abstrakty

Age-related macular degeneration (AMD) is the most prevalent etiology of permanent visual impairment 
in the population of European ancestry. Many clinical trials evaluating therapeutic options for dry AMD 
are currently in progress. Today’s presentation will be focusing on those novel and hopefully promising 
treatment strategies.

DR GIORGIO ENRICO BRAVETTI is an ophthalmologist in Geneva, Switzerland and is affiliated with the Geneva 
University Hospitals (HUG). He received his medical degree from the Alma Mater Studiorum University of 
Bologna, Italy with an experimental thesis on the treatment of severe ocular surface diseases with cord blood 
serum eye drops. After this experience, Dr Bravetti’s clinical interests have mainly focused on glaucoma 
as well as medical and surgical retina. He has authored or co-authored more than 20 original manuscripts. 
In addition, Dr Bravetti is involved in a substantial way in volunteering in West Africa as a member of the 
Vision for All foundation, aiming to treat and prevent ophthalmic diseases in developing countries.

NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA I NAJMNIEJ KONWENCJONALNE METODY 
LECZENIA FAZY WCZESNEJ ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO 
Z WIEKIEM
THE LATEST ADVANCES AND LEAST CONVENTIONAL TREATMENTS 
FOR EARLY/DRY AMD
GIORGIO ENRICO BRAVETTI MD PHD
University Hospital Genève, CH
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Sponsorzy

Program Ministra „Inkubator Innowacyjności 4.0”  w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R 
w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 Priorytet IV, Działanie 4.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 
realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r.                            
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Współfinansowanie
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Zapewnienie środowisku naukowemu  dostępu
do infrastruktury informatycznej na aktualnym 
poziomie światowym (Centrum e- Infrastruktury)

Rozwój technologii informatyczno-telekomunika-
cyjnych i ich zastosowań w nauce i innych 
obszarach (Centrum badawczo-rozwojowe ICT).

cyfrowa nauka

medycyna 
personalizowana

Wyzwania:
    Indywidualna diagnoza i dobór strategii terapeutycznej zależny od cech osobniczych pacjenta
    Integracja danych i semantyczne metody odkrywania wiedzy w systemach Big Data
    Zwiększenie świadomości zdrowotnej pacjenta i samoprofilaktyka w środowisku inteligentnego otoczenia
    Włączenie osób chorych i niepełnosprawnych do aktywnego życia
    (Tele)współpraca specjalistów na rzecz pacjenta oraz podniesienia kwalifikacji personelu medycznego

cyfrowa gospodarka

Uczenie maszynowe i wspomaganie decyzji w diagnostyce i terapii

Wirtualne modelowanie funkcjonalne narządów 

Semantyczne przetwarzania danych medycznych

Archiwizacja i powtarzalność obserwacji obliczeniowych

Transmisje na żywo: Sesje chirurgii Live

Samozarządzanie kondycją fizyczną pacjentów
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Porsche Centrum Poznań to autoryzowany przez Porsche AG, punkt sprzedaży samochodów nowych 
i używanych, części zamiennych i akcesoriów oraz obsługi serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

Dzięki stałej współpracy zarówno z producentem, jak i importerem oferujemy Państwu usługi 
najwyższej jakości. 

PORSCHE CENTRUM POZNAŃ – Twój partner Porsche

> porsche.pl



www.eyetech.psnc.pl


