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STRESZCZENIE 

WSTĘP 

Zaćmę starczą definiuje się jako występowanie zmętnienia soczewki, niezależnie od ostrości wzroku 

pacjenta. Jej patogeneza jest wieloczynnikowa i nie do końca wyjaśniona. Powszechnie uważa się, iż 

jest ona wynikiem procesu starzenia soczewki.  

Głównym subiektywnym objawem zaćmy starczej jest pogorszenie się ostrości wzroku, przymglenie 

obrazu oraz zaburzone poczucie kontrastu. Objawy te, dotyczą wszystkich rodzajów zaćmy, 

aczkolwiek stopień upośledzenia widzenia zależy od jej typu oraz lokalizacji zmętnienia. 

Głównym wskazaniem do leczenia zaćmy starczej jest pogorszenie się ostrości wzroku oraz spadek 

jakości życia pacjenta, wynikający z upośledzonego widzenia. 

Na dzień dzisiejszy, jedynym skutecznym leczeniem zaćmy starczej jest leczenie operacyjne.  

Obecnie, złotym standardem jest operacja zaćmy techniką koaksjalnej fakoemulsyfikacji z 

jednoczasowym wszczepieniem zwijalnej sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej z zastosowaniem 



mini-cięcia. Postęp technologiczny ostatnich lat umożliwił konwersję do techniki bimanualnej i 

pozwolił na dalsze zmniejszenie rozmiaru cięcia rogówkowego do mikrocięcia. 

Technika bimanualna MICS, opatentowana została przez Prof. Jorge Alió w 2003 roku. Jej 

innowacyjność obejmuje zmniejszenie rozmiaru cięcia rogówkowego poniżej 2.0 mm oraz 

oddzielenie infuzji płynu od jego aspiracji poprzez dwie oddzielne kaniule. Sprawna dynamika 

płynowa przy równoczesnym zmniejszeniu energii ultradźwięków dostarczanych do wnętrza gałki 

ocznej przekłada się na  szybsze gojenie się rany, krótszą rehabilitację wzrokową oraz minimalizuje 

astygmatyzm indukowany chirurgicznie. Taka zmiana koncepcji chirurgicznej czyni zabieg minimalnie 

traumatyzującym. 

7.2. CEL PRACY 

Głównymi celami pracy były: ocena i porównanie przedoperacyjnej oraz pooperacyjnej wartości 

keratometrii rogówkowej, indukcji astygmatyzmu indukowanego chirurgicznie (SIA) obliczonego 

metodą analizy wektorowej oraz dekompozycji wektora, osiągniętej przez pacjentów 

nieskorygowanej (UCDVA) oraz najlepiej skorygowanej pooperacyjnej ostrości wzroku (BCDVA) w 

dwóch grupach pacjentów, poddanych zabiegowi operacji zaćmy techniką bimanualną z 

zastosowaniem cięcia rogówkowego o szerokości 1.4 mm lub 1.8 mm  

z implantacją sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej MJ14 INCISE oraz ustalenie, która  

z technik w mniejszym stopniu ingeruje w architekturę rogówki oraz zapewnia szybszą pooperacyjną 

rehabilitację wzrokową. 

7.3. MATERIAŁ I METODYKA 

Do prospektywnego badania  włączono 102 oczu 95 pacjentów i podzielono ich na dwie równe grupy. 

Do pierwszej grupy włączono 51 oczu 46 pacjentów i poddano ich operacji zaćmy techniką 

bimanualną z zastosowaniem cięcia rogówkowego o szerokości 1.4 mm. Do grupy drugiej włączono 

51 oczu 49 pacjentów i poddano ich operacji zaćmy techniką bimanualną  

z zastosowaniem cięcia rogówkowego o szerokości 1.8 mm.  

Kryterium włączenia do badania stanowiły: zmętnienie soczewki w stopniu 2-6 w skali LOCS III, brak 

kryteriów wykluczających oraz uzyskana zgoda pacjenta na zabieg. 

Kryterium wyłączenia z badania stanowiły: wrodzone wady anatomiczne gałki ocznej, przebyte urazy 

gałki ocznej, przebyte operacje gałki ocznej, przebyte lub istniejące stany zapalne gałki ocznej, 

choroby zwyrodnieniowe gałki ocznej, w tym dystrofie rogówki oraz ektazje rogówki, astygmatyzm 

nieregularny, choroby okulistyczne mogące potencjalnie wpłynąć na pooperacyjną ostrość wzroku,  

zdiagnozowane u pacjenta choroby autoimmunologiczne oraz cukrzyca. 

Podczas kwalifikacji pacjenta do zabiegu operacji zaćmy zebrano wywiad lekarski, wykonano 

refrakcję obiektywną i subiektywną oraz oceniono nieskorygowaną oraz najlepiej skorygowaną 

ostrość wzroku do dali, topografię rogówkową, tonometrię aplanacyjną Goldmanna, badanie w 

lampie szczelinowej przedniego odcinka i ocenę stopnia zaawansowania zaćmy w systemie LOCS III 

oraz  ocenę dna oka. 

Podczas kontroli w pierwszym tygodniu, w pierwszym oraz trzecim miesiącu po operacji wykonano 

refrakcję obiektywną i subiektywną oraz oceniono nieskorygowaną oraz najlepiej skorygowaną 

ostrość wzroku do dali, topografię rogówkową, tonometrię aplanacyjną Goldmanna, badanie 

przedniego i tylnego odcinka w lampie szczelinowej oraz ocenę położenia sztucznej soczewki 



wewnątrzgałkowej i jej ewentualnych odchyleń od normy. Astygmatyzm indukowany chirurgicznie 

(SIA) obliczono metodą analizy wektorowej oraz dekompozycji wektora. 

7.4. WYNIKI 

Średnia UCDVA w grupie 1.4 mm z poziomu 0,15 (0,08-0,21), w pierwszym tygodniu po operacji, 

uległa poprawie do 0,64 (0,57-0,71), w pierwszym miesiącu po operacji do 0,64 (0,57-0,72) oraz w 

trzecim miesiącu po operacji do 0,73 (0,65-0,80). Średnia UCDVA w grupie 1.8 mm z poziomu 0,16 

(0,07-0,25), w pierwszym tygodniu po operacji, uległa poprawie do 0,62 (0,54-0,70), w pierwszym 

miesiącu po operacji do 0,66 (0,58-0,75) oraz w trzecim miesiącu po operacji do 0,72 (0,64-0,80). Nie 

zaobserwowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami w wymienionych punktach 

kontrolnych. 

Średnia BCDVA w grupie 1.4 mm z poziomu 0,23 (0,18-0,27), w pierwszym tygodniu po operacji, 

uległa poprawie do 0,89 (0,85-0,93), w pierwszym miesiącu po operacji do 0,96 (0,93-0,99) oraz w 

trzecim miesiącu po operacji do 1,00 (0,97-1,02). Średnia BCDVA w grupie 1.8 mm z poziomu 0,22 

(0,18-0,27), w pierwszym tygodniu po operacji uległa poprawie do 0,86 (0,82-0,91), w pierwszym 

miesiącu po operacji do 0,95 (0,92-0,98) oraz w trzecim miesiącu po operacji do 0,96 (0,94-0,98). Nie 

zaobserwowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami w wymienionych punktach 

kontrolnych. W pierwszym tygodniu po operacji odsetek oczu z BCDVA poniżej 0,7 występował 

istotnie częściej w grupie 1.8 mm. 

Średnia keratometria w grupie 1.4 mm przed operacją wynosiła 43,73 (43,31-44,15) D, w pierwszym 

tygodniu po operacji 43,72 (43,28-44,16) D, w pierwszym miesiącu po operacji 43,70 (43,27-44,13) D 

oraz w trzecim miesiącu po operacji 43,61 (43,21-44,01) D. Średnia keratometria w grupie 1.8 mm 

przed operacją wynosiła 43,87 (43,47-44,27) D, w pierwszym tygodniu po operacji 43,77 (43,34-

44,21), w pierwszym miesiącu po operacji 43,89 (43,46-44,31) D oraz w trzecim miesiącu po operacji 

43,85 (43,34-44,36) D. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami w 

wymienionych punktach kontrolnych oraz nie zaobserwowano istotnych statystycznie zmian w 

trzymiesięcznej obserwacji w średniej wartości keratometrii w obu grupach. 

Średnia wartość wektora SIA w pierwszym tygodniu po operacji w grupie 1.4 mm wyniosła 0,39 (0,31-

0,47) D, a w grupie 1.8 mm 0,43 (0,33-0,53) D (p=0,86). W pierwszym miesiącu po operacji w grupie 

1.4 mm wyniosła 0,34 (0,28-0,40) D, a w grupie 1.8 mm BiMICS 0,41 (0,31-0,51) D (p=0,64). W 

trzecim miesiącu po operacji w grupie 1.4 mm wyniosła 0,26 (0,21-0,31) D, a w grupie 1.8 mm 0,39 

(0,31-0,48) D (p=0,04). 

Średnia wartość wektora C90 w pierwszym tygodniu po operacji w grupie 1.4 mm wyniosła 0,24 

(0,16-0,31) D, a w grupie 1.8 mm 0,25 (0,15-0,34) D (p=0,95). W pierwszym miesiącu po operacji w 

grupie 1.4 mm wyniosła 0,16 (0,10-0,21) D, a w grupie 1.8 mm 0,25 (0,16-0,34) D (p=0,14). W trzecim 

miesiącu po operacji w grupie 1.4 mm wyniosła 0,09 (0,06-0,12) D, a w grupie 1.8 mm 0,19 (0,12-

0,26) D (p=0,05). 

Średnia wartość wektora C0 w pierwszym tygodniu po operacji w grupie 1.4 mm wyniosła 0,15 (0,09-

0,21) D, a w grupie 1.8 mm 0,17 (0,12-0,23) D (p=0,15). W pierwszym miesiącu po operacji w grupie 

1.4 mm wyniosła 0,18 (0,12-0,24), a w grupie 1.8 mm 0,16 (0,11-0,21) D (p=0,85). W trzecim miesiącu 

po operacji w grupie 1.4 mm wyniosła 0,17 (0,12-0,22) D, a w grupie 1.8 mm 0,20 (0,13-0,27) 

(p=0,50). 

7.5. WNIOSKI 



W oparciu o przeprowadzone badania i analizy stwierdzono, iż technika bimanualna z  

zastosowaniem 1.4 mm oraz 1.8 mm szerokości cięcia, w trzymiesięcznej obserwacji, zapewnia 

porównywalne wyniki czynnościowe nieskorygowanej oraz najlepiej skorygowanej ostrości wzroku 

do dali, aczkolwiek to technika bimanualna z zastosowaniem 1.4 mm szerokości cięcia zapewnia 

szybszą rehabilitację wzrokową w pierwszym tygodniu po operacji. 

W przypadku obu technik operacyjnych nie zaobserwowano istotnych zmian w  pooperacyjnej 

keratometrii rogówki.  

Stwierdzono, iż w okresie trzymiesięcznej obserwacji, mniejsza indukcja astygmatyzmu 

pooperacyjnego oraz wektorów C90 i C0 nastąpiła w technice bimanualnej z  zastosowaniem 1.4 mm 

szerokości cięcia. Tym samym okazała się ona techniką mniej traumatyzującą. 

Obie metody są wysoce bezpieczne dla pacjentów, nie zaobserwowano powikłań śród- oraz 

pooperacyjnych. 

  

 

8. ABSTRACT 

8.1. INTRODUCTION 

A senile cataract is defined as the presence of lens opacities irrespective of the patient's visual acuity. 

Its pathogenesis is multifactorial and not fully explained.  

It is widely believed that it is the result of the aging process of the lens. 

The main subjective symptom of the senile cataract is deterioration of visual acuity, claudy image 

and disturbed sense of contrast. These symptoms concern all types of cataracts, although the degree 

of vision impairment depends on its type and location  of the opacities. 

The main indication for the treatment of senile cataract is visual acuity deterioration and decrease of 

the quality of life of the patient, resulting from impaired vision. 

At present, the only effective treatment of senile cataract is surgical treatment. 

Currently, the golden standard is small incision cataract surgery with the use of coaxial 

phacoemulsification technique with simultaneous implantation of a foldable artificial intraocular 

lens. However, technological advances in recent years, have enabled the conversion to a bimanual 

technique and allowed for a further reduction of the incision’s size. 

Bimanual MICS technique was patented by Prof. Jorge Alió in 2003. Its innovation includes reduction 

of the incision size below 2.0 mm and separation of the liquid infusion from its aspiration through 

two separate cannulas. Efficient fluid dynamics with reduced energy of ultrasound delivered to the 

inside of the eyeball provides faster wound healing, shorter visual rehabilitation and minimizes 

surgically induced astigmatism. Such a change in the surgical concept makes the procedure minimally 

traumatic. 

8.2. AIM OF THE STUDY 

The aim of the study was to assess and compare patients' pre- and postoperative corneal 

keratometry, to analyse surgically induced astigmatism (SIA) in vectorial analysis method and 

vectorial decomposition method, to assess and compare patients' uncorrected (UCDVA) and best-



corrected distance visual acuity (BCDVA) after the operation in two groups of patients undergoing 

bimanual microincision technique cataract surgery (BiMICS) with the use of corneal incision width of 

1.4 mm or 1.8 mm and with the implantation of an artificial intraocular lens MJ14 INCISE and to 

establish which technique is less invasive and provides faster visual recovery. 

8.3. MATERIALS AND METHODS 

Prospective comparative study involved 102 eyes of 95 patients. All patients were divided into two 

equal groups. The first group included 51 eyes of 46 patients and they were operated with 1.4 mm 

BiMICS technique. The second group included 51 eyes of 49 patients and they were operated with 

1.8 mm BiMICS technique. 

The inclusion criteria were: lens opacity in the 2-6 LOCS III scale, no exclusion criteria and the 

patient's consent to the procedure. 

Exclusion criteria included: congenital anatomical defects of the eyeball, previous eye trauma and 

surgery, ocular inflammation, ocular degenerative diseases, including corneal dystrophies and 

corneal ectsia, irregular astigmatism, ophthalmologic diseases potentially affect postoperative visual 

acuity, diagnosed autoimmune diseases and diabetes. 

During the qualification procedure, a medical history was collected, objective and subjective 

refraction, UCDVA and BCDVA, corneal topography and Goldmann aplanation tonometry were 

performed, anterior and posterior segment were examined and cataract grade was assessed in the 

LOCS III scale.  

One week, one and three months after the operation, objective and subjective refraction, UCDVA 

and BCDVA, corneal topography, Goldmann aplanation tonometry were performed, SIA, C90 and C0 

vectors were analysed, anterior and posterior segment were examined and the position of the 

artificial intraocular lens and its possible decentration was evaluated. 

8.4. RESULTS 

The mean UCDVA in the 1.4 mm group improved from 0.15 (0.08-0.21) first week after the surgery to 

0.64 (0.57-0.71), first month after the surgery to 0, 64 (0.57-0.72) and three months after the surgery 

to 0.73 (0.65-0.80).  

The mean UCDVA in the 1.8 mm group imroved from 0.16 (0.07-0.25) first week after the surgery to 

0.62 (0.54-0.70), first month after the surgery to 0, 66 (0.58-0.75) and three months after the Surgery 

to 0.72 (0.64-0.80). There were no statistically significant differences between the groups at any 

follow up. 

The mean BCDVA in the 1.4 mm group improved from 0.23 (0.18-0.27) first week after the surgery to 

0.89 (0.85-0.93), first month after the surgery to 0, 96 (0.93-0.99) and three months after the surgery 

to 1.00 (0.97-1.02).  

The mean BCDVA in the 1.8 mm group imroved from 0.22 (0.18-0.27) first week after the surgery to 

0.86 (0.82-0.91), first month the after surgery to 0, 95 (0.92-0.98) and three months after the Surgery 

to 0.96 (0.94-0.98). There were no statistically significant differences between the groups a tany 

follow up. In the first week after the surgery, eyes with BCDVA below 0.7 were statistically significant 

more frequent in the 1.8 mm group. 



The mean keratometry in the 1.4 mm group before surgery was 43.73 (43.31-44,15) D, in the first 

week after the surgery 43.72 (43.28-44,16) D, in the first month after the surgery 43, 70 (43.27-

44,13) D and in the third month after the surgery 43.61 (43.21-44,01) D.  

The mean keratometry in the 1.8 mm group before surgery was 43.87 (43.47-44 , 27) D, in the first 

week after the surgery 43,77 (43,34-44,21), in the first month after the surgery 43,89 (43,46-44,31) D 

and in the third month after the surgery 43,85 (43,34-44,36) D. There were no statistically significant 

differences between the groups at any follow up and there were no statistically significant changes in 

mean keratometry in both groups in three months time. 

The mean value of the SIA vector in the first week after the surgery in the 1.4 mm group was 0.39 

(0.31-0.47) D, and in the 1.8 mm group 0.43 (0.33-0.53) D (p = 0, 86). In the first month after the 

surgery, in the 1.4 mm group was 0.34 (0.28-0.40) D, and in the 1.8 mm group 0.41 (0.31-0.51) D (p = 

0.64) . In the third month after the surgery, in the 1.4 mm group was 0.26 (0.21-0.31) D, and in the 

1.8 mm group 0.39 (0.31-0.48) D (p = 0.04) . 

The mean value of the C90 vector in the first week after the surgery in the 1.4 mm group was 0.24 

(0.16-0.31) D, and in the 1.8 mm group 0.25 (0.15-0.34) D (p = 0 95). In the first month after the 

surgery, the 1.4 mm group was 0.16 (0.10-0.21) D, and in the 1.8 mm group 0.25 (0.16-0.34) D (p = 

0.14). In the third month after the surgery in the 1.4 mm group it was 0.09 (0.06-0.12) D, and in the 

1.8 mm group 0.19 (0.12-0.26) D (p = 0.05) . 

The mean value of the C0 vector in the first week after the surgery in the 1.4 mm group was 0.15 

(0.09-0.21) D, and in the 1.8 mm group 0.17 (0.12-0.23) D (p = 0 15). In the first month after the 

surgery in the 1.4 mm group it was 0.18 (0.12-0.24), and in the 1.8 mm group 0.16 (0.11-0.21) D (p = 

0.85). In the third month after the surgery in the 1.4 mm group it was 0.17 (0.12-0.22) D, and in the 

1.8 mm group 0.20 (0.13-0.27) (p = 0.50). 

8.5. CONCLUSIONS 

Bimanual microincision cataract surgery technique with the use of 1.4 mm and 1.8 corneal incision 

size, in three months observation, provides comparable functional results of UCDVA and BCDVA, 

although in the first week after the operation, quicker visual recovery takes place in 1.4 mm BiMICS.  

No significant changes were observed in postoperative corneal keratometry in both groups. 

In three months observation, lower induction of SIA and C90 and C0 vectors occurred in 1.4 mm 

BiMICS. Thus, it turned out to be a less traumatic technique. 

Both methods are highly safe for patients, no intra- and postoperative complications were observed. 


