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STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

Wstęp 

Wraz ze starzeniem się organizmu soczewka naturalna traci zdolność akomodacji i powstaje stan 

zwany starczowzrocznością. W soczewce naturalnej zachodzą różne procesy się jej starzenia i z 

biegiem czasu powstaje zaćma.  

Chirurgia zaćmy a tym samym korekcja starczowzroczności ma na celu nie tylko poprawę widzenia 

ale także uzyskanie przez pacjenta dobrej jakości tego widzenia na różne dystanse dal, bliż i odległość 

pośrednią. Dlatego coraz częściej chirurdzy zaćmy sięgają po soczewki wieloogniskowe, które w 

zbliżony sposób do naturalnej soczewki pozwalają na jak najeprszą jakość widzenia na wszystkie 

dystanse i dużą niezależność od okularów. 

Do niedawna do korygowania presbiopii stosowano soczewki dwuogniskowe czyli takie które 

umożliwiały dobre widzenie na dwa dystanse tj. dal i bliż. W ostatnim czasie na rynku pojawiły się 

soczewki trzyogniskowe i o wydłużonej ogniskowej. 

Pomimo tego zawsze przy kwalifikacji pacjenta należy pamiętać o wdach soczewek wieloogniskowych 

a mianowicie o niepożądanych efektach świetlnych takich jak halo, glare zwłaszcza przy szerokiej 

źrenicy i słabym oświetleniu. 



 

Cel pracy 

Celem pracy jest określenie, wpływu na parametry wzrokowe, występowanie niepożądanych zjawisk 

świetlnych, czułość kontrastową, niezależność od okularów, satysfakcję pacjenta po wykonanym 

zabiegu operacyjnym i wszczepieniu soczewki trzyogniskowej (Acrysof IQ PanOptix i Acriva reviol Tri-

ed) i soczewki o wydłużonej ogniskowej (Tecnis Symfony). 

Cel był realizowany poprzez ocenę: 

- w jakim stopniu implantacja soczewek trzyogniskowych i o wydłużonej ogniskowej wpływa na 

widzenie do bliży, dali i na odległość pośrednią. 

- stopnia uniezależnienia pacjenta od okularów 

- stopnia w jakim implantacja soczewek trzyogniskowych i soczewki o wydłużonej ogniskowej wpływa 

na komfort życia pacjenta i jakość widzenia po operacji 

 

Materiał i metody 

Analizie poddano  wszczepy jednooczne oraz wszczepy obuoczne u pacjentów, u których wykonano 

usunięcie własnej soczewki metoda fakoemulsyfikacji i wszczepienie odpowiedniej soczewki 

wieloogniskowej. 

Analizowano wyniki uzyskane z wszczepu soczewek wieloogniskowych: 

- wszczep jednooczny soczewka trzyogniskowa Acrysoft IQ PanOptix 

- wszczep jednooczny soczewka trzyogniskowa Acriva Reviol Tri-ED 

- wszczep obuoczny soczewka o wydłużonej ogniskowej Tecnis Symfony – badano w : 

1. W jednej grupie wszczep jednooczny (oko dominujące) gdzie soczewka była kalkulowana na 

emetropię.  

2. Druga grupa to wszczepy obuoczne gdzie w oku dominującym kalkulowano soczewkę na 

emetropię, a w oku niedominującym na małą miopię -0,75D oceniano w tej grupie widzenie 

obuoczne. 

Badanie przeprowadzono przed operacją, oraz po 1, 3 i 6 miesiącach.  

Ocenie poddano: 

- zmiany wady refrakcji – ekwiwalent sferyczny (ES) 

- zmiany krzywizny rogówki (K1,K2) 

- zmiany ciśnienia wewnątrzgałkowego (T) 

- zmiany średnicy źrenicy w warunkach skotopowych (PD skoto) 

- zmiany ostrości wzroku do dali , bliży i odległości pośrednich bez korekcji oraz w najlepszej korekcji 

(UCDVA, UCNVA, UCIVA,BCDVA,BCNVA,BCIVA) 



- zmiany czułości kontrastowej pooperacyjnej i porównanie jej do wartości prawidłowych dla danej 

normy wiekowej (CS) 

- krzywą zamglenia 

- najlepszą odległość do czytania (OPTIDS) 

- satysfakcję pacjenta ocenianą za pomocą ankiety VF-14 

- występowanie zjawisk fotooptycznych po operacji 

- stopień uzależnienia pacjenta po operacji od okularów (SD) 

Do porównania wyników w trzech kolejnych pomiarach wykorzystano test  nieparametryczny 

ANOVA, a porównanie wyników pomiędzy dwoma zależnymi pomiarami wykonano przy użyciu testu 

kolejności par Wilcoxona. Przyjęto poziom istotności p<0,05  

 

Wyniki 

Przed zabiegiem nieskorygowana ostrość wzroku do dali (UCDVA) dla grupy pacjentów wynosiła z 

soczewką Acrysof IQ PanOptix 0,93, Acriva reviol Tri-ED 0,8, Tecnis Symfony (Oko dominujące) 0,73, 

Tecnis Symfony OPL 0,6. Po zabiegu uległa istotnie statystycznej poprawie i utrzymywała się w całym 

okresie obserwacji na podobnym poziomie. Dla grupy pacjentów z soczewką Acrysof IQ Pan Optix w 

1,3,6 miesiącu od zabiegu wynosiła średnio odpowiednio 0,04,0,02 i 0,00, dla soczewki Acriva Reviol 

Tri-ED w 1,3,6 miesiącu od zabiegu odpowiednio 0,05, 0,04, 0,03, dla grupy pacjentów z soczewka 

Tecnis Symfony (oko dominujące) 0,09, 0,1, 0,03, A dla Tecnis Symfony OPL odpowiednio 0,01, -0,04, 

-0,05. Wszyscy pacjenci uzyskali poprawę ostrości wzroku do dali bez korekcji w porównaniu do 

ostrości wzroku przed zabiegiem operacyjnym. 

Przed zabiegiem ostrość wzroku do bliży,  wynosiła dla grupy pacjentów z soczewką Acrysof IQ 

PanOptix 6,43, dla Acriva Reviol Tri-ED 6,5, dla Tecnis Symfony (oko dominujące) 10,93, a dla Tecnis 

Symfony OPL 7,65. Po zabiegu ostrość wzroku do bliży wynosiła średnio dla grupy pacjentów z 

soczewką Acrysof IQ PanOptix w 1,3,6 miesiącu od zabiegu odpowiednio 1,15, 0,80 i 0,63, dla 

soczewki Acriva Reviol Tri-ED odpowiednio 1,64, 1,93 i 1,55, dla grupy pacjentów z soczewka Tecnis 

Symfony (oko dominujące)1,96, 1,46, 1,68, a dla Tecnis Symfony OPL odpowiednio 0,96, 0,54, 0,68. 

Uzyskana poprawa ostrości wzroku do bliży była istotna statystycznie dla wszystkich badanych grup 

pacjentów (p<0,001), i stabilna w całym okresie obserwacji. 

Analiza ostrości wzroku na odległość pośrednią wykazała istostność statystyczną dla grupy pacjentów 

z soczeką Tecnis Symfony (oko dominujące) pomiędzy pierwszym a trzecim miesiącem (p=0,021) i 

pomiędzy pierwszym a szóstym miesiącem (p=0,033) oraz dla pacjentów z soczewką Tecnis Symfony 

OPL (p=0,02). We wszystkich badanych grupach pacjentów uzyskano średnie widzenie pośrednie na 

poziomie odpowiednio dla Acrysof IQ PanOptix 3,2, Acriva Reviol Tri-ED 3,06, Tecnis Symfony (oko 

dominujące) 2,82 i Tecnis Symfony OPL  0,90. 

Wartości krzywych zamglenia były istotnie różne statystycznie dla Tecnis Symfony i dla Acrysof IQ 

PanOptix i Acriva Reviol Tri-ED, dla tych dwóch ostatnich nie wykazano różnic statystycznie 

zamiennych w zakresie rozogniskowania od 0 do -1.5D.  W zakresie od -1.5 d0 -4.0D rozogniskowania 

wartości krzywej zamglenia były statystycznie różne dla Acrysof IQ PanOptix i Tecnis Symfony oraz 

Acrysof IQ PanOptix  i Acriva Reviol Tri-ED, oraz nieistotne statystyczne dla Acriva REviol Tri-ED i 

Tecnis Symfony. 



Analizując poziom zależności od korekcji okularowej w poszczególnych grupach badanych 

stwierdzono, że pacjenci z soczewką Acrysof IQ PanOptix w 90% są niezależni od okularów, jedynie 

10% pacjentów czasami używa okularów głównie do czytania, kolejna grupa to pacjenci z soczewką 

Acriva Reviol Tri-ED którzy w 75% są całkowicie niezależni od okularów a jedynie w 25% czasami 

używają okulary do czytania. Grupa pacjentów z soczewką Tecnis Symfony wszczepioną do oka 

dominującego w 35% korzysta z okularów do czytania, natomiast grupa z tą samą soczewka ale 

wszczepioną obuocznie w układzie mikromonowizji w 100% jest niezależna od okularów. 

W szóstym miesiącu po zabiegu wartości przedstawiały się następująco dla Acrysof IQ PanOptix VF-

14 -  88,30%, Acriva Reviol Tri-ED VF-14 - 92,77%, a dla Tecnis Symfony VF-14 - 59,3%. We wszystkich 

grupach badanych uzyskano istotnie statystyczne różnice dla Acrysof IQ PanOptix p<0,001, Acriva 

Reviol Tri-ED p<0,001, Tecnis Symfony p=0,002. 

 

Wnioski 

Implantacja soczewek trzyogniskowych Acrysof IQ PanOptix i Acriva Reviol Tri-ED w grupie badanych 

pacjentów doprowadziła do uzyskania bardzo dobrego widzenia do dali bliży i na odległość 

pośrednią. Pacjenci we wszystkich 3 konfiguracjach uzyskali wysoką  niezależność od okularów.  

Pacjenci z soczewką Tecnis Symfony kalkulowaną na emetropię uzyskują dobre widzenie od dali do 

odległości pośrednich, układ mikromonowizji czyli implantacja tej samej soczewki Tecnis Symfony 

oko dominujące kalkulowane na emetropię, a niedominujące na małą miopię (-0,75 D) prowadzi do 

uzyskania dobrego widzenia na wszystkie dystanse, i wysoką niezależność od okularów. 
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ABSTRACT 

 

Introduction  

With aging, the natural lens loses the ability to accommodate, and a condition called presbyopia can 

develop. In the natural  lens,  various processes of aging take place, and with time, cataracts can 

develop. 

Cataract surgery and the correction of presbyopia are aimed not only to improve vision, but also to 

obtain good quality of vision for different distances – to far, near, and intermediate distances. This is 

why, more and more often, cataract surgeons use multifocal lenses; in a similar way to the natural 

lens, these allow us to see in good quality of vision at all distances and provide high independence 

from glasses. 

Bifocal intraocular lenses have been used to correct presbyopia for many years. This solution allowed 

good vision achievement for two distances, distant and near. Trifocal lenses and an extended depth 

of focal lens appeared on the market recently. 

Despite of these excellent features, we always have to remember about appropriate qualification of 

the patient and remember about the drawbacks of multifocal lenses, especially the undesirable light 

effects such as halo and glare, especially in poor lighting conditions. 

 



Purpose of dissertation 

The aim of this study is to determine the effect on visual parameters, the occurrence of undesirable 

light phenomena, contrast sensitivity, independence from spectacles, patient satisfaction after 

surgery and implantation of a trifocal lens (Acrysof IQ PanOptix and Acriva Reviol Tri-Ed) and 

extended focal length lenses (Tecnis Symfony). 

The goal was implemented by assessing: 

- to what extent the implantation of trifocal lenses and EDOF lens improved near, intermediate, and 

distance vision 

- the level of spectacle independence  

- the degree to which the implantation of trifocal lenses and EDOF lens affected the patient's comfort 

of life and the quality of vision after cataract surgery 

 

Material and methods 

The analysis included monocular and binocular implants in patients who underwent 

phacoemulsification with implantation of the appropriate multifocal lens. 

 The following results were analyzed: 

-  Acrysoft IQ PanOptix lens monocular implant 

-  Acriva Reviol Tri-ed lens monocular implant 

-  Tecnis Symfony lens  binocular implant 

The following tests were performed: 

1. First group, a one-eyed implantation (dominant eye) where the lens was calculated for 

emmetropy. 

2. The second group are binocular implants where in the dominant  eye the lens was calculated for 

emmetropy, and in the non-dominant eye for low myopia ( -0.75D), binocular vision was evaluated in 

this group. 

The exams were performed before surgery, and in 1-, 3- and 6-months after surgery. 

The following parameters were evaluated: 

- refractive error - spherical equivalent (ES) 

- corneal curvature (K1, K2) 

- intraocular pressure (T) 

- pupil diameter in scotopic conditions (PD skoto) 

- visual acuity to distance, near, and intermediate distances without correction and with the best 

correction (UCDVA, UCNVA, UCIVA, BCDVA, BCNVA, BCIVA) 

- post-operative contrast sensitivity (CS) 

- defocus curve 



- best reading distance (OPTIDS) 

- patient satisfaction evaluated by  using the VF-14 questionnaire 

- the occurrence of photopic  phenomena after surgery 

- the degree of patient’s spectacle independence after the surgery  (SD) 

The non-parametric ANOVA test was used to compare the results in three consecutive 

measurements, and the comparison of the results between the two dependent measurements was 

made using the Wilcoxon paired test. The level of significance was p <0.05 

 

Results 

Before the surgery, the uncorrected visual acuity (UCDVA) for the Acrysof IQ PanOptix group was 

0.93 , Acriva reviol Tri-ED 0.8, Tecnis Symfony (dominant eye) 0.73, Tecnis Symfony ( boths eyes) 0.6. 

We noticed statistically significant improvement after the surgery, and results were maintained 

throughout the follow-up period at a similar level. UNCVA for the group of patients with the Acrysof 

IQ  Pan Optix at 1-, 3-, 6-months after surgery was 0,04, 0,02 and 0.00 mean value respectively, for 

the Acriva Reviol Tri-ED lens at 1,3,6 months after surgery 0.05, 0.04, 0.03, for the group of patients 

with the Tecnis Symfony lens (dominant eye) 0.09, 0.1, 0.03, and for Tecnis Symfony in 

micromonovision setuop 0.01, -0.04, , -0.05 respectively. After surgery uncorrected distant visual 

acuity in all patients improved significantly compared to the UCDVA before surgery. 

Before the surgery, UCNVA was for the group of patients with the Acrysof IQ PanOptix 6.43 , for the 

Acriva Reviol Tri-ED 6.5, for the Tecnis Symfony (dominant eye) 10.93, and for the Tecnis Symfony 

bilaterally 7.65 mean value . After the surgery, the UCNVA for the group of patients with the Acrysof 

IQ PanOptix at 1,3,6 months from the surgery was 1,15, 0,80 and 0,63 respectively, for the Acriva 

Reviol Tri-ED lens 1.64, 1.93 and 1.55 respectively, for the group of patients with the Tecnis Symfony 

lens (dominant eye) 1.96, 1.46, 1.68, and for Tecnis Symfony bilaterally: 0.96, 0.54, 0.68 respectively.  

Improvement in uncorrected near visual acuity was statistically significant for all examined groups of 

patients (p <0.001), and was stable throughout the follow-up period. 

Analysis of visual acuity at an intermediate distance (UCIVA ) showed statistical significant difference 

for the group of patients with Tecnis Symfony (dominant eye) between the first and third month (p = 

0.021) and between the first and six months (p = 0.033)  for patients with bilaterally implanted Tecnis 

Symfony  ( p = 0.02). In all groups of patients, mean uncorrected intermediate vision was for Acrysof 

IQ PanOptix 3.2, Acriva Reviol Tri-ED 3.06, Tecnis Symfony (dominant eye) 2.82 and Tecnis Symfony 

bilaterally 0.90, respectively. 

Values of defocus curves were significantly different for Symfony , Panoptix and Acriva; for the latter 

two there were no statistically significant differences in the defocus range from 0 to -1.5D. In the 

range from -1.5 to -4.0D defocusing, the defocus curve values were statistically significant for 

Panoptix vs  Symfony and  Panoptix vs Acriva, and not statistically significant  

for Acriva vs. Symfony. 

The level of spectacle dependence  was found that patients with Acrysof IQ PanOptix lens were 90% 

independent of glasses, only 10% of patients sometimes use glasses mainly for reading, the group 

with the Acriva Reviol Tri-ED lens was  in 75% completely independent of glasses and only 25% 

sometimes used  glasses for reading. The group of patients with the Tecnis Symfony lens implanted in 



dominant eye need glasses for near distance in  35%, while the group with the same lens but 

implanted binocular in the micromovision configuration is 100% independent of the glasses. 

After the six month follow-up, patient satisfactions were as follows;  for Acrysof IQ PanOptix VF-14 - 

88.30%, Acriva Reviol Tri-ED VF-14 - 92.77%, and for the Tecnis Symfony VF-14 - 95.3%, and they 

were statistically significant differences compared to exams before surgery,    Acrysof IQ PanOptix p 

<0.001, Acriva Reviol Tri-ED p <0.001, Tecnis Symfony p = 0.002. 

 

Conclusions 

Implantation of trifocal lenses Acrysof IQ PanOptix and  Acriva Reviol Tri-ED allows patients to reach 

very good near, intermediate, and distant visual acuity, and a high level  

of spectacle independence. 

Patients with implanted  Tecnis Symfony lens calculated for emmetropy reach  good continuous 

vision from infinity up to 60 cm. 

Implantation of the  Tecnis Symfony lens in the micromonovision configuration - the dominant eye 

calculated for emetropy, and not dominating for a small myopia (-0.75 D), allows patients reach good 

continuous vision from distance up to 40 cm, and high level of spectacle independence. 


