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Porażenie akomodacji w ocenie refrakcji  
u dzieci i dorosłych

cycloPlegia in examining refraction  
in children and adults
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Summary
Cycloplegic agents and mydiatrics are one of  

the basic tools that make it possible to perform  
a full ophtalmological examination. Those available  
in Poland include atropinum, tropicamidum and  
cyklopentolate. These are anticholinergic agents that  
act on muscarinic receptors located in the ciliary  
muscle  and  in  the  iris  sphincter. 

Atropinum is the most powerful cycloplegic,  
with effect that lasts for 7−12 days. It is used to  
prevent posterior adhesions in anterior uveitis, in  
the examination of refraction and to prevent the  
progression of myopia in children. Tropicamidum is  
the medication most widely used to achieve mydri- 
asis, preferred by adults because its effect lasts  
for 6 hours, enabling the patient to return to their  
daily  activities. 

The properties of cyclopentolate are intermediate  
between atropine and tropicamide. Its effect subsides  
within 24 hours and it provides stable cycloplegy,  
making examination more comfortable for the pa- 
tient as it does not cause a burning sensation, which  
is especially important when working with pediat- 
ric patients. Cyclopentolate is considered high-safety  
medication, with a side-effect rate seven times lower 
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Streszczenie 
Środki wywołujące cykloplegię oraz mydriazę  

stanowią jedno z podstawowych narzędzi umożliwia-
jących pełne badanie okulistyczne. W Polsce dostęp- 
ne są: atropina, tropikamid oraz cyklopentolat. Są  
to środki antycholinergiczne oddziałujące na recep- 
tory muskarynowe zlokalizowane w mięśniu rzęsko- 
wym  i  zwieraczu  tęczówki. 

Atropina jest najsilniejszym cykloplegikiem, jej  
działanie całkowicie ustępuje w ciągu 7−12 dni. Jest  
wykorzystywana w prewencji powstawania zrostów  
tylnych, w zapaleniu przedniego odcinka błony na- 
czyniowej, w badaniu refrakcji oraz w zapobiega- 
niu progresji krótkowzroczności u dzieci. Tropika- 
mid jest najczęściej stosowanym lekiem w celu  
uzyskania mydriazy, preferowanym przez osoby do- 
rosłe, gdyż jego działanie ustępuje w ciągu 6 go- 
dzin, umożliwiając powrót do codziennych aktyw- 
ności. 

Lekiem o właściwościach pośrednich pomiędzy  
atropiną a tropikamidem jest cyklopentolat. Jego dzia-
łanie ustępuje w ciągu 24 godzin, wywołuje stabil- 
ną cykloplegię, zapewnia bardziej komfortowe bada- 
nie dla pacjenta, gdyż nie powoduje odczucia pie- 
czenia, co jest szczególnie ważne podczas badania  
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małych dzieci. Cyklopentolat jest uważany za lek  
o wysokim profilu bezpieczeństwa, ilość działań nie-
pożądanych po jego zastosowaniu jest siedmiokrot- 
nie mniejsza w porównaniu z atropiną. Jest stoso- 
wany także jako środek rozszerzający źrenicę w le- 
czeniu zapalenia tęczówki, zapalenia tęczówki i cia- 
ła rzęskowego, zapalenia naczyniówki i błony na- 
czyniowej oka u dorosłych. Jest lekiem rekomen- 
dowanym przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne  
w  określonych  przypadkach.

than that for atropine. Cyclopentolate is also used  
as a mydriatic in the treatment of iritis, iritis and  
ciliary body inflammation and uveitis in adults. Cyc- 
lopentolate is recommended by the Polish Society  
of  Ophthalmology  in  certain  cases.
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