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Streszczenie 
W pracy przedstawiono definicję, podział i epi-

demiologię nadwzroczności oraz poruszono takie za- 
gadnienia, jak np. zmiany anatomii gałki ocznej w nad-
wzroczności. Zwrócono uwagę na powikłania tej wady 
refrakcji – zwłaszcza wysokiej nadwzroczności – wy-
magające stałego monitorowania. Zaakcentowano fakt, 
że wysoka nadwzroczność stanowi część obrazu kli-
nicznego pewnych rzadkich jednostek chorobowych,  
a jej obecność powinna skłaniać do wykonywania ba- 
dań uzupełniających. Przedstawione zostało pojęcie 
emmetropizacji i czynniki, które mogą wpływać na jej 
dynamikę. Zaprezentowano grupy ryzyka częstszego 
występowania nadwzroczności. Ze względu na doniesie-
nia o wpływie sposobu korekcji optycznej na emmetro-
pizację, przedyskutowano znaczenie pełnej i częściowej 
korekcji wady dla tego procesu, na podstawie omó-
wienia wyników prospektywnych, wieloośrodkowych  
badań.

Zaprezentowano także wpływ nieskorygowanej 
nadwzroczności na rozwój powikłań w postaci, m.in.: 
astenopii, niedowidzenia, zeza oraz zaburzeń rozwoju 
poznawczego i motorycznego. Wykazano ogromne zna-
czenie wczesnego, profilaktycznego stosowania korek- 
cji okularowej. Podkreślono wagę poszerzonego bada- 
nia pacjenta z nadwzrocznością, wychodzącego poza 
samą ocenę ostrości wzroku, a uwzględniającego m.in. 
ocenę strabologiczną, ocenę zdolności poznawczych  
czy analizę koordynacji ruchowej. W świetle przeana- 
lizowanych danych u dzieci za najbardziej korzystne  
uznano korygowanie obustronnej nadwzroczności od  
wartości +3,5 D i różnowzroczności ponad 1,0 D,  
zwłaszcza, jeśli nie można ocenić ostrości wzroku lub 
np. wywiad rodzinny obciążony jest zezem i niedowi-
dzeniem.
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Summary
This study presents the definition, classification and 

epidemiology of hyperopia and discusses such issues  
as anatomical changes of the eye globe due to hypero-
pia. Attention is paid to complications of this refractive 
error – especially high hyperopia – requiring permanent 
monitoring. It is pointed out that high hyperopia may be 
part of a clinical image of some rare disease entities and  
its presence should induce patients to undergo supple-
mental examinations. Presented here are: the notion of 
emmetropisation, the factors influencing the dynamics  
of hyperopia, higher incidence risk groups. Due to re-
ports on the impact of optical correction on emmetro-
pisation, the influence of full and partial correction of 
the refraction error on this process is discussed based 
on an evaluation of prospective and multicentre trial  
results. 

Presented here is also the influence of non-correc-
ted hyperopia on the development of complications in  
the form of: asthenopia, amblyopia, strabismus, and co-
gnitive and motor development disorders. A great im-
portance of early prescription use by the aid of glasses 
has been demonstrated. The significance of an expanded 
examination of the hyperopic patient was stressed; the  
examination should allow for more than visual acuity  
measurement, and include strabologic evaluation, co-
gnitive abilities assessment, and motor coordination 
evaluation. On the basis of the data analysed, the most 
beneficial for children is correction of bilateral hypero-
pia, starting from value +3.5 D, and anisometropia from 
1.0 D, especially if there is no way to assess visual acu-
ity, or when there is a family history of strabismus and  
amblyopia.
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