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199Starczowzroczność w kontekście nowoczesnych możliwości terapeutycznych – praca poglądowa

Słowa kluczowe
Akomodacja, rogówka, twardówka, ostrość wzroku, so-
czewki wewnątrzgałkowe.

Streszczenie
Starczowzroczność jest stanem, w którym ludzka so-

czewka traci – wraz z wiekiem – zdolność do ostrego 
widzenia z bliska. Nie ma możliwości, by jej zapobiec. 
Starczowzroczność dotyczy w przybliżeniu około poło-
wy populacji, a jej dokładne mechanizmy nie są znane.

Pierwsze objawy pojawiają się zazwyczaj między 
40 a 50 r.ż. Są to: trudność w czytaniu drobnego dru-
ku, zwłaszcza w warunkach gorszego oświetlenia, prze-
męczenie oczu podczas czytania przez dłuższy czas, 
zamazany obraz bliży czy chwilowe nieostre widzenie 
podczas zmiany w patrzeniu na różne odległości. Więk-
szość ludzi narzeka, że ich ręce stają się za krótkie, by 
czytany tekst trzymać w wygodnej odległości.

Przyczynowe leczenie starczowzroczności nie istnie-
je, ale jest wiele sposobów pozwalających na poprawę 
widzenia z bliska. Widzenie może być skorygowane przy 
użyciu okularów czy soczewek kontaktowych. Osobom, 
które nie chcą lub nie mogą ich stosować, nowe proce-
dury chirurgiczne mogą dostarczyć zadowalających roz-
wiązań. Ten artykuł jest próbą przeglądu dostępnych me-
tod chirurgicznych w leczeniu starczowzroczności.

Key words
Accommodation, cornea, sclera, visual acuity, intraocular 
lenses.

Summary
Presbyopia is a condition in which the human lens 

loses its ability to focus on near objects with age. There 
is no way to prevent it. Presbyopia affects approximate-
ly half of the population and its exact mechanisms are 
unknown.

Its first symptoms usually occur between the ages 
of 40 and 50 and include: difficulty in reading fine print, 
especially in poor light conditions, eyestrain when re-
ading for longer periods, blurred near vision, and mo-
mentary blurred vision when transitioning between vie-
wing distances. Most people complain that their arms 
have become too short to hold reading material at a com-
fortable distance.

There is no causal treatment for presbyopia but the-
re are many ways to improve near vision. Vision can be 
corrected with glasses or contact lenses. For those who 
do not want to or cannot use them, new surgical proce-
dures can provide satisfactory solutions. This article is 
a review of available surgical methods in the treatment 
of presbyopia.
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