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Дані про стан рефракції та
показники передньозадніх роз-
мірів очей у дітей раннього віку
в сучасній літературі пооди-
нокі. За останні кілька десяти-
літь, завдяки використанню уль-
тразвукової біометрії, істотно
поповнилася загальна кількість
даних з цієї проблеми [3; 8].

Так, відомо, що очі дітей ран-
нього віку, за даними різних до-
слідників, мають гіперметропіч-
ну рефракцію, середні значен-
ня якої у 92,3 % варіюють від
1,8 до 3,6 дптр. Виходячи із
цих даних, найбільш придат-
ний варіант вибору оптичної
сили інтраокулярних лінз (ІОЛ)
для імплантації дітям ранньо-
го віку, визначений на гіпермет-
ропічну рефракцію, з урахуван-
ням подальшого росту ока ди-
тини [4; 6]. Це питання зали-
шається найбільш обгово-
рюваним серед дитячих оф-
тальмоімплантологів [1; 9].

Мета — розробити систему
індивідуального підбору оптич-
ної сили ІОЛ дітям 1–24 міс.
життя з вродженими катарак-
тами при факоаспірації з пер-
винною імплантацією.

Матеріали та методи
дослідження

Обстежено 100 дітей віком
1–24 міс. (159 очей) з вродже-
ними катарактами (середній вік
(9,9±5,3) міс.), яким здійснюва-
ли факоаспірацію з первинною
імплантацією ІОЛ Acrysof за
описаною нами раніше мето-
дикою [1].

До- й післяопераційні обсте-
ження проводилися під загаль-

ною анестезією та включали:
УЗ-біометрію передньозадньо-
го розміру ока (ПЗРО), тономет-
рію, кератометрію, біомікро-
скопію, рефрактометрію.

Усі діти були розподілені на
6 вікових груп: з меншим роз-
ривом — до 12 міс. (I гр. —
1–3 міс., II гр. — 4–6 міс., III гр.
— 7–9 міс., IV гр. — 10–12 міс.)
і далі з більш явним розривом
— від 12 до 24 міс. (V гр. —
13–18 міс., VI гр. — 19–24 міс.).

Розрахунок оптичної сили
ІОЛ проводився за формулою
SRK II. Для первинної ендокап-
сулярної імплантації викорис-
товувалися стандартні моно-
блочні ІОЛ Acrysof (SA30AL,
SA60AT, SN60AT, SN60WF).

Результати дослідження
та їх обговорення

Для визначення розрахун-
кової оптичної сили стандарт-
них ІОЛ Acrysof нами були до-

сліджені вихідні анатомо-оптич-
ні параметри (ПЗРО — у мілі-
метрах, кератометрії — у діопт-
ріях) очей з вродженими ката-
рактами в дітей 1–24 міс. жит-
тя. Середні величини керато-
метрії (дптр) та ПЗРО (мм) очей
різних вікових груп представлені
у вигляді графіка (рис. 1).

Аналіз наведених на рис. 1
даних показав, що наслідком
процесів росту очного яблука
та зниження показників ке-
ратометрії є поступове та знач-
не зменшення розрахункової
сили ІОЛ, яке досягає макси-
муму (у середньому 34,3 дптр)
у наймолодшій групі дітей і на-
ближається практично до роз-
рахункової сили дорослої лю-
дини (23,9 дптр) до 24 міс. жит-
тя.

При цьому індивідуальні ко-
ливання розрахункової сили
ІОЛ у різних вікових групах були
досить значними (табл. 1).
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Рис. 1. Середні показники кератометрії, передньозаднього розміру
ока і розрахункової сили інтраокулярних лінз у дітей 1–24 міс. життя
з вродженими катарактами
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Так, у групі найменших дітей
— до 3 міс. середні показники
розрахункової сили ІОЛ колива-
лися від 29,5 до 42,7 дптр. При
цьому практично в усіх дітей
цієї групи розрахункова сила
ІОЛ була більше 30,0 дптр. Це
пояснюється тим, що в даній
групі ПЗРО був мінімальним —
у середньому (18,5±1,4) мм
(від 16,2 до 20,0 мм), а середні
показники кератометрії макси-
мальними — в середньому
(46,28±2,70) дптр (від 43,0 до
50,0 дптр). При аналізі макси-
мальних і мінімальних показ-
ників оптичної сили ІОЛ у двох
наступних вікових групах (4–6
і 7–9 міс.) нами виявлено, що
крайні значення цих показників
були однаковими. Однак при
обчисленні середніх значень
виявлено їх зниження в групі
старших дітей (7–9 міс.). Ви-
вчення даних розрахункових
сил ІОЛ у двох наступних гру-
пах (10–12 і 13–18 міс.) пока-
зало, що триває поступове зни-
ження оптичної сили ІОЛ із чіт-
кою тенденцією: що старше
дитина, то менше розрахунко-
ва сила ІОЛ, при цьому най-
менші значення розрахункової
сили ІОЛ отримані нами в групі
найстарших дітей (19–24 міс.).

Оптична сила ІОЛ при про-
веденні первинної імплантації
під час видалення вродженої
катаракти у дітей раннього ві-
ку розраховувалася нами для
одержання гіперметропічної

рефракції. Різниця між показ-
никами розрахункової та ім-
плантованої сили ІОЛ наочно
представлена в табл. 1.

Так, у групі маленьких дітей
(до 3 міс.) середня різниця між
показниками розрахункової
(34,3±3,9) дптр та імплантова-
ної (28,2±1,9) дптр сили ІОЛ
виявилася максимальною. При
порівняльному аналізі серед-
ніх показників сили ІОЛ в інших
вікових групах виявлене посту-
пове зниження цієї різниці в
кожній наступній групі, що до-
сягало мінімуму в найстарших
(19–24 міс.) дітей (див. табл. 1).

Аналіз величин недокорек-
ції в різних вікових групах
(табл. 2) показав, що разом із
поступовим зменшенням сили
розрахункової та імплантова-
ної ІОЛ у кожній наступній
віковій групі зменшується й ве-
личина недокорекції. Так, мак-
симальна недокорекція від-
значена в групі найменших ді-
тей (до 3 міс.); у середньому

вона становить (5,7±2,8) дптр
(від 2,5 до 12,7 дптр). Слід за-
значити, що оскільки до 24 міс.
значення розрахункової та ім-
плантованої ІОЛ практично на-
ближалися до показників нор-
мального ока дорослої люди-
ни, то й величина недокорекції
була мінімальною — у серед-
ньому (1,0±0,7) дптр (від 0 до
2,0 дптр).

Дослідження рефракції у ді-
тей раннього віку із псевдо-
факією у ранньому післяопе-
раційному періоді показало,
що в усіх вікових групах була
отримана запланована гіпер-
метропічна рефракція (рис. 2).
При цьому найвищими (Hm
+4,8 та +5,2 дптр) виявилися
показники у групі дітей до 6 міс.,
а найнижчими (Hm +0,7 дптр) —
у групі найстарших дітей віком
19–24 міс.

Найпоширенішою форму-
лою при розрахунку оптичної
сили ІОЛ серед офтальмо-
хірургів є SRK ІІ, основними
показниками якої виділені: кон-
станта ІОЛ (А), показник ке-
ратометрії (дптр) і передньо-
задній розмір ока (мм) [5].

Існують різні думки про ви-
значення оптичної сили ІОЛ при
хірургії вроджених катаракт ді-
тей раннього віку. Є публікації
про те, що післяопераційна ре-
фракція у дітей, прооперованих
на першому місяці життя, по-
винна становити +12,0 дптр, на
другому–третьому місяці — від
+8,0 до +10,0 дптр, на четвер-
тому–шостому — до +6,0 дптр,
на шостому–дванадцятому —
до +4,0 [2; 7]. Слід зазначити,

Таблиця 1
Показники розрахункової та імплантованої сили

інтраокулярних лінз
у дітей раннього віку з вродженими катарактами

    
Показники

Стат.         Вік життя, міс.

     сили ІОЛ
показ- 1–3, 4–6, 7–9, 10–12, 13–18, 19–24,
ник n=10 n=42 n=31 n=32 n=30 n=14

Розрахункова M 34,3 32,9 29,9 28,2 26,9 23,9
сила ІОЛ, Min 29,5 23,0 23,0 21,0 19,0 16
дптр Max 42,7 36,5 36,5 34,6 35,6 30

SD 3,9 3,8 3,3 3,5 4,1 3,4

Імплантована M 28,2 28,0 26,6 25,6 24,8 23,1
сила ІОЛ, Min 24,5 20 20 20 19 16
дптр Max 30,0 30 30 30 30 28

SD 1,9 2,1 2,5 2,8 3,2 3,0

Таблиця 2
Середні показники величини недокорекції оптичної сили

інтраокулярних лінз
у дітей раннього віку з вродженими катарактами

   
Параметри

Стат.         Вік життя, міс.
показ- 1–3, 4–6, 7–9, 10–12, 13–18, 19–24,
ник n=10 n=42 n=31 n=32 n=30 n=14

Середні M 5,7 4,9 3,3 2,7 2,2 1,0
показники Min 2,5 0 0,5 0,5 0 0
величини недо- Max 12,7 11,7 6,5 5,5 5,6 2,0
корекції, дптр SD 2,8 2,5 1,4 1,4 1,2 0,7
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що такий високий ступінь гіпер-
метропії не є фізіологічним,
погано піддається додатковій
корекції, що, у свою чергу, не
може не позначитися на одер-
жанні високих функціональних
результатів. Vasavada [10] за-
пропонував при хірургії ката-
ракт у дітей раннього віку емпі-
ричний розрахунок оптичної
сили ІОЛ також для одержан-
ня гіперметропічної рефракції,
відштовхуючись від середньої
розрахункової оптичної сили
ІОЛ дорослої людини (22 дптр)
і середнього ПЗРО дорослої
людини (23 мм). Однак такий
варіант розрахунку визнача-
ється передбачуваним ростом
очного яблука в далекому май-
бутньому (через 15–18 років), і
впевненості в тому, що псевдо-
факічне око буде мати саме
такий розмір, бути не може.

Таким чином, питання про
те, яку оптичну силу ІОЛ по-
трібно імплантувати дітям ран-
нього віку з вродженими ката-
рактами, і досі перебуває в
стані свого рішення.

Висновки

1. Внаслідок триваючих про-
цесів росту очного яблука та
сплощення рогівки відбуваєть-
ся поступове значне змен-
шення розрахункової оптичної
сили ІОЛ, яке досягає макси-

муму (у середньому — (34,3±
±3,9 дптр) у перші 3 міс. життя
дитини, практично наближаю-
чись до показників дорослої
людини — (23,9±3,4) дптр —
до 24 міс. життя.

2. Оптична сила імпланто-
ваної ІОЛ у дітей раннього віку
повинна враховувати подаль-
ший розвиток очного яблука та
зміну рефракції й визначатися
індивідуально з розрахунком
на гіперметропічну рефракцію
відповідно до фізіологічних
норм. При цьому максималь-
ний ступінь недокорекції (до
6 дптр) рекомендовано для ді-
тей наймолодшого віку з посту-
повим зменшенням до 12 міс.
до 3 дптр і до 24 міс. — до
1 дптр.
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Рис. 2. Рефракція у дітей віком 1–24 міс. із псевдофакією у ранньо-
му післяопераційному періоді
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