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KompliKacje w chirurgii zaćmy  
związane z leczeniem uKładowym

cataract surgery complications 
related to systemic therapy

Słowa  kluczowe
Zaćma,      przerost      prostaty,      fakoemulsyfikacja,  
tęczówka,     nadciśnienie      tętnicze 

Streszczenie
Zaćma to zmętnienie soczewki lub jej torebki, któ- 

re prowadzi do utraty wzroku. Istnieje kilka przyczyn 
zaćmy, ale najczęstsza przyczyna to starzenie się. Ce- 
lem artykułu jest przegląd literatury dotyczącej powi- 
kłań w operacji zaćmy związanych z terapią ogólno-
ustrojową i przedstawienie zaleceń dotyczących ich  
leczenia. Wśród powikłań śródoperacyjnych usunię- 
cia zaćmy znacząca rolę odgrywa IFIS (śródopera- 
cyjny zespół wiotkiej tęczówki − intraoperative  
floppy  iris  syndrome).

Charakterystyczne    cechy    zespołu    to:    balotowa-
nie wiotkiej tęczówki podczas zabiegu chirurgicznego, 
wkleszczanie tęczówki przez port główny i porty 
boczne rogówki oraz zwężanie się źrenicy w trakcie  
zabiegu, z nieefektywnym jej rozszerzeniem przed za- 
biegiem oraz podczas niego. Największy wpływ na 
etiologię IFIS ma terapia lekami z grupy antagonis- 
tów receptorów adrenergicznych, szeroko stosowa- 
nych w nadciśnieniu tętniczym i leczeniu łagodnego  
rozrostu  gruczołu  krokowego.

Ponadto IFIS odnotowano również w przypadku 
stosowania u pacjenta leków takich, jak: alfuzosyna, 
doksazosyna, labetalol, mianseryna i niektórych le- 
ków przeciwpsychotycznych. Potwierdzono rolę nad- 
ciśnienia tętniczego jako niezależnego czynnika ryzy- 
ka IFIS. Doniesiono, że częstość występowania IFIS  
wynosi około 2% populacji poddanej zabiegowi usu- 
nięcia  zaćmy.
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Summary
A cataract is clouding of a lens or its capsule  

leading to vision loss. Although a few cataract  
causing factors can be distinguished, aging is the  
most frequent reason. Intraoperative complications  
primarily include IFIS (intraoperative floppy iris  
syndrome). The aim of this article is to review  
literature on the complications in cataract surgery  
connected with systemic therapy and to provide  
recommendations  on  how  to  manage  them.

IFIS triad consists of: iris billowing during sur- 
gery, prolapsing toward ports incisions and pupil  
constriction with inefficient dilation preoperatively  
and during surgery too. The most significant role  
in IFIS etiopathology belongs to adrenergic antag- 
onists therapy, widely used in hypertension and  
benign prostate hyperplasia treatment. Moreover,  
IFIS was also reported in case of administration  
of drugs such as: alfuzosin, doxazosin, labetalol,  
mianserin and some of psychiatric drugs. The  
meta-analysis made by Chatziralli et al. proved  
hypertension as independent risk factor for IFIS.  
Chang and Cambell reported that incidence of  
IFIS is approximately 2% of cataract extraction  
population. 

The awareness of IFIS is vital not only for eye  
surgeons but also for GPs. The doctor’s note of  
patients’ medical history including drugs adminis- 
tration is very useful to predict and avoid intra- 
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Świadomość IFIS ma zasadnicze znaczenie nie  
tylko dla okulistów, ale także dla lekarzy rodzinnych.  
Informacja od lekarza z historią choroby pacjenta,  
w tym na temat stosowanych leków, jest bardzo  
przydatna, aby przewidzieć i uniknąć trudności śród- 
operacyjnych. Zaleca się, aby tylko bardzo doświad- 
czeni chirurdzy przeprowadzali zabiegi u pacjentów  
z  ryzykiem  IFIS.

Pacjent powinien być poinformowany o wszyst- 
kich możliwych konsekwencjach związanych ze sto- 
sowaniem tamsulozyny. Wyniki z badania ankieto-
wego wykonanego przez ASCRS (American Society  
of Cataract and Refractive Surgery) wykazały, że  
podanie do komory przedniej epinefryny i użycie re- 
traktorów  tęczówkowych  jest  najbardziej  korzystne.

operative difficulties. It is recommended that only  
highly experienced surgeons should operate patients  
in risk of IFIS to manage all possible complications.  
During the consent procedure, the patient should  
be informed about all possible complications asso- 
ciated with tamsolusin use. There is no single  
way known to manage IFIS. The results from  
ASCRS have shown that intracameral use of epi- 
nephrine  and  iris  hooks  are  most  preferred.
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