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Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena wyników uzyska-

nych po usunięciu zaćmy metodą fakoemulsyfikacji ze 
wszczepieniem sztucznej soczewki akomodacyjnej 1CU 
oraz ocena zdolności akomodacyjnej tej soczewki. 

Materiały i metody: Badaną grupę stanowiło 6 pa-
cjentów z zaćmą – 6 oczu (4 mężczyzn i 2 kobiety). We 
wszystkich przypadkach w okresie od października 2002 
do marca 2003 r. wykonano zabieg fakoemulsyfikacji 
zmętniałej soczewki ze wszczepieniem sztucznej so-
czewki tylnokomorowej akomodacyjnej 1CU – Akkom-
modative 1CU®, (HumanOptics AG) do torebki soczew-
ki. Okres obserwacji wynosił 3 lata.

Wyniki: W trakcie zabiegów nie stwierdzono powi-
kłań śródoperacyjnych. Trzy lata po zabiegu średnia war-
tość ostrości wzroku do dali bez korekcji wynosiła w ba-
danej grupie 0,9±0,1, a średnia wartość ostrości wzroku 
(Snellen) do bliży bez korekcji 0,6±0,1. W jednym przy-
padku pacjent wymagał korekcji okularowej do czytania. 
W celu potwierdzenia zdolności akomodacyjnych socze-
wek 1CU badaniem UBM, wykazano zmianę średniej 
wartości głębokości komory przedniej z 3,9±0,1 mm 
do wartości 3,3±0,2 mm po stymulacji 2% pilokarpiną 
(średnio o 0,6±0,2 mm). Średni zakres akomodacji w ba-
danej grupie na podstawie krzywych zakresu akomodacji 
wynosił 2,0 D (od 1,5 D do 2,5 D). W okresie obserwacji 
nie stwierdziliśmy cech zmętnienia torebki tylnej czy jej 
obkurczania się, które wpływałyby na ostrość widzenia.

Wnioski: Soczewki akomodacyjne 1CU zapewnia-
ją dobrą ostrość widzenia zarówno do dali jak i do bli-
ży bez konieczności używania okularów korekcyjnych. 
Ultrabiomikroskopowa ocena zmian głębokości komory 
przedniej po stymulacji 2% pilokarpiną potwierdza wła-
ściwości akomodacyjne soczewek 1CU.
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Summary
Background: To analyze results of accommodative 

1CU intraocular lenses implantation and their accommo-
dating properties after cataract extraction.  

Materials and methods:  In 6 patients with cataract 
(4 men and 2 women) – 6 eyes phacoemulsification 
with 1CU (Akkommodative 1CU®, HumanOptics AG) 
IOL implantation was performed. The surgery was done 
between October 2002 and March 2003. The follow up 
lasted for 3 years.

Results: During surgery we didn’t notice 
intraoperative complications. 36 months after surgery 
mean distance VA without correction was 0.9±0.1 and 
near VA (Snellen) without correction was 0.6±0.1. One 
of patients needed glasses correction for near distance. 
To determine accomodating properties of 1CU lenses 
UBM examination demonstrated changes of Anterior 
Chamber Depth from mean 3.9±0.1 mm to 3.3±0.2 mm 
after 2% pilocarpine stimulation. Mean ACD decrease 
after 2% pilocarpine was 0.6±0.2 mm. Mean range of 
accommodation on the defocusing curve pictures in the 
examined group was 2,0 D (from 1,5 D to 2,5 D). During 
period of follow up posterior capsule opacification or 
capsular shrinkage, which influences on visual acuity, 
wasn’t observed.

Conclusions:  Accommodative 1CU intraocular 
lenses give excellent distance and near visual 
acuity without requirement for glasses correction. 
Ultrabiomicroscopic estimation of ACD changes after 
2% pilocarpine stimulation indicate that after 1CU IOL 
implantation accommodation could be achieved.
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