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Пропозиція комплексного планування для імплантації тороїдальних ІОЛ і

поліпшення рефракційних результатів

WARREN E. HILL, MD

Lenstar і тороїдальна
платформа T-Cone

До недавнього часу не вистачало логічного,
обґрунтованого підходу до планування імплантації
тороїдальних ІОЛ, і хірурги, як правило, спиралися на
серію значень кератометрії (K), отриманих до операції, для
забезпечення прийнятного післяопераційного результату
сферичних і циліндричних значень тороїдальної ІОЛ. Те,
чого не вистачало, і що стало ще одним і вирішальним
кроком на шляху вимірювання рогівки –підтвердження
правильності необхідної інформації для використання
разом з калькулятором тороїдальних ІОЛ.

ГРАМОТНИЙ ПІДХІД
Взагалі кажучи, закріплення рефракційних цілей з

тороїдальними ІОЛ потребує трьох основних елементів.
По-перше, необхідно визначити, як розподіляється
передня рогівкова рефракція для того, щоб встановити,
що астигматизм є симетричним і правильним. По-друге,
потрібно правильно визначити орієнтацію крутого
меридіану, що є основним чинником для визначення
точності розрахунку. І по-третє, потрібно виміряти різницю
оптичної сили між головними меридіанами. Хоча набір
K зчитувань потенційно може визначити другий і третій
елементи, для поліпшення результатів і впевненості
лікаря має бути спосіб підтвердити, що інформація, яку
буде використано є правильною.

Іншим, ніж просто отримувати набір зчитувань K,
більш обґрунтованим підходом для встановлення
орієнтації крутого меридіану в присутності симетричного
і правильного астигматизму є використання топографічної
карти осьової оптичної сили. Тороїдальна платформа T-
Cone, вбудована в Lenstar LS 900 (обидва виробництва
компанії Haag-Streit; рис. 1), не тільки генерує 6-мм карту
осьової оптичної сили передньої поверхні рогівки, а також
дозволяє користувачеві вручну підлагоджувати орієнтацію
крутого меридіану. В очах з правильним, симетричним
астигматизмом цього можна досягти просто проводячи
лінію через вершини рогівки і другу через центр двох
крутих ділянок, розташованих уздовж неї (рис. 2). Ця лінія
продовжується і там, де вона перетинається, фіксується
масштаб периферичної вісі. За рідкісними винятками,
така орієнтація може бути тільки за крутим меридіаном.
Бажано приділити пильну увагу астигматичним долям в 

центральній областІ 3,5 мм, тому що зміни в цій більш
центральній області, як правило, мають більший вплив,
ніж зміни в середніх і бокових областях.

Якщо отриманий вручну крутий меридіан не збігається з
тією ж інформацією від кератометру, K зчитування можливо
неправильні, або, може, пацієнту не можна встановлювати
тороїдалну ІОЛ через значний неправильний астигматизм,
асиметричний астигматизм, або за наявністю обох. Якщо ці
значення вишикуються в лінію, то K зчитування перевіряються
на різницю оптичної сили, і пацієнту, ймовірно можна буде
встановлювати тороїдальну ІОЛ.

Я вважаю, що для найбільш передбачуваних і
відтворюваних результатів спочатку повинна бути використана
тороїдальна платформа T-Cone Lenstar LS 900 для
підтвердження того, що передній рогівковий астигматизм

Рис. 1. Lenstar LS 900 .
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є і правильним, і симетричним. Крутий меридіан
потім визначається вручну, приділяючи особливій увазі
центральній зоні 3,5 мм, а різниця оптичної сили між
головними меридіанами перевіряється шляхом
підтвердження того, що обидва круті меридіани, той, що
визначається за К зчитуваннями, і той, що визначається
вручну за топографією, є узгодженими.

Коли серія зчитувань К правильно визначає крутий
меридіан, можна з упевненістю припустити, що
вимірювання оптичної сили були взяті в потрібному місці,
і що різниця в оптичної сили між меридіанами є також
вірно.

Якщо існує будь-яка невизначеність, я використовую
прилад компанії Javal-Schiotz, починаючи з визначення
вручну крутого меридіану з карти осьової оптичної сили
LENSTAR LS 900 T-Cone, для подвійної перевірки
відмінності оптичної сили.

ВСЕ В ОДНОМУ ПРИСТРОЇ
Для планування імплантації тороїдальної ІОЛ можливо

використовувати один єдиний пристрій Lenstar LS 900.
Його основною функцією завжди була кератометрія, але
зараз він надає користувачам більш глибоке знання про
тороїдальні ІОЛ. Тому що вимірювання є настільки
хорошими, наскільки це, як нам відомо, є можливим,
означає що ця технологія є важливим компонентом для
успіху рефракційних результатів з тороїдальними ІОЛ.

Відмінністю LENSTAR від інших приладів є те, що він дає
користувачеві більш, ніж просто числові значення.
Наприклад, розглядаючи осьові вимірювання, користувач
побачить чітко визначені відображення, представлені в
стилі занурення A-scan і, якщо це необхідно, може
поставити вимірювальні калібри точно в потрібних місцях,
для гарантування правильності вимірювань. Ця форма
перевірки вимірювань до прийняття користувачем можлива
також при кератометрії. Наприклад, менше, ніж оптимальна
кількість вимірювань внаслідок меншої, ніж оптимальної
поверхні ока можуть бути видалені і повторені. Для
вимірювань «від білого до білого», калібр, що перекриває
зображення ока, може бути легко скорегований.

БІЛЬШ ТОЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Включення добре мотивованого і логічного плану для

вимірювання рогівкового астигматизму може допомогти
зміцнити післяопераційні результати з тороїдальними ІОЛ.
До появлення тороїдальної платформи T-Cone я мав би
використовувати окремий топографічний пристрій, щоб
переконатися, що астигматизм пацієнта був правильним
і симетричним, вручну визначити орієнтацію крутого
меридіану, а потім виконати кератометрію з LENSTAR.

Дотаткове застосування платформи T-Cone дозволило
мені опустити додатковий окремий етап топографії, і
тепер я можу робити все необхідне для передопераційних
вимірювань на одному пристрої.

LENSTAR LS 900 не тільки надає користувачеві
вимірювання більш високого технологічного рівню, ніж
інші біометри, він також дозволяє перевіряти і визначати
вірними вимірювання для кератометрії, глибини передньої
камери, товщини кришталика і рогівки, осьової довжини,
і «від білого до білого».

Після LASIK, більше 90% пацієнтів знаходяться в
межах ± 0,50 D передбачуваної корекції. Хоча є ще кілька
проблем при операції  на кришталику, які утримують нас
від систематичного досягнення такого ж рівню точності,
LENSTAR LS 900 з тороїдальною платформою Т-Cone
роблять нас на  один крок ближче до цієї мети. n

Уоррен Е. Хілл (Warren Е Hill), MD, лікар приватної

практики при East Valley Ophthalmology в Меса,

штат Арізона. Доктор Хілл стверджує, що він є

оплачуваним консультантом компанії Haag-Streit.

З ним можна зв’язатися по тел: + 1 480 981 6130;

e-mail: hill@doctor-hill.com.

Рис. 2 . Приклад того, як може бути використана карта осьової

оптичної сили передньої рогівки LENSTAR LS 900 для визначення

крутих (чорний пунктир) і плоских (червоний пунктир) меридіанів

в центральній 3,5-мм зоні (заштрихована область).

Крутий меридіана розраховується шляхом креслення лінії через

вершини рогівки і центр кожної з двох астигматичних долей; це

зчитується з масштабу периферичної вісі.

Тому що вимірювання є наскільки
хорошими, наскільки це, як нам

відомо, є можливим, означає що ця
технологія є важливим
компонентом для успіху

рефракційних результатів з
тороїдальними ІОЛ.
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Універсальна формула Барретта II і формула True K, а також тороїдальний 

калькулятор Барретта забезпечують найкращі результати для тороїдальних, 

пострефракційних, і стандартних пацієнтів з катарактою.

GRAHAM D. BARRETT, MD, FRACO

Єдина формула

Все більш важливим стає досягнення прогнозованих 
результатів після катарактальної хірургії. Бльшість формул, 
як регресійних так і теоретичних, демонструють досить добрі 
результати для очей з середньою, але менш передбачувані 
для очей з короткою або довгою довжиною вісі (AL). 

В кінці 1980-х років, я запропонував Універсальну 
формулу, засновану на перетині двох очних яблук, що 
поділяє глибину передньої камери (ACD) на анатомічні та 
ІОЛ-пов’язані компоненти. Радіус очного яблука невідомий, 
але може бути виражений в термінах полінома третього 
порядку в тому числі AL, кератометрії (K), і оптичної ACD, 
отриманих з клінічних даних. Ефективне положення лінзи 
(ELP) виражається в термінах анатомічної глибини камери 
і фактора лінзи (LF).

ОНОВЛЕНА ФОРМУЛА
LF подібна до A-константи, хірургічного фактора або C-

константи з інших формул. Проте зовсім недавно я дізнався, 
що цей компонент ELP також залежить від анатомічних 
чинників, таких як AL, K, оптична ACD, товщина кришталика 
(LT), а також горизонталь «від білого до білого» (HWTW). 
Це відношення входить до останньої оновленої формули, 
відомої як Універсальна формула Барретта II. AL, K і 
оптична ACD є найбільш важливими змінними, але і LT і 
HWTW, обидві доступні на LENSTAR LS 900 (Haag-Streit), 
забезпечують додаткову точність формулі.

У серії зі 106 пацієнтів з високою міопією (ALS більше, 
ніж 26 мм) з Офтальмологічного центру ««Ein-Tal»» в 
Тель-Авіві, Ізраїль, Універсальна формула Барретта II з 
вищевказаними змінами зарекомендувала себе краще, 
ніж інші формули (рис. 1).1

Я порівняв ефективність формул на багатьох тисячах 
очей з різними моделями ІОЛ в наборах даних, що 
надаються Уорреном Е. Хіллом (Warren E. Hill), доктором 
медичних наук, і виявив, що Універсальна формула II 
забезпечує узгоджені результати незалежно від AL. На серії 
з 5 998 очей що включає об’єднані дані, 80.99% були в 
межах ± 0,50 D передбачуваної корекції (рис. 2). Середня 
абсолютна помилка прогнозованої рефракції була нижчою 
на коротких, середніх і довгих очах з Універсальною 
формулою Барретта II в порівнянні з формулами SRK/T, 
Holladay I, Hoffer Q, і Haigis.

БІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНА СТРАТЕГІЯ
Хоча у хірургів прийнято обрати свою формулу

залежно від AL, використання однієї формули є більш
перспективною стратегією. Вибір правильної ІОЛ для 
пацієнтів, які раніше перенесли LASIK або радіальну 
кератотомію (RК) є складним завданням, тому традиційна 
креатометрія більше не може відображати ефективну 
оптичну силу рогівкb; скоріше, вона має тенденцію до 
завищення значення True K. Прилади такі, як кератометр 
або топограф, фактично вимірюють передній радіус 

Рис. 1. Середня абсолютна помилка в прогнозованої рефракції за 

допомогою складних формул в серії з пацієнтами з сильною 

міопією..

Рис 2 . Об’єднані дані з 5998 очей: передбачувана помилка ІОЛ з 

SRK / T, Holladay I, Hoffer Q, Haigis і Універсальною формулою 

Барретта II
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кривизни і використовують передбачувану рефракцію для 
корекції оптичної сили задньої рогівки; Однак, цей метод 
передбачає нормальне співвідношення заднього радіусу 
до переднього, яке більше не є дійсним після рогівкової 
рефракційної процедури.

Багато рішень було запропоновано для вирішення проблем 
біометрії у пацієнтів, які раніше перенесли рефракційне 
хірургічне втручання, і яким зараз потрібно хірургічне 
втручання з приводу катаракти. Я розробив формулу True K, 
яка заснований на Універсальний формулі Барретта II, але 
розраховує модифіковане значення К для пострефракційних 
пацієнтів. Це вимагає введення виміряної з LENSTAR K, а 
також рефракції до і після LASIK. Формула також надає 
рішення подвійної K, адресоване проблемі, яка виникає, 
коли центральна К, що використовується для розрахунку 
вергенції, не відповідає периферичній K для розрахунку 
висоти.

Формула True K підходить для пацієнтів, які перенесли 
міопічеський або гіперметропічеський LASIK або RK. Хоча 
результати є більш точними, якщо доступна надійна 
рефракція до і після LASIK, формула може визначити 
необхідний імплантат, коли показники рефракційної динаміки 
є не доступними.

У порівняльному дослідженні середня абсолютна 
помилка для формули True K порівняно з формулою, що 
використовується з ASCRS калькулятором торїдальної 
ІОЛ, Trueа K була більш передбачуваною і відмінності між 
True К і іншими широко застосовуваними формулами були 
статистично значущими (персональні дані; рис. 3). Таким 
чином, Універсальна формула Барретта II і True K були 
визнані надійними формули для прогнозування оптичної сили 
ІОЛ в очах з різними AL, а також пацієнтів після LASIK. Однак, 
слід мати на увазі, що вибір правильної тороїдальної ІОЛ є 
більш складним тому що завжди необхідно враховувати 
абсолютну величину і вісь необхідного тороїдального 
циліндру.

КРИВИЗНА РОГІВКИ І АСТИГМАТИЗМ
Наше розуміння істинної природи кривизни рогівки і її 

сприяння астигматизму почалося з розвитком кератометрії 
по Емілю Жавалю (Louis Emile Java) у 1881 році.

Жавль зазначив, що він не може вирахувати загальний 
астигматизм ока шляхом вимірювання оптичної сили передньої 
рогівки з допомого його недавнього винаходу - креатометра 
Жаваля-Шіотца (Javal-Schiotz). Це явище відоме як Правило 
Жаваля і, як вважають, обумовлене сприянням задньої 
рогівки зворотному астигматизму в середньому у 0,50 D.

У своїй Новаторській лекції у 2012 році, Дуглас Д. Кох 
(Douglas D. Koch), MD, далі зазначив, що астигматизм 
задньої поверхні рогівки збільшується як сума збільшень 
прямого астигматизм; однак, він не знайшов жодного зв’язку 
із зворотним астигматизмом вимірюваного з передньої 
поверхні рогівки.2 Він запропонував Baylor номограму для 
вирішення цього питання, і я побудував теоретичну модель 
для пояснення спостережуваної поведінки.

Рогівка має унікальну архітектуру. Горизонтальний 
діаметр майже завжди більший, ніж вертикальний, і, отже, 
радіус задньої рогівки крутіший по вертикальному, ніж по 
горизонтальному меридіану. Ключовою особливістю моєї 
Універсальної формули II є те, що вона прогнозує циліарний 
діаметр. Це дозволяє мені побудувати горизонтальний і 
вертикальний діаметр рогівки і отримати криву задньої 
поверхні рогівки для кожного ока. Калькулятор використовує 
векторну математику і Універсальну формулу II для 
обчислення ELP, рогівкового вектору передбачуваної 
тороїдальної інтраокулярної лінзи, а також значення для 
задньої рогівки.

Я провів дослідження з моїм колегою, Аді Абдулафія (Adi 
Abulafia), MD, у пацієнтів з імплантацією тороїдальної лінзи. 
Пацієнтів було подано рефракції, а їх кератометрію 
вимірювали, використовуючи Lenstar, IOLMaster (Carl Zeiss
Meditec), або Pentacam (Oculus) для вимірювання задньої
рогівки.3 Після розширення зіниці, вісь вирівнювання була 

Рис.3. Порівняння формули True  K і формули, що використовуються 

з ASCRS калькулятором тороїдальної ІОЛ.

Рис. 4. Тороїдальний калькулятор Барретта у порівнянні тільки з 

калькулятором  тороїдальної ІОЛ Alcon і у поєднанні з Baylor 

номограмою або значеннями Pentacam ждя задньої рогівки.
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визначена на щілинної лампи. Ми порівняли відсоток
випадків в межах ± 0,50 D передбачуваної корекції і
значення центроїду з використанням тільки калькулятора
тороїдальної ІОЛ Alcon у поєднанні з Baylor номограмою
або значеннями Pentacam для задньої рогівки. Центроїд
Тороїдального калькулятора Барретта був близьким до 0
у 76% пацієнтів в межах ± 0,50 D прогнозованого
астигматизму. (Для отримання більш детальної інформації
про дане дослідження, див. статтю д-ра Абдулафія на
стор 9.)

Новий калькулятор виявисся більш точними, навіть
якщо задню рогівку було прийнято до розрахунку в Baylor
номограмі та коли вона була виміряна з Pentacam (рис. 4).
Я також проаналізував дані, щоб визначити відносний внесок
оцінювання хірургічно спричиненого астигматизму (SIA),
вирівнювання тороїдальної ІОЛ, а також метод розрахунку
необхідної оптичної сили тороїдальної ІОЛ стосовно
помилки в прогнозованому залишковому астигматизмі у
цих пацієнтів. Використання тороїдального калькулятора
Барретта має набагато більше значення у поліпшенні
прогнозу залишкового астигматизму, ніж помилки в оцінці
впливу SIA або вирівнювання тороїдальної ІОЛ.

Аналіз також показав, що доцільним є використання значення
центроїду для SIA, а не середнього або медіального. Я
рекомендував би використовувати значення типового
центроїду SIA у 0,10 D для 2,2- 2,4 міліметрового розрізу у
скориневій частині з Тороїдальним калькулятором Барретта,
а не у 0,35.D, що рекомендують для цієї мети типові середні
або медіальні значення SIA.

ВИСНОВОК
Універсальна формула Барретта II і формула True K, а

також Тороїдальний калькулятор Барретта є рішеннями для
прогнозування оптичної сили ІОЛ для очей, що потребують
тороїдальної ІОЛ, з різними AL, яким раніше було зроблено
рефракційне хірургічне втручання, і з астигматизмом. Таким
чином, ці інструменти можуть бути розглянуті як формули
для всіх сесій. n

Грем Д. Барретт (Graham D. Barrett), MD, FRACO,

ад’юнкт-професором офтальмології в Lions Eye Insti-

tute, і керівник  Кафедри офтальмології в у лікарні

Sir Charles Cairdner розташованих в Недлендсі,

Західна Австралія. Д-р Барретт заявляє, що він

має ліцензію на Універсальну формулу Барретта

У II до Haag-Streit для використання в LENSTAR. З

ним можна зв’язатися за тел.: +61 8 9381 0872;

e-mail: barrett@cyllene.uwa.edu.au.

1. Abulafia A, Barrett GD, Rotenberg M, et al. Intraocular lens
power calculation in eyes with axial lengths above 26.0 mm:
comparison of various formulas and methods. 
J Cataract Refract Surg. [In Press.]
2. Koch DD. Corneal optics for IOL selection: Cracking the code.
Paper presented at: the ASCRS annual meeting; April 20-24,
2012; Chicago.
3. Abulafia A, Barrett GD, Kleinmann G, et al. Prediction of re-
fractive outcome with toric intraocular lens implants.  J Catar-
act Refract Surg. [In Press.]
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Тороїдальний калькулятор Барретта може використовуватися для

розрахунку оптичної сили циліндру і вісі тороїдальної ІОЛ.

ADI ABULAFIA, MD 

Досягти цілі з
тороїдальними ІОЛ

Корекція рогівкового астигматизму за допомогою
тороїдальних ІОЛ стала стандартом лікування і засобом
поліпшення рефракційних результатів після катарактальної
хірургії. Тим не менш, результати є не завжди
передбачуваними. Під час моєї роботи в якості медичного
директора обчислювального блоку ІОЛ Офтальмологічного
центру «Ein-Tal» в Тель-Авіві, Ізраїль, я виявив, що навіть
з поправкою на ротаційне зміщення ІОЛ і неочікуваний,
спричинений хірургічним втручанням астигматизм (SIA)
не завжди можна пояснити кінцевий неочікуваний
післяопераційний астигматизм.

ДВА ВАЖЛИВИХ КОМПОНЕНТИ В
КОРЕКЦІЇ АСТИГМАТИЗМУ

Для оптимальної корекції астигматизму потрібно
точне вимірювання рогівки і надійний метод розрахунку
оптичної сили тороїдальної ІОЛ.

Точне вимірювання рогівки. Протягом багатьох років,
керівництвом з  кератометрії (K) було запропоноване
як пріоритетний метод для вимірювання рогівкового

астигматизму і визначення правильної вісі та необхідної
оптичної сили циліндру для тороїдальної ІОЛ. Ряд недавніх
робіт показали, що кілька пристроїв дають результати,
еквівалентні до керівництва з K.1’3

У дослідженні, проведеному на 35 добровольцях з
числа медичного персоналу «Ein-Tal»,4 ми порівняли
відтворюваність двох пристроїв LENSTAR (Haag-Streit) і
IOLMaster (Carl Zeiss Meditec).

Рис. 1. Двокутові діаграми відмінностей у виміряному рогівковому астигматизмі одних й тих самих очей через 1 тиждень з

використанням LENSTAR (ліворуч) і IOLMaster (праворуч).

Для оптимальної корекції
астигматизму потрібні два важливих
компоненти: (1) точне вимірювання

рогівки і (2) надійний метод
розрахунку оптичної сили

тороїдальної ІОЛ.
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LENSTAR показав кращу відтворюваність у порівнянні з
IOLMaster; абсолютна різниця в оптичної сили циліндру
була у 0,50 D або менше у 100% і у 82,9% очей з
LENSTAR і IOLMaster, відповідно (рис.1). Ці результати
можна віднести до 32 точок вимірювання, розташованих у
двох концентричних кільцях, з LENSTAR, на відміну від 6
точок вимірювання з IOLMaster. Інша потенційна перевага
LENSTAR є строгі критерії достовірності, які можуть бути
застосовані для кожного вимірювання, такі як значення
стандартних відхилень (SD) для плоских і крутих Ks і осей.
Надійний спосіб розрахунку оптичної сили тороїдальної ІОЛ.
На додаток до належних і відтворюваних вимірювань, метод
розрахунку оптичної сили тороїдальної ІОЛ має визначальне
значення в досягненні точних прогнозованих результатів.
Більшість калькуляторів тороїдальних ІОЛ використовують
фіксований коефіцієнт для визначення оптичної сили
тороїдальної ІОЛ в площині рогівки. Тим не менш, навіть із
серійним калькулятором тороїдальної інтраокулярної лінзи,
який використовує очікуване ефективне положення лінзи
(ELP), щоб передбачити оптичну силу тороїдальної ІОЛ в
площині рогівки, наші результати не завжди є оптимальними.

Дуглас Д. Кох (Douglas D. Koch), MD, підкреслив роль
задньої рогівки в оцінці кінцевого рогівкового астигматизму5,
що ставить під сумнів достовірність шляху, яким
офтальмологи, вимірюють значення загального рогівкового
астигматизму. Baylor троїдальна номограма, пізніше описана
Кохом із співавторами,6 базується на аналізі регресії, що
дають прямі вимірювання заднєрогівкового астигматизму7,
і розглядає цю проблему, беручи до уваги вплив задньої
рогівки за наявністю нормального (WTR) або зворотного
(ATR) рогівкового астигматизму.

Тороїдальний калькулятор Барретта (доступний на
www.ascrs.org/barrett-toric-calculator і www.apacrs.org/),
розроблений Гремом Д. Барреттом (Graham D. Barrett),
MD, буде доступний в LENSTAR найближчим часом. Цей
метод використовує ELP Універсальної формули Барретта
II у поєднанні з математичною моделлю для задньої
рогівки для розрахунку необхідної оптичної сили циліндру
і вісі для тороїдальних ІОЛ.

ПРИЧИНИ НЕОЧИКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Під час досліджень, проведених у Офтальмологічному

центрі «Ein-Tal», під керівництвом Ехуда І. Асія (Ehud I.
Assia), MD, і у співпраці з докторами Барреттом і Кохом, а
також Лі Ваном (Li Wang), MD,8 ми провели оцінку 68 очей
і розглядали два фактори, які, на нашу думку, могли б
сприяти отриманню неочікуваних результатів з
тороїдальними ІОЛ: (1) метод вимірювання рогівкового
астигматизму і (2) метод прогнозування необхідної оптичної
сили і вісі тороїдальної ІОЛ.

Рис. 2. Двокутові діаграми помилок у передбаченому залишковому астигматизмі за допомогою LENSTAR з Тороїдальним

калькулятором Барретта  (ліворуч) і стандартним калькулятором тороїдальної ІОЛ (праворуч)..

Інша потенційна перевага LENSTAR
- це строгі критерії достовірності, які
можуть бути застосовані для кожного

вимірювання, такі як значення
стандартних відхилень для плоских і

крутих Ks і осей
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Метою цього дослідження було порівняння помилки
прогнозованого залишкового астигматизму для різних
пристроїв вимірювання рогівки, а також при використанні
різних методів розрахунку тороїдальної ІОЛ. Ми виявили,
що LENSTAR і IOLMaster перевершували рогівковий
топографер Atlas (Carl Zeiss Meditec), а також що он-лайн
і комерційні тороїдальні калькулятори ІОЛ, скориговані з
Baylor номограмою і Тороїдальним калькулятором
Барретта, перевершували не скориговані он-лайн і
комерційні тороїдальні калькулятори. Найбільш точне
прогнозування залишкового астигматизму було досягнуто
з Тороїдальним калькулятором Барретта у поєднанні з
LENSTAR (рис 2).

Подальші дослідження порівнювали точність прямих
вимірювань рогівкового астигматизму на 100 очах за
допомогою Pentacam (Oculus) і комерційного
тороїдального калькулятора в IOLMaster з Тороїдальним
калькулятором Барретта.9 Результати показали, що
Тороїдальні калькулятори Барретта мали більш низьку
середню абсолютну помилку і центроїдну помилку
передбачення у порівнянні з прямими вимірами оптичної
сили чисто рогівкового астигматизму (рис. 3).

ВИСНОВОК
Сьогодні, мій улюбленим методом розрахунку

тороїдальних ІОЛ є використання Тороїдального
калькулятора Барретта разом з керівними принципами,
рекомендованими Уорреном Е. Хіллом (Warren E. Hill),
MD. Ці принципи включають використання LENSTAR в
якості основного вимірювального пристрою для оптичної

сили рогівкового астигматизму і вісі (зі строгими критеріями
перевірки) разом з рогівковим топографом або пристроєм
на базі принципу Шаймпфлюга і механічного кератометра
як допоміжних пристроїв для перевірки.  n

Аді Абулафія (Adi Abulafia), MD, спеціаліст з переднього
відрізка ока, співробітник лікарні Sir Charles Cairdner,
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Рис. 3 Двокутові діаграми помилок у прогнозованому залишковому астигматизмі за допомогою lOLMaster з Тороїдальним

калькулятором Барретта (ліворуч) і Pentacam з комерційним калькулятором тороїдальної ІОЛ (праворуч)..
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Додаткові дані, включені в формули Holladay 2 і Olsen, можуть

позитивно вплинути на клінічні результати.

RICK POTVIN, OD; WARREN E. HILL, MD; I EDWARD MEIER, MD

Фактори, що залежать від
пацієнта, в розрахунках
оптичної сили ІОЛ

Немає ніяких сумнівів, що і методи катарактальної
хірургії і формули розрахунку оптичної сили ІОЛ значно
покращили результати лікування пацієнтів, які перенесли
операцію з видалення катаракти.1 Однією з найбільших
й найактуальніших баз даних загальних результатів
катарактальної хірургії, зібраних на сьогоднішній день, є
Європейський реєстр якості результатів катарактальної і
рефракційної хірургії (EUREQUO), що містить записи про
більш ніж 1,5 мільйона випадків лікування в період з січня
2009 по серпень 2014 року.2 У більш ніж 500 000 випадках
лікування очей в період з січня 2009 по серпень 2011
року, для яких були доступні післяопераційні рефракційні
дані, 91,5% результатів середньо сферичного еквівалентну
було в межах ± 1,00 D цільової рефракції.3 Бехндіг
(Behndig) та інші звітували про подібні результати, отримані
зі Шведського реєстру результатів, що містить дані про
більше ніж 15 тисяч пролікованих очей, 71% з них були в
межах ± 0,50 D цільової рефракції і 93% в межах ±1,00 D.4

Крім того, Гейл (Gale) та інші проаналізували результати
бази даних Великобританії для трьох періодів перевірки і
отримали результати в межах ± 0,50 D у 49% - 60% очей
і результати в межах ± 1,00 D у 80% - 87% очей1.

ОПТИЧНА СИЛА ІОЛ І ELP
Основними факторами, що впливають на розрахунок

відповідної оптичної сили ІОЛ є оптична сила передньої
рогівки, довжина вісі (AL) ока, і положення, в якому
знаходиться ІОЛ в оці після операції. Визначення
останнього - ефективного положення лінзи (ELP) - є трохи
складнішим, тому що це залежить від двох типів факторів,
один з яких пов’язаний з лінзою, а інший залежить від
пацієнта. Як що ELP збільшується, оптична сила IOL також
має збільшуватися для того, щоб зберегти фокус лінзи у
фовеолярній зоні.

Фактори, пов’язані з лінзою. Профіль ІОЛ є головним
фактором, пов’язаним з лінзою, що впливає на ELP. Тому,
що ІОЛ є товстими лінзами, формули оптичної сили ІОЛ,
що спираються на апроксимацію тонкої лінзи, залежать
від профілю цієї лінзи. Верхній і нижній краї двох ІОЛ,
показаних на рис. 1, однакові, припускаємо, що вони
будуть так само розташовані в капсулі кришталика. 

Верхня лінза має оптичну силу завдяки передній поверхні,
а нижня лінза - завдяки задній. Відмінність цих двох лінз є
пов’язаним із лінзою компонентом ELP. Виробники надають
хірургам постійну-А для кожної лінзи - фактора, який це
враховує. Лінзи з оптичною силою завдяки задній поверхні
вимагають більшої оптичної сили, ніж лінзи з оптичною
силою завдяки передній поверхні тому, що її ELP залежить
від висоти.

Рис 1. Фактори, пов’язані з ІОЛ, що впливають на ELP . 

(D = відмінність між лінзами)
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Фактори, пов’язані з пацієнтом. Компоненти ELP,
пов’язані з пацієнтом, залежать від геометричних
характеристик ока і лінзи (Рис 2). Після операції ІОЛ в
оці одного пацієнта може встати далі в капсулі, ніж у
іншого пацієнта (рис 2а). Наприклад, імплантація
однакових лінз пацієнтам з однаковою глибиною передньої
камери (ACD), AL і кератометрією (K), але з відмінними
геометрією і товщиною кришталика, які дозволяють лінзі
стабілізуватися ближче до переду, фактично створюючи
більш високу оптичну силу, ніж потрібно, призводить до
залишкової міопії (рис. 2В). Для досягнення точного
рефракційного результату буде необхідно регулювання
зниження оптичної сили лінзи (рис. 2С). Такий аналіз
положення лінзи є тільки ілюстративним. Остаточне
положення лінзи в оці, як правило, визначається тим,
де знаходиться екватор капсули; а геометрія лінзи і
загальна товщина лінзи визначатимуть, де саме такий
екватор знаходитиметься.

БІОМЕТРИЧНІ ФОРМУЛИ
Ранні біометричні формули були засновані тільки на двох

факторах: вимірюваннях AL і середньої К передньої рогівки.
Рівняння регресії потім були використані для оптимізації
прогнозованої оптичної сили ІОЛ для даної AL і передньої
кривизни рогівки, а ELP було розраховано на основі A-
констант виробника і передбачуваного фіксованого
співвідношення між AL і ACD. Іншими словами, для даної 

моделі лінзи (однакова А-константа) і AL, ACD і подальше
обчислення ELP були засновані на середнєстатистичних
даних по населенню.

Сучасні формули такі, як Haigis, Holladay 2, Olsen і
Універсальна формула Барретта II, включають аналіз
вимірюваної ACD ока. Формули Olsen, Holladay 2 і Універсальна
формула Барретта II також ураховують дані товщини
кришталика (LT) в налаштуванні розрахунку оптичної сили ІОЛ.
Наведені нижче дані показують, як ця додаткова інформація
може поліпшити розрахунок оптичної сили ІОЛ.

Серії з розрахунку оптичної сили для 628 ІОЛ були
виконані для 424 пацієнтів з використанням програмного
забезпечення Holladay IOL Consultant (Holladay Consulting).
Дані пацієнта включають AL, K, горизонталь «від білого до
білого» (HWTW), ACD, LT, вік і стать. Дані післяопераційної
рефракції допускають визначення оптимальної оптичної сили
ІОЛ як значення, розрахованого за результатами вимірювань
з використанням відповідної формули вергенції. 

Зафіксовані рефракційні результати були потім використані 
для оптимізації кожної формули, і розрахунки були повторені з 
оптимізованими константами з метою забезпечення
близького до нуля середнього результату для всіх 
розрахунків і для виключення з результатів систематичної

Рис 2. Фактори залежні від пацієнта, що впливають на ELP.

Рис 3 . Діаграма типа «ящик» помилок розрахунку оптичної
сили ІОЛ.

Рис. 4. Розрахунок помилок оптичної сили ІОЛ за допомогою

формули (використовуючи оптимізовані константи).

A

B

C
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помилки оцінки, обумовленої суб’єктивним фактором або
неточністю приладу.

Була дана оцінка формулам Holladay 1, Holladay 2, Hof-
fer Q, і SRK/T. Окремо набір даних був використаний для
розрахунку оптичної сили ІОЛ, з використанням формули
Olsen. Знову ж таки, результати були використані для
оптимізації розрахунку констант, так що середнє для набору
даних дорівнювало б нулю, і розрахунки були повторені з
оптимізованою формулою.

Рис. 3 показує діаграму типа «ящик з вусами» результатів,
отриманих за допомогою формули. Середнє значення,
вказує невеликій «ящик», близьке до нуля для всіх формул.
Великий «ящик» включає центральні 80% розрахункових
помилок, а «вуса» показують мінімум і максимум. Хоча
результати оптимізованих розрахунків належні, формули
Holladay 2 і Olsen  показують, трохи нижчий діапазон
помилок для центральних 80% розрахунків. Для розгляду
цих результатів у інший спосіб, у Таблиці 1 показано
процентне співвідношення очей в межах ± 0,50, ± 0,75 і ±
1,00 D передбачуваних поправок. Формули Holladay 2 і
Olsen, які включають дані ACD і LT, забезпечують декілька
кращі результати для очей в межах ± 0,50 D. Серії з тестів
на логарифмічну правдоподібність відносного ризику між
формулами показує, що формули Holladay 2 і Olsen в
результаті дали статистично значно вищий відсоток очей в
межах ±0.50 D ніж інші формули. Статистично значущих
відмінностей між Holladay 2 і Olsen, або між SRK/T, Hoffer
Q, і Holladay 1 не має.

Як було зазначено вище, за винятком Holladay 2 і Olsen,
формули які ми оцінювали, не включають залежні від
пацієнта вимірювання ACD або LT, але передбачують вплив
цих значень на основі припущення з середнє статистичних
даних населення. Кореляційний аналіз показав, що ACD і
LT мають слабо значиму кореляцію з AL, припускаючи, що
окремі вимірювання можуть бути більш корисні, ніж
середнє статистичні дані населення; результати, отримані
тут, підтримують це припущення.
Дві формули (Holladay 2 і Olsen), які включають залежні
від пацієнта вимірювання LT і ACD показали порівняну
ефективність.

Аналіз відхилення розрахункової помилки не показав
статистично значимої різниці між двома формулами (р =
0,66). На гістограмі розрахункової помилки оптичної сили
для  обох формул, рис.3, розподіли є схожими. 

Розрахункові помилки оптичної сили ІОЛ при застосуванні
формули з використанням оптимізованих констант наведені
на рис. 4.

ВИСНОВОК
Як видно з наведених вище даних, що більш докладна

біометрія залежна від пацієнта, така як виміряні ACD і
LT, є важливою для виконання подальшого покращення
розрахунку оптичної сили ІОЛ. Додаткові дані залежні від
пацієнта, включені в формули Holladay 2 і Olsen мають
менший, але позитивний вплив на клінічні наслідки;
поточні клінічні наслідки для нескладного хірургічного
лікування катаракти достатньо прийнятні, що вірогідними
є тільки такі поступові поліпшення. Раз точність біометрії
залежної від пацієнта збільшується, подальші поліпшення
клінічних результатів є достатньо вірогідними. n
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ТАБЛИЦЯ 1. ПРОЦЕНТНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ОЧЕЙ В МЕЖАХ (X) D ЦІЛЬОВОЇ РЕФРАКЦІЇ

Формула % очей в межах (x) D від цільової >1.00 D 
Помилка

0.50 D 0.75 D 1.00 D

SRK/T 84.1% 96% 98.9% 1.1%

Hoffer Q 83.6% 95.7% 99% 1%

Holladay 1 85.7% 97.1% 99.5% 0.5%

Holladay 2 89.6% 97.6% 99.5% 0.5%

Olsen 88.2% 97% 99.5% 0.5%






