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Santrauka
Darbo tikslas. Įvertinti kataraktos operacijos efek-
tyvumą, atsižvelgiant į pooperacinį regos aštrumą, 
gautą pooperacinę refrakciją ir rageninį astigmatiz-
mą. 
Tyrimo medžiaga ir metodai. Ištirta 219 pacientų 
(299 akys), kuriems LSMUL KK Akių ligų kliniko-
je 2013-2014 metais atlikta kataraktos fakoemulsi-
fikacija ir implantuotas intraokulinis lęšis. Visiems 
tiriamiesiems atlikti geriausio koreguoto regos aš-
trumo, refrakcijos, keratometrijos ir biometrijos ty-
rimai. Pacientai ištirti prieš kataraktos operaciją ir 
praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui po kata-
raktos operacijos. Duomenys apdoroti MS excel ir 
SPSS statistinėmis programomis. Skirtumas laiky-
tas statistiškai reikšmingu, jei p<0,05.
Rezultatai. Operuojamos akies geriausio koreguoto 
regos aštrumo vidurkis prieš operaciją 0,20±0,18, 
po operacijos 0,78±0,22 (p<0,001). Regos aštrumas 
0,5 ir didesnis pasiektas 87,9 proc. pacientų. Poope-
racinė refrakcija pusės dioptrijos intervale pasiek-
ta 54,2 proc. pacientų, vienos dioptrijos intervale – 
80,9 proc. pacientų. Rageninio astigmatizmo vidur-
kis po operacijos 1,05 ± 0,97 D, vyraujant atvirkš-
čiam astigmatizmui nuo 0º iki 20º ir nuo 160º iki 
180º ašyse. Operacijos sukelto astigmatizmo vidur-
kis 0,42±0,52 D.
Išvados. Po kataraktos operacijos nustatytas ženklus 
operuotos akies geriausio koreguoto regos aštrumo 
pagerėjimas iki 0,78±0,22. 80,9 proc. pacientų pa-
siekta pooperacinė refrakcija vienos dioptrijos in-
tervale. Operacijos sukelto astigmatizmo vidurkis 
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0,42±0,52 D. Gauti pooperaciniai rezultatai patvir-
tina kataraktos chirurgijos efektyvumą. 

Įvadas 
Katarakta – dažniausia vyresnio amžiaus žmonių liga, 

kuri sukelia išgydomą regos sutrikimą ir yra pagrindinė 
aklumo priežastis (51 proc. atvejų). 2010 metų PSO duo-
menimis, užregistruota 20 mln. žmonių abiem akimis ap-
akusių dėl kataraktos [1]. 2012 metais JAV katarakta nu-
statyta 24,5 mln. asmenų, vyresnių nei 40 metų, per metus 
atliekama daugiau kaip 3,6 mln. kataraktos operacijų. Šis 
skaičius kiekvienais metais didėja dėl populiacijoje ilgė-
jančios gyvenimo trukmės. Prognozuojama, kad 2020 m. 
JAV sergančiųjų katarakta bus apie 30,1 mln., 2050 – apie 
45,6 mln. [2, 3]. 

Vienintelis efektyvus kataraktos gydymo būdas – chi-
rurginis. Šiuolaikinė kataraktos operacija – efektyviausia, 
saugiausia ir dažniausiai atliekama chirurginė intervencija. 
Svarbiausias kataraktos operacijos tikslas – pooperacinio 
regėjimo aštrumo atkūrimas ir pacientų gyvenimo kokybės 
pagerinimas. Pasiekti šiam tikslui reikalinga ne tik sklandi 
operacijos eiga, bet ir tikslūs akies parametrų: akies ašies 
ilgio, ragenos laužiamosios galios išmatavimai ir reikiamo 
stiprumo dirbtinio intraokulinio lęšio (IOL) parinkimas [4]. 

Akies ašies ilgiui išmatuoti atliekama biometrija. Ul-
tragarso A sistema – ilgą laiką išlieka auksiniu standartu. 
Jos metu naudojamas aplanacinis prietaisas, generuojantis 
ultragarso bangas prasiskverbti pro akies audinius. Akies 
ašies ilgiui apskaičiuoti gali būti naudojama ir optinė bio-
metrija, pagrįsta daline koherentine lazerine interferometri-
ja. Skaičiavimai atliekami bekontakčiu prietaisu, pacientas 
fiksuoja žvilgsnį nurodyta kryptimi, automatiškai ties regos 
ašimi atliekamas matavimas [5]. 

Ragenos laužiamoji galia nustatoma atliekant kerato-
metriją. Išmatuojamas ragenos gaubtumo spindulys (mm), 
kuris perskaičiuojamas į ragenos laužiamąją galią dioptri-
jomis (D). Matavimai gali būti atliekami rankiniais ir auto-
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matiniais prietaisais [6].
Reikiamo implantuoti IOL stiprumui apskaičiuoti nau-

dojamos formulės, kuriose taikomi akies ašies ilgio, rage-
nos laužiamosios galios ir priekinės kameros gylio išma-
tavimai [7]. Šiuo metu klinikinėje praktikoje priklausomai 
nuo akies ašies ilgio naudojamos trečios kartos formulės: 
Holladay, SRK-T ir Hoffer Q. Remiantis šiomis formu-
lėmis nustatyta, kad didėjant akies ašies ilgiui ir ragenos 
gaubtumui priekinė kamera gilėja, reikiamo IOL stiprumas 
mažėja ir atvirkščiai [7, 8]. 

Karališkojo koledžo oftalmologų duomenimis, po kata-
raktos operacijos pooperacinė refrakcija vienos dioptrijos 
intervale pasiekiama apie 85 proc., pusės dioptrijos inter-
vale 55 proc. pacientų [9].

Duomenų apie LSMUL Akių ligų klinikoje atliktos ka-
taraktos chirurgijos rezultatus nėra publikuota nuo 2008 
m., todėl buvo atliktas šis tyrimas. 

Tyrimo tikslas – įvertinti kataraktos operacijos efekty-
vumą, atsižvelgiant į regos aštrumą, pooperacinę refrakciją 
ir rageninį astigmatizmą. 

Tyrimo metodai
2013-2014 metais atliktas prospektyvusis tyrimas. Tyri-

me dalyvavo 211 pacientų (299 akys), kuriems LSMUL KK 
Akių ligų klinikoje atlikta kataraktos fakoemulsifikacija ir 
endokapsuliariai implantuotas sulankstomas vienos dalies 
intraokulinis lęšis (IOL): Acrysof Natural (SN60AT) hidro-
fobinis akrilinis, sferinis (Alcon); Acrysof IQ (SN60WF) 
hidrofobinis akrilinis, asferinis (Alcon); AMO (ZCB00) hi-
drofobinis akrilinis, asferinis (Abbot); Aquafold (CBF32) 
hidrofilinis akrilinis, sferinis (Omni Lens); enVista (MX60) 
hidrofobinis akrilinis, asferinis (Bausch and Lomb); I-stre-
am (ISP60GL) hidrofobinis akrilinis, asferinis (MD Tech) 
arba Acrysof toric (SN6AT2) hidrofobinis akrilinis, asfe-
rinis torinis (Alcon). Į tyrimą įtraukti abiejų lyčių nuo 40 
metų amžiaus pacientai, kuriems kataraktos operacijos 
metu ir pooperaciniu laikotarpiu nebuvo komplikacijų ir 
kurių akys anksčiau nebuvo operuotos. Atrenkant pacien-
tus gretutinės akių ligos (glaukoma, amžinė geltonosios 
dėmės degeneracija) nebuvo laikomos neįtraukimo krite-
rijumi. Jei tiriamiesiems buvo operuotos abi akys ir atitiko 
įtraukimo kriterijus, abi jos įtrauktos į tyrimą. 

Pacientai ištirti prieš operaciją ir praėjus ne mažiau 
kaip vienam mėnesiui po operacijos. Vertintas geriausias 
koreguotas regos aštrumas (GKRA) iki operacijos bei po 
operacijos standartine metodika (5 metrų atstumu, naudo-
jant Snellen’o optotipus, dešimtainėje sistemoje nuo 0,1 iki 
1,0). Klinikinė refrakcija ir keratometrijos rodikliai prieš 
operaciją nustatyti autorefraktokeratometru (Shin-Nippon 
Accuref-K 9001) arba keratometru (JAVAL JVL/1), po 

operacijos – autorefraktokeratometru (Shin-Nippon Accu-
ref-K 9001). Implantuojamo IOL stiprumas apskaičiuotas 
A-scan aplanaciniais ultragarsiniais aparatais: Axis II PR 
(Quantel medical) arba Ocuscan RXP (Alcon). Esant akies 
ašies ilgiui mažiau kaip 22 mm, IOL stiprumui apskaičiuoti 
naudota Hoffer Q formulė, 22-26 mm – Holladay formulė, 
daugiau kaip 26 mm – SRK-T formulė. 

Kataraktos fakoemulsifikacija atlikta per 2,4-2,8 mm 
pločio tunelinį ragenos pjūvį ir papildomas dvi paracente-
zes, esančias 90° kampu nuo pagrindinio kataraktos pjū-
vio. Pripildžius priekinę kamerą viskoelastinių medžiagų, 
atliktas priekinis kapsuloreksis. Naudojant subalansuotą 
druskų tirpalą, atlikta hidrodisekacija. Lęšiuko branduo-
lio fakoemulsifikacija atlikta klasikine metodika. Žieviniai 
sluoksniai pašalinti atliekant automatinę irigaciją-aspira-
ciją. IOL implantuotas į kapsulės maišelį. Implantuojant 
torinį IOL, lęšis buvo pasukamas koreguoti stiprųjį rage-
nos astigmatizmo meridianą. Ragenos pjūvis nesiūtas arba 
užsiūtas viena atskira mazgine 10-0 etilono siūle, kuri, 
praėjus 2–3 savaitėms po operacijos, pašalinta. Hermetiza-
vus pjūvį, per paracentezę į priekinę kamerą suleista 2 mg 
cefuroksimo, po akies obuolio jungine – 2 mg deksameta-
zono tirpalo.

Operacijos metu sukeltas astigmatizmas apskaičiuotas 
subtrakcijos ir Alpino vektorių analizės metodais. 

Duomenys apdoroti MS excel ir SPSS statistinėmis 
programomis. Kiekybinių požymių duomenys pateikti 
– vidurkis, standartinis nuokrypis. Sąsajos tarp kintamų-
jų vertintos naudojant Pearson‘o koreliacijos koeficientą, 
kuomet dydžiai turėjo normalųjį skirstinį. Duomenys lai-
kyti statistiškai reikšmingais, kai pasikliautinis intervalas 
mažiau 0,05.

Rezultatai
Ištirta 28,1 proc. (n=84) vyrų ir 71,9 proc. moterų 

(n=215). Pacientų amžiaus vidurkis 72,71±8,38 metai 
(min. – 44 m., max. – 89 m.): vyrų – 71,26±9,05, moterų 
– 72,86±8,15. Gretutinės akių ligos, galėjusios turėti įtakos 
pooperaciniam regos aštrumui (glaukoma, amžinė geltono-
sios dėmės degeneracija) operuojamoje akyje diagnozuotos 
20,1 proc. (n=60) pacientų. 

Pacientams implantuoti nuo +4,0 D iki +36,0 D sti-
prumo intraokuliniai lęšiai: Acrysof Natural n=92 (30,8 
proc.), Acrysof IQ n=90 (30,1 proc.), AMO n=38 (12,7 
proc.), Aquafold n=50 (16,7 proc.), kiti (enVista, I-stream, 
Acrysof toric) n=29 (9,7 proc.). Implantuotų IOL stiprumas 
dioptrijomis pateikiamas 1 grafike. 

Operuojamos akies GKRA vidurkis prieš operaciją – 
0,20±0,18, po operacijos 0,78±0,22 (p<0,01). Prieš opera-
ciją GKRA 0,1 ir mažesnis nustatytas 45,1 proc. pacientų, 
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0,3 ir mažesnis – 81,5 proc. pacientų. Po operacijos regos 
aštrumas 0,5 ir didesnis nustatytas 87,9 proc. pacientų.

Vidutinė siektina pooperacinė refrakcija – 0,18±0,35 
D. Po operacijos gautas refrakcijos vidurkis +0,16±0,95 D 
(p<0,05). Pooperacinė refrakcija pusės dioptrijos intervale 
pasiekta 54,2 proc. pacientų, vienos dioptrijos intervale – 

80,9 proc. (2 grafikas)
GKRA po operacijos pasiektas, kai gauta pooperaci-

nė refrakcija pusės dioptrijos intervale (regos aštrumo vi-
durkis 0,83±0,22) ir nuo +1,0 iki +1,5 D (regos aštrumo 
vidurkis 0,83±0,18). Žemiausias regos aštrumo vidurkis 
0,59±0,22 gautas, kai pooperacinė refrakcija didesnė nei 
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+1,5 D (3 grafikas).
Gauta pooperacinė refrakcija bei pasiektas GKRA vi-

durkis nesiskyrė priklausomai nuo implantuoto IOL mode-
lio (p>0,05). Tačiau implantavus asferinius IOL regos aš-
trumo vidurkis po operacijos nustatytas reikšmingai dides-
nis negu implantavus sferinius IOL (atitinkamai 0,79±0,21 
ir 0,77±0,25, p<0,05).

Rageninio astigmatizmo vidurkis prieš operaci-
ją 0,80±0,95 D, po operacijos 1,05±0,97 D (p<0,01). Po 
operacijos atvirkščias astigmatizmas nustatytas 40,1 proc. 
(n=120) tiriamųjų nuo 0º iki 20º ir nuo 160º iki 180º ašyse. 
Po operacijos rageninis astigmatizmas 44,2 proc. (n=132) 
pacientų padidėjo, 42,8 proc. (n=128) – nepakito. 68,9 
proc. (n=206) tiriamųjų po operacijos nustatytas rageninis 
astigmatizmas iki 1 D (1 lentelė).

Operacijos sukelto astigmatizmo vidurkis skaičiuojant 
subtrakcijos metodu 0,42±0,52 D, Alpino vektorių anali-
zės metodu 0,72±0,39 D, klaidos kampas 75º. 41,3 proc. 
tiriamųjų po operacijos nustatytas įstrižas (nuo 20º iki 70º 
ir nuo 110º iki 160º ašyse), 37,2 proc. – tiesioginis astigma-
tizmas (nuo 70º iki 110º ašyje). 

Atsižvelgiant į akies ašies ilgį, IOL apskaičiuoti naudo-
tos skirtingos formulės. Kai akies ašies ilgis 22 mm arba 
mažiau, IOL apskaičiuoti naudota Hoffer Q formulė, šiais 

atvejais dažniau (68,8 proc.) po operacijos pasiekta dau-
giau miopinė refrakcija lyginant su planuota prieš opera-
ciją (p<0,01). Kai akies ašies ilgis nuo 22 mm iki 26 mm, 
IOL apskaičiuoti naudota Holladay formulė, šiais atvejais 
po operacijos dažniau (46,7 proc.) pasiekta daugiau hiper-
metropinė refrakcija lyginant su planuota prieš operaciją 
(p<0,01). Kai akies ašies ilgis didesnis negu 26 mm, IOL 
apskaičiuoti naudota SRK-T formulė, šiais atvejais 77,8 
proc. pacientų po operacijos pasiekta planuota refrakcija 
(p>0,05) (4 grafikas).

Aptarimas
Kataraktos operacijos rezultatams turi įtakos prieš ope-

raciją diagnozuotos gretutinės lėtinės akių ligos, rageninis 
astigmatizmas, operacijos metu ir pooperaciniu periodu 
įvykusios komplikacijos. Todėl būtina prieš operaciją su 
pacientu aptarti gretutines akių ligas: glaukomą, amžinę 
geltonosios dėmės degeneraciją, diabetinę retinopatiją ar 
kt., kurios gali paveikti operacijos rezultatą. Siekiant iš-
vengti galimų komplikacijų operacijos metu, rekomenduo-
jama atkreipti dėmesį į operaciją sunkinančius veiksnius: 
perbrendusią kataraktą, pseudoeksfoliacijas, siaurą vyzdį 
[10]. Siekiant išvengti pooperacinių komplikacijų, reko-
menduotinas kruopštus pooperacinis pacientų sekimas pir-
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mą, 2-7 parą, 2 savaitę – 6 mėnesį po operacijos [11]. 
Mūsų atlikto tyrimo duomenimis, kataraktos operaci-

jos metu efektyviai atkurtas regos aštrumas. Pacientams, 
kuriems nediagnozuotos gretutinės akių ligos, GKRA žen-
kliai pagerėjo nuo 0,20±0,18 prieš operaciją iki 0,78±0,22 
po operacijos. GKRA 0,5 ir daugiau gautas 87,9 proc. tiria-
mųjų. Implantavus asferinius IOL, nustatytas reikšmingai 
didesnis GKRA vidurkis po operacijos negu implantavus 
sferinius. Goggin (2011 m.) studijos duomenimis, po ope-
racijos GKRA 0,5 ir daugiau gautas 90,1 proc. tiriamųjų 
[12], Europos kataraktos chirurgijos registro duomenimis, 
– 94,3 proc. tiriamųjų [13]. LSMUL KK Akių ligų klinikos 
2002 m. ir 2008 m. rezultatų duomenimis, atitinkamai 64 
proc. ir 73,08 proc. tiriamųjų [14,15]. 

Reikiamo implantuoti IOL stiprumui apskaičiuoti nau-
dojamos formulės, kuriose naudojami akies ašies ilgio ir 
ragenos laužiamosios galios parametrai. Viena pirmųjų for-
mulių – SRK (pagal formulės kūrėjus: Sanders, Retzlaff ir 
Kraf) [7,8]. Nustatyta, kad SRK formulė tiksli tik tuomet, 
kai akies ašies ilgis yra nuo 22 iki 24,5 mm. Tai sudaro apie 
75 proc. atvejų. Apie 15 proc. populiacijos akies ašies ilgis 
yra daugiau kaip 24,5mm, o apie 10 proc. mažiau kaip 22 
mm. Todėl išvesta patobulinta – SRK II formulė, kurią nau-
dojant pastebėta, kad esant akies ašies ilgiui mažiau kaip 
22 mm – reikiamo IOL stiprumas didėja, o esant daugiau 
kaip 24,5 mm, reikiamo IOL stiprumas mažėja [19]. Vėliau 
išvestos trečios kartos formulės: Holladay, SRK-T ir Hoffer 
Q, kuriose naudojama papildoma konstanta – priekinės ka-
meros gylis. Remiantis šiomis formulėmis nustatyta, kad 
didėjant akies ašies ilgiui ir ragenos gaubtumui priekinė 
kamera gilėja – konstanta didėja, reikiamo IOL stiprumas 
mažėja ir atvirkščiai [7,8]. Nuo 1991 metų naudojama ke-
tvirtos kartos – Haigis formulė [20]. Šiuo metu klinikinėje 
praktikoje IOL apskaičiavimui naudojamos formulės, ku-
rios parenkamos priklausomai nuo akies ašies ilgio: kai 
akies ašies ilgis iki 22 mm naudojama Hoffer Q formulė, 
nuo 22 mm iki 26 mm – Holladay formulė, daugiau kaip 26 
mm – SRK-T formulė [4]. 

Akies ašies ilgiui išmatuoti atliekama biometrija. Ma-
tuojant ultragarso A sistema naudojamas aplanacinis prie-
taisas. Tyrimo tikslumas didele dalimi priklauso nuo tyrėjo 
įgūdžių: matavimo daviklis turi būti uždėtas tiksliai rage-
nos centre. Optinė biometrija atliekama bekontakčiu prie-
taisu. Skaičiavimai gali būti netikslūs arba neįmanoma jų 
atlikti esant ašarų plėvelės pokyčiams, ragenos drumstims, 
subrendusiai kataraktai, intensyviai užpakalinei pokapsu-
linei kataraktai, stiklakūnio drumstims, makulopatijai, tin-
klainės atšokai [5]. 

Literatūros duomenimis, biometriją tikslinga pakartoti, 
jei gaunamas akies ašies ilgis mažiau kaip 22 mm, daugiau 

kaip 25 mm, arba kai akies ašies ilgio skirtumas tarp akių 
daugiau kaip 0,5 mm [21]. 

Mūsų tyrimo duomenimis, atsižvelgiant į akies ašies 
ilgį toliaregėse akyse po operacijos 68,8 proc. pacientų 
gauta daugiau miopinė pooperacinė refrakcija lyginant 
su planuota, emetropinėse akyse 46,7 proc. pacientų gau-
ta daugiau hipermetropinė refrakcija, trumparegėse akyse 
77,8 proc. po operacijos pasiekta planuota refrakcija. Gu-
zowski (2002 m.) studijos duomenimis, toliaregėse akyse 
taip pat pasiekta daugiau miopinė pooperacinė refrakcija, 
tačiau emetropinėse akyse – planuota refrakcija, o trum-
paregėse akyse – daugiau hipermetropinė refrakcija [16]. 

Ragenos gaubtumui apskaičiuoti atliekama keratome-
trija – apskaičiuojama ragenos laužiamoji galia dioptrijo-
mis. Atliekant matavimus rankiniu keratometro davikliu 
liečiamas ragenos paviršius, todėl galimas akies paviršiaus 
traumavimas, infekcijos patekimas, tačiau išlieka galimybė 
įvertinti ašarų plėvelės vientisumą, aptikti netolygias, pa-
žeistas ragenos paviršiaus zonas. Tai padeda vertinti gauto 
rezultato patikimumą, ko negalima nustatyti atliekant auto-
matinę keratometriją. 

Kad parenkant IOL išvengtume netikslumų, kerato-
metriją rekomenduojama pakartoti, kai toje pačioje akyje 
keratometrijos rodiklis gaunamas mažiau kaip 40 D arba 
daugiau kaip 48 D, arba keratometrijos rodiklio skirtumas 
tarp paciento akių daugiau nei 1,5 D abiejuose meridianuo-
se [21].

Keratometriją ir biometriją rekomenduojama pakartoti, 
kai to paties paciento emetropinėse akyse implantuojamų 
IOL stiprumas skiriasi daugiau nei 1,0 D [21]. 

Mūsų tyrimo duomenimis, po operacijos gautas sta-
tistiškai reikšmingas rageninio astigmatizmo padidėjimas 
vyraujant atvirkščiam astigmatizmui. Po operacijos 68,9 
proc. tiriamųjų nustatytas rageninis astigmatizmas iki 1 
D, astigmatizmo vidurkis 1,05±0,97 D. Operacijos sukelto 
astigmatizmo vidurkis skaičiuojant substrakcijos metodu 
0,42±0,52 D, Alpino vektorių analizės metodu 0,72±0,39 
D, klaidos kampas 75º. Guzowski (2002 m.) studijos duo-
menimis, po operacijos gautas rageninio astigmatizmo vi-
durkis 1,2±0,07 D, vyraujant atvirkščiam astigmatizmui 
[16]. LSMUL KK Akių ligų klinikos 2002 m. duomenimis, 
pooperacinio rageninio astigmatizmo vidurkis 1,27±1,21 
D, operacijos sukelto astigmatizmo vidurkis, skaičiuojant 
substrakcijos metodu, 0,86±0,91 D [15]. 

Mokslinėje literatūroje rekomenduojama parenkant 
IOL po operacijos niekada nesiekti hipermetropinės refrak-
cijos [22]: trumparegiams siekti nuo 0 iki – 1,0 D refrak-
cijos po operacijos, toliaregiams – siekti emetropijos [8].

Mūsų tyrimo duomenimis, po operacijos 54,2 proc. 
pacientų gauta emetropinė refrakcija pusės dioptrijos ribo-
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se, 80,9 proc. pacientų vienos dioptrijos ribose. Guzowski 
(2002 m.) studijos duomenimis, refrakcija pusės ir vienos 
dioptrijos ribose atitinkamai gauta 43,9 proc. ir 73,7 proc. 
pacientų [16], Simon (2014 m.) studijos duomenimis – 67 
proc. bei 94 proc. atitinkamai [17]. LSMUL KK Akių ligų 
klinikos 2002 m. duomenimis, pooperacinė refrakcija vie-
nos dioptrijos ribose gauta 74,7 proc. [15], 2012 m. Eu-
ropos kataraktos chirurgijos registro duomenimis, – 91,5 
proc. tiriamųjų [18].

Lyginant pooperacinio regos aštrumo, refrakcijos, ope-
racijos sukelto astigmatizmo duomenis LSMUL KK Akių 
ligų klinikoje nuo 2002 m. stebimas kataraktos operacijos 
rezultatų gerėjimas. Manytume, kad gerėjantys rezultatai 
gaunami dėl nuolat tobulinamų diagnostinių ir operacijos 
metu naudojamų medicininių prietaisų, intraokulinių lęšių, 
chirurginės technikos ir didėjančios chirurgų patirties.

Išvados
1. Po kataraktos operacijos nustatytas ženklus 

GKRA pagerėjimas – nuo 0,20±0,18 iki 0,78±0,22.
2. Nustatytas reikšmingai didesnis pooperacinis 

GKRA implantavus asferinius intraokulinius lęšius, lygi-
nant su sferiniais.

3. 80,9 proc. pacientų po operacijos pasiekta poope-
racinė refrakcija vienos dioptrijos intervale.

4. Operacijos sukelto astigmatizmo vidurkis 
0,42±0,52 D.

5. Nuo 2002 m. LSMUL KK Akių ligų klinikoje 
kataraktos operacijos rezultatai atsižvelgiant į pooperacinį 
regos aštrumą, refrakciją ir rageninį astigmatizmą gerėja ir 
neatsilieka nuo kitose Europos šalyse gaunamų pooperaci-
nių rezultatų. Tai dar kartą patvirtina kataraktos chirurgijos 
efektyvumą ir gaunamus puikius pooperacinius rezultatus. 
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CATARACT SURGERY OUTCOMES: 

VISUAL  ACUITY, REFRACTION AND ASTIGMATISM
V. Danilevičienė, R. Žemaitienė, L. Šemeklis, D. Žaliūnienė

Key words: cataract phacoemulsification, postoperative visual 
acuity, postoperative refraction, postoperative corneal astigmatism, 
surgically induced astigmatism.

Summary
Objective. To analyze postoperative visual functions, refractive 

and keratometric changes in eyes after cataract extraction.
Materials and methods. During 2013 and 2014 were analyzed 

299 eyes after cataract phacoemulsification and implantation with 
IOL in Lithuanian Health Sciences University Eye Clinic. Visual 
acuity, refractive, keratometric and biometric measurments were 
analyzed preoperatively and at least 1 month after the surgery. MS 
excel and SPSS statistical programs were used to calculate the data. 
P<0.05 was considered significant.

Results. The best corrected visual acuity improved from 
0.20±0.18 before the surgery to 0.78±0.22 after the surgery 

(p<0,001). Visual acuity of 0.5 and better was achieved for 87.9 
percent patients. A postoperative refraction between – 0.5 D and 
+0.5 D was achieved in 54.2 percent patients, – 1.0 D and +1.0 D 
in 80.9 percent patients. The mean of corneal astigmatism after the 
surgery was 1.05 ± 0.97 D with the prevalence of against the rule 
astigmatism. Surgically induced astigmatism was 0.42±0.52 D. 

Conclusions. In this study we found markedly improvement of 
best corrected visual acuity after cataract surgery (0.78±0.22). 80.9 
percent of patients achieved postoperative refraction between – 1.0 
D and +1.0 D. Surgically induced astigmatism was 0.42±0.52 D. 
These findings indicate satisfactory outcomes following cataract 
surgery. 
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