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Słowa kluczowe
Astygmatyzm pooperacyjny, rąbkowe nacięcia relaksa-
cyjne, konwencjonalna fakoemulsyfikacja współosiowa, 
chirurgia zaćmy z małego cięcia, cięcie w przezroczystej 
rogówce.

Streszczenie
Ponieważ rogówka odpowiada za dwie trzecie  

mocy optycznej oka, to regularność jej przedniej po-
wierzchni odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu 
i jakości widzenia. Astygmatyzm rogówkowy to częsty 
problem zdrowia publicznego. Przetrwały lub złożony as- 
tygmatyzm powoduje ammetropię, obniża ostrość wzro-
ku, a w konsekwencji prowadzi także do pogorszenia 
jakości życia w sferze zawodowej. U dzieci może on 
być przyczyną niedowidzenia ammetropijnego i niepeł-
nosprawności wzrokowej. Niektóre typy astygmatyzmu 
pierwotnego są uwarunkowane czynnikami demogra-
ficznymi i etnicznymi. Niektórzy badacze podkreślają  
rodzinne predyspozycje do występowania astygmaty-
zmu, inni nie potwierdzają tej tezy.

Astygmatyzm pooperacyjny jest bardzo częstym zja-
wiskiem po operacjach: zaćmy, szklistkowych, rogów-
kowych i przeciwjaskrowych. Rodzaj nacięcia i wiele 
śródoperacyjnych czynników wpływa na wielkość i oś 
astygmatyzmu pooperacyjnego i prognozę co do widze-
nia. W erze fakoemulsyfikacji, astygmatyzm pooperacyj-
ny przestał być najważniejszym problemem, nie może 
być jednak zaniedbywany. Nowoczesna fakoemulsyfika-
cja oferuje możliwość nie tylko uniknięcia problemów 
pooperacyjnych, ale także niwelowania astygmatyzmu 
przedoperacyjnego. 

Fakoemulsyfikacja dwuosiowa, znana także jako 
MICS, to kolejny krok technologiczny w chirurgii zaćmy, 
idący w kierunku minimalizacji długości nacięcia i ryzy-
ka powstania wtórnego astygmatyzmu.
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Summary
As the cornea is responsible for two thirds of the eye's 

optical power, the regularity of its anterior surface plays 
a crucial role in the functioning and quality of vision. 
Corneal astigmatism is a common problem in public  
health. Persistent or complex astigmatism causes am-
metropia, decreases visual acuity and, as a result, also 
leads to a decline in the quality of professional life. It 
may cause ammetropic amblyopia and visual disability 
in children. Some types of primary astigmatism are con-
ditioned by demographic and ethnic factors. While some 
scientists stress the importance of family predispositions 
for astigmatism, others do not support that thesis.

Surgically induced astigmatism is a very frequent 
phenomenon after cataract, vitreous, corneal and anti-
glaucoma surgeries. The type of incision and many intra-
operative factors can affect the size and axis of surgically 
induced astigmatism, and the prognosis related to vision. 
In the age of phacoemulsification, surgically induced 
astigmatism is no longer the most important problem; 
however, it should not be neglected. Modern phacoemul-
sification offers not only a chance to avoid postoperative 
problems but also to eliminate surgically induced astig-
matism.

Biaxial phacoemulsification, also known as MICS, 
is another technological step forward in cataract surgery, 
aiming to minimize the length of incision and the risk of 
secondary astigmatism.
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