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Streszczenie
W pracy przedstawiony jest opis pourazowego prze-

mieszczenia wewnątrzgałkowej soczewki fakijnej Veri-
syse. 24-letnia pacjentka przebyła niepowikłany zabieg 
wszczepienia wewnątrzgałkowej soczewki fakijnej Ve-
risyse w celu korekcji wysokiej krótkowzroczności. Pa-
cjentka uzyskała po zabiegach ostrość wzroku bez korek-
cji 0,9 w oku prawym i 0,7 w oku lewym, nie ulegającą 
zmianie w czasie 20-miesięcznej obserwacji. 20 miesięcy 
po zabiegu pacjentka uczestniczyła w wypadku samocho-
dowym, w którym doszło do lewostronnego tępego urazu 
głowy z wstrząśnieniem mózgu. W 2 dobie hospitalizacji 
na oddziale chirurgii urazowej zgłosiła spadek ostrości 
wzroku w oku lewym. W 9 dobie po urazie wypisana  
z oddziału chirurgii urazowej zgodnie z zaleceniem kon-
sultującego okulisty zgłosiła się do pracowni chirurgii 
refrakcyjnej SPSK w Katowicach. Stwierdzono ostrość 
wzroku w oku prawym 0,9, w oku lewym 0,2 i brak po-
prawy ostrości wzroku w korekcji okularowej, prawidło-
we ciśnienie wewnątrzgałkowe w obu oczach. W badaniu 
biomikroskopowym w oku lewym stwierdzono odłącze-
nie od tęczówki części haptycznej od strony nosowej  
z przemieszczeniem implantu skośnym ku dołowi, część 
haptyczna opierała się w kącie przesączania. Pacjentka 
została przyjęta w trybie pilnym i poddana zabiegowi re-
pozycji soczewki sztucznej z ponownym zakotwiczeniem 
części haptycznych w tęczówce. W 1 dobie pooperacyjnej 
ostrość wzroku bez korekcji wynosiła 0,8, a w najlepszej 
korekcji okularowej 0,9. W okresie 3 miesięcy od repozy-
cji soczewki ostrość wzroku utrzymywała się na tym sa-
mym poziomie. W pracy przedstawiono także obserwację 
zmian gęstości komórek śródbłonka rogówki.
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Summary
In our paper we present a case of posttraumatic di-

slocation of the Verisyse phakic intraocular lens (IOL). 
24 years old female underwent uncomplicated implanta-
tion of Verisyse phakic intraocular lens for correction of 
high myopia. Uncorrected visual acuity after surgery in 
the right eye was 0,9 and in the left eye 0,7 and remained 
stable during 20 months of observation. 20 months after 
surgery she suffered from blunt head trauma with cere-
bral commotion during car accident. On the second day 
after admission to general surgical department she noti-
ced decrease of visual acuity in her left eye. 9 days after 
trauma, when she left the surgical department she visited 
refractive surgery department in Katowice.  Her visual 
acuity in the right eye was 0,9 and in the left eye 0,2 and 
didn’t improve with glass correction, intraocular pressu-
re was normal in both eyes. During slitlamp examina-
tion disenclavation of the nasal haptic part was present 
and the free end was in the angle, touching endothelium. 
Patient was immediately admitted and IOL repositioned 
with re-enclavation of the haptic part in peripheral iris 
tissue. After successful reposition the visual acuity reco-
vered and remained stable during 3 months after re-ope-
ration. In our paper we also present corneal endothelial 
cell density changes.    
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POurAzOwA dySlOKACjA wewnątrzGAŁKOwej
SOCzewKi FAKijnej VeriSySe – opis przypadku

POSt-trAuMAtiC dySlOCAtiOn OF the VeriSySe PhAKiC 
intrAOCulAr lenS

Pourazowa dyslokacja wewnątrzgałkowej soczewki fakijnej Verisyse – praca kazuistyczna


