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Streszczenie
Prezbiopia, inaczej starczowzroczność, to stan utra-

ty zdolności ostrego widzenia z bliskiej odległości. Jest 
to związane ze zmianami zachodzącymi w soczewce 
oka i mięśniu rzęskowym. Soczewka staje się mniej 
elastyczna, a wydolność mięśnia rzęskowego zostaje 
stopniowo zmniejszona. W efekcie ograniczona zostaje  
możliwość akomodacji oka.

Proces ten ma miejsce zwykle po 40 roku życia  
pacjenta i następuje stopniowo. Leczenia przyczyno-
wego nie ma. Istnieje metoda chirurgiczna pozwala-
jąca na uzyskanie efektu akomodacji podobnego do 
soczewki naturalnej oka. Jest to zabieg wymiany so-
czewki wewnątrzgałkowej, podobny w technice do za-
biegu fakoemulsyfikacji zaćmy ze wszczepem soczewki  
sztucznej. Stosuje się przy nim jednak bardziej zaawan-
sowaną technologicznie soczewkę, dającą możliwość 
akomodacji oka. Stosuje się również efekt pseudoako-
modacyjny poprzez użycie soczewek dwu- lub wielo-
ogniskowych. Metody chirurgiczne to chirurgia rogówki, 
twardówki oraz zabiegi wewnątrzgałkowe.

W pracy przedstawiono obecnie stosowane me-
tody rogówkowe, chirurgiczne i laserowe, takie jak:  
presbyLASIK, INTRACOR, metoda wszczepienia wkła- 
dki śródrogówkowej KAMRA i wewnątrzgałkowe chi-
rurgiczne metody korekcji nadwzroczności związanej  
z wiekiem. W większości wymienionych metod jest  
dodatkowo możliwość skorygowania refrakcji oka, wad 
sferycznych oraz astygmatyzmu, również do dużych  
ich wartości. Kluczową rolę przy samym wyborze  
metody, jak i w powodzeniu jej zastosowania odgry- 
wa odpowiednia kwalifikacja pacjenta. Oczekiwania  
pacjenta nie mogą być ponad możliwości, które moż- 
na mu zaoferować. 
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Summary
Presbyopia is the loss of ability to see clearly in  

the near distance. It is due to changes noticed in the 
intraocular lens and ciliary muscle. The lens becomes 
less flexible and the efficiency of the ciliary muscle is 
gradually reduced. As a result, the ability of the eye to  
accommodate is limited.

This gradual process begins usually after the age  
of 40. No causal therapy exists. There is a surgical 
technique which enables a natural lens-like accommo-
dative effect to be obtained, intraocular lens exchange 
surgery, a technique similar to cataract phacoemulsifi-
cation with artificial lens implantation. However, it uses  
a much more advanced lens enabling the eye to accom-
modate. Also, a pseudoaccommodative effect occurs 
with the application of bi-focal or multifocal lenses. Sur-
gical methods include corneal, scleral and intraocular  
surgery.

This study presents techniques currently used, such 
as presbyLASIK, INTRACOR, the KAMRA intracorne-
al inlay and surgical intraocular methods of presbyopia 
correction. Most of the methods listed above enable the 
correction of eye refraction, spherical errors and astig-
matism, also up to large values. The very choice of sur-
gical method and its success depends to a large extent 
on patient qualification. The patient’s expectations 
should not exceed the options which can be actually  
offered.
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