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Słowa kluczowe
Operacja zaćmy, zwyrodnienie plamki związane z wie-
kiem, AMD.

Streszczenie
W związku z procesem starzenia się społeczeństw  

obserwujemy zwiększoną liczbę pacjentów z rozpo-
znanym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem 
(AMD) i zaćmą. Choroby te stanowią główną przyczy‑ 
nę obniżenia ostrości wzroku u osób po 50 r.ż. Badania 
dowodzą obecności wspólnego podłoża patogenetyczne-
go i czynników ryzyka zaćmy i AMD. Operacja zaćmy 
jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów na 
świecie. 

W piśmiennictwie brak jednoznacznego stanowiska 
odnoszącego się do wpływu operacji zaćmy na rozwój 
zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem. Zmętnie-
nie soczewki niejednokrotnie znacznie utrudnia wgląd  
w dno oka przed zabiegiem, a przez to zaburza ocenę 
progresji AMD po usunięciu zaćmy. 

Rozwój mikrochirurgii oka na przestrzeni lat dopro-
wadził do modyfikacji technik operacji zaćmy oraz typu 
wszczepianej soczewki wewnątrzgałkowej, co mogło 
mieć wpływ na różnice w uzyskanych końcowych wy-
nikach badań. Obecnie dąży się do zminimalizowania  
nacięcia rogówki, co ma zapewnić większe bezpieczeń-
stwo zabiegu i zmniejszenie liczby powikłań. 

Celem niniejszego opracowania jest przegląd aktu-
alnego piśmiennictwa dotyczącego badań oceniających 
ryzyko progresji zwyrodnienia plamki związanego  
z wiekiem po operacji usunięcia zaćmy z wszczepem 
sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej. 
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Summary
As a result of the aging of society, an increase is  

observed in the number of patients diagnosed with  
age‑related macular degeneration (AMD) and cataracts. 
These diseases are the leading cause of reduction in 
visual acuity in patients over 50 years of age. Studies 
have shown a common ground for cataract and AMD  
pathogenesis and risk factors. Cataract surgery is one of 
the most frequently performed procedures in the world. 

The literature lacks any explicit opinion related to  
the impact of cataract surgery on the development of  
age‑related macular degeneration. Opacification of the 
lens can significantly impede inspection of the eye fun‑ 
dus before surgery, and thus impair assessment of AMD 
progression after cataract surgery. 

The development of eye microsurgery over the years 
has led to the modification of cataract surgery techniqu-
es and the type of implanted intraocular lens, which co-
uld affect the differences in the final results obtained in  
research. Presently, there is a tendency to minimize cor-
neal incision, which should ensure greater safety of the 
procedure and the reduction of complications. 

The aim of this paper is to review the current lite-
rature on studies evaluating the risk of progression in 
age‑related macular degeneration after cataract surgery  
with implantation of an artificial intraocular lens.
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