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Zastosowanie Pierścienia dotorebkowego w chirurgii 
Zaćmy w ocZach Z wysoką krótkowZrocZnością 

i Podwichnięciem socZewki

imPLantation oF the caPsuLar tension ring during 
cataract surgery in eyes with high myoPia and Lens 

subLuxation
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Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena wyników uzyska-

nych po implantacji pierścienia dotorebkowego (capsular 
tension ring – CTR) w czasie zabiegu fakoemulsyfikacji 
z implantacją soczewki wewnątrzgałkowej tylnokomo-
rowej  (posterior chamber intraocular lens – PC IOL) 
w oczach z wysoką krótkowzrocznością i podwichnię-
ciem soczewki.

Materiały i metody: Do badania zakwalifikowano 
49 pacjentów (51 oczu) z wysoką krótkowzrocznością 
i podwichnięciem soczewki: 35 kobiet (37 oczu) i 14 
mężczyzn (14 oczu), w wieku 21–78 lat (61,34 ± 12,45 
lat). Wszystkich pacjentów podzielono na dwie gru-
py w zależności od długości gałki ocznej (axial lens 

– AXL). Grupę pierwszą stanowiło 18 osób (19 oczu) 
z AXL > 27,0 mm i ≤ 30,0 mm. Grupę drugą stanowiło 
31 osób (32 oczu) z AXL > 30 mm. U wszystkich pacjen-
tów oceniono i przeanalizowano następujące parametry: 
ostrość wzroku do dali i do bliży bez korekcji i z naj-
lepszą korekcją okularową, pomiar ciśnienia wewnątrz-
gałkowego przed zabiegiem i w 1, 3, 6, 12 miesiącu po 
zabiegu oraz pomiar długości gałki ocznej.

Wyniki: Analiza statystyczna wykazała istotną sta-
tystycznie poprawę średniej wartości ostrości wzroku 
w najlepszej korekcji po zabiegu fakoemulsyfikacji za-
ćmy z implantacją PC IOL oraz CTR w oczach z pod-
wichnięciem soczewki i wysoką krótkowzrocznością 
w porównaniu do wartości przed zabiegiem operacyjnym 
w obu grupach w czasie 12-miesięcznej obserwacji.

Wnioski: CTR wydaje się podnosić bezpieczeństwo 
i skuteczność zabiegów usunięcia zaćmy metodą fako-
emulsyfikacji z implantacją PC IOL w oczach z wysoką 
krótkowzrocznością i podwichnięciem soczewki.
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Summary
Background: To evaluate the results obtained after 

usage of a capsular tension ring (CTR) during phaco-
emulsification with posterior chamber intraocular lens 
(PC IOL) and CTR implantation in eyes with high my-
opia and subluxated lens.

Materials and methods:  49 patients with high my-
opia and subluxated lens were examined in the study (51 
eyes). 35 women (37 eyes) and 14 men (14 eyes) aged 
21–78 (61.34 ± 12.45). All the patients were divided into 
2 groups depending on the eye axial length (AXL). The 
first group consisted of 18 patients (19 eyes) with eye 
AXL > 27.0 mm and ≤ 30.0 mm. The second group con-
sisted of 31 patients (32 eyes) with eye AXL > 30.0 mm. 
In all cases the following parameters: visual acuity with 
and without correction, intraocular pressure were measu-
red before as well as in 1, 3, 6, 12. month after surgery, 
and finally axial length was recorded.

Results: Statistical analysis showed significant im-
provement of average visual acuity after phacoemulsifi-
cation procedure with PC IOL and CTR in eyes with high 
myopia and subluxated lens in both groups of patients 
after 12 month observation. During follow-up in all cases 
PC IOL remained well centered.

Conclusions: CTR seemed to enhance the safety and 
efficacy of phacoemulsification and PC IOL implanta-
tion during cataract surgery in eyes with high myopia and 
lens subluxation.
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