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Streszczenie 
Nadwzroczność cechuje się nieprawidłowym ogni-

skowaniem promieni świetlnych za siatkówką. Mecha- 
nizm akomodacyjny soczewki pozwala na ostre widze-
nie z bliskich odległości. Polega on na zmianie kształ-
tu soczewki pod wpływem czynności skurczowej mię-
śnia rzęskowego. Nie udowodniono korelacji pomiędzy 
płcią a nadwzrocznością, uważa się natomiast za isto- 
tny czynnik etniczny.

Z wiekiem dochodzi do znacznego zmniejszenia 
zakresu akomodacji, będącego przyczyną oddalania się 
punktu bliży wzrokowej. Utrata zdolności nastawczej 
oka wynika ze zmian fizjologicznych soczewki, odzna-
czających się jej stwardnieniem, oraz z zaburzeń bioche-
micznych. Ponadto, z wiekiem dochodzi do osłabienia 
czynności mięśnia rzęskowego. Niekorzystne procesy 
fizjologiczne w soczewce odpowiedzialne są nie tylko za 
jej mętnienie, lecz także za postępujące trudności widze-
nia z bliskich odległości. Szczególnie uciążliwe wydaje 
się to dla osób już wcześniej nadwzrocznych, dla których 
druga para okularów staje się niezbędna w codziennym 
życiu.

Wygodnym rozwiązaniem są szkła progresywne lub 
soczewki kontaktowe bi- lub multifokalne, które zapew-
niają dobrą ostrość wzroku z każdej odległości. Wadą 
stosowania soczewek kontaktowych jest konieczność 
(nieraz niemożliwa) adaptacji do nowej korekcji. No-
woczesne techniki małoinwazyjnej fakoemulsyfikacji 
zaćmy z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej 
(również multifokalnej) często przywracają pacjentowi 
radość życia, jak również możliwość dalszej pracy za-
wodowej. Wnikliwe i zindywidualizowane badanie pa- 
cjenta pozwala w porę wykryć i zaopatrzyć wadę wzro- 
ku w odpowiedni, wygodny dla pacjenta sposób.
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Summary
Hyperopia is characterized by the incorrect focu-

sing of light rays behind the retina. The accommodation  
mechanism of the lens enables clear near vision. During 
the process, the lens changes its shape following the  
contraction of the ciliary muscle. No correlation between 
sex and hyperopia has been proven; ethnicity, however, 
has been considered as a significant factor.

With age, the range of accommodation decreases 
considerably, making the near point recede. The loss of 
accommodative power in the eye results from physiolo-
gical changes in the lens reflected in its hardening and 
from biochemical disruptions. Additionally, the function 
of the ciliary muscle becomes compromised with age. 
Negative physiological changes in the lens not only make 
it opaque but also lead to progressive near vision pro-
blems. It seems especially troublesome in people previo-
usly diagnosed with hyperopia for whom a second pair of  
glasses becomes necessary in everyday life.

Progressive glasses, and bi or multifocal contact 
lenses are a convenient solution, as they guarantee 
good visual acuity from any distance. A disadvantage is 
the need to adapt to a new type of correction (someti-
mes impossible). Modern techniques of small-incision  
cataract facoemulsification with intraocular (also multi-
focal) lens implantation often improve the patients’ qu-
ality of life and enable them to continue their profession. 
Thorough and individualized patient examination allows 
for a timely diagnosis and comfortable treatment.
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