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Summary
Aim: To evaluate visual acuity and postoperative 

astigmatism after cataract surgery according to corneal 
incision size.

Methods: We reviewed 266 eyes of 210 patients 
(124 women and 86 men) in the age from 37 to 89 years 
(66.7±11.7), undergoing cataract extraction surgery in 
Department of Ophthalmology, Medical University in 
Białystok. Patients were operated with phacoemulsifica-
tion method and then divided into 3 groups: group I – pa-
tients with 5.0 mm corneal incision and suture, group II 
– patients with 5.0 sutureless corneal incision and group 
III – patients with 3.0 sutureless corneal incision. The full 
ophthalmic examination was performed before, directly 
after surgery and a few months later. Astigmatism was 
measured 6 months to 2 years after operation.

Results: No significant differences of visual acuity 
and postoperative astigmatism were noted between gro-
up II and III. At the final examination patients from group 
I had a little worse visual acuity and greater astigmatism 
compared with these from group II and III.

Conclusions:
1. The length of the corneal incision did not have any 

influence on the final visual acuity and size of posto-
perative astigmatism.

2. Single suture caused worse visual acuity and incre-
ased the risk of occurrence of postoperative astigma-
tism in comparison with both sutureless groups.  
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WynIKI OPErAcjI ZAćMy MEtOdą fAKOEMulsyfIKAcjI  
W ZAlEżnOścI Od WIElKOścI cIęcIA rOgóWKOWEgO

thE rEsults Of cAtArAct ExtrActIOn surgEry 
AccOrdIng tO cOrnEAl IncIsIOn sIZE

Słowa kluczowe
Fakoemulsyfikacja, astygmatyzm pooperacyjny.

Streszczenie
Cel: Ocena wpływu wielkości zastosowanego cięcia 

rogówkowego na ostrość wzroku i stopień pooperacyjne-
go astygmatyzmu po zabiegu usunięcia zaćmy.

Metody: Analizie poddano 266 oczu u 210 pa-
cjentów (124 kobiet i 86 mężczyzn) w wieku od 37 do  
89 lat (66,7±11,7), operowanych w Klinice Okulistyki 
AM w Białymstoku z powodu zaćmy metodą fakoemul-
syfikacji. Pacjentów podzielono na trzy grupy. W grupie  
I znaleźli się chorzy, u których 5,0 mm cięcie rogówki 
zabezpieczano szwami, w grupie II – tacy, u których cię-
cie długości 5,0 mm pozostawiano bez szycia, a w grupie 
III – pacjenci z cięciem wielkości 3,0 mm. U wszystkich 
chorych przeprowadzono pełne badanie okulistyczne 
przed, bezpośrednio po operacji oraz kilka miesięcy póź-
niej. Astygmatyzm badano w okresie od 6 miesięcy do  
2 lat po zabiegu.

Wyniki: Nie obserwowano istotnych różnic w ostro-
ści wzroku i wielkości pooperacyjnego astygmatyzmu 
między pacjentami z grupy II i III. W badaniu końcowym 
stwierdzono nieznacznie gorszą ostrość wzroku oraz 
wyższy astygmatyzm u chorych z grupy I w porównaniu 
do pozostałych grup.

Wnioski:
1. Długość cięcia rogówkowego (3,0 mm lub 5,0 mm) nie 

miała istotnego wpływu na ostateczną ostrość wzroku 
i na wielkość astygmatyzmu pooperacyjnego.

2. Założenie pojedynczego szwu na ranę pooperacyjną 
spowodowało nieco gorsze widzenie oraz zwiększy-
ło stopień astygmatyzmu pooperacyjnego w porów-
naniu do obu grup bez stosowania szwów.

Wyniki operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji w zależności od wielkości cięcia rogówkowego – praca oryginalna


