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Zoznam skratiek 

AL Axiálna dĺžka (z angl. Axial Length) 

BFIOL Vnútroočná šošovka s modrým filtrom (z angl. Blue Filtering 

Intraocular Lens) 

CEM Cystoidný edém makuly 

CTR Kapsulárny tenzný prstenec (z angl. Capsular Tension Ring) 

CS Kontrastná senzitivita (z angl. Constrast Sensitivity) 

DR Diabetická retinopatia 

ECCE Extrakapsulárna extrakcia katarakty (z angl. Extracapsular 

Cataract Extraction)  

EDOF Predĺžené ohnisko ( z angl.  Extended Depth Of Focus) 

ESCRS Európska spoločnosť kataraktovej a refrakčnej chirurgie (z 

angl. European Society of Cataract and Refractive Surgeons) 

ELM  Odhadovaná poloha umelej vnútroočnej šošovky (z angl. 

Estimated Lens Position) 

ETDRS Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 

FL Femtosekundový laser 

FLACS Operácia katakty pomocou femtosekundového laseru 

 (z angl. Femtosecond laser–assisted cataract surgery, ) 

FDA Správa potravín a liečiv (z angl. Food and Drug 

Administration) 

IOL Vnútroočná šošovka (z angl. Intraocular Lens) 

KS Kontrastná senzitivita 

KŠ Kontaktná šošovka 

LAL Svetlom prispôsobiteľné šošovky (z angl. Light Adjustable 

Lens)  

LASEK Laserová  subepiteliálna keratektómia (z angl. Laser-

Assisted Subepithelial Keratectomy) 

LASIK Laserová tvarovanie rohovky in situ (z angl. Laser-Assisted In 

Situ Keratomileusis) 

mIOL Multifokálna vnútroočná šošovka 

NKZO Najlepšie korigovaná zraková ostrosť 
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OCT Optická koherentná tomografia (z angl. Optical Coherence 

Tomography) 

OS Odlúpenie sietnice  

PCO Opacifikácie zadného puzdra (z angl. Posterior Capsule 

Opacification) 

PK  Predná komora 

PPV Pars plana vitrektómia 

PRK Fotorefrakčná  keratektómia (z angl. Photorefractive 

 Keratectomy) 

SA Sférická aberácia 

SBOK Simultánna bilaterálna operácia katarakty  

TASS Toxický syndróm predného segmentu (z angl. Toxic anterior 

segment syndrome) 

UVFIOL Vnútroočná šošovka s ultrafialovým filtrom (z angl. Ultraviolet 

Filtering Intraocular Lens) 

UV Ultrafialové (z angl. Ultraviolet) 

VOT Vnútroočný tlak 

ZP Zadné puzdro 
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Predslov 

Motiváciou napísania tejto knihy bolo vytvoriť stručný prehľad na zorientovanie sa 

v problematike umelých vnútroočných šošoviek, ich materiálov a vlastností. Načrtnutý je tu 

úvod do biometrického vyšetrenia pred operáciou katarakty. Jednoducho a vecne je tu popísaný 

postup nekomplikovanej operácie katarakty spolu s tipmi a úskaliami pri jednotlivých krokoch. 

Táto kniha je určená hlavne pre začínajúcich oftalmológov, ktorí majú záujem o chirurgiu 

katarakty. Neznamená to však, že nemôže byť prospešná aj pre skúsenejších oftalmológov 

eventuálne aj pre študentov medicíny so záujmom o oftalmológiu.  
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Úvod 

Vlastná zdravá šošovka človeka je priehľadná štruktúra, ktorej funkciou je lámať lúče, 

ktoré vstupujú do oka, s cieľom vytvoriť čo najostrejší obraz na sietnici. V prípade zákalu 

šošovky sú jej refrakčné vlastnosti aj priepustnosť svetla porušené. Takéto ochorenie sa 

odborne nazýva sivý zákal, katarakta. 

V roku 2002 bola katarakta podľa odhadov Svetovej organizácie zdravotníctva 

celosvetovo najčastejšou príčinou slepoty, postihujúcu až 17 miliónov ľudí (1). Operácia 

katarakty sa v dnešných časoch stala najčastejšou operáciou vykonávanou na ľudskom tele (2). 

K väčšine katarákt dochádza v procese starnutia tkaniva. Počas života sa na šošovkové 

hmoty nabaľujú stále nové šošovkové vlákna, pričom staré ostávajú. To spôsobuje, že šošovka 

je jednou z mála štruktúr v ľudskom tele, ktorá rastie celý život.  

Čírosť šošovky je udržiavaná mnohými mechanizmami, či štrukturálnymi alebo aj 

metabolickými. Mnohé z nich nie sú doposiaľ prebádané. S vekom dochádza k zmenám 

v architektúre usporiadania  šošovkových vlákien, ktorá je potrebná na zachovanie čírosti 

šošovky. Okrem toho sa v šošovke ukladá počas života žltohnedý pigment, ktorý tiež znižuje 

prienik svetla šošovkou. 

Na vznik katarakty vplývajú aj vonkajšie faktory, ktoré sa môžu meniť podľa 

socioekonomických a geografických pomerov. V rozvojových štátoch to môžu byť napríklad 

malnutrícia, dehydratácia, následky rôznych atopických ochorení alebo aj nadmerná expozícia 

UV svetla. V rozvinutých krajinách  môže na vznik sivého zákalu vplývať fajčenie, diabetes 

alebo užívanie systémových kortikosteroidov. Medzi ďalšie veľmi časté príčiny vzniku 

katarakty patrí trauma v rôznych podobách. 

Strata zraku spôsobená vznikom katarakty je problémom ľudstva už od dávnej doby. 

Prvé pokusy o odstránenie sivého zákalu sú datované už v piatom storočí pred Kristom v Indii. 

Táto operácia spočívala v rozrušení závesného aparátu šošovky tenkým inštrumentom, ktorým 

sa preniklo do oka. Vlastná šošovka potom spadla do sklovcovej dutiny, čím sa obnovil 

priechod lúčov, avšak bez možnosti zaostrenia. Táto metóda sa nazývala reklinácia. Postupne 

sa vyvíjali iné metódy ako napríklad rozkúskovanie šošovky v očnom bulbe.   

Až v 17. storočí Francúz Jacques Daviel vybral celú šošovku cez rez v spodnej časti 

rohovky, stále však nebola vyriešená otázka neostrosti videnia pri chýbajúcej šošovke (3).  

Zlom nastal až v roku 1949, keď Ridley implantoval prvú umelú vnútroočnú šošovku 

(4). Odvtedy prebehla postupná evolúcia šošoviek až do tvarov a materiálov ako ich poznáme 

dnes. Ako sa počet komplikácií pri samotnej operácii postupne znižoval, začali sa zvyšovať 
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nároky na kvalitu zrakových funkcií po operácii. Okrem odstránenia zákalu bolo dôležité aj 

správne zaostriť dopadajúce lúče na sietnicu. Preto sa ruka v ruke s vývojom šošoviek vyvíjali 

aj meracie metódy na presnejší výpočet požadovanej sily umelej vnútroočnej šošovky (IOL, 

z angl. Intraocular Lens).  

Dnes už dokážeme s pomerne veľkou úspešnosťou dosiahnuť naozaj uspokojivé 

zaostrenie na sietnici, ale tým pokrok nekončí. Objavujú sa ďalšie méty v podobe vyšších rádov 

šošovkových aberácií, ktoré sa stávajú výzvami s cieľom dosiahnuť čo najlepšie zrakové 

funkcie. 
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1 Anatómia 

 Zrakový vnem vzniká súhrou fyzikálnych a biologických faktorov v oku, preto nie je 

dôležitá iba histológia oka, ale aj jeho jednotlivé fyzikálne vlastnosti a jeho refrakčných médií 

a biometrických parametrov.  

Očná guľa je uložená v prednej časti orbity. Tvorí asi 20% z jej obsahu. Zadný pól 

očného bulbu je asi 18 mm vzdialený od apexu orbity (5). Rozmery samotného očného bulbu 

sú málo menlivé a relatívne nezávislé od pohlavia alebo rasy. Odchýlky rozmerov v rôznych 

štúdiách nepresahujú hodnotu 1 mm. Vonkajšia priemerná dĺžka oka Kaukazskej populácie je 

uvádzaná  23,33 mm (6). Samozrejme u extrémnych hodnôt hypermetropie alebo myopie môže 

odchýlka od priemeru predozadnej dĺžky bulbu dosiahnuť viac ako 3 mm. Horizontálny aj 

vertikálny priemer je 23,48 mm. Obvod v oblasti anatomického ekvátora je 74,91 mm. 

U dospelého človeka je váha bulbu od 7,14 do 7,5 g, jeho objem približne od 6,5 - 7,2 ml a jeho 

povrch 22,86 cm2 (7). Skléra tvorí približne päť šestín z povrchu oka. Skladá sa z kompaktného 

kolagénového tkaniva, ktoré je minimálne vaskularizované. Obsahuje otvory a kanály pre cievy 

a nervy vstupujúce a vystupujúce z oka. Zostávajúcu jednu šestinu povrchu tvorí rohovka. 

Rohovka je priehľadná a bezcievna. Spolu so slzným filmom tvorí hlavnú refrakčnú plochu 

oka. Slzný film je tvorený tromi zložkami a je hrubý asi 7 μm. Jednotlivé vrstvy od povrchu 

smerom k epitelu rohovky sú lipidová, vodná a mukoproteínová vrstva. Vonkajšie rozmery 

rohovky sú v priemere 11,6 - 12,6 mm horizontálne a 10,6 - 11,7 mm vertikálne. Ženy majú 

tieto rozmery menšie asi o 0,1 mm. Hrúbka rohovky dosahuje priemerne centrálne 0,551 - 0,565 

mm až 0,61 - 0,64 mm periférne. Zakrivenie predného povrchu rohovky je 7,2 - 8,4 mm 

a zadného je 6,2 - 6,8 mm u belochov. Tieto rozmery polomerov zakrivenia sú menšie 

u Aziatov. Rohovka je viac zakrivená temporálne ako nazálne a viac vertikálne ako 

horizontálne (8). 

Centrálna jedna tretina rohovky tvorí hlavnú optickú zónu, čo predstavuje približne 

centrálny kruh o priemere 4 mm. V tejto oblasti je predná aj zadná plocha rohovky približne 

sférického tvaru. Periférne sa rohovka mierne splošťuje. Rohovka rastie od narodenia, približné 

rozmery dospelého jedinca dosahuje medzi prvým a druhým rokom života. S vekom sa polomer 

zakrivenia rohovky zmenšuje a rohovka nadobúda viac sférický tvar, čo vedie k redukcii kvality 

premietaného obrazu na sietnici (8). 

Predná komora je priestor vyplnený komorovou tekutinou (Obrázok 1). Je ohraničený 

spredu zadnou plochou rohovky a zozadu dúhovkou. Jej priemerná hĺbka je 3,08 mm meraná 
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od apexu rohovky po rovinu zrenice (6). Hĺbka je veľmi variabilná a závisí od mnohých 

faktorov, ako je refrakčná chyba, stav šošovky, genetické faktory a mnohé iné. 

Šošovka je priehľadná, bikonvexná a lokalizovaná v priestore medzi dúhovkou 

a prednou plochou sklovca. Predná plocha šošovky je oploštenejšia ako zadný povrch. Na 

zadnú plochu šošovky sa upína zhrubnutá predná sklovcová kôra v podobe cirkulárneho úponu 

ligamentum hyaloideocapsulare, tiež zvané aj Wiegerovo ligamentum. Ním vytvorený priestor 

medzi zadnou plochou šošovky a sklovcom sa nazýva Bergerov priestor. Priemer šošovky 

u dospelého človeka je približne 10 mm a jej hrúbka 4 mm. Asi 0,5 mm od ekvátora šošovky 

je šošovka cirkulárne obkolesená výbežkami vráskovca. Rozmery šošovky závisia od mnohých 

faktorov, hlavne od veku a stavu akomodácie. Hrúbka šošovky je v priemere 3,5 - 4 mm 

u jednotlivcov mladších ako 20 rokov. S vekom postupne narastá až na 5 mm medzi 80 -tými 

– 90 -tými rokmi života. Priemer šošovky je v dospelosti 9 - 10 mm. Šošovka je pri narodení 

takmer sférická a postupne od druhého roku sa začína splošťovať. Objem šošovky v dvadsiatom 

roku života je v priemere 163 µl, medzi 80 –tým – 90 -tým rokom života 244 µl (9). Refrakčný 

index šošovky vytvára u mladých jednotlivcov gradient, ktorý sa so starnutím postupne 

zmenšuje až vytráca. V centre je refrakčný index šošovky 1,4 a na periférii 1,36 (10). Šošovka 

sa skladá z troch častí - elastickej kapsuly, epitelu a šošovkových vlákien. Kapsula šošovky je 

pevnou elastickou membránou obaľujúcou celú šošovku. Je veľmi dôležitá pri operácii 

katarakty. Jej hrúbka sa mení podľa lokalizácie aj veku jednotlivca ( Tab. 1). 

 

Tab. 1:Zmeny hrúbky šošovkovej kapsuly s vekom a lokalizáciou 

Vek (roky) Predný pól (μm) Predné Max (μm) Ekvátor (μm) Zadné Max (μm) Zadný pól (μm) 

2.5 8 12–15 7 18–22 2 

35 14 21 17 23 4 

71 14 21 9 9 2.3 

Zdroj: Hogan, Michael J. (Michael John) & Alvarado, Jorge A & Weddell, Joan Esperson (1971). Histology of the 

human eye : an atlas and textbook. Saunders, Philadelphia 

 

Závesný aparát šošovky sa upína na ploche pred aj za ekvátorom šošovky a tým 

upevňuje šošovkovú kapsulu k riasnatému telesu. Fibrily závesného aparátu sú hrubé asi 8 - 

12nm. Pri relaxácii akomodácie dochádza k ich napínaniu, čím sa prenáša ťah na kapsulu, čo 

spôsobuje zmenu zakrivenia šošovky (11).  

Epitel šošovky sa nachádza na prednej ploche a ekvátore šošovky pod kapsulou. Zadná 

plocha šošovky je bez epitelu. Bunky epitelu v centre prednej plochy šošovky majú kubický 

tvar. Postupným presunom do periférie sa predlžujú, narastá počet mitóz až sa v oblasti 
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ekvátora menia na šošovkové vlákna, kde postupne dochádza k zbavovaniu sa organel 

a bunkového jadra. Týmto procesom sú tvorené šošovkové vlákna vytvárajúce hmotu šošovky, 

ktorá s vekom postupne pribúda (12).  

 

Obrázok 1: Hlavné štruktúry očného bulbu 

Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Schematic_diagram_of_the_human_eye_sk.svg 

  

Obraz z optických médií sa premieta na fotosenzitívnu časť oka, na sietnicu. 

Histologicky rozlišujeme 10 vrstiev. Za vznik a prenos vzruchu umožňujú  hlavne fotoreceptory 

(tyčinky a čapíky) a ďalšie neuróny zrakovej dráhy (bipolárne a gangliové bunky). Axóny 

gangliových buniek sa postupne zbiehajú a tvoria nervus opticus. Sietnica je vyživovaná 

z dvoch zdrojov. Vnútorná časť je priamo z vetiev artéria centralis retinae a vonkajšia časť je 

z ďalšej vrstvy oka, choroidey (12). 

 Choroidea je bohato vaskularizované tkanivo, obsahujúce fenestrované kapiláry 

rôznych kalibrov. Krvné zásobenie je z dlhých, krátkych zadných a predných ciliárnych artérii. 

 Skléra je fibrózny vonkajší obal oka tvorený takmer výhradne kolagénom.  

 Sklovec je číry, avaskulárny, gelatinózny útvar vypĺňajúci dve tretiny objemu očnej 

gule. Vonkajší obal sklovca (sklovcová kôra) je za normálnych okolností v kontakte so zadnou 

plochou šošovky, závesným aparátom, sietnicou s cievami a terčom zrakového nervu. Sklovec 
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je pevne prichytený v oblasti okolo ora serrata, ktorá sa nazýva báza sklovca. Sklovec obsahuje 

99% vody, zbytok tvorí hlavne kolagén a kyselina hyalirónová (12). 
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2 História chirurgie katarakty 

Katarakta je najčastejšou príčinou reverzibilnej straty zraku, ktorú poznali už aj v starom 

Egypte a Mezopotamii.  Pravdepodobne vykonávali aj zákrok na odstránenie katarakty, no prvá 

písomná zmienka pochádza od staroindického lekára Susrustu z roku asi 500 p.n.l. (3) Ide 

o chirurgický zákrok zvaný reklinácia ktorej podstatou bolo zatlačenie zakalenej šošovky do 

sklovca. Pre starých Grékov bola liečba katarakty dlho neznáma, pretože si pod ňou 

predstavovali skoagulovaný exudát v pupile (hypochýmia), ktorý bránil vizuálnemu vnemu 

tým, že sa obraz nedostával ku šošovke, v tej dobe nimi považovanej za hlavný orgán videnia. 

Aj napriek mylnej dogme Hippokratových žiakov sa predsa len niečo zachovalo aj dodnes, 

pretože Arabi prekladali hypochýmiu ako lejak vody (niečo, čo tečie v oku), čo bolo neskôr 

spätne preložené do latinčiny ako gutta opacta  alebo latinsko-grécky cataracta (vodopád) (3). 

Postupne sa metóda reklinácie vylepšovala na celom svete. Rimania začali používať tzv. 

couching v prípade, že sa nepodarilo reklinovať  šošovku do sklovca, fragmentovali ju, a tak ju 

dostali mimo pupilu. Arabský lekár Amar z Mausilu začal okolo roku 1000 novú éru extrakcie 

tým, že dutou ihlou zavedenou cez skléru aspiroval šošovkové hmoty. Európa bola v tej dobe 

v oblasti medicíny málo progredujúca. Do 18. storočia sa tu vykonávala len klasická reklinácia 

a tú nevykonávali lekári ale potulní barbieri, pretože prevládal názor, že chirugia lekára 

inferiorizuje. Na základe toho v roku 1163 Koncil v Tours oficiálne zakázal lekárom vykonávať 

chirurgiu (3). 

Od 16.storočia sa začínajú lekári Kepler a Pierre Brisseau stotožňovať s názorom, že 

katarakta je choroba šošovky, nie výpotok pred ňou a že šošovka je iba refrakčným orgánom 

videnia, zatiaľ čo sietnica je umožňuje zrakovú percepciu. 

Prvú významnú zmenu v chirurgii katarakty spravil francúzsky lekár Jacques Daviel 

v roku 1750, kedy vykonal extrakapsulárnu extrakciu šošovky (Obrázok 2) (3). Európa však 

vtedy bola konzervatívna a ostatní lekári, najmä z Britských ostrovov, stále presadzovali 

metódu reklinácie. Kompromisom medzi reklináciou a extrakciou bola discízia. Išlo o liečbu 

mäkkých katarákt (najmä detského veku), kedy sa ihlou otvorí puzdro šošovky, tá sa začne kaliť 

a spontánne sa resorbuje. Konečné víťazstvo extrakcie katarakty nad reklináciou prišlo až 

v druhej polovici 19.storočia aj vďaka zavedeniu anestézie a lepšej pooperačnej starostlivosti. 

Inovátorom extrakcie katarakty bol Albert von Graefe, ktorý popri lineárnej extrakcii zaviedol 

iridektómiu. Friedrich Jaeger zdokonalil techniku operácie katarakty tým, že semicirkulárnu 

incíziu rohovky vykonával na hornom limbe, čo zabezpečilo krytie rany mihalnicou a protekciu 

pred infekciou. 
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V druhej polovici 19. storočia sa katarakty operovali v celkovej anastéze, s použitím 

chloroformu. V nadväznosti na to, v roku 1884 Carl Koller zaviedol lokálne anestetikum 

kokaín. V pražskej univerzitnej nemocnici v roku 1928 ako prvý použil retrobulbárnu injekciu 

anestetika novokaínu Anton Elschnig na zlepšenie anestézie a akinézy bulbu (3). 

V 20-tom storočí bola v Európe absolútnym hitom intrakapsulárna extrakcia šošovky, 

čiže vybratie šošovky spolu s puzdrom ako najúčinnejšia prevencia vzniku sekundárnych 

katarákt,  o ktorej sa zmienil Jospeh Beer vo svojej monografii už v roku 1799. S vynálezmi 

a novými prístrojmi sa začala meniť aj operačná technika. Ignacio Barraquer zostrojil erysifak, 

kde sa šošovka prisaje a vytiahne z oka von. Neskôr Joachim Barraquer v roku 1958 začal 

používať enzymatickú zonulolýzu alfa-chymotripsínom a v roku 1961 prišiel poľský profesor 

Tadeusz Krwawicz s kryoextrakciou (Obrázok 2) (3). 

 

 

Obrázok 2: Extrakapsulárna extrakcia pomocou Davielovej špachtle (vľavo) a intrakapsulárna kryoextrakcia 

šošovky (vpravo) 

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 

 

Absolútnou revolúciou bolo v päťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia  zavedenie 

operačného mikroskopu od firmy Zeiss, čo začalo éru mikrochorurgie oka. Renesanciu 

extrakapsulárnej extrakcie šošovky  v roku 1967 priniesol Charles Kelman s vynálezom 

fakoemulzifikácie, podstatou ktorej bolo zavedenie ultrazvukovej sondy s minimálnym rezom, 

schopnej fragmentácie a odsatia všetkých hmôt s ponechaním puzdra (3).  

Úplne nové obzory v operačnom riešení problému zakalenia šošovky otvoril Harold Ridley, 

ktorý v roku 1949 v st.Thomas Hospital implantoval umelú vnútroočnú šošovku, bikonvexnú 

z polymetylmetaakrylátu (PMMA) do zadnej komory (13). Táto metóda sa však ukázala ako 

nie veľmi spoľahlivá pre časté dislokácie, preto sa neskôr priklonil k implantácii umelej 

vnútroočnej  šošovky do prednej komory s fixáciou v komorovom uhle.  
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Operácie sivého zákalu aj umelých vnútroočných šošoviek sa postupne vyvíjali do 

dnešnej podoby. Vývoj umelých vnútroočných šošoviek je podrobnejšie popísaný v kapitole 

Dizajn umelých vnútroočných šošoviek.  
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3 Katarakta 

Sivý zákal (katarakta) je jednou z najčastejších príčin praktickej slepoty, pedovšetkým 

v rozvojových krajinách. Pojem katarakta označuje akúkoľvek opacifikáciu rôzneho stupňa 

vlastnej ľudskej šošovky, ktorá je zvyčajne fyziologicky priehľadná. Tvrdosť explantovanej 

šošovky vysoko koreluje s klinickým stupňom sklerózy jadra, ale nie s kortikálnymi alebo 

subkapsulárnymi zákalmi.   

Pri normálnom starnutí sa zväčšuje celková veľkosť šošovky a stráca sa schopnosť meniť svoj 

tvar (akomodácia). Vlákna šošoviek vykazujú s vekom čiastočnú degradáciu alebo úplnú stratu 

mnohých proteínov plazmatickej membrány a cytoskeletu. Pomer cholesterolu k fosfolipidom 

obsiahnutých v plazmatických membránach šošovkových vlákien sa počas života zvyšuje a 

následne klesá tekutosť ich membrány a štrukturálna rigidita sa zvyšuje. Tieto zmeny začínajú 

už od druhej dekády a sú najvýraznejšie v jadre šošovky. Preto najviac prispievajú k vzniku 

nukleárnej sklerózy (skalenia) (12). Šošovka 20-ročného jedinca rozptyľuje asi 20% 

a absorbuje asi 30% dopadajúceho svetla. U 60-ročného je toto množstvo zdvojnásobené. 

Rozptýlené svetlo významne znižuje kontrastnú citlivosť (12). Absorpcia UV a viditeľného 

svetla šošovkou stúpa s vekom. Voľné a viazané aromatické aminokyseliny (tryptofán, tyrozín 

a fenylalanín), fluorofóry, žlté pigmenty a niektoré endogénne zlúčeniny (ako je riboflavín) sú 

zodpovedné za absorpčné vlastnosti šošovky. Tryptofán sa štiepi za prítomnosti slnečného 

žiarenia a kyslíka na N-formylkynurenín a rad ďalších metabolických produktov vrátane 3-

hydroxykynurenín-glukozidu (3-HKG), absorbuje svetlo medzi 295 a 445 nm, čím predstavuje 

hlavný absorbent UV žiarenia dopadajúceho na šošovku, ktoré je zložené z viac ako 90 % UV 

- A (315 - 400 nm). Tento glukozid má relatívnu absorpciu oveľa väčšiu ako tryptofán, ktorý 

absorbuje svetlo vo vlnových dĺžkach 295 a 340 nm a nachádza sa hojnejšie v šošovkách 

mladého jedinca. Ako šošovka starne, mení sa z bezfarebnej alebo bledožltej na tmavšiu, v 

dospelosti žltú, v starobe hnedú (brunescentná katarakta) alebo až čiernu (katarakta nigra) (12). 

Autofluorescenčné vlastnosti šošovky sa tiež menia s vekom. Pri týchto zmenách zafarbenia, 

ktoré sú koncentrované v jadre, sa predpokladá, že sú výsledkom spájania 3-HKG a jeho 

metabolických derivátov s proteínmi k produkcii žlto pigmentovaných proteínov, ktoré tiež 

absorbujú svetlo. Zvýšená kapacita šošovky absorbovať viditeľné svetlo v kombinácii so 

zvýšeným rozptylom svetla vedie k zníženiu priehľadnosti (14). Amplitúda akomodácie klesá 

počas života od 13–14 D vo veku 10 rokov až po 6,00 D vo veku 40 rokov a takmer 0,00 D do 

veku 60 rokov (15). Graf krivky zmeny akomodácie s vekom sa nazýva Dondersova krivka. 

Klinicky manifestný pokles akomodácie sa označuje presbyopia. 
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Jednoznačná príčina straty akomodácie nie je jasná. Zmenu akomodačnej schopnosti 

možno pripísať viacerým faktorom, ako sú zväčšenie tuhosti šošovky, zmena zakrivenia 

šošovky alebo posunom  corpus cilliare dopredu s vekom, čím nedokáže dostatočne napnúť 

závesný aparát.  Spolu s týmito vlastnosťami dochádza aj k zmene gradientu refrakčného 

indexu na povrchu šošovky, čím sa paradoxne znižuje refrakčná sila šošovky. Avšak pri 

výraznej nukleárnej skleróze dochádza k zvratu v refrakčnom indexe, čím môže vzniknúť druh 

refrakčnej myopie. 

Katarakty môžeme deliť na niekoľko druhov: 

• Kongenitálna katarakta je prítomná pri narodení alebo je zaznamenaná krátko potom. 

Spravidla sú obojstranné a môžu byť spojené v súvislosti s inými ochoreniami 

(metabolické ochorenia, infekčné ochorenia matky počas tehotenstva,...) 

• Senilná katarakta , nazývaná tiež idiopatická. Nedokážeme u nej jednoznačne určiť 

príčinu vzniku. Podieľa sa na jej vzniku množstvo faktorov od fyzikálnych, 

chemických a biologických, ktorých pôsobenie sa počas života jedinca kumuluje.  

• Traumatická katarakta, vzniká na podklade traumy spôsobenej mechanickým alebo 

tiež často elektromagnetickým (elektrický prúd, ionizačné a infračervené žiarenie, ...) 

(Obrázok 3). 

• Komplikovaná katarakta je katarakta, ktorá vznikla sekundárne na podklade iného 

ochorenia (uveitída, cukrovka, atopia...) alebo pôsobenia liekov (kortikoidy) (Obrázok 

3) (16). 
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Obrázok 3: Komplikované a traumatické katarakty 

Katarakta po uveitíde (A), diabetická (B), po užívaní kortikoidov (C) a traumatická katarakta (D) 

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 

 

Podľa lokalizácie zákalov môžeme deliť katarakty na subkapsulárne (predné a zadné), 

kortikálne a nukleárne. Pri hodnotení pokročilosti katarakty podľa pojmov ako sú 

hypermatúrna, matúrna alebo incipientna, chýbala štandardizácia. Bola zavedená preto stupnica 

hodnotenia katarakty, ktorá aspoň čiastočne vyriešila tento problém. Ido o takzvaný The Lens 

Opacities Classification System (LOCS), ktorý bol vytvorený v roku 1988 (17). Dnes je 

používaná jeho tretia revízia (LOCS III) z roku 1993 (Obrázok 4) (18), kde sa hodnotí typ 

a lokalizácia zákalu pri katarakte za pomoci porovnania so štandardnými fotografiami. 

Charakteristiky sa označujú písmenami NO (Nuclear Opalescence, z angl. opáknosť jadra), NC 
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(Nuclear Color, z angl. zafarbenie jadra), C (Cortical, kortikálne zákaly), P (Posterior 

subcaspular, zadné subkapsulárne zákaly). Všetky štandardy sú v intervaloch, pričom v LOCS 

III stupeň 0 neexistuje.  Hodnotiaci rozhoduje, v akom intervale sa charakteristika danej 

katarakty nachádza; pričom závažnosť musí byť väčšia ako na predchádzajúcom obrázku 

a menšia ako ďalší vyšší štandard. Intervaly medzi susednými štandardami sú rozdelené na 10 

rovnakých častí, z ktorých každá je 0,1 intervalovej jednotky. Stupnica sa v prípade C a P 

pohybuje od 0,1 (číra alebo bezfarebná šošovka) po 5,9 (veľmi nepriehľadná) alebo v prípade 

NO a NC po 6,9 (veľmi nepriehľadná alebo hnedá). Desatinná trieda by mala odrážať pozíciu 

daného štandardu v danom intervale, napríklad známka 2,5 by znamenala, že závažnosť 

katarakty je v strede závažnosti medzi normami 2 a 3. Ak je závažnosť katarakty rovnaká ako 

na štandardnom obrázku 3, známka je 3,0. Ak je to menej, ako je uvedené na štandardnom 

obrázku 3, ale viac ako v polovici od predchádzajúceho intervalu, tak by sa malo skóre 

pohybovať od 2,6 do 2,9. Najťažšia hodnota katarakty na štandardných obrázkoch je 5 pre C a 

P a 6 pre NC a NO. Najvyššie skóre pre každú z nich by bolo 5,9 a 6,9. Priradené skóre sa teda 

pohybuje od 0,1 až po 5,9 alebo 6,9. NA a NC sa hodnotí v tenkom šikmom svetle na štrbinovej 

lampe, C a P sa hodnotí v retroiluminácii sa zaostrením na danú oblasť (predný alebo zadný 

kortex pri C a zadná kapsula pri P). NO, NC a P sa hodnotí na základe porovnania obrázkov. 

U C sa hodnotí plocha, ktorú kortikálne zákaly zaberajú z celkovej plochy reflexu pri 

retroiluminácii. Daná plocha sa porovnáva s plochou u štandardných obrázkov (18). 
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Obrázok 4: LOCS III klasifikácia  

Zdroj: Chylack LT, Wolfe JK, Singer DM, Leske MC, Bullimore MA, Bailey IL, et al. The Lens Opacities 

Classification System III. The Longitudinal Study of Cataract Study Group. Archives of ophthalmology (Chicago, 

Ill : 1960). 1993;111(6):831-6. 
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4 Hodnotenie zrakových funkcií 

4.1 Zraková ostrosť 

Zraková ostrosť je najviac používaným meradlom zrakových funkcií. Často je dokonca 

zamieňaná za ekvivalent zrakových funkcií, a tým sú ignorované iné dôležité parametre, akými 

sú kontrastná senzitivita a farbocit. Hodnotenie zrakovej ostrosti je vhodným nástrojom na 

hodnotenie refrakčných chýb, skríning očných ochorení, sledovanie progresie ochorenia, 

sledovanie účinnosti liečby alebo stanovovanie štandardov do zamestnania alebo na riadenie 

motorového vozidla. Široké rozšírenie potreby merania zrakovej ostrosti viedlo k vzniku 

mnohých variant tabuliek na vyšetrovanie zrakovej ostrosti, optotypov. Následne muselo dôjsť 

k štandardizácii charakteristík pre vznik týchto optotypov (19). Najznámejším typom optotypov 

sú Snellenove optotypy, ktoré sa dnes používajú skôr ako spôsob zaznamenania výsledku, než 

ako samotné optotypy (19). Ako štandardné optotypy boli zvolené Landoltové C. Jedná sa o 

prerušený kruh, kde hrúbka kruhu je rovnaká ako šírka prerušenia. Prerušenie môže byť 

nasmerované do štyroch hlavných smerov, hore, dole, doľava a doprava. Ich výhodou je 

rovnaká  obtiažnosť každej varianty. Nie sú dnes veľmi používané pre vysokú pravdepodobnosť 

náhodne trafiť správnu odpoveď (25%). Postupne sa nahradili inými, napríklad Sloanovými 

písmenami, ktoré sú dnes považované za štandard vo vedeckých štúdiách. Tieto písmená boli 

použité v ETDRS optotypoch, ktoré boli vyvinuté na ETDRS šúdiu. 

Najmenšie písmenká, ktoré je subjekt schopný prečítať sú limitované jeho schopnosťou 

rozoznať detaily písmenka, alebo tiež dva body ako dva body a nie ako splývavý útvar. Bodový 

zdroj svetla bude na sietnici zobrazený ako funkcia rozptylu z dôvodu rozptylu svetla po 

prechode cez refrakčný systém oka. Toto zobrazenie sa na sietnici nazýva Airyho disk (Obrázok 

5).  
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Obrázok 5: Airyho disk 

Funkcia rozptylu bodového zdroja svetla (Airyho disk). Horná časť znázorňuje zobrazenie distribúcie svetla (dolná 

časť). 

Zdroj: https://webvision.med.utah.edu/book/part-viii-gabac-receptors/visual-acuity/ 

 

Dva bodové zdroje svetla sú rozlíšené ako dva zdroje pri splnení Rayleighovho kritéria. Ak by 

svetlo pri prechode refrakčným systémom oka nebolo degradované rozptylom, tak by rozlíšenie 

ľudského oka mohlo byť mnohonásobne vyššie (ak by malo dostatočne husté usporiadanie 

fotoreceptorov)  (12). Reyleighovo kritérium hovorí, že dva body sú rozlíšené, ak vrchol 

rozptylu jedného leží na prvom dne rozptylu druhého bodu (Obrázok 6). 
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Obrázok 6: Reyleighove kritérium 

A: Reyleighove kritérium rozlíšenia dvoch bodov. B: Stav, kedy je Reyleighove kritérium splnené (dva body sú 

odlíšené od seba). C: Stav, kedy nie je Reyleighove kritérium splnené. 

Zdroj: Upravené z https://webvision.med.utah.edu/wp-content/uploads/2018/05/KallSpat12.jpg 

  

 Faktory, ktoré môžu ovplyvňovať zrakovú ostrosť sú šírka zrenice, osvetlenie, čas 

expozície zdroja, plocha stimulovanej sietnice, hustota fotoreceptorov, stav adaptácie oka 

a pohyby očí a refrakčná chyba. Široká zrenica umožňuje vstup väčšieho množstva svetla na 

sietnicu a znižuje difrakciu svetla pri prechode zrenicou. Nevýhodou širokej zrenice je však 

zvýraznenie sférickej aberácie optického systému oka. Preto je stredná veľkosť zrenice od 3 do 

5 mm je ideálnym stavom, ktorý vytvára akýsi kompromis medzi týmito faktormi. Refrakčná 

chyba výrazne ovplyvňuje zrakovú ostrosť, tým že spôsobí rozostrenie (defokus) na sietnici, 

čím sa rozptyl svetla zväčší a rozlišovacia schopnosť poklesne (12).  

 

4.2 Kontrastná senzitivita 

Kontrast je udaný rozdielom medzi svietivosťou objektu a pozadia vydeleným 

svietivosťou pozadia. Zjednodušene, je to schopnosť rozoznávať podobné odtiene (20). 

V bežnom dennom živote je dobrá kontrastná senzitivita (KS) zrakového systému veľmi 

dôležitá. Umožňuje napríklad rozpoznať sivé auto v zamračenom počasí, rozpoznať 

neoznačené obrubníky a schody alebo  rozlíšiť jemné kontúry ľudskej tváre. Pre ľudí so 

zhoršeným rozlišovaním kontrastu je hlavným kompenzačným mechanizmom zvýšenie 

kontrastu okolitých predmetov napríklad pomocou zvýšenia osvetlenia okolia (20).  
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Ľudské oko má najvyššiu kontrastnú senzitivitu pre vlnovú dĺžku 550nm (21). Refrakčný 

index materiálu sa mení podľa vlnovej dĺžky lámaného svetla. Táto zmena refrakčného indexu 

spôsobuje, že rôzne vlnové dĺžky sa lámu pod iným uhlom, čo nazývame chromatická aberácia. 

Vo vlastnej ľudskej šošovke je predpokladaný rozsah chromatickej aberácie viditeľného svetla 

až 2 D (22). Ľudské oko má snahu zaostriť na vlnové dĺžky v strednej časti spektra, na ktoré je 

aj najcitlivejšie. Z tohto dôvodu aj defokus 1 D na každú stranu spektra nejaví klinické 

problémy, pretože vnímavosť fotoreceptorov na koncové vlnové dĺžky je nižšia (23). 

Podľa Rayleighovho zákona rozptylu je intenzita rozptylu na malých časticiach 

(molekulách) nepriamo úmerná vlnovej dĺžke (24). To znamená, že modré svetlo, ktoré má 

kratšiu vlnovú dĺžku spôsobuje väčší rozptyl. Rozptýlené svetlo môže spôsobovať zníženie 

kontrastnej senzitivity.  

Na základe týchto niekoľkých faktov by mal modrý filter zlepšovať kontrastnú senzitivitu 

tým, že znižuje chromatickú aberáciu šošovky a tým, že odfiltruje zdroj defokusu z modrej 

strany spektra (25).  

Testovanie kontrastnej senzitivity je stále viac podporované a propagované ako výborný 

doplnok alebo až náhrada vyšetrovania zrakovej ostrosti. Zraková ostrosť nám hovorí 

o schopnosti rozlíšiť jemné detaily, ale nehovorí nič o schopnosti oka rozlíšiť objekty s nízkym 

kontrastom. Vyšetrovanie kontrastnej senzitivity bolo pôvodne vyvinuté na vedecké účely. 

Väčšina vedcov používala stimuly so sinusovým mriežkovaním, kde vzor pozostáva zo 

svetlých a tmavých čiarok, ktoré splývavo prechádzajú medzi sebou. Hrúbka čiarok mohla byť 

rozličná. Funkcia kontrastnej senzitivity bola udaná ako najmenšia možná hrúbka čiarok, ktoré 

dokázal ešte vyšetrovaný rozpoznať (19). 

Pre ľudí s normálnymi zrakovými funkciami sú zraková ostrosť a kontrastná senzitivita 

navzájom súvisiace. U mnohých typov ochorení zrakovej dráhy je KS porušená, ako napríklad 

pri mozgových léziách, neuritídach zrakového nervu, pri sclerosis multiplex, pri glaukóme, 

diabetickej retinopatii, katarakte a mnohých iných (19). Z toho vyplýva, že vyšetrenie KS by 

mohlo slúžiť ako veľmi účinný diagnostický a skríningový nástroj, ale jeho špecificita je veľmi 

nízka, keďže neexistuje presne definovaný vzorec poklesu KS pri jednotlivých ochoreniach. 

Hodnota poklesu KS medzi jednotlivými ochoreniami môže byť veľmi podobná.  

Ako bolo vyššie spomenuté, s poklesom osvetlenia dochádza k zhoršovaniu zrakových 

funkcií, čím sa zvyšuje obtiažnosť vykonávať bežné každodenné činnosti, hlavne pre starších 

ľudí a ľudí s  ochorením sietnice. Z toho vychádzajú predpoklady, že o zdravotnom stave 
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sietnice viac vypovedá hodnotenie zrakových funkcií za mezopických podmienok než za 

fotopických (26).   

Je dokázané, že KS klesá s vekom (27). Pri hodnotení poklesu KS u starších ľudí je veľa 

zavádzajúcich faktorov, ktoré môžu ovplyvniť KS. Sú nimi napríklad užšia zrenica u starších 

ľudí, zvýšený rozptyl a absorpcia svetla ich opáknejšou šošovkou (28). Boli realizované 

pozorovania, v ktorých bola porovnávaná KS starých a mladých jedincov, kde mladí jedinci 

podstupovali vyšetrenie za podmienok simulujúcich zrakové funkcie staršej populácie (29). 

Používal sa pilokarpín na zúženie zrenice a filter neutrálnej hustoty na simuláciu zašedlej 

stareckej šošovky. KS u mladých jedincov bola výrazne lepšia aj po aplikovaní týchto 

obmedzení, čo nasvedčuje, že pokles KS s narastajúcim vekom nie je iba funkciou optických 

médií, ale môže byť spôsobený neuronálnymi alebo inými vekom podmienenými zmenami 

sietnice a zrakových dráh (28).  

 

4.3 Farbocit 

Farebné videnie človeka  je umožnené absorpciou svetla tromi rôznymi druhmi čapíkov 

v sietnici, ktoré sú rôzne citlivé na dané vlnové dĺžky. Preto je farebné videnie ľudí považované 

za trivariantné alebo inak trichromatické, pretože výsledný farebný vnem vzniká zmiešaním 

vzruchov zo všetkých troch typov čapíkov. Túto teóriu vyslovil v roku 1802 Thomas Young 

(30). Tieto tri typy čapíkov sa označujú podľa citlivosti k vlnovým dĺžkam na typ S (citlivé na 

krátke vlnové dĺžky, maximum citlivosti 440 nm, obsahujú pigment cyanolab), typ M (stredné 

vlnové dĺžky, maximum 545 nm, obsahujú pigment chlorolab) a typ L (dlhé vlnové dĺžky, 

maximum 565 nm, obsahujú pigment erytrolab), ktorých citlivosti sa prelínajú. Citlivosť na 

dané spektrum je daná prítomnosťou špecifického fotopigmentu.  Pri poruchách niektorého 

typu týchto buniek dochádza k zmene vnímania farieb. Poruchy môžu byť vrodené alebo 

získané a sú pomerne časté v mužskej populácii (Tab. 2).  
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Tab. 2: Výskyt porúch farbocitu v populácii 

Typy porúch farbocitu Muži Ženy 

Celkovo ~8% ~0,5% 

Anomálna  trichromacia     

Protanomalia 1% 0,01% 

Deutanomalia 5% 0,4% 

Tritanomalia zriedkavý zriedkavý 

Dichromazia     

Protanopia 1% 0,01% 

Deuteranopia 1,5% 0,01% 

Tritanopia 0,008% 0,008% 

Monochromazia     

Tyčinková  monochromazia zriedkavý zriedkavý 

Čapíková monochromazia zriedkavý zriedkavý 

atypická monochromazia veľmi zriedkavý veľmi zriedkavý 

Zdroj: Pease, P.L., Chapter 9 - Color Vision, in Borish's Clinical Refraction (Second Edition), W.J. Benjamin and 

I.M. Borish, Editors. 2006, Butterworth-Heinemann: Saint Louis. p. 289-355 

 

Najčastejšou je vrodená porucha v červeno-zelenom spektre, ktorá je viazaná na X-

chromozóm recesívne, čo znamená, že muži sú postihnutí oveľa častejšie, keďže majú iba jeden 

X-chromozóm (30). Tieto typy porúch sú nazývane spoločným názvom daltonizmus. 

Poruchy farbocitu sú klasifikované do troch skupín. Sú nimi monochromazia (alebo 

monochromatizmus), dichromazia a anomálna trichromazia. Ľudia s normálnym vnímaním 

farieb sa nazývajú trichromáti. Ľudia s monochromátizmom sú úplne bez farbocitu a vnímajú 

okolie iba v odtieňoch šedej. Ľuďom s dichromáziou chýba jeden typ fotopigmentu. Anomálni 

trichromáti majú všetky tri typy fotopigmentu, ale jeden z nich má posunutú maximálnu 

vnímavosť k daným vlnovým dĺžkam (31).  

Na odhalenie porúch farbocitu používame rôzne vyšetrovacie metódy. Vďaka svojej 

rýchlosti sú obľúbené rôzne skríningové testy. Väčšinou na zistenie výraznej odchýlky vo 

farbocite stačia 2 - 3 minúty. Pacient s poruchou farbocitu nedokáže rozoznať rozdiely medzi 

určitými farbami, ktoré sú jasne rozlíšiteľné zdravým jedincom. Skríningové testy sa môžu 

použiť tak u dospelých ako aj u detí. 
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Medzi najznámejšie skríningové testy patria pseudoizochromatické tabuľky. Tieto tabuľky 

zobrazujú obrázok alebo písmeno pomocou farebných kruhov medzi pozadím tvoreným kruhmi 

inej farby (Obrázok 7). 

 

Obrázok  7: Pseudoizochromatické tabuľky (Ishihara) 

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Ishihara_test#/media/File:Ishihara_9.svg 

 

 Väčšinou sú farby vyberané tak, aby jedinec s X-viazanou farbosleposťou nedokázal 

rozoznať obrázok, ktorý je jednoznačne viditeľný zdravým jedincom. Sofistikovanejšie sety 

tabuliek využívajú štyri druhy farieb, ktoré sú vybrané tak, aby postihnutý videl iný obrazec 

ako zdravý jedinec. Väčšina tabuliek, ako napríklad Ishihara, sú určené hlavne na zobrazenie 

X-viazaných porúch farbocitu v červeno-zelenom spektre (napr. protanomália alebo 

deutanomália). Od svojho vzniku sa pseudoizochromatické tabuľky optimalizovali a dnes 

dokážu zachytiť až 90 - 95% jedincov s poruchami farbocitu (32). Tabuľky nie sú vhodné na 

diagnostiku získaných porúch farbocitu, ktoré väčšinou postihujú žlto-modré spektrum. 

Existujú aj špeciálne pseudoizochromatické tabuľky (napríklad HRR a SPP2 tabuľky), ktoré sú 

určené  pre skríning získaných porúch farbocitu, akou je tritanomália. 

Detailnejšie vyšetrovacie metódy farbocitu poskytujú testy na jemnú schopnosť odlišovať 

farby. Pri týchto testoch sa pacient snaží zoradiť set farieb podľa ich podobnosti do poradia. 

Príkladom je Farnsworth–Munsell 100-hue test, kde sú farby veľmi málo od seba odlíšené. 

Takýto typ testu je veľmi časovo náročný, preto vznikli jeho skrátené verzie, kde je menej farieb 

a sú od seba viac odlišné. Patrí sem napríklad Farnsworth panel D-15, ktorý dokáže pomýliť 

jedinca s defektom farbocitu, ale je veľmi jednoznačný pre zdravého. Tento test pre svoju 

rýchlosť môže byť používaný aj v skríningu (33). 



33 

 

Metóda porovnávania farieb je založená na miešaní troch základných farieb s cieľom 

dosiahnuť kontrolnú farbu. Táto metóda nie je intuitívna ani jednoduchá na pochopenie pre 

mnohých pacientov, a preto nie vhodná do klinickej praxe a je určená hlavne na vedecko-

experimentálne účely. Aby našla metóda porovnávania farieb širšie uplatnenie v klinickej praxi, 

boli vyvinuté jej zjednodušené varianty, ktoré používali dve premenné. Jednou z nich je 

anomaloskop, ktorý mieša farby podľa určitých vzorcov pomenovaných podľa svojich 

objaviteľoch. 

Anomaloskop, používajúci Reyleightovu rovnicu, je zameraný na zisťovanie vrodených 

X-viazaných, ale aj iných porúch farbocitu v zeleno-žltom spektre. V porovnávacom poli 

anomaloskopu dochádza k miešaniu zelenej (545 nm) a červenej (670 nm) farby s cieľom 

priblížiť sa referenčnej žltej farbe (589 nm), u ktorej možno meniť iba jas (33). 

Pri Morelandovej rovnici dochádza k porovnávaniu dvojfarebných testovacích polí (480 

nm a 580 nm v jednom poli a dve primárne farby, 440 nm a 500 nm, v druhom poli). Sledovaný 

objekt je kruh rozdelený horizontálnou čiarou na dva polkruhy. Jeden polkruh sa javí zdravému 

jedincovi modro-zelený a druhý polkruh môže meniť farbu od fialovéj po zelenú podľa pomeru 

miešania farieb. Morelandova rovnica hodnotí funkciu S-čapíkov, ktorou môžeme 

diagnostikovať napríklad X-viazanú achromatopsiu, ale aj získané poruchy farbocitu v oblasti 

S-čapíkov (33).  

Napriek tomu, že metóda porovnávania farieb anomaloskopom je výrazne zjednodušená, 

vysvetlenie vyšetrovacej procedúry pacientovi nie je jednoduché a pacient často potrebuje 

určitý čas a nácvik pred vykonaním daného vyšetrenia. Zložité vysvetľovanie postupu 

vyšetrenia je hlavným dôvodom, prečo anomaloskopy ostávajú určené väčšinou pre vedecké 

účely.  

 

4.4 Glare 

Pri prechode svetla šošovkou dochádza k jeho rozptylu. Rozptyl v oku môže byť rozdelený 

na svetelný rozptyl smerom k sietnici (predný rozptyl) a rozptýlené svetlo zozadu od sietnice 

(zadný rozptyl). Predný rozptyl spôsobuje difúzne osvetlenie superimponované na obraze 

vytvorenom na sietnici, čim znižuje kontrast obrazu. Tento fenomén môže viesť k rôznym 

problémom ako je napríklad oslnenie pri protisvetle, ktoré sa nazýva „glare“. Za určitých 

podmienok, napríklad pri katarakte, sa môžu tieto problémy zhoršovať (34). Glare je teda 

zhoršovanie kontrastnej senzitivity na podklade rozptýleného svetla pri prechode optickým 
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systémom oka. V reálnom živote sú dva hlavné zdroje glare, svetlá protiidúceho auta a dopad 

slnečných lúčov pod malým uhlom, ako napríklad pri západe Slnka. Operácia sivého zákalu 

výrazne znižuje rozptyl svetla spôsobený šošovkou, avšak neeliminuje úplne glare (35). Umelá 

IOL môže vytvárať nové druhy glare oproti vlastnej šošovke, napríklad na lesklom povrchu 

umelej šošovky alebo na jej okrajoch (36). Glare okrem zníženia kontrastnej senzitivity môže 

vytvárať na sietnici rôzne svetelné obrazce popisované pacientami. U monofokálnych 

akrylických umelých IOL dochádza k popisovanému glare až u 0,5% až 2,2%, pričom niekedy 

až jedna tretina z tohto počtu musí podstúpiť explantáciu a výmenu umelej IOL (36).  

Bolo vyvinutých veľa metód merania glare, ktoré sú zamerané na meranie zrakovej ostrosti 

alebo KS za súčasného protisvetla. Mnohé z nich majú vysokú mieru spoľahlivosti 

a reprodukovateľnosti vyšetrenia. Jedným z týchto prístrojov je Oculus Mesotest II, ktorý 

hodnotí kontrastnú senzitivitu na meniacich sa obrázkoch Landoltových C za prítomnosti 

protisvetla. Obrazce majú 4 stupne pomeru kontrastu k pozadiu (1:23 / 1:5 / 1:2.7 / 1:2). 

Výhodou tohto prístroja je hore spomínaná reproducibilita. Existujú aj jednoduchšie zariadenia 

na princípe ETDRS optotypov na meranie kontrastnej senzitivity so zabudovanými svetlami 

imitujúcimi protisvetlo.  
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5 Biometria 

Sir Harold Ridley 29.11.1949 implantoval prvú umelú vnútroočnú šošovku. Pooperačná 

refrakcia operovaného oka bola posunutá výrazne smerom k myopii (približne – 21 Ds) (37). 

Odvtedy sa hľadali spôsoby ako spresniť výpočty umelých IOL, a tým zlepšiť výsledok 

operácie.   

Na výsledku kalkulácie umelých IOL sa podieľajú tri hlavné komponenty, biometria 

oka, biometrické vzorce a klinické premenné (38). Najdôležitejšie komponenty biometrie nutné 

ku kalkulácii sú axiálna dĺžka (AL, z ang. Axial lenght, predozadná dĺžka oka meraná od 

povrchu rohovky po sietnicu), lomivá sila rohovky a pozícia umelej IOL.  Vzorce delíme podľa 

ich generácie, použitia a ich personalizácie.  Klinickými premennými sú pacientove potreby 

a priania, špeciálne okolnosti, problémy a chyby (39). 

Keď je vlastná šošovka oka nahradená umelou vnútroočnou šošovkou, optický systém 

oka sa stáva dvojšošovkovým systémom (rohovka a IOL), ktorý premieta obraz na sietnicu. 

Vzdialenosť medzi týmito dvomi šošovkami (X), ako aj vzdialenosť medzi nimi a makulou (Y), 

ovplyvňujú refrakciu oka. X je definované ako vzdialenosť medzi prednou plochou rohovky a 

efektívnou hlavnou rovinou šošovky v zrakovej osi. Y je definovaná ako vzdialenosť medzi 

hlavnou rovinou šošovky a fotoreceptormi v makule v zrakovej osi. Inak povedané, X+Y sa 

rovná axiálnej dĺžke v zrakovej osi (Z). Pri znalosti X a Z vieme vypočítať Y (Y = Z – X). 

K výpočtu dioptrie umelej IOL potrebujeme tiež vedieť vergenciu svetla, ktoré prestupuje 

rohovkou a ktoré sa podieľa na refrakčnej chybe oka  (R). Pre emetropiu R sa rovná nule. 

Vzťahy medzi týmito premennými môžu byť zobrazené vo výpočtoch, ktoré umožňujú 

vypočítať neznámu, pri znalosti ostatných premenných (39). 

Ak má byť vlastná šošovka nahradená umelou, je vždy nutné presné meranie AL. Ak 

bola vlastná šošovka už odstránená (afakia), alebo nebude odstránená (v prípade implantácie 

fakickej umelej IOL), meranie AL v týchto prípadoch nie je vždy nutné, pretože výpočet môže 

byť realizovaný na základe predoperačnej refrakcie oka za použitia refrakčného vzorca. 

Refrakčné vzorce vyžadujú presné zmeranie vertexovej refrakcie a v prípade afakie môžu 

spôsobiť výrazné chyby v meraní, pretože aj drobné chyby v meraní refrakcie môžu výrazne 

ovplyvňovať výsledok (39).  

Na meranie biometrických parametrov oka je niekoľko možností. Prvým  používaným 

nástrojom na biometriu oka bol ultrazvuk a prvými, ktorí ho použili v oftalmológii, boli Mundt 

a Hughes v roku 1956. Využívali A-scan in vitro u očí, ktoré boli enukleované pre tumor (40). 
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Postupne sa ultrazvuková biometria v oftalmológii zdokonaľovala a na prelome 60. - 70. rokov 

sa začala komerčne používať. 

 Pri A-scane sa využíva odraz ultrazvuku na rozhraní dvoch prostredí s rôznou akustickou 

hustotou. Poznáme dve možnosti merania A-scanom, aplanačnú (kontaktnú) a imerznú 

techniku. Imerzná technika vykazuje lepšiu presnosť ako klasická aplanačná technika (39). 

U imerznej techniky sa používa sklerálna komôrka položená medzi  pacientove mihalnice. 

Pred nasadením komôrky je spojovka umŕtvená kvapkovou anestéziou. Komôrka je vyplnená 

tekutinou, do ktorej je ponorená sonda ultrazvuku, aby nedošlo ku kontaktu sondy s povrchom 

oka alebo mihalníc. Všetky bublinky vzduchu musia byť odstránené, aby nerušili meranie. 

Nutné je, aby pacient ležal, poprípade bol zaklonený tak, aby jeho AL bola kolmá k podlahe. 

Sonda ultrazvuku je nastavovaná podľa vrcholov zobrazovaného echa na obrazovke 

osciloskopu tak, aby sme merali oko v jeho axiálnej osi. Náročné môže byť meranie u očí so 

zadným stafylómom. Vtedy je nutné oftalmoskopicky zmerať vzdialenosť stafylómu od terča 

zrakového nervu a v tejto vzdialenosti od zrakového nervu aj merať AL. V prípade merania oka 

s implantovanou umelou IOL je nutné ignorovať početné duplikácie echa v sklovci, ktoré sú 

spôsobené práve umelou IOL. V prípade merania oka, ktoré je plánované na implantáciu 

tamponády silikónovým olejom, je vhodné zmerať AL pred implantáciou oleja. Ak to nie je 

možné, treba pri meraní rátať s inou rýchlosťou šírenia zvuku v silikónovom oleji (987 m/sek), 

alebo použiť optickú biometriu. Meranie AL je jedno z najdôležitejších meraní. Chyba merania 

AL spôsobí chybu vo výpočte IOL 2,5 D na 1 mm chyby. U očí dlhých nad 30 mm je to 1,75 

D na 1 mm a u veľmi krátkych očí (20 mm) dosiahne chyba až 3,75 D na 1 mm chyby. Z tohto 

dôvodu je potrebné merať krátke oči veľmi presne (39).  

Rýchlosť zvuku je rôzna v jednotlivých častiach oka. Priemerná rýchlosť pri meraní oči je 

1555 m/s. Pretože je pomer tuhého a tekutého média nepriamo úmerný dĺžke oka, je priemerná 

rýchlosť zvuku u krátkych očí, ktoré majú dĺžku 20 mm 1560 m/s a u očí s dĺžkou 30 mm je to 

1550 m/s. Tento nepriamo úmerný vzťah hrá úlohu aj pri pseudofakických očiach, kde by sme 

mali počítať s rýchlosťou zvuku 1534 m/s. Napriek rôznym rýchlostiam zvuku hrá tento faktor 

korekcie iba malú úlohu pri chybe merania (-0,25 D). U afakických očí korekcia rýchlosti zvuku 

nemá zmysel, keďže hustota jednotlivých štruktúr je veľmi podobná a zvuk sa v nich šíri 

podobne rýchlo (39). Ak bola AL zmeraná so zle nastavenou korekciou rýchlosti zvuku, je 

možné výpočet upraviť pomocou vzorca, kde V je označenie rýchlosti:  

ALkorigovaná = ALzmeraná x ( Vsprávna  / Vzmeraná ). 
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Je to z toho dôvodu, že prístroj nemeria priamo dĺžku, ale meria čas (T), za ktorý sa zvuk 

vráti späť. Potom je tento čas konvertovaný na vzdialenosť (D) za pomoci údaju o rýchlosti 

(V): D = V x T. Niektoré vzorce (Binkhorst, Holladay) berú ohľad aj na hrúbku sietnice 

a automaticky pridávajú k výslednej AL 0,25 mm (39). 

Aplanačná ultrazvuková biometria funguje na podobnom princípe ako imerzná, lenže 

sonda je prikladaná priamo na rohovku bez komôrky. Pri oboch technikách dochádza 

k jemnému tlaku na oko (pri kontaktnej oveľa viac), čo môže spôsobiť indentáciu povrchu 

rohovky, a tým skresliť merané hodnoty. Mierna kompresia pri indentácii ultrazvukovou 

sondou môže viesť ku skráteniu axiálnej dĺžky o 0,1 - 0,3 mm (41). Presnosť imerznej techniky 

u deznejších katarákt môže byť porovnateľná s modernými optickými biometrami (42). 

Nevýhodou imerzného A-scanu je zdĺhavosť a nepohodlnosť jeho prevedenia.  

Tento problém odpadáva pri optických biometroch, ako sú napríklad Haag Streit 

LENSTAR a Carl Zeiss Meditec IOLMaster, vďaka ktorým dnes ultrazvuková biometria 

ustupuje výrazne do pozadia.  

Optické biometre využívajú princíp laserovej interferometrie, s miernymi modifikáciami 

v závislosti od prístroja. Pri použití princípu interferencie dopadajúceho a odrazeného svetla je 

meraná vzdialenosť. Na základe jeho vzájomného fázového posunu vzniká interferenčný vzor, 

ktorý po matematickej analýze dáva informáciu o jednotlivých rozmeroch (43). Na podobnom 

princípe je založený Michelsonov interferometer, kde sa využíva veľmi koherentný lúč. Optická  

biometria meria dĺžku zrakovej osi, na rozdiel od ultrazvukovej, ktorá meria dĺžku anatomickej 

osi. Optické biometre sú veľmi presné a ich výsledky sú vysoko reprodukovateľné (44). 

V niektorých prípadoch nie je možné zmerať rozmery oka pomocou optického biometra, ako v 

prípade pokročilej katarakty, zadnej subkapsulárnej katarakty, zákalov v sklovci, nystagmu 

a iných. V týchto prípadoch je nutné použitie ultrazvuku. 

Pri výpočte dioptrickej mohutnosti IOL, ktorá má byť implantovaná,  je najdôležitejším 

parametrom axiálna dĺžka oka (AL). Pri chybe v meraní AL o 1 mm bude chyba vo výpočte 

sily IOL približne 2,35 D u 23,5 mm dlhého, čo sa môže premietnuť do chyby pooperačnej 

refrakcie až o 3,75 D u 20 mm dlhého oka (45). 

Chybovosť výpočtu sily IOL je daná súčtom chýb pri meraní AL (54%), keratometrie (8%), 

a merania odhadovanej hĺbky prednej komory u pseudofakického oka (38%) (38). 

Meranie dioptrickej sily rohovky je tiež dôležité. Rohovkovú silu udávame zvyčajne 

v dioptriách, ale je to iba spôsob vyjadrenia zakrivenia jej prednej plochy. Na základe 

zakrivenia prednej plochy sa odhaduje zakrivenie zadnej plochy rohovky. Prístroje, ako 

Pentacam, využívajúce princíp Scheimpflugovej kamery, dokážu zmerať aj zadné zakrivenie 
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rohovky. Konverzia medzi dioptriami (D) a zakrivením (r) je možná za použitia vzorca : r = 

337,5/ D.  

Pri výpočtoch sily umelej IOL sa používa refrakčný index rohovky 1,3375. Pred výpočtom 

keratometrie je odporúčané nepoužívať aspoň dva týždne kontaktné šošovky, obzvlášť tvrdé 

kontaktné šošovky (39).  

Pravidelný astigmatizmus nie je až tak dôležitým faktorom pri počítaní sily umelej IOL, 

pretože cieľom kalkulácie je predpovedať pooperačnú refrakciu v sférickom ekvivalente. 

Z tohto dôvodu je používaná iba priemerná hodnota obidvoch hodnôt keratometrie (K). Ak sú 

operačné rezy na rohovke pri operácii sivého zákalu volené tak, aby došlo k čiastočnej korekcii 

astigmatizmu, je dôležité vedieť silu efektu rezu na zmenu zakrivenia rohovky. Táto hodnota 

korekcie by mala byť započítaná do výpočtu umelej IOL. Preto je dôležité mať analýzu svojich 

predchádzajúcich operácii, aby každý chirurg vedel o svojich výsledkoch 

indukovaného/korigovaného astigmatizmu. Pri keratokonuse môže byť K rohovky veľmi 

veľké. Vzorce, ktoré využívajú hodnotu K na výpočet odhadovanej pozície umelej IOL, 

takzvanú ELP (z angl. effective lens position) môžu výpočet nadhodnotiť. V takých prípadoch 

je vhodné použiť vzorce, u ktorých má hodnota K menší efekt na výsledný výpočet ako je 

vzorec Hoffer Q. Medzi modernými vzorcami iba Haigisov vzorec nepoužíva vôbec K hodnotu 

na odhad ELP. 

 

5.1 Biometria po refrakčnom zákroku na rohovke 

Refrakčný zákrok na rohovke v minulosti zvykne meniť architektúru rohovky tak, že 

štandardné metódy merania sily rohovky podhodnocujú jej silu. Radiálne keratotómie 

spôsobujú proporcionálne oploštenie prednej aj zadnej plochy rohovky bez zmeny indexu lomu 

rohovky. Naopak, excimerové zákroky, ako fotorefraktívna keratectómia (PRK, z angl. 

photorefractive keratectomy), laserová keratomileusa (LASIK, z angl. laser-assisted 

intrastromal keratomileusis),  laserová epiteliálna keratomileusa (LASEK, laser-assisted 

epithelial keratomileusis), oplošťujú iba prednú plochu rohovky. To spôsobuje zmenu 

refrakčného indexu rohovky, čím dochádza k podhodnoteniu refrakčnej sily rohovky približne 

o 1 D na 7 D korekcie refrakčnou chirurgiou (39).  

Hlavným zdrojom chybovosti je fakt, že väčšina keratometrov meria iba centrálnu zónu 

rohovky o priemere 3,2 mm, čím sa často  prehliadne centrálne oploštenie efektívnej sily 

rohovky (39). Existuje niekoľko metód, ktoré umožňujú lepšie odhadnúť silu rohovky u 

komplikovaných očí po refrakčnom zákroku. 
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Jednou z nich je metóda klinickej anamnézy. Je založená na fakte, že finálna 

zmena refrakcie oka je spôsobená iba zmenou sily rohovky pri refrakčnej chirurgii. Ak je táto 

zmena refrakcie pridaná k refrakcii rohovky pred zákrokom, mali by sme dostať efektívnu 

lomivosť rohovky. Z tohto dôvodu by mali byť pacientovi po rohovkovom refrakčnom zákroku 

poskytnuté údaje, ako preoperatívna lomivosť rohovky, preoperatívna refrakčná chyba 

a postoperatívna lomivosť rohovky po zahojení. Pacient by mal byť inštruovaný poskytovať 

tieto údaje každému, kto plánuje nejaký refrakčný zákrok (hlavne operáciu katarakty) 

v budúcnosti. Odhadovaná sila rohovky (K) môže byť vypočítaná pomocou vzorca: (K = 

KPREDOP + RPREDOP – RPO ), kde R je refrakčná chyba, PREDOP je predoperačný a PO je 

pooperačný. 

Ďalšou možnou metódou je metóda kontaktnej šošovky. Bola vyvinutá Frederickom 

Ridleyom (objaviteľom NaOH sterilizácie umelých IOL) v roku 1948 v Anglicku (46). Máme 

tvrdú PMMA plano (P) kontaktnú šošovku (nie rigidnú kontaktnú šošovku prepúšťajúcu 

vzduch) s bazálnym polomerom (B), ktorý je rovný efektívnej lomivej sile rohovky. Táto 

metóda vychádza z princípu, že ak je kontaktná šošovka položená na rohovku, nespôsobí zmenu 

refrakcie oka. Z toho vyplýva vzorec na výpočet efektívne rohovkovej lomivosti (K): (K = B + 

P + RKŠ – RBezKŠ ), kde B je bazálne zakrivenie kontaktnej šošovky (KŠ), P je sila KŠ a R je 

refrakčná chyba oka. Refrakčné chyby nie sú počítané vo vertexovej vzdialenosti v rovine 

rohovky (39). 

Haigisov vzorec bol upravený na základe regresných analýz pooperačných výsledkov očí 

po refrakčnom rohovkovom zákroku. Týmto došlo k jeho optimalizácii pre oči po refrakčnom 

bez vyhľadateľných dát o refrakčnom zákroku. Nazýva sa Haigis-L (47). 

Inou metódou je Aramberri metóda dvojité K (z angl. double K method). Je to jedna 

z najdôležitejších metód, ktoré zlepšili predikciu rohovkovej lomivosti očí, ktoré podstúpili 

v minulosti refrakčný rohovkový zákrok. Bola vyvinutá v roku 2001 Arramberrim zo 

Španielska (48). Väčšina teoretických vzorcov (okrem Haigisa) využíva údaje z keratometrie 

na dva účely. Jedným je výpočet konečnej pozície umelej vnútroočnej šošovky po operácii 

(ELP). Druhým je výpočet sily potrebnej umelej IOL. Algoritmy, ktoré sú používané na výpočet 

pozície umelej vnútroočnej šošovky, sú založené na anatómii predného segmentu, ktorý by sa 

nemal meniť po refrakčnej operácii rohovky ( iba centrum rohovky je oploštené a stenčené). 

Ak sú na výpočet ELP použité pooperačné údaje keratometrie (ktorá je plochšia), výsledok ELP 

bude chybný, pretože anatomické pomery oka sú nezmenené. Aramberri preto odporúča na 

výpočet ELP použiť predoperačné údaje keratometrie. Sila plánovanej umelej vnútroočnej 

šošovky je kalkulovaná za použitia pooperačnej keratometrie (39). 
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Shammasom bola vyvinutá iná metóda, ktorá sa nazýva „Shammas no history method“ (z 

angl. Shammasova metóda bez anamnestických údajov) (39). Metódu vyvinul na základe štúdie 

na očiach po LASIKu. Formula umožňuje odhadnúť rohovkovú lomivosť (K) očí po 

refrakčnom zákroku bez nutnosti vedieť klinickú anamnézu. Stačí nám iba pooperačná 

lomivosť rohovky (KPO) . Shammasov vzorec je K = 1,14 x KPO -6,8 . 

Jednou z metód, ktorá využíva rohovkovú topografiu sa volá Maloneyho metóda. Bola 

vytvorená Robertom Maloney na základe merania rohovkovej topografie centrálnej časti 

rohovky (Kt) na očiach po LASIKu (39). Vzorec je nasledovný: K = Kt × (376/337,5) – 5,5. 

Douglas Koch zrevidoval niekoľko horeuvedených metód a dosiahol najlepšie výsledky po 

modifikácii Maloneyho metódy, kde zvýšil konštantu z 5,5 na 6,1 : K = Kt × (376/337,5) – 6,1 

(39). Taktiež vytvoril inú metódu založenú na znalosti hodnoty zmeny refrakčnej chyby (RC) 

oka pred a po operácii: K = Kt – (0,19 × RC) . 

Sean Ianchulev vytvoril metódu, kde na kalkuláciu umelej IOL je použitá afakická 

perioperačná refrakcia (AR), ktorá bola zmeraná priamo na operačnej sále ručným 

refraktometrom po odstránení šošovkových hmôt (39). Vzorec je nasledovný: P = 2,02 × AR + 

(A – 118,4) , kde P je sila umelej IOL pri emetropii a A je A-konštanta. Výhodou tejto metódy 

je, že úplne eliminuje potrebu merania axiálnej dĺžky a rohovkovej sily a eliminuje tiež 

problémy s očí po refrakčnej rohovkovej operácii či očí s tamponádou silikónovým olejom. 

V roku 2005 bol Samom Masketom navrhnutý postup, ktorým sa upravuje bežná 

kalkulácia umelej IOL u očí po refrakčnom zákroku (39). Vzorec na úpravu kalkulácie znie 

nasledovne: P = PEMM – 0,323 × (RC) + 0,138 , kde P je požadovaná sila umelej IOL, PEMM je 

sila IOL vypočítanej pomocou bežného vzorca na emetropiu a RC je zmena refrakcie 

spôsobenej refrakčnou chirurgiou. Pri tomto korekčnom vzorci sa odporúča, aby sa používal na 

bežný výpočet vzorec SRK/T pre myopické oči a Hoffer Q pre hypermetropické oči. 

V roku 2005 bola tiež navrhnutá metóda Michaelom Gagnom z univerzity vo Wake Forest, 

zvaná tiež „Wake Forest“ metóda. Táto metóda je veľmi diskutovaná. Využíva pacientovu 

predoperačnú refrakciu pred LASIKom ako cieľovú refrakciu v novej kalkulácii. Zmeraná 

dĺžka oka a keratometria ostávajú bez zmeny (39). 

Dnes je veľmi obľúbený online kalkulátor ASCRS, kde je možné si vložiť biometrické 

údaje z rôznych topografov (49). 

U očí po refrakčnej operácii aj po operácii sietnice so serklážnou páskou existuje metóda 

zvaná „ double AL metóda“. Po operácii odlúpenia sietnice so serklážou dochádza k predĺženiu 

predozadného rozmeru oka asi o 1 mm, pričom sa pomery v prednej očnej komore nemenia 
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(39). Pri tejto metóde je preto využitá axiálna dĺžka oka pred operáciou na výpočet ELP a dĺžka 

oka po serkláži na výpočet sily umelej IOL . 

Problémovými očami môžu byť oči pred transplantáciou rohovky, keďže po transplantácii 

sa rohovkové pomery môžu výrazne zmeniť. Jednou z variant výpočtu je použitie údajov 

keratometrie z druhého oka, alebo realizovať biometriu až po zahojení a ustálení rohovkového 

transplantátu. Možnou alternatívou korekcie pooperačnej refrakčnej chyby je implantácia 

sekundárnej „piggy back“ šošovky . U očí s rohovkovou jazvou môže byť meranie keratometrie 

tiež výrazne nepresné. Jednou z doporučených možnosti je použiť hore spomínanú metódu 

tvrdej kontaktnej šošovky (50). 

Pozícia umelej vnútroočnej šošovky je faktor, ktorý bol historicky popisovaný ako hĺbka 

prednej očnej komory (PK), pretože optika väčšiny starších umelých IOL bola umiestnená pred 

dúhovkou v prednej očnej komore. Väčšina dnes používaných umelých IOL je implantovaná 

za dúhovku do šošovkového puzdra. Preto sa začala sa používať nová terminológia, efektívna 

poloha šošovky (ELP, z angl. effective lens position). Hĺbka PK je definovaná ako axiálna 

vzdialenosť medzi prednou plochou rohovky (predný vertex) a efektívnou hlavnou rovinou 

umelej IOL. Tento údaj je potrebný pre takmer všetky biometrické vzorce a je začlenený do 

A konštanty, ktorá je špecifická pre jednotlivé typy umelých IOL pri regresných vzorcoch a je 

poskytovaný výrobcom šošoviek. Meranie hĺbky PK sa stalo dôležitým faktorom. Bolo 

realizované porovnanie merania hĺbky PK pri meraní ultrazvukom a optickým biometrom. Pri 

meraní optickým biometrom IOL Master 500 bola hĺbka o 0,41 mm hlbšia ako pri meraní 

aplanačnou ultrazvukovou metódou, čo svedčí o efekte kompresie rohovky aplanačnou sondou 

(51). Pôvodne bola pozícia umelej vnútroočnej šošovky považovaná za najmenej významný 

zdroj chyby pri meraní spomedzi troch hlavných premenných. Tento parameter začal 

priťahovať pozornosť až v posledných 15 rokov. Najviac sa zameriavalo na zlepšenie predikcie 

konečného uloženia umelej IOL. Po operácii je pozorovaný posun umelej IOL dozadu o 0,06 

mm, pričom dochádza aj k zmenám zakrivenia rohovky (52). Tieto faktory môžu hrať úlohu pri 

dlhodobej pooperačnej zmene refrakcie. V prípade nutnosti umiestniť umelú IOL na predné 

puzdro alebo do ciliárneho sulkusu sa odporúča odobrať z plánovanej sily umelej IOL asi 0,75 

- 1,00 D (39). 

 

5.2 Biometrické vzorce 

Namerané hodnoty rozmerov z biometrického merania oka pred operáciou katarakty sú 

zužitkované vo vzorcoch na výpočet sily IOL, ktorá má byť implantovaná danému pacientovi. 

Tieto vzorce prekonali od svojho zavedenia značný vývoj. Prvé generácie vzorcov vychádzali 
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z teoretického modelu oka, najčastejšie z Gullstrandovho modelu. Ich nevýhodou bola veľmi 

malá variabilita, keďže väčšina premenných boli konštantné. Zlepšenie nastalo po zavedení 

regresných vzorcov, ktoré boli zostavované na základe lineárnej regresie z pooperačných 

výsledkov veľkého množstva pacientov.  

Väčšina vzorcov má v sebe zakomponované rôzne množstvo konštánt. Šošovkové 

konštanty sa väčšinou  opierajú o empiricky získané údaje a závisia od dizajnu a materiálu 

umelej vnútroočnej šošovky. Pri výrobe šošovky sú konštanty dané výrobcom. Väčšina 

pacientov profituje z neskoršej optimalizácie konštanty. 

 

5.2.1 Prvá generácia 

Prvé generácie vzorcov vychádzali z teoretického modelu oka, najčastejšie 

Gullstrandovho modelu. Prvý vzorec na výpočet optickej mohutnosti umelej IOL publikoval 

v roku 1967 Svyatoslav Fyodorov (53). Colenbrander publikoval svoj vzorec v roku 1974. 

Binkhorst uverejnil svoj v roku 1975, ktorý sa potom stal veľmi populárny v Spojených štátoch 

amerických. Ďalšími autormi vzorcov, ktorí nasledovali boli Lloyd, Gills, Retzlaff, Sanders 

a Kraff. Všetci títo autori vyvinuli vtedy regresné vzorce založené na analýzach ich predošlých 

operácií. Toto úsilie bolo zjednotené v roku 1980 do vzorca SRK I. Všetky tieto vzorce boli 

závislé od jedinej konštanty pre každý typ šošovky, ktorou bola predpokladaná hĺbka prednej 

komory (39). 

 

5.2.2 Druhá generácia vzorcov 

V roku 1982 bolo poukázané na priamy súvis medzi pooperačnou pozíciou umelej IOL 

a axiálnou dĺžkou oka. Na základe tohto pozorovania vznikli vzorce druhej generácie, ktoré 

mali tento mechanizmus zakomponovaný. Bol to napríklad vzorec SRK-II alebo Binkhorstov 

vzorec(53). 

 

5.2.3 Tretia generácia vzorcov 

V roku 1988 bol dokázaný priamy vzťah medzi zakrivením rohovky a pozíciou umelej 

IOL (54). Holladay modifikoval Binkhorstov vzorec tak, že doň zakomponoval tento vzťah a 

aj vzťah s axiálnou dĺžkou oka. Takto modifikovaný vzorec miesto merania hĺbky PK 

vypočítava odhadovanú vzdialenosť z rohovky po rovinu dúhovky za použitia Fyodorovho 

vzorca na výpočet výšky rohovky (53). K tomuto rozmeru pridáva ešte vzdialenosť roviny 

dúhovky po rovinu umelej IOL, ktorú nazýva „ surgeon factor“ (preklad z angl. „faktor 
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chirurga“), a je špecifická pre každý typ šošovky. V roku 1990 Retzlaff modifikoval vzorec 

Holladay I, aby mohol využiť A konštantu. Tento teoretický vzorec nazval SRK/T a mal byť 

náhradou za regresný vzorec SRK-I. V roku 1992 Hoffer vyvinul vzorec Hoffer-Q, ktorý 

využíva tangenciálne funkcie na dosiahnutie rovnakého efektu (53). 

 

5.2.4 Štvrtá generácia vzorcov 

V roku 1990 Olsen predstavil algoritmus, kde navrhol používať hĺbku prednej komory pred 

operáciou a ďalšie faktory, ktorými by sa spresnil odhad polohy umelej IOL po operácii (55). 

Po niekoľkých pozorovaniach bolo preukázané, že vzorec Holladay I nebol až tak presný ako 

vzorec Hoffer Q u očí kratších ako 22 mm (53). Holladay využil hĺbku prednej komory pred 

operáciou, ako aj zakrivenie rohovky, hrúbku šošovky, refrakčnú chybu a vek na kalkuláciu 

faktoru, ktorým sa vynásobila hĺbka prednej očnej komory špecifická pre jednotlivé typy 

umelých IOL. Tento vzorec nazval Holladay II (56). 

 

5.2.5 Piata generácia vzorcov 

V roku 1999 Wolfgang Haigis navrhol používať tri konštanty na odhadovanie pozície 

umelej IOL po operácii na základe parametrov oka (57). Haigisov vzorec znie: ELP = a0 + a1× 

ACD + a2 × AL , kde ELP je odhadovaná poloha umelej IOL, ACD je hĺbka prednej očnej 

komory a0 = konštanta špecifická pre umelú IOL, a1 = konštanta spätá s hĺbkou prednej očnej 

komory, a2 = konštanta spätá s axiálnou dĺžkou oka a AL je axiálna dĺžka oka. V tomto vzorci 

musia byť konštanty optimalizované pre každý typ umelej IOL a jednotlivo pre každého 

chirurga. Optimalizácia iba a0 zníži presnosť vzorca na úroveň Hoffer Q a Holladay, ale 

optimalizácia všetkých troch konštánt výrazne zvyšuje presnost. Problémom optimalizácie je, 

že vyžadujú aspoň 500 až 1000 pacientov s ich pooperačnými výsledkami a iba s jedným typom 

umelej IOL, kde by boli zastúpené všetky dĺžky oka. Tento počet môže byť veľmi 

problematické pre priemerného chirurga dosiahnuť (39). Jednou z vlastností Haigisovho vzorca 

je, že pri výpočte ELP nevyužíva keratomeriu, čo môže byť výhodou u neštandardných 

rohoviek. 

 

5.2.6 Refrakčné vzorce 

Tento typ vzorcov sa využíva na výpočet sily umelej IOL u afakických alebo 

ametropických pseudofakických (piggyback) očí. Možno ich použiť aj u fakických očí pri 

implantácii fakickej umelej IOL. Tento typ vzorcov nevyužíva dĺžku oka ako jeden z hlavných 
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parametrov, ale využíva dioptrickú silu rohovky, refrakčnú chybu oka pred operáciou 

a požadovanú pooperačnú refrakciu (39). 

 

5.2.7 Nové vzorce 

Medzi posledné vyvinuté vzorce patrí Barretov a Hill-RBF vzorec. Barretov vzorec sa 

snaží o čo najväčšie zjednodušenie výpočtu, pričom by nemalo dochádzať k strate presnosti. 

Barretov vzorec využíva teoretický model oka, v ktorom je hĺbka prednej komory odvodená od 

axiálnej dĺžky a hodnoty keratometrie. Na určenie hĺbky prednej komory využíva aj vzťah 

medzi A- konštantou a „šošovkovým faktorom“. Jedným z hlavných rozdielov Barretovho 

vzorca oproti iným je, že lokalizácia hlavnej roviny refrakcie umelej IOL je braná ako dôležitá 

premenná (58). 

 Pomerne prelomovým vzorcom je Hill-RBF.  Ide čisto o vzorec založený na 

zozbieraných dátach z operácií katarakty, a preto sa ho netýkajú chyby v odhadovaní efektívne 

polohy šošovky po operácii. RBF v názve znamená „radial basis activation function“ (voľný 

preklad z angl.: aktivačná funkcia založená na radiálnej báze) (59). Je založená na pokročilom 

samokontrolnom mechanizme, ktorý využíva umelú inteligenciu na rozpoznanie vzťahov 

medzi jednotlivými biometrickými parametrami a inými premennými. Učenie rozpoznávacej 

funkcie umelej inteligencie sa realizovalo na veľkom počte zákrokov s dostupnými pred aj 

pooperačnými výstupmi. Na ich podklade sa funkcia RBF naučila rozpoznávať vzory a vzťahy 

medzi parametrami a výsledkami operácií, čím je schopná predvídať výsledok aj u plánovaných 

operácií u umelých VOS od -5 do 30 D (59).   

 

5.3 Výber vzorca 

U priemerne dlhých oči od 22 mm do 24,5 mm poskytuje väčšina vzorcov veľmi presné 

výsledky s minimálnymi odchýlkami. Bolo a stále mnohými je zaužívané, že Hoffer Q 

poskytuje najpresnejšie výsledky pre oči kratšie ako 22 mm a SRK/T pre oči dlhšie ako 26 mm. 

V mnohých pozorovaniach boli všetky moderné vzorce porovnateľné s Hoffer Q u krátkych očí 

(56). 

V roku 2011 bola vykonaná vo Veľkej Británii štúdia na porovnanie vhodnosti vzorcov 

na viac ako 8000 očiach. Pre oči nad 26 mm sa ukázal Haigis ako ekvivalentne vhodný vzorec 

k SRK/T. Pre oči pod 21 mm sa ako najvhodnejší javil Hoffer-Q. U očí medzi 21 a 21,49 mm 

boli Hoffer Q a Haladay I rovnako spoľahlivé. V rozpätí medzi 23,5 a 25,99 mm Hoffer Q, 
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Holladay I a SRK/T poskytovali porovnateľné výsledky. U očí nad 27 mm poskytoval vzorec 

SRK/T najpresnejšie výsledky. Podľa tejto štúdie u vysoko myopických očí  poskytoval veľmi 

presné výsledky aj Barretov vzorec (60). Niektorými autormi je Barretov vzorec popisovaný 

ako veľmi presný „univerzálny vzorec“ pre AL od 22 do 26 mm (61). Iné štúdie popisovali 

veľmi dobré výsledky u vysoko hypermetropických očí so vzorcom Haigis (62).  

Napriek týmto odporúčaniam neexistuje konsenzus o výbere vzorca. Každý vývojár 

vzorcov tvrdí o svojom vzorci, že je najlepší. Vzorce sú často vytvárané na základe výsledkov 

z určitej populácie subjektov po operácii katarakty, u ktorej daný vzorec vykazoval najlepšie 

výsledky. Bohužiaľ, v reálnej praxi výsledky môžu byť trošku odlišné. Preto sa vzorce neustále 

upravujú po získaní dostatočne veľkého množstva dát z praxe. Stále je výber vzorca na 

rozhodnutí chirurga podľa jeho skúseností, eventuálne podľa skúseností pracoviska. 

V súčasnosti je možno dynamicky a individualizovane upravovať konštanty vzorcov na mieru 

každého chirurga pomocou rôznych softwarov, ktoré ich upravujú na základe jeho 

pooperačných výsledkov. O vhodnosti vzorcov sa vedú neustále diskusie a ich používanie sa 

líši. V Spojených štátoch je SRK-II považovaný za obsolentný a mnohými zatracovaný, zatiaľ 

čo v Európe je stále na mnohých pracoviskách využívaný s výbornými výsledkami. 

 

5.4 Intraoperatívna wavefron aberrometria 

Štandardom pri výpočte sily umelej IOL pred operáciou je stále použitie hore spomínaných 

vzorcov. Tieto vzorce majú vysokú predikčnú hodnotu u očí so štandardnou anatómiou. Avšak 

aj vzorce najnovších generácií dosahujú suboptimálny výkon pri predpovedaní pooperačnej 

refrakcie u neštandarných očí alebo očí po rohovkovom refrakčnom zákroku. Ďalšou metódou 

v takýchto prípadoch môže byť použitie intraoperačnej aberrometrie na stanovanie refrakčnej 

chyby u afakického alebo pseudofakického oka počas operácie katarakty. Cieľom je analyzovať 

optický systém po vykonaní rezov na rohovke, aby bol optický systém, čo najbližšie k 

pooperačnému stavu.  Hojenie a prestavba rany na rohovke môže pooperačne ešte ovplyvniť 

zakrivenie rohovky, ale aj napriek tomu zostáva toto meranie čo najbližšie ku konečnému 

pooperačnému stavu. Získané údaje možno použiť na výber vhodnej sily IOL. Táto metóda 

zatiaľ nie je bežne rozšírená, pre vysoké finančné prístrojové náklady.  
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6 Umelé vnútroočné šošovky 

Prvé úspešné pokusy o nahradenie vlastnej šošovky cudzím materiálom boli v polovici 

20. storočia. Sir Dr. Harold Ridley si všimol, že kúsky polymetylmetakrylátu z čelného skla 

lietadiel zotrvávajú roky v oku pilotov bez reakcie. To ho viedlo v r. 1949 k implantácii prvej 

umelej IOL vyrobenej z polymetylmetakrylátu (37). Odvtedy prechádzali umelé IOL 

premenami ako po dizajnovej, tak aj po materiálovej stránke. Umelé IOL môžeme deliť  podľa 

niekoľkých základných kritérií, akými sú materiál, dizajn  a tvar optiky  alebo aj farba. 

 

6.1 Materiály umelých vnútroočných šošoviek 

Pri každej IOL je predpoklad,  že ostane v oku, teda v biologicky aktívnom prostredí  

dlhšiu dobu, prakticky až doživotne. Preto okrem fyzikálnych vlastností materiálu je dôležitá 

aj ich biokompatibilita. Materiál musí na tento účel spĺňať niekoľko kritérií: 

• nesmie indukovať nežiadúcu biologickú odpoveď organizmu, musí byť 

biokompatibilný, 

• musí byť stabilný a inertný: nesmie sa rozkladať, chemicky reagovať aspoň po 

dobu, na ktorú je predvídaná jeho funkcia, 

• jeho fyzikálne vlastnosti sa nesmú meniť časom – v prípade IOL sú to hlavne 

optické vlastnosti, ako refrakčný index, priepustnosť svetla a mechanická stabilita. 

Pri moderných skladateľných tzv. „foldovatelných“ IOL je dôležitá pre ich schopnosť 

deformovať sa tzv. „glass transition temperature“ (63). Ide o teplotu, keď sa polymér v tuhom 

stave stáva viac poddajný, podobný gume. Pri bežných IOL by táto teplota nemala prekročiť 

teplotu vzduchu na operačných sálach, pretože by bola znemožnená ich skladateľnosť. 

Materiály IOL môžeme deliť na hydrofóbne a hydrofilné, podľa ich odpudivosti  vody. 

Na meranie odpudivosti vody sa používa meranie kontaktného uhla kvapky tekutiny (väčšinou 

vody) so skúmaným povrchom. Kontaktný uhol je definovaný ako uhol medzi povrchom 

materiálu a spojnicou vedenou bodom kontaktu troch rozhraní (materiál IOL, voda, vzduch) 

a povrchom kvapky. Čím je daný uhol väčší, tým je povrch viac odpudivý (je viac hydrofóbny) 

a naopak (Obrázok 8). Vyššia hydrofóbnosť je niektorými autormi považovaná za faktor lepšej 

adhézie baktérii na povrch IOL, ale táto teória nebola jednoznačne dokázaná (64).  
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Obrázok  8: Uhol kontaktu tekutiny s materiálom 

L =Liquid (z. angl. tekutina); S = Solid (z angl. pevný materiál); θ = uhol kontaktu medzi L a S; γ L = povrchové 

napätie tekutiny; γ S = povrchové napätie pevnej látky; γ SL = povrchové napatie rizhrania medzi tekutinou 

a pevnou látkou, V = Vapor (z angl. pevný materiál) 

Zdroj: Baillif, S., G. Baziard-Mouysset, C. Roques, et al.: Calculation of intraocular lens surface free energy and 

its components from contact angle measurements. Ophthalmic Res, 50(3); 2013: 165-73 

 

 Predpokladá sa, že od hydrofóbnosti materiálu závisí aj frekvencia a intenzita výskytu 

opacifikácií zadného puzdra (angl.: posterior capsule opacifications, PCO). Opacifikácie 

zadného puzdra sú najčastejšou neskorou komplikáciou po operácii katarakty 

fakoemulzifikáciou a sú závislé od viacerých faktorov. Incidencia PCO je približne 37% 

u pacientov nad 60 rokov a až 70% u pacientov nad 40 rokov. Tento rozdiel v incidencií 

u mladších je pravdepodobne spôsobený vyššou schopnosťou proliferácie epitelových buniek 

šošovky u mladých (65). Častejší výskyt opacifikácií zadného puzdra súvisí aj s pooperačným 

zápalom (66), a preto môže byť častejší pri operácii vykonanej menej skúseným operatérom, 

použitím trojkusovej IOL, nefoldovateľnej IOL, IOL s oválnym okrajom a použitím 

hydrofilného materiálu (67).  

Predpokladá sa, že na vzniku PCO sa výrazne podieľajú mnohé citokíny a iné zápalové 

mediátory v oku, ktoré podnecujú epitelo-mezenchymálnu premenu epitelových buniek 

šošovky. Ako možnosť sa javí úprava povrchu IOL látkami, ktoré by tlmili túto zápalovú 

kaskádu. Jedným z mnohých príkladov môže byť zakomponovanie bežného antibiotika 

s imunomodulačným účinkom, akým je sulfadiazín. U takto upravenej šošovky bolo 

pozorované výrazné zníženie výskytu epitelo-mezenchymálnej premeny buniek a koncentrácie 

matrixových metaloproteináz na povrchu IOL in vitro, čo je nádejný postup na redukciu PCO 

(68). 

 Existujú názory, že na výskyt PCO vplývajú drobné nerovnosti a ryhy na povrchu 

šošoviek, ktoré môžu zvyšovať adhéziu zápalových buniek, a tým potencovať vznik PCO. 
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Pomocou mikroskopie atómových síl (z angl. Atomic - force microscopy) bolo zistené, že 

najhladší povrch z bežne používaných materiálov majú hydrofóbne akrylátové šošovky, zatiaľ 

čo PMMA majú najviac mikroskopických nepravidelností povrchu (69). 

 

6.1.1 Hydrofilné materiály  

Hydrofilné akrylátové foldovateľné umelé IOL obsahujú v priemere 18 % až 26 % vody. 

Sú vyrobené z hydrofilných akrylátových kopolymérov (Obrázok 9). Ich refrakčný index sa 

pohybuje okolo 1,43 (70). Výhodou hydrofilných IOL je lepšia uveálna  biokompatibilnosť, 

lepšia odolnosť voči mechanickému  a Yttrium-aluminium-garnetovým laserom spôsobenému 

poškodeniu. Vďaka hydrofilnému povrchu je uľahčená manipulácia s nimi, preto sú obľúbené 

pri mikroincízných operáciách katarakty.  Považujú sa za menej rezistentné ku  kontrakcii 

šošovkového puzdra (71).   

Jednou z nevýhod pri niektorých starších modeloch je výskyt  kalcifikácií pod povrchom 

šošovky v neskoršom pooperačnom období, ktoré môžu redukovať kvalitu zrakových funkcií, 

predovšetkým kontrastnú senzitivitu. Výskyt kalcifikácií v porovnaní so silikónovými 

šošovkami je veľmi raritný(72). Presný etiologický faktor  nie je známy, ale častejšie sa 

objavujú pri poruchách  metabolizmu vápnika. Opisujú sa taktiež kalcifikácie na povrchu IOL 

po aplikácii vzduchu alebo iného plynu do prednej očnej komory, napríklad po endotelových 

keratoplastikách (73). 

 

 

Obrázok  9: Príklady typov materíálov IOL 

Zdroj: Lloyd AW, Faragher RG, Denyer SP. Ocular biomaterials and implants. Biomaterials. 2001;22(8):769-85. 
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6.1.2 Hydrofóbne materiály 

Hydrofóbne akrylátové foldovateľné umelé IOL obsahujú veľmi nízky obsah vody (< 4 

%). Na ich implantáciu je nutný rez väčší ako 2,2 mm (70). V porovnaní s hydrofilnými 

akrylátovými šošovkami sú viac náchylné k mechanickému poškodeniu (napr. odtlačky 

inštrumentov pri manipulácií). Častejšie sa spájajú s dysfotopsiami, akými sú oslnenie 

(„glare“), halo efekt a periférne svetelné oblúky, ktoré sú pravdepodobne spojené s malým 

predným zakrivením okraja IOL a vyšším refrakčným indexom. Spájajú sa s fenoménom 

nazývaným „glistening“. Tento jav sa pripisuje tvorbe mikrovakuol v dutinách vznikajúcich v 

sieti polymérových vlákien pri zmene teploty po implantácií IOL (74).  Modernizáciou 

výrobného procesu šošoviek  došlo k výraznému zníženiu tohto javu. 

Silikónové šošovky sú výrazne hydrofóbne šošovky s nižším refrakčným indexom ako 

akrylátové. Z toho dôvodu sú optiky hrubšie a je často nutný väčší rez pri implantovaní IOL s 

vyššou dioptriou. Majú vysokú adherenciu k silikónovému oleju, ktorý vytvára pri kontakte na 

nich povlak. Preto sa neodporúča implantovať ich do očí, kde v budúcnosti predpokladáme 

vitreoretinálny výkon so silikónovou tamponádou (70). Pozorovaný je u nich častejší výskyt 

kalcifikácií, hlavne pri poruchách metabolizmu  vápnika, alebo u pacientov s asteroidovou 

hyalózou (75). 

 

6.1.3 Collamer 

Collamer je materiál vyvinutý firmou StaarSurgical. Ide o zmes čistého kolagénu a 

akrylátových kopolymérov. Podľa výrobcu obsahuje 40 % vody, čím by mal čo najviac 

pripomínať zloženie ľudskej šošovky, a preto by mal mať aj podobné vlastnosti priepustnosti 

svetla. Collamer priťahuje fibronektín, ktorý obalí celú šošovku, čím ju zamaskuje pred 

zápalovou reakciou a tým zvyšuje jej uveálnu biokompatibilitu (76). Tieto typy šošoviek 

schválila americká Správa potravín a liečiv (angl. Food and Drug Administration, FDA) od 

roku 2005, predovšetkým ako fakické šošovky na korekciu myopie. Pri tejto aplikácii podľa 

Parkhursta sú výsledky s uvedeným typom šošovky lepšie v porovnaní s LASIKom tretí mesiac 

po operácii (77). V tejto štúdii bola porovnávaná zraková ostrosť a kontrastná senzitivita za 

fotopických a mezopických svetelných podmienok, kde zraková ostrosť za fotopických bola 

porovnateľná s LASIKom, ale v ostatných parametroch bola lepšia.  

Za komplikácie implantácie zadnokomorových fakických šošoviek je  považovaný 

vznik prednej subkapsulárnej katarakty, zvýšenie vnútroočného tlaku pre pupilárny blok 

a zníženie počtu endotelových buniek. Vznik subkapsulárnej katarakty pri dlhodobom 

sledovaní (5 a viac rokov) je mnohými autormi udávaný menej ako 1%, zvýšený vnútroočný 
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tlak je ľahko upraviteľný periférnou YAG-iridotómiou a pokles endotelových buniek po 

implantácii je udávaný viacerými okolo 1,2% za rok, z čoho vyplýva, že zadnokomorové 

fakické IOL sú pomerne bezpečnou voľbou pri korekcii vysokej myopie (78). Veľmi dôležitou 

súčasťou je voľba správnej veľkosti šošovky, aby bolo dosiahnuté dostatočné, ale nie nadmerné 

vyklenutie, a tým sa eliminoval kontakt aj s prednou plochou šošovky aj so zadnou plochou 

dúhovky (riziko vzniku pigmentového glaukómu) eventuálne rohovky (strata endotelových 

buniek). 

 

6.1.4 Biokompatibilita 

Biokompatibilitu materiálov IOL môžeme rozdeliť na uveálnu a kapsulárnu. Uveálna 

predstavuje zápalovú reakciu oka na cudzie vnútroočné teleso.  Pod pojmom  kapsulárna 

biokompatibilita je zahrnutá interakcia IOL so zvyškovými epitelovými bunkami na prednej 

ploche šošovkového puzdra.  Patria sem opacifikácie predného puzdra, medzišošovkové 

opacifikácie (pri implantácii typu piggyback – sériová implantácia dvoch IOL), opacifikácie 

zadného puzdra a prerastanie epitelových buniek z kapsulorexy na prednú plochu IOL (79).   

Biokompatibilita je najviac ovplyvnená materiálom a dizajnom IOL. Mnohé štúdie 

potvrdzujú že hydrofilné materiály majú lepšiu uveálnu biokompatibilitu pre ich lepšiu 

rezistenciu k adhézii monocytov a iných zápalových buniek. Niektorí autori ich odporúčajú na 

implantáciu do očí trpiacich uveitídami, alebo inými ochoreniami s poruchou hematookulárnej 

bariéry (80). Preto aj postupne vznikali rôzne úpravy povrchov hydrofóbnych IOL za viac 

hydrofilné. Najpoužívanejšou látkou bol heparín, ktorým sa začínal upravovať povrch prvých 

IOL. U heparínom upraveného povrchu hydrofóbnej IOL bolo pozorované zníženie zápalovej 

reakcie v prvých pooperačných dňoch oproti tej istej IOL bez povrchovej úpravy (81). 

Výsledky podobných pozorovaní sú však nejednotné. Uveálna biokompatibilita hydrofilných 

akrylátových a silikónových šošoviek je porovnateľná, ale pri oboch týchto materiáloch je 

lepšia ako pri hydrofóbnych akrylátových šošovkách (79).  

Pri kapsulárnej kompatibilite zohráva materiál tiež dôležitú úlohu. Čo sa týka 

opacifikácií predného puzdra, pri hydrofilných IOL dochádza k jeho menej výrazným 

opacifikáciám, pričom sú koncentrované okolo okraja kapsulorexy a epitelové bunky šošovky 

si zachovávajú dominantne fenotyp epitelových buniek. Pri hydrofóbnych IOL dochádza k 

difúznejším opacifikáciám predného puzdra s transformáciou epitelových buniek šošovky na 

fenotyp fibroblastov s vyšším zastúpením extracelulárneho matrixu v prednom puzdre, čo môže 

viesť k fimóze predného puzdra (79).  
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Na  vznik opacifikácii predného puzdra okrem materiálu, tiež prispieva jeho kontakt s 

IOL, preto pri angulovaných IOL bol pozorovaný nižší výskyt týchto opacifikácii, ale na 

potvrdenie tejto teórie je nutné ďalšie sledovanie (82).   

Opacifikácie zadného puzdra šošovky sú veľmi diskutovanou témou pri implantácii 

IOL. Výrazná väčšina štúdií potvrdzuje, že hydrofóbne materiály viac zabraňujú vzniku tohto 

typu zákalov ako hydrofilné (83). Hydrofóbne akrylátové šošovky s hranatým okrajom a 

silikónové šošovky s hranatým okrajom optiky sú z hľadiska incidencie opacifikácií zadného 

puzdra porovnateľné (84). U akrylátových hydrofóbnych IOL bola v 90-tych rokoch 

postulovaná teória sandwichu, ktorá tvrdí, že tieto IOL podporujú väzbu medzi zadnou plochou 

IOL + epitelové bunky šošovky + zadná kapsula. Medzi IOL a zadnou kapsulou sa viaže jedna 

vrstva epitelových buniek, ktorá zabraňuje ďalšiemu prenikaniu týchto buniek a zabraňuje 

vzniku opacifikácií zadného puzdra. Uvedená teória je mnohými autormi podporovaná (85). 

 

6.1.5 Modrý filter a jeho význam v bežnom živote 

Jednou z najdlhšie diskutovaných tém, nielen v oblasti umelých vnútroočných šošoviek je, 

či pridávanie modrého filtra má, alebo nemá zmysel. Dnes sa filtrovaním modrého svetla 

stretneme nielen u umelých vnútroočných šošoviek ale aj pri slnečných okuliaroch, 

monitorových filtroch a ďalších iných využitiach. 

Filtre UV svetla, blokujúce hlavne vlnové dĺžky kratšie ako 400nm, boli pridávané do 

materiálov umelých vnútroočných šošoviek už začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia. 

Vznikali štúdie, ktoré popisovali zvýšené riziko progresie vekom podmienenej degenerácie 

makuly (VPDM) (86, 87). V týchto štúdiách bola ako možná pričíňa  popisovaná 

nadmerná expozícia svetlom s krátkymi vlnovými dĺžkami. Na základe pribúdajúcich dôkazov 

o fototoxicite na sietnicu spôsobenou týmto pomerne vysoko energetickým svetlom sa začali 

objavovať v deväťdesiatych rokoch 20. storočia prvé umelé IOL s filtrom blokujúcim modré 

svetlo s kratšími vlnovými dĺžkami (400 - 480nm) (BFIOL, blue filter intraocular lens, z ang. 

IOL s modrým filtrom), ktoré mali žlté sfarbenie (14). Asociácia progresie VPDM s operáciou 

katarakty dodnes vyvoláva kontroverzné závery, aj keď väčšina novších štúdii sa viac prikláňa 

k nepravdepodobnosti tohto súvisu (88). 

V Beaver Dam Eye Study bolo sledovaných 6000 pacientov po dobu piatich rokov. 

Sledovaná bola progresia a incidencia pokročilej formy vekom podmienenej degenerácie 

makuly, ktorá bola definovaná ako exsudatívna forma alebo geografická atrofia (87). Bol 

vyslovený záver, že riziko vzniku pokročilej formy VPDM je dva až päťkrát vyššie 
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u pseudofakických očí, pri pacientoch s podobnými charakteristikami pohlavia, veku 

a fajčiarskych návykoch.  

Predpokladá sa, že A2E lipoproteín, ktorý sa nachádza v lipofuscíne, hrá hlavnú rolu pri 

poškodení sietnice pri expozícii modrým svetlom (89). Pri ožiarení in vitro kultivovaných 

buniek retinálneho pigmentového epitelu bielym, modrým a zeleným svetlom bol sledovaný 

počet apoptóz. Následne bol pokus opakovaný s použitím filtra modrého svetla. Bolo zistené, 

že nie iba modré svetlo navodzovalo apoptózu buniek, ale aj zelené a biele. Po použití šošovky 

s UV filtrom nedošlo takmer k žiadnemu zníženiu apoptóz. Bolo dokázané, že pri použití 

šošovky s modrým filtrom došlo k redukcii počtu apoptóz, čo nasvedčuje o protektívnom 

pôsobení žltého filtra na sietnicu (90). 

Schopnosť absorbovať svetlo očnými tkanivami sa mení podľa vlnovej dĺžky. Rohovka, 

komorový mok a sklovec absorbujú takmer všetky vlnové dĺžky do 300 nm, ale prepúšťajú 

svetlo od 300 do 400 nm, ktoré je zas blokované vlastnou šošovkou človeka (91). Týmto 

mechanizmom je sietnica pomerne dobre chránená do vlnovej dĺžky 400 nm. Počas 

prirodzeného procesu starnutia sa vlastná šošovka človeka zafarbuje do žlta a postupne 

prechádza do rozvoja katarakty. V tomto procese sa menia aj schopnosti šošovky absorbovať 

svetlo. U starnúcej šošovky (nad 60 rokov) klesá celkovo množstvo svetla, ktoré prepustí. 

Obzvlášť klesajú kratšie vlnové dĺžky viditeľného spektra (92). Podľa tejto teórie, vlastná 

šošovka staršej populácie poskytuje viac ochrany sietnici pred modrým svetlom ako šošovka 

mladého človeka.  

Následkom týchto pozorovaní začali vznikať IOL, ktoré neblokovali iba UV svetlo, ale aj 

viditeľné modré svetlo. Tento typ umelých šošoviek obsahuje vo svojom materiáli naviazaný 

chromofór, ktorý čiastočne absorbuje vysoko-energetické modré svetlo s vlnovou dĺžkou 

v rozmedzí od 400 do 500 nm (93).  

Operácia sivého zákalu odstráni prirodzenú bariéru pre UV a vysoko energetické modré 

svetlo, šošovku. Náhradou vlastnej šošovky za umelú vnútroočnú šošovku blokujúcu UV svetlo 

sa obnoví bariéra pre vlnové dĺžky od 200 do 400 nm. Aj tento UV filter  sa odlišuje 

v schopnosti prepúšťať UV svetlo u jednotlivých výrobcov šošoviek. Niektoré umelé IOL iba 

s UV filtrom prepúšťajú až 10% UV svetla, čo môže predstavovať zvýšené riziko fototoxicity 

pre sietnicu (94). 

Šošovka dospelého človeka prepúšťa asi 60% zo všetkého svetla. Umelé vnútroočné 

šošovky s modrým filtrom dosahujú svetelnú priepustnosť až 80%, čo asi zodpovedá šošovke 
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štvorročného dieťaťa, ktoré má takmer číru šošovku. U umelých šošoviek iba s UV filtrom je 

priepustnosť ešte vyššia a dosahuje až 90% (95).  

Jednou z hlavných obáv z používania BFIOL bolo zhoršenie mezopickej a skotopickej 

kontrastnej senzitivity. Niektorí vedci tvrdili, že BFIOL znižuje fotorecepciu za zníženej 

intenzity svetla (21). Krátke vlnové dĺžky od 400 do 500 nm sú zodpovedné za 45% 

skotopického videnia a 94% tejto fotorecepcie prechádza cez S-čapíky (21). Odporcovia filtra 

tvrdia, že šošovky s modrým filtrom neznižujú glare, napriek tomu, že znížia osvetlenie obrazu 

na sietnici rozptýleným svetlom blokovaním určitých vlnových dĺžok, no zároveň 

proporcionálne znížia aj osvetlenie obrazu na sietnici (21). 

Naopak, zástancovia poukazujú na fakt, že odstránenie vlastnej šošovky vedie 

k výraznému zvýšeniu osvetlenia sietnice,  a tým aj skotopickej citlivosti sietnice. Umelá IOL 

s modrým filtrom zvyšuje osvetlenie sietnice o 52% oproti mladému fakickému jedincovi, 

pričom UVFIOL zvyšuje túto priepustnosť ešte viac (96). Aj iné klinické štúdie potvrdili 

vyrovnanosť kvality videnia za zníženej svetelnosti (97, 98).  

Zhuova metaanalýza 11 štúdií porovnávajúcich farbocit a kontrastnú senzitivitu 

u BFIOL a UVFIOL dokázala, že oba typy šošoviek vykazovali podobné vlastnosti (99). Jediný 

rozdiel bol v tom, že UVFIOL dosahovala lepšie výsledky pri farbocite v modrom spektre pri 

mezopických podmienkach (99). Štúdia porovnávajúca IOL s rôznymi odtieňmi zafarbenia 

BFIOL (žltý a oranžový) s UVFIOL ukázala, že pozorované farebné IOL vykazovali 

porovnateľnú kontrastnú senzitivitu za fotopických a mezopických podmienok ako UVFIOL 

(100). Naopak, iná štúdia dokázala, že BFIOL mala signifikantne lepšiu kontrastnú senzitivitu 

v nižších a stredných frekvenciách za fotopických aj mezopických podmienok, pričom 

nemenili farbocit a zároveň znižovali výskyt fotofóbie a cyaonopsie (24).  

Zhu, vo vyššie spomínanej metaanalýze 11 štúdií, nepozoroval rozdiely vo farbocite 

v závislosti od použitia modrého filtra, avšak pozoroval určité odlišnosti, ak bol farbocit 

vyšetrovaný v modrom spektre. Jemné rozdiely vo farbocite, aj keď štatisticky nesignifikantné, 

boli pozorované aj v našej štúdii. Okrem farbocitu, sme nepozorovali žiadne rozdiely 

v sledovaných parametroch zrakových funkcií (101). 

Jednou z udávaných výhod BFIOL je ich zlepšenie zrakových funkcií pri glare. Rob 

Gray porovnával pacientov na simulátore pre vodičov a zaznamenal zníženie náchylnosti ku 

glare u pacientov s BFIOL (102, 103). V iných štúdiach to nebolo dokázané (104). 
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Bolo zistené, že oči s BFIOL majú nižšiu incidenciu porušenia hematookulárnej bariéry 

než oči s IOL bez filtra (teda aj bez UV či modrého filtra) (105). Zistené to bolo na základe 

sledovania koncentrácie uvoľneného fluoresceínu z ciev v sklovci a množstva 

autofluorescencie sietnice s prihliadnutím k veku pacienta. Pozorovali, že autofluorescencia 

stúpala nepomerne s vekom aj u UVFIOL oproti BFIOL, čím odporučili, že by sme sa mali 

snažiť zabrániť prieniku nielen UV, ale aj modrého svetla na sietnicu. 

S poruchou hematookulárnej bariéry a metabolizmu sietnice súvisí aj vekom 

podmienená degenerácia makuly. Súvislosť medzi VPDM a operáciou sivého zákalu je veľmi 

ťažko dokázateľná. Ani protektívna funkcia BFIOL na výskyt a progresiu VPDM nie je 

jednoznačná. Z toho vyplývajú aj kontroverzné názory na tento problém. Existujú dôkazy, že 

modré svetlo môže poškodzovať retinálny pigmentový epitel a viesť k jeho zrýchlenej 

apoptóze, avšak je otázne, či podobné závery môžu byť aplikované in vivo (106).  

V Rezaiovej  štúdii boli bunky retinálneho pigmentového epitelu vystavené modrému 

svetlu (430 – 450 nm) po dobu 10 dní (106). Modré svetlo indukovalo signifikantnú apoptózu 

buniek, pričom modrý filter ju signifikantne znížil v porovnaní so skupinou iba s UV filtrom. 

Tieto výsledky nasvedčujú, že modrý filter výrazne znižuje energiu svetla na sietnicu, ktorá by 

potom mohla spôsobiť poškodenie.  

Nagai sledoval autofluorescenciu (AF) pacientov pred a dva roky po operácii katarakty 

a pozoroval menšiu progresiu abnormálnej AF u očí s BFIOL oproti UVFIOL (107). Naopak, 

v inej štúdii neboli dokázané po dvoch rokoch signifikantné zmeny v makule ani u BFIOL ani 

u UVFIOL (108). V inej štúdii porovnávajúcej progresiu geografickú atrofiu bola jej progresia 

signifikantne nižšia u BFIOL než u UVFIOL, čím autori poukázali na potencionálnu škodlivosť 

modrého svetla a protektívny efekt modrého filtra (109).  

Mnohí pacienti, u ktorých bola vykonaná operácia katarakty, popisujú videnie sfarbené 

„do modra“ (tzv. cyanopsia) po implantácii IOL bez modrého filtra. Incidencia cyanopsie je 

výrazne nižšia u očí s BFIOL, avšak po troch mesiacoch táto cyanopsia mizne, čo svedčí 

o neuroadaptácii oka po tomto období (110). Dokonca pacienti s implantovanou BFIOL 

v jednom a UVFIOL v druhom oku po 3 mesiacoch nedokázali rozlíšiť, v ktorom oku bol aký 

typ umelej IOL (110). 

Osvetlenie z vonkajšieho prostredia hrá výraznú úlohu v zdraví človeka, pretože 

sietnica obsahuje aj iné bunky okrem tyčiniek a čapíkov, ktoré reagujú vzruchom na svetlo. Sú 

nimi fotosenzitívne retinálne gangliové bunky (z angl. photosensitive retinal ganglion cells), 

ktoré sú najcitlivejšie na vlnové dĺžky 460 nm. Ich zastúpenie v sietnici je asi 0,4 - 1,5% 

z populácie všetkých gangliových buniek a ich funkciou je signalizovanie do podvedomých 
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centier, a tým sprostredkovanie reflexov závislých na svetlo, akým je pupilárny reflex, 

neuroendokrinná regulácia alebo cirkadiánny rytmus (111). Z hore uvedeného vyplýva, že 

svetelné stimuly sú potrebné na synchronizáciu „telesných hodín“ s denným cyklom okolitého 

prostredia (112). Na základe tohto faktu vznikli určité obavy, že BFIOL by mohli ovplyvniť 

cirkadiánny rytmus človeka, a tým narušiť spánkový cyklus. Je dokázané viacerými štúdiami, 

ktoré porovnávali kvalitu spánku pred a po operácii katarakty na základe dotazníkov, že kvalita 

spánku sa zlepšila po operácii katarakty nezávisle do typu implantovanej IOL. Štatisticky 

významný rozdiel medzi UVFIOL a BFIOL nebol dokázaný (112 - 114). Rozdiely boli v 

CHUKYO štúdii, kde okrem kvality spánku hodnotili farbocit a krvný tlak pred zákrokom, 

jeden týždeň a jeden mesiac po zákroku (113). Systolický a diastolický krvný tlak bol celkovo 

signifikantne nižší bez závislosti od druhu implantovanej umelej IOL. Pokles systolického 

krvného tlaku bol po jednom mesiaci signifikantne väčší u pacientov, ktorí dostali BFIOL než 

u pacientov s UVFIOL. Avšak u pacientov, ktorí mali pred operáciou sivého zákalu nižší krvný 

tlak, nedošlo k signifikantnému zvýšeniu ich krvného tlaku. U pacientov, ktorí pred operáciou 

spali menej sa celková doba spánku po operácii sivého zákalu predĺžila. Naopak, u pacientov, 

ktorí pred operáciou spali viac, sa doba spánku skrátila. Z ich pozorovaní vyplýva, že BFIOL 

je lepšia než UVFIOL pre pacientov s vysokým krvným tlakom. BFIOL je rovnako dobrá ako 

UVFIOL z hľadiska úpravy kvality spánku. Farbocit medzi jednotlivými typmi šošoviek 

porovnávali ako počet chýb, ktoré urobili subjekty pri čítaní preudoizochromatických tabuliek. 

Z ich pozorovaní vyplýva, že žlto sfarbené umelé IOL so svetlým odtieňom žltej sú lepšie ako 

UVBIOL a BFIOL s tmavším odtieňom (113). 

Leruez  vo svojej štúdii sledoval zmenu nálady pacientov po operácií katarakty 

u jednotlivých typov umelých IOL (115). Po implantácii oboch typov IOL došlo 

k signifikantnému zlepšeniu nálady u pacientov. Neboli zistené signifikantné rozdiely v nálade 

medzi BFIOL a UVFIOL (115). 

Na zhrnutie problematiky modrého filtra treba uviesť potenciálne výhody žltých IOL, 

ktoré sú udávané ako redukcia cyanopsie, zlepšenie chromatickej aberácie IOL, a tým aj 

kontrastnej senzitivity a glare. Ďalšou výhodou je ochrana pred vznikom, poprípade spomalenie 

rozvoja VPDM. Ako nevýhody týchto šošoviek sú popisované zmena vnímania farieb, zníženie 

zrakových funkcií za skotopických svetelných podmienok, znížená kontrastná senzitivita za 

mezopických a skotopických podmienok a poruchy cirkadiánneho rytmu. Hore spomínané 

teoretické výhody a nevýhody sú neustále predmetom debát a sporov. Jednoznačná odpoveď 

stále neexistuje a priklonenie sa na stranu odporcov alebo prívržencov je stále závislé od 

subjektívneho presvedčenia jednotlivca.   
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6.2 Dizajn umelých vnútroočných šošoviek 

6.2.1 História 

Typy IOL prešli od prvej polymetylmetakrylátovej zadnokomorovej IOL rôznymi 

modifikáciami tvarov. Menili sa aj trendy v lokalizácii umiestenia IOL do oka, od zadnej 

komory, cez prednú s fixáciou v uhle alebo v zrenici až po moderné zadnokomorové IOL 

implantované do šošovkového puzdra (Obrázok 10) (12). 

 

 

Obrázok 10: História IOL 

Zdroj: Yanoff M, Duker JS. Ophthalmology. 4th ed: Saunders Elsevier; 2013 2013/12/10/. 1432 p. 

 

V roku 1949 Sir Dr. Harold Ridley implantoval prvú zadnokomorovú IOL, ktorá sa 

opierala o zvyšky šošovkového puzdra po extrakapsulárnej extrakcii katarakty (anglicky 

Extracapsular Cataract Extraction, ECCE). Jej nevýhodou bola pomerne veľká váha (až 8-krát 

ťažšia ako moderné IOL), čo pravdepodobne viedlo k častejším dislokáciám týchto IOL a  čo 

bola ich najčastejšou komplikáciou. Druhou najčastejšou komplikáciou bol sekundárny 

glaukóm. 

Pre tieto časté komplikácie sa hľadalo v ďalšom období alternatívne miesto uloženia IOL. 

Ako nádejné miesto sa javila implantácia do prednej komory. V roku 1952 A. Baron 

implantoval prvú prednokomorovú IOL. Táto šošovka nezožala veľký úspech pre nadmerné 

ohýbanie sa a kontakt s endotelom rohovky, čo viedlo k jeho častým dekompenzáciám (12). 

Peter Choyce priniesol výrazné zlepšenie dizajnu prednokomorových umelých vnútroočných 

šošoviek. Tieto nové šošovky sa implantovali až do 70. rokov 20. storočia (12). Aj napriek 

týmto vylepšeniam vznikali časté komplikácie akými bol syndróm uveitídy – glaukómu - 

hyphémy. Ďalšie vylepšenie a zníženie komplikácii priniesla ohybná Kelmanova IOL 

Multiflex. Kelman tiež v roku 1967 vykonal prvú ECCE fakoemulzifikáciou (12). 

Od implantácie do prednej komory však napriek týmto komplikáciám sa dodnes 

neupustilo. Naďalej sa používajú pri nedostatočnej stabilite závesného aparátu alebo ak chýba 

šošovkové puzdro, kde je riziko dislokácie šošovky. V takomto stave je možnosť implantácie 
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IOL do niekoľkých miest. Jedným je implantácia IOL do zadnej komory s fixáciou stehom 

o dúhovku. Pri tomto postupe dochádzalo často k atrofii dúhovky s transiluminačným 

defektom. Ďalšou častou komplikáciou bolo roztrhnutie dúhovky, obzvlášť u aktívnych ľudí, 

kedy boli stehy vystavené neustálym pohybom. Upevnenie šošovky uloženej v zadnej komore 

o skléru pomocou stehu prinieslo zlepšenie fixácie.  V roku 1986 Malbran  a jeho tím prvýkrát 

popísali transsklerálnu fixáciu šošovky v sulkuse po intrakapsulárnej extrakcii katarakty 

u afakického oka (116). Aj keď väčšina haptík šošoviek môže byť touto technikou fixovaná, 

postupne vznikali špeciálne upravené haptiky, ktoré uľahčovali fixáciu, alebo znižovali riziko 

vykĺznutia uzlu.  Medzi tieto úpravy patria napríklad haptiky s otvorom pre navlečenie stehu 

alebo rozšírenie konca haptiky ako ochrany pred vykĺznutím stehu. Najčastejšie sa používali na 

fixáciu 10 - 0 polypropylénové stehy, ale pre ich nedostatočnú výdrž a riziko prerezávania sa 

objavovali tendencie k použitiu hrubších 9 - 0 stehov alebo iných materiálov ako 

polytetrafluoroetylén (Gore-Tex). 

Sklerálna fixácia šošoviek nejaví štatisticky významý rozdiel v profile komplikácii oproti 

prednokomovorým šošovkám (117). Najčastejšie komplikácie sú spojené s fixáciou stehu, ako 

je prerezanie alebo erózia povrchu nad stehom (118). Toto zmenené prostredie môže viesť 

k zvýšenej náchylnosti k infekciám. Pomerne častou komplikáciou je signifikantné (viac ako 

10°) nakláňanie šošovky, tzn. „tilt“, ktorý je popisovaný v 11,4 - 16,7% prípadov (119). Ďalšími 

možnými komplikáciami môže byť cystoidný edém makuly, hyféma alebo hemoftalmus.

 Sľubnou náhradou tejto metódy je fixácia haptík bežných zadnokomorových šošoviek 

do vytvoreného sklerálneho tunela za použitia bezstehovej techniky s fibrínovým lepidlom 

zavedenej Agarwalom v roku 2008 (120). 

Približne paralelne s prednokomorovými IOL boli pokusy s IOL fixovanými k dúhovke. 

Prvú takúto šošovku navrhol Cornelius Binkhorst. Jej častou komplikáciou bola dislokácia 

šošovky do prednej komory alebo do sklovca pri rozšírení zrenice, a preto bola nutná doživotná 

aplikácia miotík. Dlhé haptiky Binkhorstovej šošovky spôsobovali fokálnu dekompenzáciu 

endotelu pri kontakte, preto Stanislav Fyodorov v roku 1967 priniesol jej modifikáciu Sputnik. 

 

6.2.2 Na dúhovku fixované šošovky 

V 70. rokoch 20. storočia bola Worstom predstavená šošovka fixovaná o dúhovku, 

prezývaná „Claw lens“ ( z angl. Claw , pazúr) (Obrázok 11), pomocou dvoch protistojných 

pazúrov o strednú perifériu dúhovky, kde je vaskularizácia najmenšia.  
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Obrázok 11: Artisan fakická šošovka v oku po úraze a vitrektómii 

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 

 

Metóda upevnenia sa nazýva enklavácia. Bola určená ako sekundárna šošovka na 

korekciu afakie. Postupne jej modifikáciou tvaru Fechnerom a Worstom na konkávne-

konvexnú, vznikla v roku 1986 fakická šošovka na korekciu vysokej myopie (121). 

Modifikácie týchto pôvodných šošoviek sa používajú dodnes. V Európe sú dostupné pod 

menom Artisan (Ophtec B.V., Groningen, Netherlands) a v Spojených štátoch amerických pod 

menom Verisyse (Abbott Medical Optics). Existuje aj jej foldovateľná verzia aj verzia 

s torickou zložkou a taktiež varianta na korekciu hyperopie (122). Najčastejšie obávané 

dlhodobé komplikácie sú nadmerná strata endotelových buniek rohovky a pupilárny blok. 

Pupilárny blok je riešený predoperačne alebo peroperačne realizovanou iridotómiou. Štúdie 

naznačujú, že fakické aj afakické Artisan šošovky implantované či u dospelých alebo u detí 

nevykazujú klinicky závažnú stratu endotelových buniek a pri dlhodobom sledovaní detí s touto 

šošovkou ich počet endotelových buniek spadal do rozpätia charakteristické pre ich vek (123). 

Z dlhodobého hľadiska (12 rokov) bolo zistené, že strata endotelových buniek je 6.0%, 

8.10%, 12.8%, a 11.9%, v 1., 2., 5., a 12. roku od operácie (124). Úbytok endotelových buniek 

a iné komplikácie boli interpretované aj FDA na základe podobných štúdii v Spojených štátoch 

amerických. Tieto závery boli interpretované FDA a boli vyvodené závery a odporúčania. Bolo 

zistené, že strata endotelu je v priemere 1,8% za rok, čo nie je jednoznačne považované za 

bezpečné, keďže po 25 rokoch od implantácie dôjde k strate takmer 50% endotelových buniek. 
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Pri takej vysokej strate endotelových buniek sa nevie ako môže rohovka reagovať a môže hroziť 

nutnosť transplantácie rohovky. Ako ďalšie hlavné potenciálne riziká sa udávajú odlúpenie 

sietnice, katarakta a glaukóm. FDA preto neodporúča jej implantáciu vo veku pod 21 rokov, 

tehotným a dojčiacim ženám, pri abnormalitách dúhovky a rohovky, hĺbke prednej komory pod 

3,2 mm a hustote endotelových buniek pod vekom stanovenou hranicou (napríklad u 21 ročnej 

osoby je to pod 3550 buniek/mm2 , pri 75 rokov a viac je to 1000buniek/mm2 ) (125). Sú to 

iba odporúčania, ktoré nie sú záväzné.  

Postupne s vývojom tvarov IOL sa trend znova vracal k implantácii do zadnej komory aj 

do šošovkového puzdra, či už úplne alebo len čiastočne. Zdokonaľovali sa techniky 

fakoemulzifikácie aj rozširovanie ich používania. Začiatkom 90. rokov, bola fakoemulzifikácia 

adaptovaná väčšinou chirurgov.  

Veľmi dôležitý zlom nastal v roku 1958, kedy Thomas Mazzocco zostrojil prvú 

foldovateľnú (z angl. to fold – skladať) IOL, ktorá postupne viedla k vývoju šošoviek, ako ich 

dnes poznáme (126). 

Rozdelenie umelých IOL môže byť rôznorodé (Tab. 3). 

 

Tab. 3: Delenie IOL 

Umiestnenie Šošovkové puzdro, ciliárny sulkus, sklerálna fixácia, fixácia na dúhovku, 

iridokorneálny uhol 

Celkový design Trojkusová / jednokusová 

Celková dĺžka 10 – 13 mm 

Materiál optickej časti Tvrdý (PMMA), ohybný (silikón), foldovatelný (hydrofóbny / hydrofilný 

akrylát), collamer 

Refrakčný index 1,42 – 1,55 

Tvar optickej časti Bikonvexný, plano – konvexný, miniskus 

Priemer optickej časti 5 – 7 mm 

Dizajn optickej časti Sférický, asférický, torický, mutifokálny 

Farba optickej časti Priehľadný, sfarbený 

Vlastnosti haptík Trojkusové / jednokusové (PMMA, PVDF, polyamid, 2, 3, 4, 6 haptík) 

Spôsob implantácie Cez kartridž / bez zloženia 

Druh balenia Pre-loadovaná (zložená v kartridži), v oddelonom balení 

 

Preložené z: Bellucci, R. An Introduction to Intraocular Lenses:Material, Optics, Haptics, Design and Aberration. 

ESASO Course Series - Cataract,  2013, 3, 38-55 
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6.2.3 Haptiky 

Jedným z možných delení umelých IOL je podľa spúsobu napojenia ich haptík k optickej 

časti. Delíme ich na jednokusové (haptiky aj optická časť je z rovnakého materiálu) 

a viackusové, kde sú haptiky často z iného materiálu ako optická časť a sú k nej pripojené 

dodatočne v procese výroby.  

Haptiky jednokusových IOL sú odlievané naraz spolu s optickou časťou, čo uľahčuje ich 

výrobu. Takéto haptiky sú odolnejšie voči mechanickému poškodeniu spôsobenému injektorom 

pri implantácii. 

Najpoužívanejším materiálom haptík u viackusových IOL je PMMA. Ďalšími menej 

používanými materiálmi sú polypropylén, polyvinyl difluorid, alebo polyamid. 

Dnes najčastejším celkovým priemerom IOL 12 - 13 mm, z toho optická časť máva vo 

väčšine prípadov 6 mm.  

Jednou z výhod trojkusových IOL je možnosť ich implantácie do sulkusu pri nemožnosti 

štandardnej implantácie do šošovkového vaku. Jednokusová šošovka pre väčšiu hrúbku haptík 

by pri implantácii do sulkusu spôsobovala chronické dráždenie, zápal, alebo disperziu 

pigmentu, čo by mohlo viesť ku glaukómu. U implantácie umelých IOL do ciliárneho sulkusu 

je vhodné vyberať také, ktoré majú väčší celkový rozmer, ako napríklad 13 mm. V prípade 

myopických očí, kde priemer sulkusu je väčší aj tento priemer nemusí postačovať.  Haptiky 

trojkusových IOL sú schopné vynaložiť väčšiu tlakovú silu na šošovkové puzdro, čo je 

v niektorých prípadoch výhodou, napríklad pri nestabilite závesného aparátu. 

Pri porovnaní trojkusových s jednokusovými IOL z hľadiska formovania opacít zadného 

puzdra, nebol potvrdený signifikantný rozdiel v ich výskyte. U trojkusových je však 

pozorovaný častejší výskyt nariasení zadného puzdra (127). 

Haptiky môžeme rozlišovať nielen podľa druhu materiálu, z ktorého sú vyrobené, ale aj 

podľa ich tvaru. Poznáme rôzne modifikácie zahnutia haptík. Zvyčajne sa označujú podľa 

písmen, ktoré zahnutie pripomína, napríklad J-loop, C-loop a iné (Obrázok 12). Taktiež ich 

môžeme deliť podľa šírky. Ploché, tzv. „plate haptics“, sa dnes používajú minimálne. Ich 

nevýhodou je horšie splynutie predného a zadného puzdra kapsuly s optickou časťou, čo 

uľahčuje migráciu šošovkových epiteliálnych buniek, a tým vznik PCO. Ich modifikáciou 

vznikli ploché haptiky s otvormi alebo haptiky tvarovo na rozmedzí plochej a openloop haptiky, 

tzv. „plate loop“, ktoré majú zlepšiť fixáciu šošovky v puzdre a zvýšiť ochranu pred vznikom 

PCO. „Open-loop“ haptiky držia šošovku v správnom umiestení pomocou tlaku vyvíjaného na 

fornix puzdra alebo sulcus ciliare (podľa miesta implantácie šošovky). Rigidita (rezistencia 

haptiky na sily spôsobujúce jej ohnutie) a tvarová pamäť (schopnosť vrátiť sa do pôvodného 
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tvaru po ohnutí) sú najdôležitejšími faktormi pre správnu centráciu IOL po implantácii. Časom 

od operácie dochádza k fibróze puzdra a jeho zvrašťovaniu. Pri nesymetrickom zvrašťovaní je 

dôležitý protitlak haptík a centrácia. 

Ďalšou kvalitou haptík je ich angulácia. Je udávaná uhlom, ktorý zvierajú haptiky 

s rovinou optickej časti. Najčastejšími hodnotami angulácie sú 5° a 10°. Pôvodne bola 

angulácia haptík určená pre šošovky implantované do sulkusu na zníženie trenia optiky 

o dúhovku tým, že sa oddiali smerom dozadu. U umelých IOL implantovaných do puzdra sa 

predpokladá, že by sa pritlačením optiky o zadné puzdro maximalizoval efekt hranatého okraja 

(viď neskôr v texte). Táto teória nebola potvrdená, a pravdepodobne hranatý zadný okraj optiky 

má výraznejší efekt ako angulácia samotná (128).  
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Obrázok 12: Typy haptík 

Zdroj: Colvard, M. Achieving Excellence in Cataract Surgery A Step-by-Step Approach., 2009 

 

Angulácia však má efekt na opacifikácie predného puzdra. U angulovaných IOL bola 

prítomnosť opacít menej častá a ich hustota bola nižšia. Predpokladá sa, že je to znížením 

vzájomného kontaktu prednej plochy IOL a prednej kapsuly tým, že angulácia ich  vzájomne 

odďaľuje  tlačením optiky dozadu (82).  

U neangulovaných IOL je pozorovaný posun šošovky dopredu v prvom týždni po 

operácii s postupným posunom dozadu. U angulovaných trojkusových IOL je pozorovaný 

posun dopredu v prvom týždni po operácii s malým postupným posunom dozadu v priebehu 
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prvých šiestich mesiacoch, čo v konečnom dôsledku spôsobuje miernu myopizáciu do 

stabilizácie polohy IOL. U jednokusových šošoviek je pooperačný posun IOL minimálny oproti 

trojkusovým. Angulácia a dizajn šošovky hrá oveľa väčšiu rolu v pooperačnom posune ako 

square edge (129).  

 

6.2.4 Optická časť umelých vnútroočných šošoviek 

Optická časť umelej IOL má okrem lomu svetla aj iné funkcie. Od konca 90 – tych 

rokov začínalo byť stále viac zrejmé, že dizajn okraja optickej časti hrá dôležitú úlohu 

v prevencii PCO. Od uvedenia šošovky Acrysoft od Alconu v 90 – tych rokoch boli vykonané 

mnohé štúdie, ktoré dokazovali, že u tejto šošovky je výskyt PCO výrazne nižší než u ostatných. 

Najprv bol tento jav prikladaný materiálu a povrchu šošovky (82). Neskôr bolo postulované, že 

zadná hrana okraja optiky môže byť tým kľúčovým faktorom v prevencii PCO (82). Odvtedy 

bolo opakovane dokázané, že hranatý okraj s akrylátovým materiálom sú hlavné faktory, ktoré 

redukovali výskyt PCO. Ohnutie zadnej kapsuly o hranatý okraj optiky pôsobí ako bariéra 

migrácie šošovkových epitelových buniek za IOL (Obrázok 13) . 

 

 

Obrázok 13: Funkcia hranatého okraja umelej vnútroočnej šošovky 

Zdroj: Colvard, M. Achieving Excellence in Cataract Surgery A Step-by-Step Approach., 2009 

 

 Od zistenia týchto faktov postupne všetci výrobcovia šošoviek začali využívať hranatý 

zadný okraj optiky. V niektorých štúdiách bola meraná miera hranatosti tohto okraja. Bolo 

zistené, že od ideálnej hrany sa najmenej vzďaľujú okraje hydrofóbnych šošoviek. 

Pravdepodobne je to spôsobené iným procesom ich výroby (130). 

So zavedením hranatého okraja optiky sa objavovali aj jeho nevýhody. V niektorých 

prípadoch po implantácii umelej IOL s hranatým okrajom v kombinácii s vysokým indexom 

lomu materiálu sa objavovali perzistujúce fenomény, zvané dysfotopsie, čí už negatívne alebo 

pozitívne, akým je napríklad „glare“ vznikajúci na okraji optiky  (Obrázok 14) (131). 

Neexistuje objektívna metóda na hodnotenie dysfotopsií. Pri ich incidencii vychádzame 
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z tvrdení pacientov. Je pozorovaný ich výrazný pokles so stúpajúcim časom od operácie. Do 

značnej miery to môže byť ovplyvnené jednak zmenou anatomických pomerov pri hojení rán 

a jednak zvyknutím si pacientov na tieto fenomény, tzv. neuroadaptáciou. 

 

 

Obrázok 14: Glare efekt ostrého a zaobleného okraja 

Zdroj: https://www.reviewofophthalmology.com/CMSImagesContent/2005/1/1_643_0.jpg 

 

Intenzita glare z hranatého okraja je až 10-krát väčšia ako glare vznikajúce z oblého 

okraja. Vylepšenie tohto stavu priniesla modifikácia šošoviek. Ako najvýznamnejšie sa javilo 

zaoblenie predného okraja IOL, ktorý rozkladá odrazené svetlo na oveľa väčšiu plochu na 

sietnici, čím sa znížila intenzita glare až 3-krát oproti hranatému okraju (132) (Obrázok 14). 

Ďalším vylepšením na zníženie intenzity glare sa javila matná úprava okraja optiky tzv. „frosted 

edge“ (Obrázok 15), ktorá však priniesla podľa ray-tracing analýz zníženie intenzity iba o 

17,5% a disperziou svetla môže dokonca znižovať kontrastnú senzitivitu (133). 

 

 

Obrázok 15: Úprava okraja šošovky - „frosted edge“ 

Zdroj: http://abbottmedicaloptics.com/img/tabs/Tecnis_1_DesignStill_Two.jpg 

 

Okrem pozitívnych dysfotopsií poznáme aj negatívne, ktoré pravdepodobne súvisia tiež 

s okrajom a vyšším refrakčným indexom šošoviek. Ich podstata však nie je jednoznačne 
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dokázaná. Prejavujú sa tmavým oblúkom temporálne. Podľa Holladaya je incidencia negatívnej 

dysfotopsie 15,2% prvý pooperačný deň a klesá na 2,4% po druhom roku.  

Existuje niekoľko teórii o ich vzniku. Jedna hovorí o vzniku tieňa na temporálnej časti 

sietnice pri prechode lúčov cez nazálny zadný okraj IOL, kde dochádza k odrazu a lomu lúčov. 

Holladay tu definoval aj faktory predisponujúce k vzniku negatívnej dysfotopsie. Sú to malá 

zrenica, vzdialenosť u akrylátovej šošovky za zrenicou od 0,06 do 1,23 mm, hranatý okraj, 

vysoký refrakčný index šošovky a nazálne postavenie zrenice voči optickej osi (Obrázok 16) 

(134).  

Druhá teória považuje za vznik negatívnej dysfotopsie prekrytie okraja optiky okrajom 

kapsulorexy, čím vytvárajú odraz okraja kapsulorexy na nazálnu časť sietnice. Autor tejto teórie 

ju podporuje vymiznutím dysfotopsií po reverznom zachytení optiky do kapsulorexy (135).  

 

  

Obrázok 16: Holladayova teória negatívnych dysfotopsií 

U ostrého kraja, lúč 3 prechádzajúci cez bod P vytvára zadný okraj tieňa a lúč 4, prechádzajúci cez bod A vytvára 

predný okraj tieňa. Zaoblený okraj IOL spôsobuje disperziu lúčov, takže nevzniká tieň (negatívna dysfotopsia) 

Zdroj: http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/NewsEvents/WorkshopsConferences/UCM392340.pdf 

 

 Ako odpoveď na negatívne dysfotopsie sa objavila šošovka navrhnutá Dr. Masketom, 

ktorej optika je uchytená v otvore v prednej kapsulorexe pomocou žliabku cirkulárne okolo 

optiky, kde sa zasunie okraj kapsulorexy (136). Nevýhodou tejto umelej IOL je nutnosť veľmi 



66 

 

presnej kapsulorexy pomocou femtosekundového laseru. Táto šošovka je stále považovaná za 

experimentálnu a čaká na schválenie pre bežné používanie. 

Optická časť IOL môže mať rôznu geometriu. Najčastejšia veľkosť je okolo 6 – 7 mm. 

Väčšina dnes používaných šošoviek má bikonvexnú geometriu, kde je predná aj zadná plocha 

rovnako tvarovaná. U tohto typu geometrie nezáleží na predo-zadnom postavení IOL v oku. Pri 

asymetricky bikonvexných je vo väčšine prípadov zadná plocha pomerne plochá a takmer 

konštantná v celom spektre výrobcom ponúkaných optických mohutností. Predná plocha je 

hlavnou zložkou optickej mohutnosti. Preto u asymetricky bikonvexných šošovkách  je nutné 

zachovať výrobcom stanovené postavenie, inak by došlo k zmene optickej mohutnosti šošovky. 

 Väčšina šošoviek má optickú zónu na ploche celej optiky, čo znamená, že so zmenou 

optickej mohutnosti sa mení aj centrálna hrúbka šošovky. Môže to byť nevýhodou pri veľmi 

hrubých šošovkách, pretože to sťažuje skladanie a prechod cez injektor. Niektoré modely majú 

konštantnú centrálnu hrúbku a optickú mohutnosť menia zmenou zakrivenia optiky.  

  

6.2.5 Asféricita 

Optický systém oka trpí mnohými aberáciami. Jednou z najdôležitejších je sférická 

aberácia (Obrázok 17). 

 

 

Obrázok 17: Pozitívna a negatívna sférická aberácia 

Zdroj: 

http://www.ophthalmologymanagement.com/content/archive/2008/april/supplements/newophthalmologist_04/im

ages/nmd_suppl_april_a03_fig01.jpg 

 

S vekom dochádza k zvýšeniu sférickej aberácie optického systému oka. Priemerná 

sférická aberácia rohovky je pozitívna a je počas života približne stabilná, ale sférická aberácia 

šošovky sa s vekom mení. Šošovka mladých jedincov má negatívnu sférickú aberáciu, a tým 

vyrovnáva pozitívnu aberáciu rohovky, čím sa zväčša celková sférická aberácia oka blíži k nule. 

http://www.ophthalmologymanagement.com/content/archive/2008/april/supplements/newophthalmologist_04/images/nmd_suppl_april_a03_fig01.jpg
http://www.ophthalmologymanagement.com/content/archive/2008/april/supplements/newophthalmologist_04/images/nmd_suppl_april_a03_fig01.jpg


67 

 

Najmenšiu hodnotu nadobúda priemerne vo veku 19 rokov. V tomto období sú takmer všetky 

lúče koncentrované na sietnici. So stúpajúcim vekom šošovka kvôli zmenám v refrakčnom 

indexe stráca schopnosť kompenzovať aberáciu rohovky, čím sa zvyšuje pozitivita celkovej 

sférickej aberácie oka, a tým dochádza k zníženiu kontrastnej senzitivity (137). Za dobrého 

osvetlenia dochádza s narastajúcim vekom k zníženiu kontrastnej senzitivity najprv hlavne vo 

vyšších, neskôr vo všetkých priestorových frekvenciách (138). V tejto štúdii však autori 

uvádzajú, že starší pacienti mali určitý stupeň zakalenia šošovky, typický pre ich vek, ktorý 

však ešte neklasifikovali ako senilná katarakta. Napriek tomu táto stúpajúca opacifikácia 

šošovky mohla vplývať na výsledky. 

 Bežné sférické umelé IOL pridávajú pozitívnu sférickú aberáciu (SA) k rohovke, čím 

napodobujú vekom zmenenú šošovku. Niektorí autori tvrdia, že pozitívna sférická aberácia je 

výhodná, pretože zlepšuje hĺbku ostrosti. Sférická aberácia môže zväčšovať hĺbku ostrosti, 

dokonca aj negatívna sférická aberácia môže byť prospešná pri pohľade do blízka, kedy 

dochádza k zúženiu zrenice, čím sa eliminujú periférne lúče sférickej aberácie a tým dochádza 

k miernemu myopickému posunu refrakcie (139).  

 Priemerná hodnota rohovkovej SA je približne +0,23 mikrónov, pričom po 39 roku 

života dochádza k jej postupnému nonlinárnemu nárastu (140). K vzniku prvej negatívne 

asférickej umelej IOL viedol predpoklad, že odstránenie pozitívnej SA rohovky by viedlo 

k zlepšeniu kontrastnej senzitivity. Prvou asférickou umelou IOL navrhnutou na základe 

wavefront analýzy bola šošovka Tecnis Z9000 (AMO, Santa Ana, California). Bolo potvrdené, 

že implantácia tejto IOL zlepšovala kontrastnú senzitivitu pri mezopických podmienkach oproti 

bežnej sférickej šošovke. Vo fotopických podmienkach rozdiel medzi týmito šošovkami nebol 

taký výrazný (141). Efekt asférických šošoviek má aj svoje limitácie. Potrebuje pomerne presnú 

centráciu a nie veľké naklopenie, takzvaný „tilt“. Udávané hodnoty decentrácie a naklopenia, 

kde asférické šošovky sa dostávali na úroveň sférických, je 0,4 mm decentrácia a 7° naklopenie. 

Tieto hodnoty však boli vypočítané pre monochromatické svetlo. Pri reálnych podmienkach 

a polychromatickom svetle bola zistená tolerancia až 0,8 mm decentrácie a 10° naklonenia, čím 

ľahko tieto hodnoty spadajú do väčšiny uskutočnených operácií (142). Existuje aj možná strata 

efektu asféricity. Existujú aj šošovky, ktoré majú aj nulovú sférickú aberáciu, čím majú 

neutrálny efekt na celkovú SA oka. Ich výhodou je odolnosť voči decentrácii a naklopeniu. 

Efekt asférických šošoviek môže byť tiež eliminovaný úzkou zrenicou, ktorá zakryje 

upravenú periférnu časť šošovky. Existujú prípady, kedy negatívne asférické šošovky nie sú 

vhodné, akým je stav po refrakčnom zákroku excimerovým laserom pre hypermetropiu, kde sa 
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úpravou periférie rohovky došlo k vytvorení negatívnej SA rohovky. V tomto prípade by ich 

implantácia ešte zvýšila negatívnosť SA celého oka. 

 

6.2.6 Torické šošovky 

Refrakčnou chybou, ktorá môže výrazne znížiť kvalitu videnia, ale dá pomerne ľahko 

vykorigovať, je astigmatizmus. Pri operácii katarakty je možné ho vykorigovať mnohými 

technikami. Jednou z nich je limbálna relaxačná keratotómia, kde je na periférii rohovky 

vykonaný nárez kolmo na strmú os astigmatizmu, ktorú chceme oploštiť. Táto procedúra má 

mnohé komplikácie, napríklad ako jazvenie, a tým výsledok nie úplne jednoznačne 

predvídateľný.  

Oveľa menej invazívnou a viac predvídateľnou metódou, ku ktorej sa prikláňa stále viac 

chirurgov je korekcia astigmatizmu pomocou torických umelých IOL. Tieto šošovky majú 

pridanú refrakčnú silu v stanovenej osi, ktorá býva označená markermi na povrchu umelej 

šošovky (Obrázok 18). 

 

 

Obrázok 18: Torická umelá vnútroočná šošovka s markermi osi 

Zdroj: https://www.reviewofophthalmology.com/CMSImagesContent/2014/1/RP-0114-F1-Fig2_250H.JPG 

 

 Pri ich implantácii je nutné označiť si horizontálnu os oka v sede, keďže pri položení 

pacienta na operačný stôl dochádza k cyklotorzií oka. Hodnota cyklotorzie je individuálna. 

Presné označenie osí je dôležité pre správne natočenie torickej refrakčnej zložky umelej IOL 

v oku. Každý uhlový stupeň odchýlky od osi znamená pokles torickej korekcie o 3%. Pri 

približne 30° odchýlke dochádza k takmer vymiznutiu korekčného efektu torickej šošovky na 

astigmatizmus. Pri prekročení hodnoty 30° sa dokonca zvyšuje hodnota pôvodného 

astigmatizmu s možnou zmenou jeho osi. Aby sa zabránilo tejto strate efektu je veľmi dôležité, 

aby implantovaná šošovka bola rotačne stabilná v šošovkovom vaku. Pri moderných 

https://www.reviewofophthalmology.com/CMSImagesContent/2014/1/RP-0114-F1-Fig2_250H.JPG
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jednokusových umelých torických IOL je dosahovaná rotačná stabilita približne do 2°(143), čo 

je výsledok svedčiaci o efektívnosti a predvídateľnosti výsledkov s týmito šošovkami. 

 

6.2.7 Multifokálne umelé vnútroočné šošovky a šošovky s predĺženým ohniskom 

S narastajúcim vekom sa postupne znižuje až úplne stráca schopnosť akomodácie 

vlastnej šošovky. Implantáciou monofokálnej umelej IOL je dosahované kvalitné zaostrenie na 

určitú vzdialenosť, čím sa nerieši problém straty akomodácie. S nápadom multifkálnej IOL 

prišiel v roku 1982 profesor Hoffer, ktorý vyšetroval pacientku s bilaterálnou subluxáciou IOL, 

kde ich okraje boli v zrenici. Všimol si, že pani videla rovnako dobre bez žiadnej korekcie ako 

aj s afakickou korekciou. Dospel k názoru, že ak je obraz zobrazený na sietnici cez dva rôzne 

dioptrické systémy, mozog odfiltruje neostrejší obraz na sietnici (144). Tak postupne začali 

vznikať prvé multifokálne IOL (mIOL), ktoré mali dve ohniská. Jedno ohnisko určené na 

videnie do diaľky a druhé na krátku vzdialenosť. Ako prvé boli vyvíjané koncom 80 - tych 

rokoch 20. storočia refrakčné mIOL ( Domilens (Francúzsko), Iolab (USA) a Storz 

Ophthalmics (USA)). Neskôr začali firmy vyvíjať difrakčné modely mIOL (3M (USA), 

Pharmacia Upjohn (USA) a Morcher (Nemecko). Tieto prvé mIOL boli vyrobené z PMMA. 

Prvou foldovateľnou refrakčnou multifokálnou IOL schválenou FDA v roku 1997 bola AMO  

Array IOL, ktorá bola vyrobená zo silikónu. Neskôr bola nahradená modelom ReZoom 

z hydrofóbneho akrylátu (144). Odvtedy došlo k niekoľkým modifikáciám multifokálnych IOL.  

Podľa spôsobu ako sú koncentrácie lúčov do ohniska, delíme mIOL na refrakčné, 

difrakčné a kombinované.  

Refrakčné šošovky môžeme deliť na osovo symetrické a osovo asymetrické. Osovo 

symetrické mIOL majú refrakčné zóny (s rôznou dioptrickou silou) rozdelené do 

koncentrických kružníc, pričom sa striedajú zóny určené na blízko a na diaľku. U osovo 

asymetrických je ich princíp založený na Fraklinových bifokáloch, kde polovica alebo výsek 

z optickej časti má pridanú dioptrickú silu určenú na blízko. Medzi najznámejšie z týchto 

šošoviek patrí Mplus od Oculentisu (144). 

Po prvých osovo symetrických refrakčných mIOL, začali vznikať čisto difrakčné mIOL 

vyrobené z PMMA. Všetky ohniská vznikali na princípe ohybu svetla na difrakčných 

„schodíkoch“ umiestnených na povrchu šošovky. Tieto schodíky boli po celej ploche a tiež boli 

rovnako vysoké a široké. Rozdelenie svetla bolo konštantné a nezávislé od veľkosti a polohy 

zrenice.  Ich nevýhodou bolo, že veľká časť svetla bola ohýbaná do vyšších rádov difrakcie, 

ktoré boli nepoužiteľné a znižovali kontrastnú senzitivitu. Svetlo je delené v pomere približne 

40%-40%-20%. Do ohniska pre videnie do diaľky (nultý rád) dopadá 40%, do ďalšieho ohniska 
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(1. rád) určeného na bližšie zaostrenie dopadá ďalších 40%. Ostatných 20% sa rozkladá do 

vyšších rádov difrakcie (Obrázok 19) (144). 

 

 

Obrázok 19: Rozdelenie dopadajúceho svetla do jednotlivých rádov difrakcie 

Zdroj: https://www.gatinel.com/recherche-formation/trifocal-implant-cataract-iol/ 

 

Neskôr začali vznikať mIOL s difrakčnými schodíkami, ktoré sa zmenšovali smerom 

do periférie. Tento systém sa volá apodizácia. Jeho zmyslom je, že pri pohľade do diaľky je 

zrenica širšia, a preto svetlo, ktoré dopadá na mIOL do periférie, je menej ohýbané ako v centre, 

čím viac svetla je smerované na videnie do diaľky. Teda pomery rozdelenia svetla sa menia na 

základe veľkosti zrenice. 

Refrakčno-difrakčné využívajú oba fyzikálne javy na fokusovanie svetla. Centrálna časť 

mIOL je difrakčná a krajná periférna časť sa správa ako monofokálna šošovka so zameraním 

do diaľky. Prvou mIOL s týmto dizajnom bola Acrysoft Restore od Alconu (144).  

Takéto šošovky, aj keď ich nazývame multifokálne, boli prakticky bifokálne (vyššie 

rády difrakcie sú nepoužiteľné). Difrakčné multifokálne IOL dosahujú výborné výsledky na 

krátku, ale horšie na intermediálnu vzdialenosť. Refrakčný typ mIOL dosahuje výborné 

výsledky na intermediálnu, ale horšie na krátku vzdialenosť.  

https://www.gatinel.com/recherche-formation/trifocal-implant-cataract-iol/
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Oba typy multifokálnych IOL dosahujú výborné výsledky na videnie do diaľky. 

U oboch typov je kontrastná senzitivita nižšia ako pri monofokálnych IOL, výraznejšie pri 

mezopických ako pri fotopických podmienkach. U refrakčných mIOL je popisovaný väčší 

výskyt vyšších foriem aberácií ako je sférická aberácia a koma (145). Všeobecne je u oboch 

typov výskyt svetelných fenoménov, ako je glare a halo, vyšší ako u monofokálnych šošoviek. 

U oboch  je výskyt týchto fenoménov aj okuliarová nezávislosť podobná (145). 

Ako odpoveď na chýbajúcu tretiu pracovnú vzdialenosť začali vznikať trifokálne mIOL. 

V roku 2010 firma Physiol (Belgicko) predstavila prvú trifokálnu šošovku s menom Finevison 

(názov zložený zo začiatočných písmen z angličtiny: Far, Intermediate and NEar), kde je 

dopadajúce svetlo rozdelené do troch hlavných ohnísk - do diaľky, na strednú vzdialenosť 

(adícia +1,75 D) a na blízko (+3,5 D) (146). Tento efekt bol dosiahnutý kombináciou rôznych 

profilov difrakčných schodíkov. Optimalizáciou a kombináciou refrakčných a difrakčných 

technológii sa minimalizovala „strata“ použiteľného svetla, u niektorých mIOL iba na 11 %, 

ako je to napríklad pri šošovke RayOne Trifocal (Rayner). Ide o trifokálnu šošovku, kde je 

dopadajúce svetlo rozdelené do troch ohnísk v pomere 52 – 22 - 26% (diaľka-stredná 

vzdialenosť-blízko) a zvyšných 11% je ohýbané do vyšších rádov difrakcie (147). 

Trifokálne šošovky sa preto stali veľmi populárne a stali sa dominantným typom 

implantovaných multifokálnych šošoviek (Obrázok 20). 

 

 

Obrázok 20: Implatovaná trifokálna IOL.  

Na IOL vidno odlesky difrakčných prstencov 

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 
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Hlavnými spomínanými nevýhodami klasických multifokálnych a trifokálnych IOL sú 

glare, halo a zhoršenie kontrastnej senzitivity. Preto sa stále hľadá alternatívna odpoveď na túto 

problematiku. Z toho dôvodu naberajú na popularite IOL s predĺženým ohniskom, takzvané 

EDOF IOL ( Extended Depth Of Focus). Cieľom predĺženého ohniska je umožniť kvalitné 

zrakové funkcie na strednú vzdialenosť bez nutnosti okuliarov. Uspokojivú  nekorigovanú 

zrakovú ostrosť na blízko možno dosiahnuť väčšinou iba za cenu „monovision“. 

Predĺžené ohnisko je najčastejšie dosahované pomocou štyroch princípov. Prvým je 

využitie drobnej dierky v zatmavenej časti optiky. Zatmavená časť optiky môže viesť 

k zhoršeniu nočného videnia, pre zníženie vstupu svetla. Druhou možnosťou je využitie 

bioanalogického hydrogélu ako u šošovky Wichterle IOL-Continuous Focus (WIOL-CF, 

Medicem) (148). Jej dioptrická sila slabne smerom do periférie šošovky. Tieto dve možnosti sa 

zatiaľ veľmi nerozšírili. Dnes najčastejšie využívanými technológiami pri EDOF šošovkách sú 

difrakčný dizajn a dizajn s meniacou sa sférickou aberáciou optickej časti IOL. Príkladom 

difrakčného dizajnu EDOF IOL je Tecnis Symfony. Oproti monofokálnej IOL je NKZO do 

diaľky je porovnateľná. U NKZO do blízka s korekciou do diaľky dosiahla zrakovú ostrosť 

20/40 a lepšie až u 91 % pacientov so Symfony oproti iba 35 % s monofokálnou IOL (148). Na 

princípe zmeny úpravy sférickej aberácie naprieč povrchu šošovky pracujú napríklad šošovky 

Tecnis Eyhance, Rayner EMV alebo Alcon Vivity. Na rozdiel od monofokálnych šošoviek je 

videnie na strednú vzdialenosť výrazne lepšie. Glare a halo sú minimálne a kontrastná 

senzitivita klesá menej ako pri multifokálnych IOL (149, 150). 

Technológie EDOF a trifokálnych IOL sú skĺbené v šošovke Tecnis Synergy, ktorá 

využíva technológiu z Tecnis Eyehance a trifokálnej IOL, čim sa zlepšuje kontinuita fokusu aj 

zrakové funkcie na strednú vzdialenosť. 

 Ako bolo vyššie spomenuté, viac ohnísk alebo EDOF technológie prinášajú so sebou 

určité nevýhody ako svetelné fenomény a redukciu kontrastu.  Trpia nimi hlavne multifokálne 

a trifokálne IOL. Pokles kontrastu u zdravých jedincov spôsobený viacerými ohniskami 

a vyššími rádmi difrakcie vnímajú mnohí tesne po operácií ako „zahmlené videnie“. Negatívny 

dojem zahmleného videnia sa vo väčšine prípadov upraví počas procesu neuroadaptácie. Dĺžka 

neuroadaptácie je u každého pacienta individuálna. Vo viac ako 80% prípadov nastane do 3 

mesiacov od operácie, ale niekedy môže trvať aj dlhšie, až 1 rok. Preto je v niektorých 

prípadoch dobré vyčkať dlhšie s finálnym riešením - explantáciou a výmenou IOL za 

monofokálnu. Neuroadaptáciu môže obmedziť aj malá pooperačná odchýlka od emetropie (aj 

0,25 D). Preto je veľmi dôležité skoré pooperačné dokorigovanie (napríklad excimerovým 
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laserom), ak takáto sitácia nastane. Asi u 5% pacientov neuroadaptácia nenastane vôbec, s čím 

môžu súvisieť určité zdroje nespokojnosti (151). 

Hlavnými kontraindikáciami multifokálnych IOL sú ochorenia, kde dochádza 

k zníženej kontrastnej citlivosti, ako neurologické choroby, suché oko, sietnicové degenerácie, 

vysoká ametropia a astigmatizmus, nerealistické očakávania pacienta a vysoké nároky na 

kvalitu videnia.  

Multifokálne IOL naberajú stále viac na popularite aj medzi mladými presbyopickými 

a pacientami, ktorým v mnohých prípadoch umožňujú úplne sa zbaviť okuliarov. U týchto 

pacientov ide čisto refrakčnú operáciu, kde je nahradená vlastná číra šošovka. Tento typ 

operácie sa nazýva PRELEX ( z angličtiny Presbyopic Lens Exchange).  

Napriek niektorým nevýhodám dosahujú mIOL veľmi vysokú mieru spokojnosti 

pacientov, ktorá však závisí od mnohých faktorov a schopnosti neuroadaptácie. K zvýšeniu 

spokojnosti pacienta s multifokálnou šošovkou je veľmi dôležitý správny výber pacienta. 

 

 

6.2.8 Fakické šošovky 

Jednou z diskutovaných tém sú fakické šošovky. Fakické šošovky sú implantované do 

oka s cieľom korekcie refrakčných chýb s ponechaním vlastnej šošovky, čím sa zachováva 

schopnosti akomodácie. Výhodou je reverzibilita zákroku a pomerne rýchle zotavenie a takmer 

okamžité zlepšenie zrakových funkcií.  

V roku 1953 bola implantovaná prvá fakická IOL do prednej komory Strampellim. Pre 

jej častú rohovkovú dekompenzáciu, hyfému a chronickú iridocyklitídu bolo postupne od nej 

upustené (152). Po nej vznikali ďalšie modifikácie predne komorových fakických IOL 

Strampellim, Barraquerom alebo Choycom. Išlo hlavne o šošovky fixované v komorovom uhle 

a ich výsledky neboli uspokojivé. Ich pohyby v prednej komore spôsobovali poškodzovanie 

ednotelu a glaukóm. Preto prednokomorové  IOL nie sú vhodnou voľbou ako refrakčný zákrok. 

Zlom prišiel až v roku 1977 pri predstavení Worstovej IrisClaw šošovky (viď kapitola 6.2.2 Na 

dúhovku fixované šošovky). 

Dnešné fakické šošovky môžeme deliť na prednokomorové a zadnokomorové. Môžu 

byť fixované o komorový uhol, dúhovku alebo sulkus ciliare. Dnes majú schválenie FDA iba 

dve fakické šošovky, Visian ICL vyrobená z collameru firmou STAAR Surgical (viď kapitola 

7.1.3 Collamer) a Artisan/Verisyse (viď kapitola 7.2.2 Artisan). Tieto šošovky sú jedny 

z najčastejšie implantovaných ako fakické šošovky.  Okrem nich existujú aj iné fakické 

šošovky, implantované mimo Spojených štátoch amerických. Pomerne častou bola AcrySof 
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Cachet od Alconu, ktorá bola fixovaná v komorovom uhle. Postupne však bola stiahnutá z trhu 

pre nadmernú stratu endotelových buniek rohovky (153).  

 

6.2.9 Neštandardné umelé vnútroočné šošovky 

„Light-Adjustable Lenses“  

Napriek veľmi sofistikovaným metódam biometrie a pokročilým vzorcom pre výpočet 

poimplantačnej celkovej refrakcie oka dochádza nezriedka k drobným odchýlkam, dokonca 

niekedy aj výraznejšiemu prekvapeniu oproti očakávaniam. Na korekciu týchto drobných 

rozdielov vyvinula firma CalhounVision materiál IOL, ktorý dokáže meniť tvar, a tým 

aj refrakciu šošovky po osvietení určeným svetlom. Tieto šošovky sa nazývajú Light-

Adjustable Lens (LAL, z angl. svetlom nastaviteľná šošovka). 

Ich materiál tvorí silikónová matrix, do ktorej sú primiešané tzv. makroméry 

a fotoinicátor. Po osvietení UV svetlom dochádza k fotopolymerizácii makromérov 

v osvietenej časti šošovky. Po ich polymerizácii v danej oblasti vzniká nerovnováha oproti 

neosvetleným oblastiam, odkiaľ difundujú makroméry po gradiente, čím osvietená oblasť 

hrubne a mení refrakciu danej oblasti (Obrázok 21). Tieto šošovky sú zatiaľ určené iba na 

experimentálne účely a nemajú zatiaľ schválenie na používanie v bežnej klinickej praxi (154). 

 

 

Obrázok 21: Proces polymerizácie u svetlom nastaviteľných šošoviek 

Zdroj: http://www.lalvision.com/Technology 

Pseudoakomodačné umelé vnútroočné šošovky 

Nevýhodu straty akomodácie a zároveň odstránenie nevýhod multifokálnych IOL sa 

snažia nahradiť akomodačné šošovky. Akomodačné umelé IOL zabezpečujú zmenu ohniska 

dopadu lúčov na sietnicu pomocou princípu preudoakomodácie, preto ich môžeme nazývať aj 

pseudoakomodačné šošovky. Ich cieľom dosiahnuť jedno ohnisko s meniacou sa ohniskovou 
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vzdialenosťou podľa potrieb fixácie, tak ako to je u zdravého akomodujúceho oka. 

Pseudoakomodácia je komplexný jav, ktorý možno dosiahnuť pomocou viacerých statických 

(napríklad - veľkosť zrenice, astigmatizmus proti pravidlu, multifokálnosť rohovky) 

a dynamických (napríklad predný pohyb samotného implantátu, zmena indexu lomu rozhraní, 

a iné) faktorov. 

V súčasnosti majú FDA schválenie iba Crystalens od  Baush&Lomb, a jej torická 

varianta Trulign. Crystalens podľa štúdie realizovanej FDA dosahuje okuliarovú nezávislosť u 

88,4 % pacientov v porovnaní s 35,9 % so štandardnými IOL (155). Princíp dosahovania 

akomodácie je v špeciálnych haptikách, ktoré reagujú na zmeny veľkosti puzdra pri napínaní 

závesného aparátu, a čím sa dosiahne rôzny predo-zadný posun optiky šošovky. Z dlhodobého 

sledovania (približne 42 mesiacov) sú potvrdené benefity pri videní na strednú a krátku 

vzdialenosť (156). Napriek tomu sa mnohé štúdie líšia a závery sú nejednoznačné. Všeobecne 

sa považuje, že u akomodačných šošoviek existuje mierny benefit pri videní do blízka po 

šesťmesačnom sledovaní, ale ich dlhodobý efekt je nejasný a taktiež je u nich častejší výskyt 

PCO (157). U puzdra šošovky časom dochádza k jeho fibrotizácii a tým sa výrazne znižuje jeho 

elasticita. Toto môže byť dôvod postupného zníženia akomodačnej schopnosti akomodačných 

umelých IOL. Ďalšie štúdie sú nutné na pochopenie tejto problematiky. 

V súčasnosti sa stále hľadajú nové riešenia pre efektívnu náhradu vlastnej ľudskej 

šošovky schopnej akomodácie. Testuje sa niekoľko ďalších typov, ako napríklad dve paralelné 

šošovky, ktoré menia svoju vzájomnú vzdialenosť, akou je Synchrony od  Abbot Medical 

Optics. Podľa Alia, šesť mesiacov po operácii bola Synchrony lepšia v nekorigovanej aj 

najlepšej korigovanej zrakovej ostrosti do diaľky v porovnaní Crystalensu (158). Mala menší 

počet aberácii, lepšiu kontrastnú senzitivitu aj nižší počet PCO. Vo videní do strednej a blízkej 

vzdialenosti neboli signifikantné rozdiely. Bol u nej pozorovaný pomerne nízky výskyt PCO, 

čo pripisuje dostatočnému napnutiu šošovkového puzdra umelou šošovkou. Nevýhodou je 

vyššie spomínaná strata funkcie s postupujúcou fibrotizáciou puzdra. Ako riešenie sa môže 

javiť jej umiestnenie pred puzdro do ciliárneho sulku (159). 

FluidVison od Powervision využíva zmenu tvaru vďaka presunu gélu z rezervoáru z  

uspôsobenej optiky pri akomodácii a tým mení jej tvar a refrakčnú silu. Momentálne prebiehajú 

klinické testovania s touto akomodačnou šošovkou.  

Liquilens (Obrázok 22) je šošovka obsahujúca v svojom tele dve nemiešajúce sa 

kvapaliny (ako voda a olej) s rôznym refrakčným indexom. Pri pohľade rovno svetlo prechádza 

iba cez jednu kvapalinu. Pri náklone hlavy ako pri čítaní sa presúva rozhranie dvoch kvapalín 

do zorného poľa a mení silu šošovky. Podľa výberu kvapalín je možné dosiahnuť rôzny stupeň 
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zvýšenia dioptrií. Dosahovaná zmena je zatiaľ nadmerne veľká a pre bežný život nepoužiteľná. 

Ďalšou nevýhodou je jej rigidita, takže sa musí implantovať cez veľký rez. 

  

 

Obrázok 22: Liquilens 

Zdroj: https://www.reviewofophthalmology.com/CMSImagesContent/2015/1/RP0115-F2-Fig3_200.jpg 

 

 Smart lens je jedna z ďalších experimentálnych šošoviek vyrobená zo špeciálneho 

hydrofóbneho materiálu, ktorý sa približne pri teplote ľudského tela mení na gélovitú hmotu. 

Táto vlastnosť je využívaná pri implantácií, kde vyplní šošovkové puzdro. Spolu s napínaním 

závesného aparátu a puzdra sa mení tvar, podobne ako pri vlastnej šošovke. Akomodačná 

schopnosť tejto šošovky dosahuje až 5 D. Výzvou ostáva dosiahnuť dlhodobo čírosť zadného 

puzdra bez PCO (160). 

 Okrem hore spomenutých experimentálnych šošoviek, ktoré sa snažia aspoň čiastočne 

prinavrátiť funkciu stratenej akomodácie existuje množstvo ďalších (napríklad NuLens, ICU 

Akkommodative, Tetraflex, Elenza a iné). Stále prebieha vývoj nových materiálov, tvarov 

a operačných prístupov s cieľom navrátenia schopnosti akomodácie. 

 

Umelé šošovky určené pre pacientov s postihnutím makuly sietnice 

 Ide o IOL určené pre pacientov s veľmi nízkou zrakovou ostrosťou spôsobenou 

postihnutím žltej škvrny sietnice. Najčastejšie sa jedná o pacientov s pokročilou formou 

geografickej atrofie pri vekom podmienenej degenerácii makuly alebo jej stabilizovanej vlhkej 

formy. Môžu sem patriť aj pacienti s pokročilou formou diabetickej alebo myopickej 

retinopatie,  alebo  pacienti s vrodenými makulopatiami, akou je napríklad Stargardova 

choroba.  

 Jednou skupinou týchto sú takzvané implantovateľné miniatúrne teleskopy ( z ang. 

implantable miniaturized telescope). Šošovku vyvinul prof. Isaac Lipshitz na princípe 

Galileovho teleskopu (161). Dosahujú zväčšenie až 2,5 – 3x. Sú vhodné pre pacientov so 

zrakovou ostrosťou 20/160 - 20/800. Implantujú sa monokulárne do horšieho oka do 
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šošovkového vaku cez 12 mm široký limbálny rez. Nevýhodou je nemožnosť po čase realizovať 

YAG kapsulotómiu, riziko dekompenzácie endotelu rohovky, zníženie kontrastnej senzitivity 

a zníženie rozsahu zorného poľa. Lipshitz postupne vyvinul vylepšenia svojej prvej šošovky 

v podobe LMI-SI Orilens (161). Jej výhodou oproti prvej verzii bolo zmenšenie veľkosti rezu 

na 5,5 - 6 mm a možnosť ju implantovať do sulkusu ako piggyback šošovku do 

pseudofakického oka. 

 Ďalšou možnosťou je systém IOL-VIP (161). Tento systém využíva tiež princíp 

Galileovho teleskopu, kde sa do sulkusu implantuje vysoko mínusová IOL a do prednej komory 

oka bikonvexná vysoko pozitívna IOL, čím sa dosiahne zväčšenia 1,3x. 

 Pomerne populárnou pre svoju jednoduchosť a všestrannosť je Shariothova makulárna 

šošovka (z ang. Sharioth macular lens, SML) navrhnutá prof. Gaborom Shariothom, vyrábaná 

firmou Medicontour od roku 2010. Implantuje sa do lepšie vidiaceho pseudofakického oka do 

sulkusu ako add-on IOL cez 2,2 mm rez. Vďaka centrálnej časti s priemerom 1,5 mm a adíciou 

+10 D funguje ako lupa. Periférna časť šošovky je refrakčne neutrálna, alebo môže byť 

vyrobená s refrakčnou mohutnosťou na dokorigovanie zvyškovej refrakcie (161). Je určená pre 

pacientov s najlepšie korigovanou zrakovou ostrosťou do diaľky medzi 0,05 a 0,4.  

Vzhľadom na náročnosť operačných procedúr s vysokým rizikom ďalšieho poškodenia 

už aj tak poškodeného oka u šošoviek typu teleskopov, je preto Shariothova IOL 

najpopulárnejšia IOL pre takto hendikepovaných pacientov. 
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7 Operácia katarakty 

Operácia sivého zákalu je dnes jedinou známou metódou liečby sivého zákalu. Pri 

štandardnom prevedení spočíva v odstránení šošovkových hmôt vlastnej šošovky a jej 

nahradením umelou šošovkou. V ďalších kapitolách bude rozdelený postup a základy 

jednotlivých krokov pri štandardnej nekomplikovanej operácii sivého zákalu. Dnes je väčšina 

operácií v rozvinutých krajinách realizovaná pomocou fakoemulzifikácie a implantáciou 

umelej vnútroočnej šošovky do vaku pôvodnej šošovky (tzv. „in the bag“). Postup je zobrazený 

na Obrázku 23. 

 

 



79 

 

 

Obrázok 23: Postup pri operácii katarakty.  

A: Hlavný rez; B: Aplikácia viscomateriálu; C: Paracentézy; D: Vytvorenie kapsulorexy; E: Hydrodisekcia 

s vytvorením „golden ringu“; F: phaco-chop; G: Bimanuálna irigo-aspirácia kortikálnych hmôt; H: Pred 

implantáciou IOL; I: Implatácia IOL cez kartridž; J: hydratácia pracentéz 

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 
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7.1 Anestézia 

Pokrok v chirurgických technikách, najmä s nástupom fakoemulzifikácie s použitím 

malého rezu, znížil dopyt po akinetickej anestézii pomocou regionálnych blokov. Postupne boli 

zavádzané ďalšie metódy, vrátane subtenónskej, subkonjunktiválnej a výhradne lokálnej 

korneokonjunktiválnej anestézie, ktorá je dnes najpoužívanejšou anestéziou. U mnohých 

kataraktových chirurgov je však stále preferovanou voľbou anestézie retrobulbárny blok so 

svalovou akinéziou. 

V roku 1934 Atkinson opísal techniku, ktorá dala základ dnes používanej metódy 

retrobulbárnej blokády. Popisuje metódu, pri ktorej pacient smeruje pohľad hore a dovnútra. 

Pomocou 35 mm ihly je realizovaný vpich perkutánne blízko pri spodnom kostenom okraji 

orbity. Koža sa posunie pomocou ihly smerom nahor tak, že hrot ihly smeruje k dolnému okraju 

orbity. Ihla je potom nasmerovaná hore a dovnútra, medzi vonkajším a dolným priamym 

svalom a postupuje smerom k vrcholu orbity do vzdialenosti od 2,5 do 3,5 cm (162). Pri 

pohľade „hore a dovnútra“ dochádza k natiahnutiu a napnutiu optického nervu a rotácii 

zadného pólu bulbu, čím sa zvyšuje riziko pre potenciálne poškodenie špičkou ihly. Preto sa 

dnes  odporúča, aby pacient pri vpichu retrobulbárneho bloku fixoval pohľad priamo pred seba, 

čo znižuje riziko poškodenia zrakového nervu. Výhodami správne realizovaného 

retrobulbárneho bloku je akinéza okohybných svalov, čo je žiadúce pri horšie spolupracujúcich 

pacientoch. Po injekcii retrobulbárneho lokálneho anestetika je často pozorovaná zachovaná 

aktivita horného šikmého svalu, pretože jeho motorická inervácia prichádza z trochleárneho 

nervu, ktorý prebieha mimo svalový kónus. Ďalšou výhodou retrobulbárnej anestézie je blokáda 

senzorických a autonómnych nervov menšieho kalibru, vrátane ciliárneho ganglia. Senzorická 

inervácia rohovky a horného nazálneho kvadrantu spojovky je sprostredkovaná nasociliárnym 

nervom, ktorý leží v retrobulbárnom priestore. Zvyšok periférnej spojovky je inervovaný cez 

lakrimálny, frontálny a infraorbitálny nerv prechádzajúce mimo svalový kónus. Z tohto dôvodu 

sa môže vyskytnúť peroperačná bolesť v oblasti periférnej orbity po výlučne retrobulbárnom 

bloku. 

Retrobulbárna anestézia napriek mnohým výhodám, má aj svoje komplikácie. Jednou 

zo závažných komplikácií je poškodenie nervus opticus ihlou, ktorou môže byť instilované 

anestetikum do subarachnoidálneho priestoru. Priamo expanziou objemu v danom priestore 

môže nastať oklúzia retinálnych ciev. V danom priestore sa anestetikum môže ďalej šíriť až do 

mozgového kmeňa s útlmom dýchania a nutnosťou resuscitácie.  
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Ďalšou závažnou, a nie až tak zriedkavou komplikáciou, je perforácia alebo penetrácia 

očného bulbu. Presné čísla nie sú známe, pretože väčšina prípadov nie je hlásená. Táto 

komplikácia je výrazne častejšia u myopov, kde je axiálna dĺžka bulbu väčšia a skléra tenšia. 

Rozsah poškodenia závisí od miesta perforácie a času uvedomenia si komplikácie. Pri čistom 

periférnom vpichu, môže byť poškodenie veľmi mierne. Pri centrálnom vpichu, prípadne 

s instiláciou anestetika môže vniknúť devastujúce poranenie s trvalými následkami.   Poranenie 

okohybných svalov je najčastejšie spôsobené mechanicky ihlou. 

Retrobulbárny hematóm je ďalšou nebezpečnou komplikáciou, pri ktorej dochádza 

k poraneniu artérii v retrobulbárnom priestore. Závažnosť retrobulbárneho hematómu sa môže 

líšiť od kalibru poškodenej artérie. K známkam závažného arteriálneho krvácania patrí rýchlo 

vzniknutý tvrdý orbitálny opuch, výrazná proptóza s obmedzením hybnosti bulbu a masívne 

podliatie mihalníc a spojovky krvou. Včasným spozorovaním príznakov bezprostredne po 

vytiahnutí ihly možno minimalizovať krvácanie a obmedziť ho rýchlym použitím orbitálnej 

kompresie cez zatvorené mihalnice. Výskyt závažného retrobulbárneho krvácania je  udávaný 

0,08 - 1,7 % (163). Zvyšujúci sa orbitálny tlak krvácaním môže viest ku kompártment 

syndrómu, čím môže dôjsť k útlaku cievneho zásobenia bulbu, ktoré pri neskorej intervencii 

môže zapríčiniť až nenávratné poškodeniu zraku z dôvodu ischémie zrakového nervu a iných 

očných štruktúr. Pri stále narastajúcom orbitálnom tlaku, aj napriek hore spomínanej prvej 

pomoci, je nutné pristúpiť k dekompresii orbity pomocou laterálnej kantotómie. 

Modifikáciou retrobulbárneho bloku je peribulbárny blok, kde je instilácia anestetika 

ďalej od svalového kónusu, čím sa eliminuje množstvo komplikácií retrobulbárneho bloku. 

Akinézia okohybných svalov a anestézia je však menšia. 

Subtenónsky blok vzniká aplikáciou anestetika pod tenónsku fasciu po jej chirurgickej 

separácii. Môže byť aplikované ihlou, ale aj tupou kanylou, čím sa zvyšuje bezpečnosť. Nástup 

anestézie je rýchly, stupeň obmedzenia hybnosti extraokulárnych svalov je úmerný objemu 

aplikovaného anestetika. Po zavedení lokálneho anestetika kanylou pod tenónsku kapsulu 

dochádza k jeho rozšíreniu až do predného retrobulbárneho priestoru. Nevýhodou tejto metódy 

je výskyt spojovkovej chemózy a krvácania. Taktiež hrozí riziko poškodenia vortexových vén 

pri posúvaní kanyly do subtenónskeho priestoru. 

Vývoj anestézie v oftalmológii prechádzal rôznymi štádiami. V roku 1884 Karl Koller 

prvýkrát opísal lokálne použitie kokaínu ako anestetika pri očnej chirurgii. Neskôr v tom istom 

roku Knapp opísal metódu enukleácie oka pomocou retrobulbárnej injekcie kokaínu (164). 

Široké prijatie injekčnej anestézie kokaínom na operáciu katarakty bolo obmedzené toxicitou 

lieku. Na prelome storočí sa tak kvapková anestézia kokaínom stala štandardom pri operácii 
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katarakty. Kokaín však vykazoval známky lokálnej toxicity. Neskôr začal byť kokaín 

nahrádzaný tetracainom, ktorý však neposkytoval rovnakú hĺbku anestézie ako kokaín pre 

vnútroočné štruktúry. S rozširovaním možností a náročnosti chirurgie v oblasti oftalmológie 

bola pôvodná kvapková anestézia nahradená retrobulbárnou. S nástupom rôznych nových 

technológií pri operácii katarakty akými sú fakoemulzifikácia, foldovateľné vnútroočné 

šošovky alebo menšie rohovkové rezy, klesala potreba hlbokej lokálnej anestézie pri tejto 

operácii. V začiatkoch väčšina kataraktových chirurgov používala retrobulbárnu anestéziu, 

lenže časom tento počet začal výrazne klesať v prospech topickej anestézie. Na začiatku 90 - 

tych rokov sa znovu začal používať topicky 0,5 % tetrakaín. Čoskoro sa objavili ďalšie látky 

s menšími vedľajšími účinkami - napríklad 0,75 % markaín a 1 % až 2 % lidokaín. Dnes je na 

Slovensku najrozšírenejším topikálnym anestetikom 0,4 % oxybuprokaín. Bol porovnávaný 

diskomfort pacientov pri operácii katarakty pri retrobulbárnej a pri topickej anestézii. Pri 

topickej anestézie bol zaznamenaný porovnateľný diskomfort pacienta oproti retrobulbárnej pri 

výraznom znížení možných komplikácii súvisiacich s anestéziou (165). To všetko viedlo 

k takmer úplnému upusteniu od retrobulbárnej anestézii u rutinnej operácii katarakty. 

U niektorých stavov však môžeme topickú anestéziu považovať za relatívnu kontraindikáciu. 

Sú nimi, napríklad, rečová bariéra, hluchota, zlá spolupráca alebo očakávaný náročný zákrok. 

Alergia na lokálnu látku je absolútnou kontraindikáciou. Niektorí chirurgovia potencujú účinok 

topickej anestézie pridaním anestetika intrakamerálne do prednej komory. V štandardných 

prípadoch je zvýšenie anestetického účinku iba marginálne, avšak v niektorých prípadoch je 

výhodné prehĺbiť anestéziu hlbších očných štruktúr pri operácii katarakty. Príkladom môžu byť 

myopické oči alebo oči bez opory sklovca (napríklad po pars plana vitrektómii), kde počas 

operácie dochádza k nadmernému prehĺbeniu prednej komory s ťahom šošovkového puzdra na 

závesný aparát, čím môžu byť evokované nepríjemné tlakové a pálčivé bolesti. Najčastejšie 

používaným anestetikom do prednej komory je 1% lidocain. 

 

7.2 Mydriatiká 

Mydriáza je rozšírenie zrenice nad 5 mm priemeru. Je nevyhnutnou súčasťou operácie 

sivého zákalu, pretože umožňuje lepšiu vizualizáciu predného puzdra šošovky a zároveň 

zlepšuje kvalitu reflexu pozadia, ktorý je potrebný pri zákroku. 

Dilatácia zreničiek je riadená autonómnym nervovým systémom tvoreným zo 

sympatickej a parasympatickej dráhy. Mydriázu ovplyvňujú dva svaly dúhovky - sfinkter a 

dilatátor, ktoré sú inervované autonómnymi nervami parasympatiku a sympatiku . Sympatická 

dráha inervuje dilatátor, zatiaľ čo parasympatická dráha inervuje sfinkter zrenice. Využívame 
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niekoľko druhov mydriatík, ktoré pôsobia rozličným mechanizmom na tieto dva svaly 

a spôsobujú mydriázu. 

Jednou skupinou sú takzvané anticholinergiká alebo inak nazvané cholinergné 

antagonisty, ktoré antagonizujú acetylcholín väzbou a inhibíciou cholinergných receptorov. 

Patrí sem napríklad tropikamid, cyklopentolát, atropín, homatropín, skopolamín a iné. 

Spôsobujú mydriázu tým, že inhibujú funkciu sfinktera zrenice. Navyše tieto látky inhibujú aj 

akomodačný sval v corpus ciliare, čím spôsobujú aj cykloplegiu. Tropikamid je považovaný za 

liek prvej voľby pri rutinnej dilatácii, pretože má najrýchlejší nástup (maximum účinku už za 

20 minút) a najkratšie trvanie účinku (6 hodín). Je používaný najčastejšie v dvoch 

koncentráciách, 0,5 % a 1,0 %. Obe majú rovnaký mydriatický účinok, ale 1,0% koncentrácia 

má väčší cykloplegický účinok. Medzi vedľajšie účinky patrí pocit pálenia po kvapnutí. 

Cyklopentolát je vhodným liekom na meranie refrakcie v cykloplégii, pretože poskytuje rýchlu 

cykloplégiu s minimálnou zvyškovou akomodáciou. Často sa používa u pediatrických 

pacientov a určitých pacientov s akomodačnými poruchami, akým je napríklad akomodačný 

spazmus. Atropín je najúčinnejší dostupný mydriatický / cykloplegický liek. Je určený na 

použitie, keď je potrebná úplná cykloplégia. Pre svoju účinnosť a dlhú dobu pôsobenia (niekedy 

až 7 dní) sa nepoužíva často na bežnú dilatáciu pri operácii katarakty. Homatropín má slabý, 

ale predĺžený cykloplegický účinok a silný mydriatický účinok, takže je vhodný na liečbu 

uveitíd. Maximum účinku nastupuje za 40 minút a trvá až 1 - 3 dni. Slúži ako štandard na liečbu 

prednej uveitídy, pretože je užitočný pri minimalizácii bolesti a pri prevencii zadných synechií. 

Tieto výhody sú na rozdiel od atropínu dosahované s minimálnymi cykloplegickými účinkami 

(166). Homatropín je na mnohých pracoviskách využívaný aj pri operácii katarakty. 

Skopolamín sa bežne  nepoužíva ako mydriatikum. Je vyhradený pre pacientov, ktorí sú 

alergickí na iné mydriatiká. U skopolamínu sú častejšie vedľajšie účinky na centrálny nervový 

systém, pretože ľahšie prestupuje cez hematoencefalickú bariéru. Pri liečbe malých detí, 

starších pacientov a pacientov s Downovým syndrómom je potrebné venovať osobitnú 

pozornosť a preventívne opatrenia pri použití skopolamínu (166). 

Ďalšou skupinou mydriatík sú látky ovplyvňujúce sympatický systém, čím stimulujú 

dilatátor zrenice, čo vedie k mydriáze. Tieto látky na rozdiel od anticholinergík minimálne 

ovplyvňujú akomodačný sval corpus ciliare, a preto nenavodzujú cykloplégiu a s ňou spojenú 

stratu akomodácie. Fenylefrín je najbežnejšie používaným liekom v tejto kategórii. 

Je používaný v koncetrácii 2,5 % a 10 % roztoku. Maximum účinku nastupuje za 45 minút a 

trvá 6 hodín. Koncentrácia 10 % spôsobuje zvýšenie rýchlosti, ale nie veľkosti mydriázy, a je 

užitočná na rozrušenie zadných synechií. Samotný fenylefrín zabezpečí dilatáciu bez 
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cykloplegie. Často sa používa v kombinácii s anticholinergikami, čím sa potencuje efekt na 

dosiahnutie maximálneho rozšírenia zrenice. Pri fenylefríne existuje riziko nežiaducich 

kardiovaskulárnych príhod, ktoré sú častejšie pri 10 % koncentrácii, preto sa 2,5 % roztok 

odporúča na bežné použitie u dojčiat a starších ľudí. Fenylefrín je kontraindikovaný u pacientov 

užívajúcich inhibítory monoaminooxidázy, tricyklické antidepresíva, rezerpín, guanetidín 

alebo metyldopa. Možné očné vedľajšie účinky zahŕňajú mierne štípanie a plávajúce zákaly 

v prednej komore.  Možné systémové vedľajšie účinky sú akútna systémová hypertenzia, 

ventrikulárna arytmia, tachykardia a subarachnoidálne krvácanie (166). 

Vzhľadom na krátku procedúru pri operácii katarakty je najčastejšie používanou 

kombináciou fenylefrín s tropicamidom. Fenylefrín spôsobuje aktiváciu dilatátora zrenice 

a jeho účinok je potenciovaný tropicamidom, ktorý spôsobuje uvoľnenie sfinkteru, čím sa 

mydriáza ešte zvýrazní. 

 

7.3 Predoperačná príprava 

Pred operáciou je nutné pacienta, čo najlepšie pripraviť, čím sa zvýši jeho komfort a tým 

aj spolupráca pacienta a zároveň sa zníži riziko peroperačných komplikácií. Jedná sa hlavne 

o anestéziu očných štruktúr a prevenciu infekcie. Viac o anestézii je pojednávane v kapitole 

8.1. Táto kapitola je venovaná hlavne predoperačnej antisepse.  

Predpokladá sa, že častou príčinou endoftalmitídy je bakteriálna flóra, ktorá preniká 

intraokulárne z vonkajšej kontaminácie zo  slzného filmu, spojovky alebo mihalníc. Jedným 

z predpokladaných mechanizmov je vniknutie tejto tekutiny do prednej komory oka pri 

sekundárnej k hypotónii očného bulbu v bezprostrednom pooperačnom období z nedostatočne  

utesnených rán.  Preto je dôležité tieto štruktúry pred operáciou dôkladne vyšetriť. Jasná 

infekcia povrchu oka a okolitých adnex by mala byť kontraindikáciou operácie.   

Použitie lokálnych antibiotík predoperačne je kontroverznou témou. Niektorí odborníci 

veria v zmysel používania lokálnych antibiotických kvapiek pred chirurgickým zákrokom, iné 

pracoviská vôbec nepoužívajú antibiotické kvapky predoperačne. Švédska štúdia z roku 2013 

na 464 996 operáciách porovnávala vplyv predoperačných aj pooperačných antibiotík na vznik 

pooperačnej endoftalmitídy. Všetci operovaní pacienti v rámci predoperačnej prípravy mali 

realizovaný výplach spojovkového vaku 0,05 % chlórhexidínom (okrem jedného centra, kde 

namiesto toho používali 5 % povidon-jódid). Zo všetkých operácii, v 85 % použili iba 

intrakamerálne antibiotiká. V tejto skupine bola incidencia endoftalmitídy 0,025 %. Pri použití 

kvapkových antibiotík opakovane v priebehu jednej hodiny pred operáciou bola miera 

incidencie endoftalmitídy 0,017 %, pri použití iba pooperačne počas jednej hodiny bola 
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incidencia 0,019 % a pri použití pred aj po operácii počas jednej hodiny bola incidencia 0,041 

%. Rozdiely medzi skupinami však  neboli štatisticky významné (167). Iná štúdia nedokázala 

zníženie incidencie endoftalmitídy po pridaní lokálnych kvapkových antibiotík počas prvých 

troch pooperačných dní (168). Z  výsledkov vyplýva, že podávanie antibiotických kvapiek pred 

operáciou nedokázalo jednoznačný prínos pre zníženie incidencie endoftalmitídy ani úplnej 

eradikácie flóry oka, ale dokonca môže viesť k zvyšovaniu rezistencie baktérii v spojovkovej 

flóre. Napriek tomu ostáva použitie predoperačných antibiotík stále diskutovanou témou a ich 

použitie závisí od presvedčenia daného pracoviska. 

Dôležitou súčasťou prevencie infekcií je aj vybavenie operačnej sály s náležitými 

sterilizačnými zariadeniami, chemickými dezinfekčnými prostriedkami, ako aj špeciálne 

zriadenej vzduchotechniky s HEPA filtrami produkujúcou laminárne prúdenie vzduchu.  

Rúškovanie je jednou z najdôležitejších častí prípravy zabraňujúcej infekcii. Pri operácii 

oka je nutné dezinfikovať okolie oka povidon - jódidom alebo v kombinácii s inými 

dezinfekčnými prostriedkami, napríklad lekárskym benzínom. Štandardne sa dezinfikuje koža 

v oblasti musculus orbicularis oculi, privrátenej strane nosu, obočie s nadočnicovým oblúkom 

až polovica čela. Široká oblasť dezinfekcie znižuje riziko zanesenia infekcie z okolia oka pri 

rúškovaní, alebo pri pohyboch rúška počas operácie. Ako rúškovanie sa dnes najčastejšie 

používa lepivá fólia na oblasť oka s nelepivým širokým okrajom, ktorý prekryje hlavu pacienta 

a okolie. Po nalepení fólie na mihalnice, je fólia v oblasti mihalnicovej štrbiny prestrihnutá 

a riasy zatočené smerom od rohovky sú prekryté fóliou (Obrázok 24). V takomto rozpoložení 

operačného poľa môžeme nasadiť rozvierač mihalníc tak, aby riasy zostali prikryté fóliou, 

keďže riasy a pridružené slzné žľazy môžu byť zdrojom infekcií. 

 

 

Obrázok 24: Prekrytie rias rúškovaciou fóliou prichytenou rozvieračom.  

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov) 
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7.4 Inštrumentárium pri operácii katarakty 

V tejto kapitole sú spomenuté inštrumenty používané pri fakoemulzifikácií. Mnohé 

z nich sa používajú aj pri iných očných operáciách, ale niektoré sú špecifické pre tento zákrok. 

 

7.4.1 Rozvierač mihalníc 

Rozvierač mihalníc, slúži na udržanie otvorenej očnej štrbiny počas operácie. Zabraňuje 

žmurkaniu pacienta a zvieraniu mihalníc. Je žiadúce, aby mal rozvierač poistku proti 

uvoľneniu. Tvary rozvieračov sa môžu rôzniť. Existujú tzv. „plné“ („solid blades“) rozvierače, 

kde časť opierajúca sa o mihalnice nemá okienko. Klasické rozvierače, pripomínajú zahnutý 

tvrdý drôtik, pričom cez vzniknutý otvor môžu presahovať riasy. Z toho dôvodu je potrebné 

správne zarúškovanie oka pacienta, tak aby rúško/fólia prekrývala riasy mihalníc po nasadení 

rozvierača a tým zabraňovala prieniku potencionálnej infekcie z rias do operačných rán. 

Niektoré rozvierače obsahujú otvory v kokových trubkách odkiaľ je cez pripojené hadičky 

odsávaná tekutina zo spojovkového vaku počas operácie (Obrázok 25), čím sa znižuje riziko 

jej zatečenia cez ranu intraokulárne. 

 

Obrázok 25: Rozvierač s hadičkami na odsávanie tekutiny zo spojovkového vaku.  

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 

 

7.4.2 Nože 

Existujú dva typy nožov a to jednorazové s čepeľou vyrobenou z nehrdzavejúcej ocele 

(Obrázok 26) alebo diamantové nože, ktoré je možné resterilizovať. Oba typy nožov a čepelí 

majú svoje výhody a nevýhody. Výber záleží len na preferenciách chirurga. Jednorázové čepele 

z nehrdzavejúcej ocele môžu byť resterilizované na niekoľko použití, pokiaľ nestratia svoju 

ostrosť. Väčšinou ich životnosť nepresiahne viac ako štyri alebo päť použití. Vyžadujú nižšiu 
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začiatočnú investíciu a menšiu starostlivosť pri manipulácii inštrumentárkou. Rez 

diamantovými čepeľami je takmer dokonalý, bez nerovností, čo podporuje hojenie. Preto sú 

diamantové čepele mnohými preferované. Ich nevýhodou je výrazne vyššia investícia a taktiež 

starostlivosť a opatrnosť pred sterilizovaním, aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri vysokých 

počtoch operácií však môžu byť v konečnom dôsledku aj ekonomicky výhodnejšie ako 

jednorazové nože. 

Nože pre paracentézy môžu byť rovnako široké po celej dĺžke alebo môžu mať skosenie 

15 až 30 stupňov. Ich šírka je najčastejšie 1 až 1,4 mm. Takzvané fakonože sú určené na 

konštrukciu hlavného rezu, ktorý je vstupom pre fako sondu alebo implantáciu IOL. 

Najpoužívanejšie šírky čepelí sú od 2,2 po 2,6 mm. 

 

Obrázok 26: Jednorazové nože.  

„Fakonôž“ (vľavo) a skosený (15°) nôž na paracentézy (vpravo).  

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 

 

7.4.3 Farbivá 

Na vykonanie bezpečnej kapsulorexy je potrebný dostatočný reflex pozadia, ktorý 

zviditeľní okraj kapsulorexy. U maturných katarákt alebo stavov, kde je reflex pozadia 

nevýbavný, je nutné použiť farbivá na sfarbenie predného puzdra, čím sa zvýši kontrast medzi 

puzdrom a otvorom pokračujúcej kapsulorexy (Obrázok 35). Najčastejšie používaným 

farbivom je trypanová modrá, ktorá je instilovaná do prednej komory. Pred jej instiláciou môže 

byť komora naplnená bublinou vzduchu alebo viskomateriálom, čím sa minimalizuje kontakt 

farbiva s endotelom a zníži sa riziko jeho toxického pôsobenia. Instilácia pod viskomateriálom 

je náročnejšia, pretože je nutné farbivo mechanicky rozmiestniť po prednom puzdre šošovky. 



88 

 

Preto je táto metóda veľmi zriedkavo využívaná a najčastejšia je instilácia priamo do tekutiny, 

alebo pod bublinkou vzduchu. 

 

7.4.4 Viskoelastické materiály 

Viskoelastické materiály sú neodmysliteľnou súčasťou pri operácii katarakty. Ich 

zavedenie do praxe  znížilo výskyt edému rohovky ako aj iných komplikácii pri operácii sivého 

zákalu. Viskoelastické materiály môžu byť vyrobené z rôznych látok, pričom najčastejšie sa 

objavujú vo forme hyaluronátu sodného, chondroitín sulfátu alebo 

hydroxypropylmetylcelulózy.  

Hyaluronát sodný je biopolymér, ktorý sa vyskytuje v mnohých spojivových tkanivách 

v tele. Má vysokú molekulovú hmotnosť (2,5 – 4  milióny daltonov) a nízky obsah bielkovín. 

Hyaluronát má biologický polčas približne 1 deň vo vode a 3 dni v sklovci. Chondroitín sulfát 

je viskoelastický biopolymér podobný hyaluronátu, ale obsahuje sulfátovú  skupinu. 

Chondroitín sulfát sa bežne získava zo zvieracej chrupavky. Hydroxypropylmetylcelulóza sa 

prirodzene nevyskytuje u zvierat, ale celulóza je široko rozšírená v rastlinných tkanivách akými 

sú bavlna a drevo. Štruktúra komerčného produktu je celulózový polymér modifikovaný 

pridaním hydroxypropylových a metylových skupín na zvýšenie hydrofilných vlastností 

materiálu.  

Viskoelastický materiál má niekoľko charakteristických vlastností - viskozita, 

pseudoelasticita, elasticita a povrchové napätie. Viskozita látky je charakterizovaná jej 

schopnosťou tiecť. Je určená hlavne molekulovou hmotnosťou a koncentráciou, takže látky s 

vysokou molekulovou hmotnosťou a vysokou koncentráciou majú vysokú viskozitu. To 

znamená, látka bude málo tekutá a bude odolná voči vytekaniu z prednej komory cez rany. 

Pseudoplasticita označuje vlastnosť, pri ktorej môže materiál meniť svoju viskozitu na základe 

rýchlosti ťahu. Rýchlosť ťahu je rýchlosť, pri ktorej sa dve platne pohybujú navzájom proti 

sebe, pričom medzi nimi je roztok. Pokiaľ viskoelastický materiál vykazuje pseudoplasticitu, 

znamená to, že pri nižšej ťažnej rýchlosti bude mať vysokú viskozitu a dobre stabilizuje tkanivá 

prednej komory, ale pri vysokej ťažnej rýchlosti sa zníži jeho viskozita a ľahšie odteká z prednej 

komory. Pružnosť popisuje schopnosť látky vrátiť sa po deformácii do pôvodného tvaru. 

Všetky viskoelastické materiály sa vrátia do pôvodného tvaru po zavedení alebo vybratí 

inštrumentov. Čím vyššia je elasticita, tým lepšie látka udržiava tvar. Schopnosť krytia je 

určená hlavne povrchovým napätím a kontaktným uhlom. Povrchové napätie sa vzťahuje na 

sily pôsobiace na rozhraní medzi viskoelastickým materiálom a povrchom. Kontaktný uhol je 

uhol, ktorý vytvorí kvapka látky s povrchom. Nízke povrchové napätie a malý kontaktný uhol 
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majú za následok vysokú schopnosť kryť štruktúry, čo ale znamená, že je ťažké odsať materiál 

z oka. 

Viskoelastické materiály možno rozdeliť na kohézne a disperzné. Disperzné 

viskoelastické materiály obsahujú molekuly s krátkym reťazcom, ktoré vykazujú nízke 

povrchové napätie, majú nízku molekulovú hmotnosť a nízku viskozitu. Disperzné materiály 

majú konzistenciu medu alebo hustého sirupu a sú schopné tiecť. To dáva disperzným 

materiálom schopnosť dobre pokrývať očné štruktúry povlakom, ktorý sa počas operácie ľahko 

nezmyje prúdom tekutiny. Tento povlak pomáha chrániť endotel rohovky pred ultrazvukovými 

vlnami počas chirurgického zákroku. Nevýhodou disperzných materiálov je, že nedokážu tak 

dobre udržať priestor prednej komory a ťažšie sa na konci operácie odstraňujú, keďže sa pri 

odsávaní „trhajú“ po kúskoch. 

Kohézne viskoelastické materiály sú také, ktoré obsahujú molekuly s dlhým reťazcom, 

a preto sa vyznačujú vysokou molekulovou hmotnosťou a vysokou viskozitou. Ich konzistencia 

sa približuje konzistencii želatíny, čo znamená, že nemajú také dobré krycie vlastnosti. Pretože 

sú však oveľa hustejšie, sú schopné lepšie udržiavať priestor očnej komory. To je užitočné pri 

vytváraní kapsulorexy, aby sa počas nej predné puzdro udržiavalo oploštené. Kohézne 

materiály sa ľahšie odstránia z oka na konci operácie, pretože celý bolus materiálu je kohézny 

a akonáhle je časť materiálu nasatá cez saciu špičku, zvyšok má tendenciu ju nasledovať. 

Niektoré novšie materiály vykazujú vlastnosti oboch skupín pri rôznych rýchlostiach 

prúdenia vody. Obe skupiny materiálov je možné aj kombinovať napríklad pri technike 

„softshell“, kde disperzný materiál je použitý na krytie endotelu a kohézny na lepšiu 

stabilizáciu komory. Výber typu materiálu záleží na preferencii chirurga, ale mnoho chirurgov 

používa iba jeden typ materiálu (najčastejšie disperzný) počas celej operácie. 

 

7.4.5 Cystotom a kapsulárne pinzety 

Niektoré cystótómy sú vyrobené ako samostatný inštrument, ale väčšinou sa používa 

zahnutá inzulínová, alebo iná tenká ihla (Obrázok 27) nasadená či už na striekačke alebo na 

špeciálnom nadstavci na ihlu.  
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Obrázok 27: Zahnutá ihla (cystotóm) pre potreby kapsulorexy 

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 

 

Väčšina chirurgov pouzíva peán na zahnutie hrotu ihly, ktorá poskytuje veľmi ostrú špičku. 

Ostrá špička je veľmi dôležitá na vytvorenie prvého nárezu a flapu pri kapsulorexe a taktiež 

uľahčuje v jej pokračovaní.  

Existuje veľa rozmanitých typov pinziet na kapsulorexu. Najznámejšou je Utratta-

Kershnerov typ (Obrázok 28).  

 

Obrázok 28: Kapsulárna pinzeta 

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 

 

Hlavnými vlastnosťami všetkých pinziet na kapsulorexu je, že majú veľmi jemné, 

odolné špičky, ktoré zabraňujú zachyteniu dúhovky. Zahnuté konce môžu byť užitočné na 

zlepšenie manipulácie v prednej komore. Konce môžu mať ostrú špičku, ktorá funguje ako 

cystotóm na začatie nárezu a flapu kapsulorexy. Existujú aj špeciálne kapsulárne pinzety určené 

na vstup cez rez paracentézy. Ich priemer je najčastejšie 23 alebo 25 G. 
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7.4.6 Hydrodisekčná kanyla 

Tieto špeciálne kanyly sú vyrobené najmä s obdĺžnikovým prierezom a priemerom 25 

alebo 27 G, ktorý uľahčuje vstrekovanie kvapaliny na separáciu prednej kapsuly od kôry 

šošovky. Sú opätovne sterilizovateľné (Obrázok 29). 

 

 

Obrázok 29: Hydrodisekčná kanyla (resterilizovateľná)  

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 

 

7.4.7 Fakorúčky a fakokoncovky 

Počas fakoemulzifikácie sa vlastná šošovka oka odstráni pomocou ultrazvuku, 

produkovaného fakorúčkou, ktorý rozvibruje jej koncovku a tým dochádza k rozdrteniu hmôt 

šošovky, ktorá je potom ľahšie odsatá cez otvor na konci koncovky fakorúčky. Fakošpiča je 

obklopená gumeným rukávom, takzvaným „sleevom“.  Rukáv umožňuje pritekanie vody okolo 

koncovky a znižuje tým výslednú teplotu, čo znižuje riziko popálenia rany. Voda vychádza zo 

sleevu zvyčajne z bočných portov. Dĺžka koncovky, ktorá bude odhalená, možno regulovať 

dotiahnutím sleevu. Niektorí chirurgovia uprednostňujú vystavenie väčšej časti konca 

koncovky, iní sa snažia odhalený koniec minimalizovať. Rukáv môže pôsobiť ako bariéra proti 

preniknutiu špičky do materiálu šošovky. Začínajúcim chirurgom sa často odporúča 

minimalizovať expozíciu hrotu, čím sa zvyšuje bezpečnosť procedúry. Irigačné porty na sleeve 

môžu byť pomocou dotočenia sleevu nasmerované podľa zvyku chirurga. Tieto otvory sú často 

orientované vodorovne, takže prúd vody je nasmerovaný do strán a nie priamo na endotel 

rohovky. Existuje celý rad tvarov a zahnutí špíc. Rovné hroty (alebo 0 stupňov), ako už z názvu 

vyplýva, vychádzajú lineárne zo sleevu. Zahnuté hroty, napríklad Kelmanov typ hrotu, je na 

konci ohnutý (zvyčajne 22,5 stupňa) (169). Toto zahnutie je výhodné pri technike „divide and 

conquer“ a pri hlbokých predných komorách, kde uľahčuje dosah. Zahnuté hroty sú tiež 
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rozhodujúce pre torzné technológie faka, pretože poskytujú väčšiu plochu pre pôsobenie rotácie 

pri kmitaní koncovky.  

Od zavedenia fakoemulzifikácie sú využívané pozdĺžne kmity fako koncovky, ktoré ako 

na princípe „zbíjačky“ drtia šošovkové hmoty. Prelom nastal v roku 2006, keď firma Alcon ako 

prvá predstavila svoje torzné fako (Obrázok 30), pri ktorom je kmitanie koncovky aj do bokov, 

čo by malo prispieť k zvyšovaní efektivity fakoemulzifikácie.  

 

 

 

Obrázok 30: Torzné a štandardné (pozdĺžne) fako.  

Zdroj: Upravené z Garg A, Fine IH, Alio JL, Chang DF. Mastering the Techniques of Advanced Phaco Surgery. 

New Delhi 110 002, India: Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd; 2008 

 

Tradičný ultrazvuk je účinný iba v  polovici svojho cyklu, pretože je pri spätnom pohybe 

minimalizovaný styk s materiálom šošovky, a tým aj emulzifikácia. Väčšina emulzifikácie 

nastáva pri pohybe hrotu dopredu. Pri torznom faku je kontakt šošovkovými hmotami takmer 

nepretržitý pri pohyboch koncovky do boku. Efektivitu zvyšuje aj fakt, že pri torznom faku je 

v porovnaní s tradičným pozdĺžnym ultrazvukom viditeľne menší rozptyl materiálu šošovky, 

čím sa zvyšuje schopnosť udržiavať materiál šošovky na špičke a znižujú sa turbulentné 

prúdenia. 

Ultrazvuková fako energia premenená z ultrazvuku na kmity koncovky môže byť 

dávkovaná rôznymi spôsobmi. Podľa toho rozlišujeme hlavné módy, a to kontinuálne a pulzné 

fako. Pri kontinuálnom faku je energia dodávaná nepretržite po celú dobu stlačenia ovládacieho 

pedálu. Pri pulznom režime je výkonová modulácia, ktorá umožňuje automatické striedanie 



93 

 

času zapínania a vypínania energie. Energia je dodávaná v pulzoch. Pojem pracovný cyklus (z 

angl. „duty cycle“) je pomer času zapnutia energie faka k celkovému času stlačenia pedálu 

vyjadrený v percentách. Počet pulzov za sekundu nezávisí od pracovného cyklu. Štandardné 

natavenie pulzného faka má pracovný cyklus 50%, takže za sekundu vydá 500 ms ultrazvukovej 

energie, čo je polovica v porovnaní s kontinuálnym režimom. Vďaka tomu má koncovka viac 

času na chladenie, čím sa znižuje riziko popálenia rezov. Tieto pulzy tiež zvyšujú efektivitu 

faka, keďže medzi pulzami („phaco-off“) majú fragmenty šošovky čas dostať sa ku koncovke 

vďaka nasávaniu. „Burst“ (z angličtiny: výbuch) mód je modulácia výkonu, v ktorej je časový 

interval medzi každým výbuchom závislý od stlačenia nožného pedálu, pričom je výkon pulzu 

stabilný. Čím viac je pedál stlačený, tým kratší je čas phaco-off a pri maximálnom stlačení 

nožného pedálu je fako ekvivalentné kontinuálnemu faku. Hyperpulz a hyperburst rozširujú 

rozsah pulzných možností. Tradičný pulzný režim je obmedzený na 20 impulzov za sekundu, 

ale pri hyperpulz alebo hyberburst móde sa môže počet pulzov výrazne zvýšiť (170). Obidve 

možnosti môžu byť užitočné pri obmedzení dodanej energie a generovaného tepla. 

 

7.4.8 Choppery, háčiky a iné inštrumenty určené na manipuláciu s jadrom šošovky 

Tieto pomocné nástroje sú neoddeliteľnou pomôckou pri manévroch potrebných na 

odstránenie jadra šošovky. Nazývajú sa tiež z angličtiny tzv. „second instrument“ (drúhý 

inštrument), pretože sú ako druhý pomocný inštrument pri bimanuálnej fakoemulzifikácii 

(Obrázok 31). Existuje veľké množstvo druhov a tvarov. Tieto nástroje sa zavádzajú do prednej 

komory cez pomocnú bočnú paracentézu. Účelom tohto druhého nástroja je uľahčiť bimanuálne 

manévrovanie s jadrom, ako je jeho rotácia alebo jeho „krájanie“ na menšie fragmenty, ktoré 

sa ľahšie fakoemulzifikujú a odsávajú. Niektoré z týchto nástrojov majú tupý hrot, iné zas ostrý. 

Háčiky majú v princípe kratší zahnutý koniec. Choppery sú určené viac na „krájanie“ jadra 

šošovky a majú dlhší zahnutý koniec, pričom majú aj plochu vytvarovanú do tvaru čepele noža, 

ktorá uľahčuje krájanie. 
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Obrázok 31: Háčik a chopper 

Zdroj: Upravené z: https://duckworth-and-kent.com/ 

 

7.4.9 Koncovky na irigáciu a aspiráciu 

Koncovky na irigáciu (I) a aspiráciu (A) je možné rozdeliť na koaxiálne ( irigačné a 

aspiračné porty sú umiestnené na jednej koncovke) a bimanuálne ( irigačné a aspiračné porty 

sú na samostatných koncovkách) (Obrázok 32). 

 

Obrázok 32: Bimanuálne koncovky na irigáciu a aspiráciu. 

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 

 

 Pri koaxiálnych koncovkách môže byť objímka násadca z kovu alebo silikónu, ktorý 

zaisťuje lepšie utesnenie rany a stabilnejšiu prednú komoru. Pre stabilitu prednej komory je 

najvýhodnejšia bimanuálna I/A, kde sa koncovky vkladajú cez postranné paracentézy, čím 

neotvárajú širšiu hlavnú ranu a odtok tekutiny je minimalizovaný. Hrot koncoviek môže byť 

rovný alebo sklonený až o 90 °, čím uľahčuje odstránenie kortexu tesne pod hlavným rezom. 

Niektoré špičky majú zdrsnené povrchy, alebo sú vyrobené zo silikónu, aby bolo možné 

dočistenie (pulírovanie) zadného puzdra.  

 



95 

 

7.4.10 Implantačné pinzety, kartridže a injektory 

Implantačná pinzeta je určená na uchopenie a implantáciu IOL do miesta jej 

umiestnenia v oku. Má hladké čeľuste, aby nepoškodila umelú IOL. Prítomnosť zúbkovania by 

mohlo zanechať odtlačky v mäkkom materiáli šošovky pri jej manipulácii, ktoré by mohli 

spôsobovať svetelné fenomény u pacientov. Zahnutie je prispôsobené pre uľahčenie 

implantácie umelej šošovky do miesta jej určenia v oku. Dnes väčšina chirurgov namiesto 

implantačných pinziet používa kartridže s injektormi na implantáciu IOL do oka. Mnohé IOL 

sú už vo výrobe vkladajú do kartridža alebo sú vložené už aj v sade s injektorom. Niektoré je 

však potrebné správne vložiť a poskladať do kartridža pomocou implantačnej pinzety. Kartridž 

sa následne uzavrie, čím sa šošovka zbalí („zfolduje“) do ruličky, ktorá môže prejsť cez úzky 

otvor na konci kartridža. IOL je vytláčaná pomocou piesta na injektore (Obrázok 33). 

 

Obrázok 33: Kartridž (vľavo) a injektor (vpravo) 

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 

 

7.5 Rezy a ich konštrukcia 

Pri modernej operácii katarakty používame dva základné typy rezov. Hlavný rez 

a pomocné paracentézy. Niekto preferuje vytvorenie najprv paracentéz s následným doplnením 

prednej komory, či už fyziologickým roztokom alebo viskoelastickým gélom. Následne, tlakom 

spevnená rohovka uľahčuje tvorbu hlavného rezu. Iní začínajú hlavným rezom a následne 

paracentézami. Poradie konštrukcie rezov závisí od každého chirurga. 

Paracentézy je potrebné umiestniť tak, aby poskytovali dostatočný pohodlný prístup pre 

nástroje držané v nedominantnej ruke a taktiež nebránili ich mobilite. Dôležité je nelokalizovať 

rezy veľmi blízko k hlavnému rezu. Blízko umiestnené paracentézy vytvárajú podobný efekt 

ako „uzamknutie vesiel člnu“, čo sťažuje manipuláciu s nástrojmi v oku. Paracentézu obvykle 

umiestňujeme do vzdialenosti asi 60 ° od hlavného rezu, ale tiež tu existuje veľká 

interindividuálna variabilita.  

Aj keď sa čepele na paracentézy líšia, cieľom všetkých je vytvorenie rezu širokého 

približne 1 mm. Paracentézy sa zvyčajne konštruujú technikou „bodnutia“  kolmo na limbus. 
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Plocha čepele, pokiaľ to dovolia anatomické pomery, by mala byť vedená rezom paralelne 

s plochou dúhovky, čím rez získa dostatočnú dĺžku a zabráni sa tým neúmyselnému poraneniu 

dúhovky poprípade prepichnutiu prednej kapsuly. Paracentéza by mala byť dostatočne dlhá na 

to, aby umožňovala dobré utesnenie, ale nie príliš dlhá, aby sťažovala manipuláciu 

s inštrumentami. Paracentéza by nemala byť užšia než 1 mm, pretože pri vstupe inštrumentov 

(napríklad irigo/aspiračnými rúčkami) dochádza k rozťahovaniu paracentézy a vytváraniu 

efektu „rybích úst“, čo môže zhoršovať jej schopnosti samouzavretia sa. Príliš široká rana zas 

spôsobuje únik tekutiny počas operácie. Pri konštrukcii paracentéz je dôležité mať perfektne 

ostré nože, ktoré plynule vnikajú cez strómu rohovky. U tupých čepelí môže dôjsť k zaseknutiu 

pri prerezávaní sa strómou a nutnosti viac tlačiť čepeľ smerom do oka. V tomto bode môže 

dôjsť k náhlemu zníženiu odporu strómy a „vystreleniu“ nožíka do prednej komory, kde môže 

poškodiť očné štruktúry a skomplikovať ďalší postup už na začiatku operácie.  

Hlavný rez je dnes väčšinou chirurgami realizovaný ako čisto rohovkový rez (z 

angličtiny: „clear corneal incision“). Za priekopníka trendu čisto rohovkového rezu je 

považovaný Kimiya Shimizu z Japonska (170). Predtým boli najčastejšie používané sklerálne 

alebo sklerokornálne rezy, ktoré sú dnes pri modernej fakoemulzifikácii používané iba 

ojedinele.  

Šírka hlavného rezu musí byť dostatočne široká, aby umožnila priechod 

fakoemulzifikačnej špičky a následne implantáciu zloženej vnútroočnej šošovky cez kartridž. 

Najpoužívanejšie šírky hlavného rezu sú 2,75 mm a menej. Hlavný rez ovplyvňuje zakrivenie 

rohovky tým, že spôsobuje takzvaný „chirurgom indukovaný astigmatizmus“ (z angličtiny: 

„surgically induced astigmatism“, SIA). Tento astigmatizmus sa zmenšuje so zmenšujúcou sa 

šírkou rezu. Veľmi malé rezy pod 2,2 mm spôsobujú veľmi malý SIA (171). SIA môže byť 

využitý aj v prospech pacienta pri konštrukcií rezu v strmej ose rohovkového astigmatizmu, 

čím dôjde k jeho oplošteniu, a tým zníženiu astigmatizmu.  

Lokalizácia hlavného rezu závisí od preferencii chirurga, avšak aj ona ovplyvňuje SIA. 

Temporálne lokalizované rezy spôsobujú menší SIA ako rezy lokalizované na č.12 na rohovke, 

pretože sa nachádzajú ďalej od optického stredu rohovky (172) (poznámka: rohovka je oválna, 

predĺžená horizontálne). Čím je rez lokalizovaný ďalej od centra rohovky, tým menej 

ovplyvňuje SIA. Preto je limbálny rez viac astigmaticky neutrálny ako centrálnejší rez. Avšak 

pri lokalizácii rezu pri limbe môže dôjsť k poškodeniu spojovky, pod ktorú počas operácie môže 

zatiecť tekutina, čím vzniká peroperačná chemóza spojovky, ktorá môže komplikovať 

manipuláciu a viditeľnosť. V týchto situáciách je jednoduchým riešením zastaviť pokračovanie 
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vo fakoemulzifikácii a urobiť malý nástrih spojovky, čím sa zabráni hromadeniu vody pod 

spojovkou. 

Samotné prevedenie  rezu je najčastejšie realizované ako dvoj alebo až trojstupňový rez 

(Obrázok 34).  

 

 

 

Obrázok 34: Schéma hlavného rezu.  

Dvojstupňový vpravo, trojstupňový vľavo. 

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 

 

Cieľom je vytvorenie samoutesňovacieho chlopňového mechanizmu, ktorý zabráni 

vytekaniu tekutiny z prednej komory a pooperačnej hypotónii. Pri prevedení sa čepeľ nožíka 

priblíži k limbu rohovky v mieste plánovaného rezu. Čepeľ je sklonená rovnobežne s povrchom 

oka tak, aby päta čepele smerovala dole a hrot čepele mierne nahor, čím by táto orientácia 

zodpovedala orientácii stromálnych lamiel. Čepeľ napreduje strómou tak, aby sa vytvoril 2 mm 

dlhý hlavný rez. Krátka rana zvýši pravdepodobnosť presakovania tekutiny z rany počas 

chirurgického zákroku aj po ňom. Nadmerne dlhá rana sťažuje manipuláciu s inštrumentami 

a zhoršuje viditeľnosť cez rohovkové strie, ktoré vzniknú v mieste hlavného rezu. Akonáhle sa 

dosiahne adekvátna dĺžka rany, hrot čepele sa nasmeruje do prednej komory a vstúpi do nej. Pri 

použití už mierne otupeného nožíka čepele môže tento manéver vyžadovať jemné zvýšenie 

tlaku na čepeľ. Po prieniku do prednej komory odpor čepele rýchlo zmizne, a preto je potrebná 

opatrnosť, aby nedošlo k narušeniu prednej kapsuly šošovky špičkou čepele, ktorá „vletí“ do 

prednej komory. Úplný vstup čepele k ramenám čepele zabezpečí dostatočnú vnútornú šírku 

rany. 
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7.6 Kapsulorexa 

Kapsulorexa je vytvorenie otvoru v prednom puzdre šošovky. Techniky tvorby kapsulorexy sa 

postupne vyvíjali až po dnes najpoužívanejšiu a najbezpečnejšiu techniku takzvanej 

„continuous-tear curvilinear capsulorhexis“ (CCC). CCC je odolná voči radiálnym trhlinám, 

ktoré by sa mohli rozširovať cez ekvátor dozadu na zadnú kapsulu, čo môže zapríčiniť vznik 

komplikácií. Okrem toho CCC stabilizuje jadro a umožňuje manévrovanie s jadrom v 

kapsulárnom vaku. Fakoemulzifikácia jadra v kapsulárnom vaku znižuje traumu endotelu 

z pôsobenia fakoenergie (energia produkovaná špičkou faka vo forme ultrazvuku). CCC tiež 

pomáha stabilizovať a centrovať umelú IOL. CCC s veľkosťou len o niečo menšou ako je 

optická časť IOL zlepšuje kontakt medzi zadnou plochou IOL zadnou kapsulou, čo môže 

prispieť k redukcií vzniku PCO. Príliš malý otvor pri CCC komplikuje postup odstraňovania 

jadra a neskôr v pooperačnom priebehu hrozí zmršťovanie prednej (alebo aj zadnej) kapsuly 

(kapsulárna fimóza). Taktiež IOL väčších rozmerov sa ťažšie implantujú cez malý otvor. Príliš 

veľká kapsulorexa môže spôsobiť prednú dislokáciu optickej časti alebo haptík IOL z puzdra. 

Z týchto dôvodov mnohí chirurgovia presadzujú veľkosť, ktorá umožňuje, aby kapsulárny okraj 

presne prekryl okraj optiky IOL, čím sa redukuje výskyt PCO. Počas tvorby CCC je dôležité 

mať prednú komoru vyplnenú viskomateriálom, čím sa oploští povrch šošovky, aby sa 

zabránilo rozširovaniu kapsulorexy periférne. Akýkoľvek faktor, ktorý spôsobí splytčenie 

komory, spôsobí tiež posun šošovky vpred a nasmerovanie okraja vznikajúcej CCC „z kopca“ 

smerom do periférie.  

Samotná technika realizácie CCC zavisí od chirurga. Najpoužívanejšie metódy 

využívajú cystotóm (zahnutá ihla), kapsulárna pinzety alebo kombinácia oboch postupov. 

Spomínané inštrumenty sú detailnejšie popísané v kapitole 8.4 Inštrumentárium pri operácii 

katarakty. 

Niektorí chirurgovia vykonávajú celú kapsulorexu za pomoci cystotómu, čo je technika, 

ktorá je výhodná pri bimanuálnom alebo mikrokoaxiálnom faku, pri ktorom je hlavný rez príliš 

úzky a neumožňuje pohodlnú manipuláciu so štandardnou kapsulárnou pinzetou. Iní dokončujú 

kapsulorexu kapsulárnou pinzetou po jej začatí cystotómom. Ďalší realizujú celý proces iba 

kapsulárnou pinzetou so špeciálnymi ostrými hrotmi umožňujúcimi začatie CCC.   

Pre zabezpečenie optimálnych podmienok na CCC je rozhodujúce dostatočné naplnenie 

prednej komory viskoelastickým materiálom, ktorý oploští prednú plochu šošovky. Pri 

nadmernom rozťahovaní operačnej rany pri CCC môže viskoelastický materiál vytekať cez ňu 

von z prednej komory, a čím sa znova zaobľuje tvar šošovky a hrozí riziko skĺzania okraja 

kapsulorexy do periférie k ekvátoru. V takom prípade by mal chirurg zastaviť ďalšiu 
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manipuláciu a opätovne vyplniť prednú komoru viskomateriálom, aby sa povrch prednej 

šošovky opäť vyrovnal.  

Na začiatku sa prepichne predná kapsula (či už pomocou cystotómu alebo špeciálnej 

kapsulárnej pinzety) a urobí sa počiatočný rez v prednej kapsule. Za pomoci ťahu alebo tlaku 

smerom hore k rohovke sa vytvorí začiatočný flap, ktorý je následne pomocou cystotómu alebo 

pinzety (Obrázok 35) ťahaný kruhovým spôsobom, pričom ťah je smerovaný do stredu 

kapsulorexy, čím sa zníži riziko skĺznutia kapsulorexy do periférie.  

 

Obrázok 35: Uchopenenie okraja kapsulorexy do pinzety a pokračovanie v CCC.  

Na obrázku je predná kapsula šošovky sfarbená trypánovou modrou 

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 

 

S vytvoreným flapom by sa malo manipulovať v blízkosti roztrhnutého okraja, približne 

1 mm od miesta roztrhnutia. Uchopenie príliš blízko za roztrhnutý okraj môže mať za následok 

skĺznutie trhliny periférne, zatiaľ čo príliš ďaleké uchopenie od bodu trhnutia môže mať za 

následok horšiu kontrolu nad flapom. Po uchopení okraja by sa mal flap udržiavať „preložený“ 

tak, aby jeho spodná strana smerovala vždy nahor. Táto orientácia udržuje vyšší stupeň 

kontroly. Ak je flap otočený tak, že jeho predný povrch smeruje nahor, ďalšia manipulácia 

môže mať za následok nepredvídateľné rozloženie ťahových síl, čo môže viesť k trhline. Pri 

správnom pokračovaní v CCC je nutné flap opakovane prechytávať bližšie k okraju trhania, 

aby sa zaistila adekvátna kontrola. Kapsulorexa môže byť začatá ako menšia a postupne 
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špirálovite zväčšovaná. Správne dokončená kapsulorexa môže obsahovať malý cípik vznikajúci 

pri jej ukončení (Obrázok 36), ale nemala by obsahovať žiadne trhliny. 

 

 

 

 

Obrázok 36: Cíp vnikajúci pri ukončení kapsulorexy nepredstavuje riziko. 

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 

 

Dnes je trendom realizovať kapsulorexu pomocou femtosekundového laseru pri zákroku 

FLACS (z agličtiny: Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery). Viac o tejto metóde sa 

uvádza v samostanej kapitole „ 7.12 Operácia katarakty pomocou femtosekundového laseru“.  

 

7.7 Hydrodisekcia a hydrodelineácia 

Hydrodisekcia jadra pri operácii katarakty spočíva v injikovaní tekutiny do kortikálnej 

vrstvy šošovky pod predné puzdro, s cieľom oddeliť jadro šošovky od kôry a puzdra. 

Hydrodisekcia je veľmi dôležitým krokom na mobilizáciu jadra vo vnútri kapsuly uľahčujúci 

fakoemulzifikáciu. 

Hydrodelinácia je výkon na oddelenie vonkajšieho epinukleu alebo viacerých vonkajších 

vrstiev šošovky od centrálneho kompaktného materiálu šošovky, endonukleu, pomocou prúdu 

tekutiny injikovanej do hmoty jadra. 

Hydrodisekcia začína nasmerovaním hydrodisekčnej kanyly (viď kapitola 7.4 

Inštrumentárium pri operácii katarakty) pod predné puzdro. Najľahší prístup je často priamo 

oproti hlavnej rane. Hrot kanyly by mal byť zasunutý v dostatočnej vzdialenosti pod predné 

puzdro, aby sa zabezpečilo správne smerovanie prúdu tekutiny, ktorá by mala ísť dopredu, a nie 

sa vracať. Špičkou kanyly sa mierne nadvihne predná kapsula a pri opatrnom udržiavaní takejto 

polohy hrotu kanyly je tekutina vstrekovaná. Na separáciu šošovkových hmôt od puzdra musí 

byť vyvinutá dostatočná sila, avšak nie nadmerná, aby nedošlo k pretlaku medzi hmotami 
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šošovky a zadným puzdrom s jeho nasledujúcou ruptúrou. Úspešná hydrodisekcia je potvrdená 

pomocou vizualizácie „vlny“ tekutiny šíriacej sa po zadnom puzdre. Jemným tlakom kanylou 

na šošovku pomôžeme rozdistribuovať nahromadenú tekutinu za šošovkovými hmotami, a tým 

umožníme úplnú hydrodisekciu. Ak vlna nie je zjavná ani po krátkodobej nepretržitej instilácii 

tekutiny, pokus treba opakovať s kanylou umiestnenou do inej polohy. Pred pokračovaním vo 

fakoemulzifikácii by mala byť šošovka úplne pohyblivá. Toto je možné otestovať rotáciou 

šošovkových hmôt vo vnútri puzdra. Najčastejšie sa na tento krok používa hrot samotnej 

hydrodisekčnej kanyly alebo samostatný inštrument, napríklad, háčik. Rotáciu pomocou kanyly 

realizuje zatlačením jej špičky do šošovkových hmôt vpravo alebo vľavo od hlavnej rany (podľa 

preferencií smeru rotácie). Tangenciálne aplikovanou silou sú šošovkové hmoty rotované za 

minimálneho tlaku smerom dolu, ktorý slúži na zabránenie skĺznutiu špičky po ploche hmôt. 

Ak by bola sila aplikovaná smerom dole príliš veľká, môže dôjsť k poškodeniu závesného 

aparátu šošovky. Rotáciu realizujeme dostatočne dlhú, aby sme videli zreteľný pohyb 

šošovkových hmôt, čo môže vyžadovať 90° až 180° rotácie. Menšia uhlová rotácia môže 

poskytnúť falošný pocit mobility. 

Pred pokračovaním vo fakoemulzifikácii by mali byť šošovkové hmoty úplne mobilné. 

V opačnom prípade, bude ich odstránenie ťažké, pretože môžu nastať ťažkosti s rozštiepením 

(„cracknutím“) a odstránením kvadrantu v dôsledku zostávajúcich kapsulárno-kortikálnych 

spojení. Môže tiež nastať ruptúra zadného puzdra pri silenej rotácii adherujúcich šošovkových 

fragmentov. 

 

7.8 Fakoemulzifikácia a jej techniky 

Fakoemulzifikácia je pravdepodobne najnáročnejšou časťou modernej operácie 

katarakty. Na odstránenie jadra pomocou fakosondy bolo vyvinutých mnoho techník. 

Najpoužívanejšími základnými technikami sú takzvaná „divide and conquer“ (z angličtiny: 

rozdeľuj a dobývaj) a technika „phaco chop“ (z angličtiny: fako sek), ktoré budú popísané 

v tejto kapitole. Ich drobné modifikácie môžeme nachádzať u každého chirurga. Obe techniky 

majú svoje využitie u rôznych typov katarákt. 

 Divide and conquer technika začína rozdelením jadra šošovky, takzvaný divide. Divide 

pozostáva z „groovingu“ (z angličtiny groove - drážka, vytvorenie drážky v jadre šošovky) a 

„crackingu“ (z angličtiny crack – prasklina, rozdelenie jadra pripomínajúce prasklinu). 

Procedúra sa začína vložením hrotu faka do hlavnej rany za spustenej irigácie. Akonáhle je 

špička sondy v oku, je potrebné dbať na to, aby bola irigácia stále zapnutá, čím sa udržuje objem 

prednej komory, keďže predtým injikovaný viskomateriál je takmer hneď po začatí 
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fakoemulzifikácie vyplavený. Niektorí chirurgovia následne pristupujú k rýchlemu vyčisteniu 

predných kortikálnych hmôt v oblasti kapsulorexy za použitia jemného faka a sania. Tento krok 

môže zlepšiť vizualizáciu šošovky. 

Vytvorenie prvej drážky (grooving) je nesmierne dôležité. Špička faka je namierená 

priamo pod hlavnú ranu, pričom sa sleduje okraj kapsulorexy. Za pomoci fakoemulzifikácie 

a malého sania je koncovkou vytváraná drážka, ktorá kopíruje konvexný obrys šošovky. To 

znamená, že drážka začína povrchovo na blízkej periférii, ponára sa hlbšie do hrubšieho stredu 

šošovky a potom sa opäť zdvíha k povrchu na druhej strane periférie. Priebeh hrotu faka je 

vedený po priamke od hlavnej rany smerom 180 stupňov. V strede šošovky sa vyžaduje 

zvyčajne viac fako energie ako v periférii. Vhodná dĺžka drážky je variabilná, aj keď sa 

väčšinou používa o niečo dlhšia ako je bežný rozmer kapsulorexy, teda drážka približne 6 mm 

dlhá. Krátka drážka môže sťažiť kompletný cracking, obzvlášť pri mäkkých šošovkách. Dlhá 

drážka predstavuje riziko poškodenia zadného puzdra alebo puzdra v oblasti ekvátoru 

vzhľadom na tenšiu hrúbku šošovkových hmôt v periférii. Akonáhle je priechod fakokoncovka 

drážkou dokončený, výkon faka a aspirácie sa znižuje až vypne. Irigácia ostáva zapnutá na 

zabezpečenie prednej komory. Vytvorená drážka musí byť dostatočne hlboká, aby umožnila 

adekvátne rozdelenie jadra, crack. Ak je drážka plytká, celý hore spomenutý proces sa môže 

opakovať do dosiahnutia požadovanej hĺbky. Plytká drážka mäkších katarákt neposkytuje 

dostatočnú plochu pre opretie sa inštrumentami pri crackingu , čo spôsobuje, že sa nástroje 

počas crackingu zanárajú do mäkkého jadra. U tvrdších šošoviek nie je hĺbka až taká dôležitá, 

pretože tuhosť jadra poskytuje dostatočnú oporu pre nástroje pri crackingu. Hĺbku drážky sa 

chirurg postupne skúsenosťami naučí odhadovať, ale všeobecne platí, že pri prehlbovaní drážky 

sa začne objavovať a postupne zosilňovať červený reflex v jej spodnej časti. Niektorí operatéri 

uprednostňujú posudzovanie hĺbky drážky jej porovnaním so šírkou fako koncovky.  

V niektorých prípadoch, keď je červený reflex tlmený sprievodným ochorením, napríklad 

krvácaním do sklovca, môže byť posudzovanie hĺbky drážky problematické. Kľúčovými 

vlastnosťami pre úspešný cracking drážky sú dostatočná hĺbka, zvislé steny drážky a primeraná 

šírka. Drážka musí mať dostatočnú šírku, aby umožnila obidvom nástrojom pri crackingu 

dosiahnuť až na jej dno. Typicky postačujúca šírka drážky je 1,5 násobok šírky fako koncovky. 

Kolmo na prvú drážku sa podobným spôsobom vytvorí druhá drážka, čím sa nám vytvorí obraz 

kríža. Niektorí preferujú kolmú drážku vytvoriť až po rozštiepení jadra na úrovni prvej drážky. 

Po vyformovaní drážok je ďalším krokom rozštiepenie jadra, cracking. Celý postup sa 

uskutočňuje iba za spustenej irigácie pomocou fako koncovky a druhého nástroja vloženého 

cez paracentézu pomocou nedominantnej ruky. Cracking začíname zvyčajne centrálne. 
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Nástroje by mali byť umiestnené čo najhlbšie, tak, aby sa dosiahol maximálny povrchový 

kontakt medzi nástrojom a stenou drážky. Ak sú inštrumenty vložené príliš plytko, zníži sa ich 

účinnosť a často sa roztlačia hmoty mäkkej šošovky, čo sťažuje ďalšie pokusy. Nakoniec je 

vykonaný pohyb inštrumentov, ktorým sa od seba oddialia, čím sa vyvíja tlak na steny drážky 

a nastáva rozštiepenie jadra. Dôležité je netlačiť nástrojmi smerom dole, čím by sa zvyšoval 

tlak na závesný aparát. Ideálnym pohybom inštrumentov pri štiepení je „od seba a hore“. Tento 

pohyb maximalizuje štiepenie zadných šošovkových vlákien a minimalizuje ťah na zonuly 

smerom nadol. Úspešný cracking poznáme jasným oddelením zadných šošovkových vlákien v 

spodnej časti drážky, čím sa zvýrazní červený reflex. Štiepenie sa zvyčajne začína centrálne. 

Po centrálnom oddelení je možné obidva nástroje znovu umiestniť periférnejšie do drážky a 

opakovať cracking.  

Len čo je prvé rozštiepenie dokončené, jadro šošovky sa otočí o 90 stupňov a vytvorí sa 

podobným spôsobom ďalšia drážka a cracking, ak táto kolmá drážka nebola spravená ešte pred 

prvým crackingom. Rotáciu je možné dosiahnuť tangeciálnym tlakom nástroja na periférnu 

časť drážky. Ako už bolo vyššie uvedené, dobrá hydrodisekcia je rozhodujúca pre voľnú rotáciu 

jadra.  

Po dokončení štiepenia jadra podľa základných drážok do kríža, ostanú v puzdre 4 

kvadranty šošovkových hmôt. Pri odstraňovaní týchto kvadrantov využívame vyššie hodnoty 

vákua (aspirácie) ako pri groovingu. Podstatou odstraňovania kvadrantu je jeho prisatie na 

fakokoncovku pod vákuom a udržanie oklúzie, čím sa umožní jeho manipulácia na bezpečnom 

mieste nad prednou kapsulou, kde sa dokončí jeho fakoemulzifikácia. Fakoemulzifikácia sa 

vykonáva v bezpečnej vzdialenosti špičky od kapsuly / dúhovky / endotelu. Odstránenie 

požadovaného kvadrantu začíname jeho umiestnením oproti rane. Môže byť užitočné začať 

menším kvadrantom, pretože sa zvyknú ľahšie vyberať z vaku a ich vybratie môže vytvoriť 

priestor na následné vybratie väčších kusov. Hrot fako by mal byť umiestnený tak, aby jeho 

otvor bol proti relatívne najhrubšej časti kvadrantu, takže za hrotom je dostatok materiálu na 

ochranu proti úplnému perforovaniu koncovky cez kvadrant pri fakoemulzifikácii. Následne za 

použitia vákua sa dosiahne fixácia kvadrantu na fakokoncovku (stav pripomínajúci „paličku 

v lízanke“). Po dosiahnutí a udržaní oklúzie je kvadrant pod kontrolou a je možné s nim 

manipulovať a premiestňovať ho podľa potreby. Kvadrant sa vytiahne centrálne z vaku. 

Pupilárna rovina alebo supra-pupilárna rovina je zvyčajne bezpečným miestom na uskutočnenie 

intenzívnejšej fakoemulzifikácie hmôt. Druhý nástroj sa často môže použiť na jemné zadržanie 

zvyšných kvadrantov alebo na urýchlenie faka krájaním a rozdrobovaním prisatých hmôt. 

Dodávanie fakoenergie by nemalo pokračovať pri stratení kontaktu fakokoncovky s hmotami, 
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pretože dodaná energia nevedie k ďalšej emulgácii šošovky a sa stráca, čo môže viesť 

k zbytočnej traume očných štruktúr. Niekedy sa kvadranty dajú len obtiažne zdvihnúť z vaku, 

čo môže byť spôsobené niekoľkými faktormi. Jedným z nich je, ak cracking neprebehol 

kompletne a kvadranty nie sú úplne oddelené. V tomto prípade je výhodné dokončiť cracking. 

Manévrovanie hrotom faka až do periférie kapsulárneho vaku s cieľom o nasatie a zachytenie 

šošovkovitého materiálu môže byť veľmi riskantné a viesť k ruptúre puzdra. 

Ďalšou technikou štiepenia šošovkových hmôt je takzvaná „phaco chop“ technika. 

Techniku phaco chop prvýkrát predstavil v roku 1993 Kunihiro Nagahara na výročnom stretnutí 

Americkej spoločnosti katarakty a refrakčnej chirurgie (American Society of Cataract and 

Refractive Surgery, ASCRS) v Seattli vo Washingtone (173). Táto revolučná technika a jej 

mnoho variant je jednou z najpopulárnejších používaných techník. Technika phaco chop 

využíva prirodzené štiepne roviny šošovky na rozdelenie jadra pomocou minimálnych 

mechanických síl namiesto ultrazvukovej energie. Hlavné výhody tejto techniky sú zníženie 

celkovej energie ultrazvuku, času fakoemulzifikácie a zníženie tlaku pôsobiaceho na zonuly. 

Analógia tejto techniky je v štiepení dreva. Ak je kus dreva štiepený pozdĺžne sekerou 

a rozdelíme sekerou aspoň jeho prvých 50%, následne je možné štiepnu rovinu predĺžiť cez 

zvyšok guľatiny mechanickým zatlačením obidvoch častí od seba. Phaco chop využíva 

prirodzené roviny štiepenia šošovky. Pretože mechanická energia je aplikovaná paralelne s 

lamelami šošovky, na získanie počiatočného rozštiepenia je potrebná malá sila a rozštiepenie 

sa potom ľahko šíri cez zostávajúce jadro, napríklad ako sekanie guľatiny sekerou. Pri tejto 

technike je fakoenergia nahrádzaná mechanickými silami, čím sa stáva šetrnejšou pre oko. 

Prvý krokom k phaco chop technike je zanorenie fakokoncovky do materiálu jadra. 

Zanorenie začíname čo najbližšie pri hlavnej rane, ale s prihliadnutím na okraj kapsulorexy, 

aby sa nepoškodila koncovkou. Koncovku zanorujeme pomocou fako energie a vákua súčasne, 

čím sa minimalizuje tlak na šošovkové hmoty smerom dole. Koncovka musí byť dostatočne 

hlboko, aby nedochádzalo k jej vykĺznutiu zo šošovkových hmôt pri ďalších krokoch. Po 

zanorení koncovky do dostatočnej hĺbky, fako vypneme, avšak udržujeme maximálnu mieru 

aspirácie, čím sa stabilizuje jadro šošovky oklúziou na konci koncovky. Druhý inštrument 

(chopper alebo háčik) je posunutý tesne pred vzdialený okraj kapsulorexy oproti hlavnej rane. 

Niektorí chirurgovia posúvajú druhý inštrument viac periférne pod predným puzdrom. Za stálej 

aspirácie druhým inštrumentom „režeme“ jadro šošovky smerom k zanorenej fakokoncovke. 

Pri ich priblížení sa pohybom od seba dokončujeme ich kompletné štiepenie v danej rovine 

(Obrázok 37). Jadro následne zrotujeme a proces opakujeme na vzniknutých poloviciach, čím 

rozštepujeme jadro na malé kúsky, ktoré sú následne ľahko fakoemulzifikované. 
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Obrázok 37: Technika phaco chop.  

Zdroj: Upravené z http://morancore.utah.edu/section-14-ophthalmic-surgery/horizontal-chop-and-vertical-chop/ 

 

 

7.9 Irigácia a aspirácia zbytkov kortikálnych hmôt 

Materiál kortexu sa skladá z dvoch vrstiev - epinucleus a periférny kortex. Epinucleus 

tvorí mäkkú súvislú oblasť kôry obklopujúcu jadro. Hydrodelinácia môže oddeliť epinukleus 

vo forme misky, ktorú je možné odobrať v jednom celku. Periférny kortex lemuje oblasť tesne 

pod celou kapsulou odpredu dozadu a periférny kortex má vláknitejšiu štruktúru s pevnejším 

ukotvením o ekvátor puzdra a predné puzdro.  

Nastavenie parametrov I/A je individuálne. Nastavenie vysokého vákua umožňuje ľahké 

odstránenie zbytkov epinucleu a kortikálnych zbytkov. Nízke hodnoty sú vhodné na jemné 

dočisťovanie (pulírovanie) predného alebo zadného puzdra od reziduálnych šošovkových 

vlákien alebo buniek epitelu. Nízke vákuum pri tomto režime zníži riziko zachytenia 

a následného roztrhnutia puzdra do aspiračnej koncovky. Odstránenie viskoelastického 

materiálu vyžaduje pomerne vyššie hodnoty vákua. 

Bimanuálna technika I/A (Obrázok 38) má mnohé výhody oproti koaxiálnym 

nadstavcom. Pri bimanuálnej technike je stabilita prednej komory zvýšená, vďaka tomu, že 

hlavný rez nie je otváraný žiadnym inštrumentom a nedochádza k vyplavovaniu nadmernému 

množstvu tekutiny. Prehodením si koncoviek do opačných rúk nie je problém dočiahnuť celý 

obvod puzdra aj tesne pod hlavným rezom, čo býva problematická oblasť pri koaxiálnej I/A, 

kde je to riešené pomocou zahnutia hrotu aspiračnej koncovky aj o 90°. Nevýhodou oproti 

koaxiálnej I/A je nutnosť druhej paracentézy. 
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Obrázok 38: Bimanuálna irigácia s aspiráciou kortikálnych hmôt 

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 

 

Pri vykonávaní I/A sa aspiračným portom otočeným smerom nahor priblížime ku 

kortikálnym hmotám pod predným puzdrom pri okraji kapsulorexy a jemnou aspiráciou 

nasajeme časť hmôt k dosiahnutiu oklúzie. Kortikálny materiál je potom vyťahovaný k centru 

kapsulorexy, čím sa uvoľní. Čím sme viac centrálne a ďalej od zadného puzdra a okraja 

kapsulorexy, tým viac môžeme zvyšovať hodnoty vákua a tým aj rýchlosť odsatia hmôt. Tento 

postup opakujeme po celom obvode puzdra. Kortikálne zbytky začíname nasávať pri prednom 

puzdre s aspiračným portom nasmerovaným nahor, aby sme znížili riziko nasatia zadného 

puzdra a tým aj jeho poškodenia. 

Po fakoemulzifikácii niekedy zostanú malé zvyšky jadra, ktoré sú často príliš tuhé na to, 

aby sa nasali samotnou aspiráciou. Pri bimanuálnej technike je možné použiť špičku irigácie 

(alebo druhého nástroja pri koaxiálnom I/A) na rozdrvenie materiálu stabilizovaného oklúziou 

v aspiračnom porte. Po jeho rozdrvení je materiál ľahšie odsatý. 

V niektorých prípadoch zostane na zadnom puzdre pevne adherujúci plak kortikálnych 

hmôt. Častejšie tento plak nachádzame u zadných polárnych katarákt. V tomto prípade sa 

môžeme pokúsiť o jeho zachytenie pomocou jemnej aspirácie, ale vzhľadom na jeho vzťah so 

zadnou kapsulou treba prispôsobiť (znížiť) hodnoty vákua, aby nedošlo k nechcenému nasatiu 

a poškodeniu zadného puzdra. V niektorých prípadoch je lepšie plak „odplaviť“ pomocou 

instilovania tekutiny pri jeho okraji cez hydrodisekčnú kanylu. V prípade pevne adherujúcich 

plakov je lepšie plak nechať, než sa ho snažiť odstrániť silou za každú cenu. Neskôr 



107 

 

v pooperačnom priebehu môže byť plak (ak by prekážal vo videní) odstránený kapsulotómiou 

pomocou YAG laseru. 

 Pulírovanie predného puzdra je kontroverznou témou. Niektoré štúdie dokázali, že 

riziko opacifikácii predného puzdra je nižšie (174), iné toto tvrdenie vyvracajú (175, 176), 

dokonca bolo potvrdené, že pulírovanie zvyšovalo hladinu zápalových elementov tesne po 

operácii katarakty (175) a taktiež zvyšovalo frekvenciu výskytu opacifikácii zadného puzdra 

(174). Sú zmienky, že 360° pulírovanie predného puzdra u myopov by mohlo zvyšovať stabilitu 

šošovky v puzdre, ale výsledky sú tiež nejednoznačné (177). Či vykonávať pulírovanie je 

rozhodnutie, ktoré stále ostáva na voľbe operatéra. Avšak ide o ďalšiu manipuláciu v oku s 

nejednoznačným významom navyše, s čím môže súvisieť aj hore spomínaná vyššia pooperačná 

zápalová reakcia.  

 

 

7.10 Implantácia umelej vnútroočnej šošovky 

Implantáciu umelej IOL je možné vykonať rôznymi technikami, či už pomocou 

implantačnej pinzety alebo pomocou injektorových systémov, ktoré sú dnes štandardom, 

a preto je kapitola venovaná práve tejto metóde. Existuje množstvo injektorových systémov na 

implantáciu umelej IOL, ktoré sa môžu líšiť od výrobcov a treba sa s nim oboznámiť priamo 

inštrukciami od daného výrobcu. Niektoré umelé IOL sú už takzvane „preloadované“ (teda už 

je umelá šošovka správne vložená do kartridžu a injektoru a pripravená na implantáciu), iné sú 

dodávané zvlášť a je ich nutné pred implatáciou vložiť a poskladať do implatovacieho systému. 

U všetkých systémov sa však odporúča primerané naplnenie systému viskoelastickým 

materiálom, aby sa umožnil hladký pohyb umelej IOL cez kartridž bez veľkého trenia.  

Implantáciu môžeme vykonávať v komore a puzdre stabilizovanými naplnením 

viskomateriálom alebo za stálej irigácie tekutiny do komory, čím sa zabraňuje jej kolapsu. 

Implantácia pod protekciou viskomateriálom je považovaná za bezpečnejšiu obzvlášť 

u začínajúcich chirurgov. Výhodou je taktiež voľná nedominantná ruka, ktorá môže byť 

nápomocná, napríklad, na stabilizáciu bulbu inštrumentom, alebo u niektorých druhov 

injektorových systémov, kde je potrebná bimanuálna manipulácia. Viskoelastický materiál 

znižuje trenie IOL o zadné puzdro pri implantácii, čím znižuje riziko jeho zachytenia a 

roztrhnutia umelou šošovkou pri jej implantácii. Pri implantácii pri kontinuálnej irigácii je 

bulbus stabilizovaný irigačnou koncovkou zavedenej v paracentéze. Jej veľkou výhodou je, že 

sa nepožíva viskomateriál ku koncu operácie a tým nie je potrebné jeho odstránenie a eliminujú 

sa aj riziká spojené s jeho čiastočným ponechaním v puzdre. Medzi tieto nepriaznivé následky 



108 

 

ponechania viskomateriálu v prednej komore alebo v puzdre sú prechodný pooperačný vzostup 

vnútroočného tlaku a prechodne väčšia nestabilita umelej IOL v puzdre pri jeho ponechaní 

medzi IOL a zadným puzdrom, čím sa spomaľuje jej adhézia k zadnému puzdru. 

Prvým krokom pri implantácií je vloženie umelej IOL do kartridžu. Dlhá os šošovky by 

mala byť v dlhej ose kartriža a zároveň by mala byť orientovaná v tvare „opačného S“ (u C-

loop haptík). Iná orientácia ako „opačné S“ by viedla u asférických šošoviek k strate efektu 

asfericity a miernemu pooperačnému refrakčnému myopickému posunu. Staršie neasférické 

šošovky nie sú náchylné na zmeny orientácie šošovky. U novších šošoviek optimalizovaných 

pomocou wavefront analýzy by mala byť orientácia zachovaná. Pri krídelkových kartridžoch 

(Obrázok 39)  by mal byť okraj optiky aj haptiky zasunutý pod vedúce drážky, aby sa zabránilo 

poškodeniu (odrezaniu časti) IOL pri zatváraní kartridžu. 

 

Obrázok 39: „Krídielkový“ typ uzatvárateľného kartridžu 

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 

   

Po správnom uložení šošovky v kartridži je jeho hrot vložený do rany. Väčšinou 

postačuje iba to, aby bola jeho špička pevne v rane. Úplný vstup do prednej komory so špičkou 

nie je potrebný. Je však potrebný primeraný kontinuálny tlak injektora a špičky na ranu, aby 

nedošlo k vysunutiu špičky z rany počas injekcie, čím by mohlo nastať roztvorenie šošovky 

v hlavnej rane a jej zaseknutie. Takto zaseknutá šošovka sa obtiažne vyťahuje a často je nutný 

pomerne veľký ťah alebo rozšírenie bočných častí rezu na jej vybratie. Pri implantácii smeruje 

špička kartridžu smerom dole do prednej komory, aby sa zabránilo odlúpeniu Descemetovej 

membrány od okrajov rany. Predná (vedúca) haptika je počas implantácie vedená priamo do 

kapsulárneho vaku spolu s väčšou časťou optiky. Na konci implantácie často ostane koncová 

haptika elevovaná na prednom vaku alebo na dúhovke. Pre úplné vloženie IOL do vaku je nutná 
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manipulácia so šošovkou pomocou inštrumentu, najčastejšie háčikom alebo iným nástrojom. 

Pomocou zvoleného inštrumentu je koncová haptika vložená do vaku jej rotáciou a jemným 

zatláčaním dole do vaku. Vzhľadom na preferovanú orientáciu „opačného S“ je najvhodnejšia 

rotácia v smere hodinových ručičiek, čim sa zabráni zachyteniu haptickej časti do kapsulárneho 

vaku a jeho roztrhnutiu. Umelá šošovka je podľa optickej časti vycentrovaná, akonáhle je 

kompletne vo vaku. Orientácia dlhej osi umelej šošovky v puzdre je na individuálnom zvážení. 

U torických šošoviek musí byť dlhá osa prispôsobená podľa výpočtu astigmatizmu. 

 

7.11 Uzáver rán a finálne kroky 

Po umiestnení IOL do vaku zostáva ešte niekoľko posledných krokov k úspešnému 

dokončenie operácie. Konkrétne, musí byť odstránený viskoelastický materiál (ak bol použitý 

pri implantácii). Po tomto kroku nasleduje hydratácia rán, kontrola ich presakovania a konečná 

palpačná kontrola vnútroočného tlaku. Odstránenie všetkého zvyšného viskoelastického 

materiálu z prednej komory a puzdra je rozhodujúce pre zníženie rizika skorého pooperačného 

nárastu vnútročného tlaku. Viskoelastický materiál sa odstraňujeme pomocou I/A ako je 

popísané v predchádzajúcej kapitole 8.9 Irigácia a aspirácia zbytkov kortikálnych hmôt.  

Utesnenie rán pri operácii sivého zákalu realizujeme stromálnou hydratáciou pomocou 

fyziologického roztoku. Tým nastane lokalizovaný edém strómy, čím sa jej objem zväčší 

a prechodne utesní rany, dokiaľ nenastanú prirodzené mechanizmy hojenia rán. Môžu sa použiť 

rôzne druhy kanýl, pričom najpopulárnejšia je plochá hydrodisekčná kanyla, ktorá vďaka 

svojmu tvaru znižuje množstvo unikanej tekutiny cez ranu počas hydratácie. 

Pri hydratácii rán mnohí chirurgovia hydratujú strómu hlavnej rany pri všetkých 

operáciách. Tento postup nie je zaužívaný všetkými chirurgami, keďže správna konštrukcia 

dostatočne dlhého hlavného rezu vytvára chlopňový mechanizmus, ktorý by mal dostatočne 

tesniť aj bez hydratácie. 

Samotná hydratácia sa začína pevným zavedením kanyly do strómy rany. Niektorí 

uprednostňujú hydratáciu centrálnejších okrajov rán, zatiaľ čo iní hydratujú bočné strany. 

Kanyla musí byť pevne umiestnená proti stróme, kým sa instiluje tekutina.  Z toho dôvodu je 

jednoduchšia hydratácia okrajov rán, keďže boky rany vytvárajú stabilnú oporu kanyly pri 

hydratácii. Okamžité zbelenie okolitej strómy rohovky naznačuje úspešnú hydratáciu (Obrázok 

40).  
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Obrázok 40: Hydratácia bočného okraju paracentézy plochou hydrodisekčnou kanylou 

Zdroj: Archív Kliniky oftalmológie LFUK a UNB Ružinov 

 

Tento proces sa môže podľa potreby opakovať, kým sa nedosiahne adekvátna stromálna 

hydratácia, a tým aj utesnenie. 

Po hydratácii je vhodné skontrolovať vnútroočný tlak. Najčastejšie kontrola prebieha 

palpačne alebo dotykom pomocou neostrých inštrumentov, aby sme nespôsobili defekt epitelu. 

Ak bolo oko príliš „natlakované“ po hydratácii, je možné tlak znížiť vypustením tekutiny 

z prednej komory cez paracentézy potlačením jej zadného okraja kanylou. Príliš mäkké oko by 

sa malo znovu doplniť. Ak sa nedarí udržať tlak oka ani po hydratácii, pravdepodobne dochádza 

k úniku tekutiny z niektorých rán. 

Integritu a utesnenie hlavnej rany aj paracentézy možno skontrolovať vizuálne, ak vidno 

vytekajúci prúd. V prípade veľmi malej netesnosti si môžeme pomôcť vysušením okolia rany 

pomocou Weckselových celulózových hubiek. Po vysušení okraja rany možno lepšie 

vizualizovať únik tekutiny. Únik tekutiny buď z paracentézy alebo z hlavnej rany by sa mal 

liečiť agresívne, aby sa zabránilo komunikácii prednej komory s vonkajším prostredím, čo by 
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mohlo byť bránou pre vznik infekcie. Ďalšia stromálna hydratácia rany môže byť postačujúca. 

V prípade pretrvávajúcej netesnosti je nutné uzavrieť ranu sutúrou (najčastejšie 

monofilamentovým nevstrebateľným stehom hrúbky 10/0). 

Ak sú integrita rán a palpačný vnútroočný tlak vyhovujúce, pokračujeme v instilácii 

pooperačných komorových antibiotík (najčastejšie používaný je 1mg Cefuroximu). Následne 

je operácia ukončená výplachom zriedeného povidon - jódidu, odstránením rozvierača 

a rúškovania. Zalepenie oka očnou náplasťou (tzv. monokulus) je u väčšiny prípadov 

zaužívaným postupom, ale dnes už mnoho chirurgov upúšťa od prelepovania oka po operácii 

a niektorí to považujú za zvýšenie rizika vzniku endoftalmitídy. 

 

7.12 Operácia katarakty pomocou femtosekundového laseru 

Operácia katarakty pomocou femtosekundového laseru (Femtosecond laser–assisted 

cataract surgery, FLACS) využíva femtosekundový laser (FL). Predné zacielenie 

koncentrovaného laseru v mieste absorpcie ionizuje tkanivá v okolí, čim vytvára plazmu 

o teplote 100 - 300° C, ktora vyparuje vodu v jej úzkom okolí. Prudko expandujúce 

a kontrahujúce sa bubliny pary roztrhávajú okolité tkanivá. Tento proces sa volá fotodisrupcia. 

Aby laser nebol absorbovaný tkanivami pred svojím cieľom, femtosekundový laser využíva 

dlhšiu, 1053 nm, vlnovú dĺžku (178). Vďaka krátkemu trvaniu pulzu (10-15 s) môže vytvárať 

husto vedľa seba mikrokavitácie s minimálnym okolitým poškodením. 

Najrozšírenejšie využitie FLACS je pri štyroch krokoch operácie katarakty - kapsulorexe, 

rohovkových keratotómií na zníženie astigmatizmu a na fragmetáciu šošovky na uľahčenie jej 

fakoemulzifikácie. 

V rohovke môže FL vytvárať hlavné a bočné rezy potrebné na prístup do prednej komory. 

Okrem toho môžu byť použité periférne arkuátne rezy na ovplyvnenie rohovkového 

astigmatizmu nižších stupňov. Na šošovke môže FL vytvárať presnú kapsulotómiu a môže byť 

použitý na fragmentáciu šošovky s jej rozrezaním na segmenty alebo do mriežkového vzoru. 

Aplikácia FL za kontroly OCT/Scheimpflugového zobrazenia predného segmentu umožňuje 

automatické plánovanie bezpečných zón, ktorým sa treba vyhnúť. Po aplikácii FL vo vyššie 

spomenutých prípadoch je nutné zbytok operácie dokončiť konvenčným spôsobom. Ak sa FL 

použil na vytvorenie rohovkových rezov, je nutné tieto rezy otvoriť tupým inštrumentom 

(napríklad špachtľou) prerušením tkanivových mostíkov, ktoré ostali medzi laserovými stopami 

a zabraňujú otvoreniu rezu. Ďalšou úlohou je odstrániť „disk“ z vyrezanej prednej kapsuly 

(kapsulotómia). Hydrodisekcia a hydrodelineácia sú typicky uľahčené prítomnosťou 

intralentikulárnych bublín plynu, ktoré boli vytvorené laserovými kavitáciami vo vnútri 
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šošovky, čím vytvárajú čiastočnú pneumodisekciu.  Po tejto fáze nasleduje konvenčná 

fakoemulzifikácia. Táto fáza je uľahčená už rozfragmentovanou šošovkou pomocou FL. 

Odstránenie kortikálnych hmôt z puzdra šošovky je často popisované ako náročnejšie 

v porovnaní s konvenčnou operáciou katarakty, pre zvýšenú adhéziu kortexu k puzdru a 

nedostatku voľne plávajúcich kortikálnych vlákien (178). 

Pri vytváraní rohovkových rezov pomocou FL je vyššia presnosť rezu, s čím súvisí aj 

jeho schopnosť tesniť. Niektoré štúdie dokazujú aj nižší pokles endotelových buniek a zníženie 

nakrčenia endotelu ako pri štandardnom reze. Nevýhodou je dokázaná vyššia pooperačná 

intrastromálna zápalová reakcia, s čím môže súvisieť zvýšená pooperačná retrakcia rany (178). 

Arkuátne relaxačné incízie pomocou FL sú veľmi obľúbenou metódou na zníženie 

mierneho rohovkového astigmatizmu. Ich výhodou je veľká presnosť, reproducibilita 

a možnosť ich vytvárať bez porušenia povrchového epitelu, čím sa výrazne znižujú zápalové 

a iné pooperačné komplikácie (179). 

Asi najčastejším krokom vykonávaným za asistencie FL je alternatíva ku konvenčnej 

kapsulorexe. V danom prípade je zaužívané nepoužívať názov kapsulorexa ale kapsulotómia, 

pretože laser „vyreže“ otvor v prednom puzdre. Existujú obhajcovia aj odporcovia tejto 

procedúry. Výhodou tohto zákroku je, že kapsulorexa je vždy okrúhla, centrovaná a presne 

stanovenej veľkosti. Pri femtosekundovým laserom realizovanej kapsulotómii je dokázané, že 

jej okraje obsahujú výrazne viac mikroskopických nepravidelností oproti manuálnej CCC 

(180). O vplyve týchto nerovností je diskutované ako o možných miestach oslabenia 

kapsulotómie, čím môže súvisieť častejší výskyt radiálnych trhlín predného puzdra (178). Preto 

kapsulotómia za pomoci FL nie je odporúčaná pri kataráktách s vysokým intralentikulárnym 

tlakom, akými sú matúrne biele katarakty. Zástancovia laserovej kapsulotómie tvrdia, že má 

lepšie refrakčné výsledky a lepší bezpečnostný profil. Ako hlavné výhody sú udávané presná 

centrácia kapsulotómie a s tým súvisiaci nižší tilt IOL. Avšak rozdiely v refrakčných 

výsledkoch sú často nejednoznačné a nesignifikantné (178). Veľká štúdia na viac ako 6000 

jedincoch dokázala, že rozdiel v refrakčných výsledkoch a operačných komplikáciách nie je 

štatisticky významný. Dokonca dokázali štatisticky významný rozdiel v pooperačných 

komplikáciách (zvýšený zápal a zvýšený očný tlak, edém rohovky a iné) v neprospech laseru 

(181).  

Pri použití FL na fragmentáciu šošovky sa javí ako najväčšia výhoda zníženie množstva 

faka potrebného na odsatie šošovky, čím by sa znížil čas operácie a eventuálne aj znížil pokles 

endotelových buniek. Výsledky sú veľmi nejednoznačné. Vo väčšine prípadov bolo pozorované 
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skrátenie času na odsatie šošovky aj zníženie množstva fakoenergie na to potrebnej, ale dané 

výhody sa nepremietli do nižšieho poklesu endoteliálnych buniek (178). 

 

 

Femtosekundový laser má mnoho výhod. Hlavnými sú vysoká presnosť 

a konzistentnosť výsledkov. Táto výhoda je obzvlášť prospešná pri arkuátnych rohovkových 

incíziach.  U ostatných krokoch operácie katarakty pri dostatočne skúsenom chirurgovi 

neprináša FL klinicky výrazné vylepšenie oproti konvenčnému postupu. Naopak, predlžuje čas 

operácie, logistiku pacienta a zvyšuje nároky na personál daného centra. Ako ďalšia nevýhoda 

je vysoká cena potrebného prístroja. Celkovo výhody FLACS oproti klasickej manuálnej 

chirurgii ostávajú sporné. V ojedinelých prípadoch však táto metóda môže mať svoje 

opodstatnenie. 

 

7.13 Navádzacie systémy 

Navádzacie systému sú pri operácii katarakty výrazným zjednodušením a spresnením 

niektorých zákrokov. Najčastejšie sa využívajú pri rotácii torických IOL do osi, alebo pri 

plánovaní rezov na zníženie astigmatizmu.  

Určenie správnej polohy torickej IOL je veľmi dôležité. Už pri posune osi o 30° sa úplne 

stráca korekčný efekt torickej IOL na astigmatizmus (182). Na označenie správnej osi torickej 

IOL na operačnom stole sa využívajú rôzne manuálne markery. Proces označenia musí začať 

s vyznačením horizontálnej osi v sede alebo v stoji pacienta, pretože pri polohe v ľahu 

dochádza k cyklotorzii očí, čím by horizontála mohla byť skreslená. Po označení horizontály 

farebnými markermi si pacient môže ľahnúť. Následne pomocou uhlového markeru 

vyznačíme požadovanú os tak, aby vychádzala z už označenej horizontály. Na konci operácie 

dorotujeme IOL tak, aby značky na IOL korešpondovali s označenou osou. 

Táto pomerne prácna procedúra nie je potrebná pri použití počítačových navádzacích 

systémov. Prvým takýmto navigačným systémom, ktorý dal základ moderným navigačným 

systémom, bol Osher Toric Alignment System (Haag-Streit, Koeniz, Switzerland). Využíval 

krypty dúhovky a Brushfieldsove škvrny ako orientačné body. Dnes je okrem týchto 

orientačných bodov využívaná aj cievna kresba spojovky. Medzi najznámejšie dnes 

používané navigačné systémy patrí Alcon Verion Image-Guided System (Alcon Laboratories, 

Inc., Fort Worth, Texas, USA) a Zeiss Callisto Eye a Z align (Carl Zeiss Meditec AG, Dublin, 

CA). Na základe orientačných bodov z fotografie predného segmentu oka importovanej 

z biometra sú do mikroskopu operatéra premietané rôzne informácie, napríklad nastavenie 
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mikroskopu alebo aktuálne hodnoty fako stroja. Taktiež sa tam premieta značka, podľa ktorej 

treba dorotovať torickú IOL ( Obrázok 41).  

 

Obrázok 41: Premietanie osi, do ktorej treba dorotovať torickú IOL (Zeiss Callisto Eye a Z align) 

Zdroj: https://images.zeiss.com/med/ref_international/products/surgical-microscopes/ophthalmic-

microscopes/callisto-eye/images/zeiss-callisto-eye-benefit-03_2000x1680.ts-

1526649899333.jpg?auto=compress%2Cformat&fm=png&ixlib=java-

1.1.11&rect=185%2C0%2C1679%2C1678&w=832&s=b6c31ac17766fad237ba33997829e7df 

 

Je možné aj premietať umiestenie hlavného rezu a paracentéz alebo umiestnenie 

arkuátnych incízii na zníženie astigmatizmu. Možno tiež využiť premietanie šablóny na 

presnú veľkosť a centráciu kapsulorexy podľa optickej osi. Okrem týchto najviac 

používaných funkcií, existujú aj ďalšie možnosti, ktoré sa líšia u jednotlivých výrobcov. 

 Využitie navigačných systémov oproti manuálnemu značeniu výrazne znižuje počet 

úkonov, komfort pacienta aj operatéra a znižuje chybovosť. Okrem toho je pri ich využití 

dorotovanie IOL presnejšie, aj keď pooperačné výsledky sú porovnateľné s manuálnym 

značením (183).  
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8 Operácie katarakty pri iných ochoreniach a kombinované 

zákroky 

Operácia katarakty nemusí byť iba samostatný zákrok na dosiahnutie čírosti optických 

médií alebo kvôli refrakčnému výsledku, ale môže byť kombinovaná ako liečebný zákrok 

s iným zákrokom, alebo môže byť vykonaný z preventívnych dôvodov. 

Jedným z týchto stavov je uzáver uhlu a glaukóm s uzavretým uhlom. Operácia katarakty 

znižuje vnútroočný tlak všeobecne (184). Oveľa výraznejšie zníženie nastáva pri úzkom 

komorovom uhle alebo už pri glaukóme s uzavretým uhlom. U niektorých takýchto stavov 

vedie k úplnej normalizácii očného tlaku. Preto je pri vysokom očnom tlaku možné uvažovať 

aj o operácii na čírej šošovke. Dokonca je pokles tlaku väčší ako po vykonaní periférnej 

iridotómie (185). Odstránením šošovky dochádza k posunu roviny dúhovky dozadu, čím sa 

prehĺbi predná komora, čo umožní otvorenie uhla.  

Na prvý pohľad by  sa synergický efekt zníženia očného tlaku mohol využiť vo forme 

kombinovanej operácie katarakty s niektorou filtrujúcou operáciou, či už trabekulektómiou 

alebo trubicovým filtrujúcim implantátom (napríklad Ahmedová chlopňa). V reálnej praxi je 

však úspešnosť kombinovanej operácie (z hľadiska zníženia očného tlaku) výrazne nižšia, ako 

keď je každý zákrok realizovaný zvlášť (186). Preto je odporúčané filtračnú operáciu vykonať 

ako druhý zákrok s odstupom po odznení zápalovej reakcii po operácii katarakty (186). 

Pri ochoreniach rohovky vyžadujúcich keratoplastiku je často prítomný určitý stupeň 

katarakty, ktorú je vhodné riešiť. Preto sú vytvorené rôzne stratégie riešenia tohto stavu. 

Jednou stratégiou je sekvenčný postup, kde je operácia katarakty realizovaná po 

keratoplastike. Výhodou tohto prístupu je, že nám umožňuje presne odhadnúť výpočet 

vnútroočnej šošovky a lepšie zvládnuť astigmatizmus po keratoplastike. Existuje však 

niekoľko nevýhod, ako je pomalšia rehabilitácia zraku a poškodenie endotelu počas operácie 

katarakty. Alternatívou môže byť kombinovaný zákrok, takzvaná „triple procedure“, 

pozostávajúci z penetrujúcej keratoplastiky, extrakapsulárnej extrakcie šošovky a implantácie 

vnútroočnej šošovky. Má niekoľko výhod oproti sekvenčnému postupu, ako sú rýchla 

vizuálna rehabilitácia a žiadna dodatočná trauma endotelu. Tento postup na otvorenom oku 

(open sky) môže sprevádzať nekontrolovateľný tlak v sklovci, po ktorom nasleduje prasknutie 

zadného puzdra šošovky s následnými ťažkosťami s implantáciou IOL, pričom najhoršou 

komplikáciou môže byť až propulzívne krvácanie. Niektorí odporúčajú, ako prevenciu tlaku 

sklovca zozadu, vykonať parciálnu vitrektómiu centra sklovca pred trepanáciou rohovky 

(187). Tým je docielené dostatočné zníženie tlaku v sklovcovej dutine. Nevýhodou 
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kombinovanej operácie je horší odhad pooperačného astigmatizmu rohovky pri výpočte IOL. 

Operácia katarakty môže byť kombinovaná s prednými aj zadnými lamelárnymi 

keratoplastikami (188).  

Operácia katarakty je mnohokrát kombinovaná s operáciami zadného segmentu oka, 

akými sú vitrektómie. Je to často nutnosť pri výrazných opacifikáciach vlastnej šošovky, 

ktoré by bránili vizualizácií pri vitrektómii. Progresia katarakty je po vitrektómii zvýšená 

(189). Typicky sa jedná o nukleárny typ katarakty. Miera progresie po vitrektómii je udávaná 

od 6% do 100% a závisí aj od veku pacienta pri operácii. Pri pacientoch do 50 rokov je miera 

progresie iba veľmi mierne zvýšená oproti bežnej populácii (189). Naopak, u starších 

pacientov je miera progresie po 2 rokoch udávaná až 80% - 100% (189). Preto u starších 

pacientov sa javí operácia katarakty spolu s vitrektómiou ako vhodná kombinácia - ako 

prevencia vzniku katarakty. Implatáciou IOL sa oploští puzdro a šošovka, čím je tiež 

dosiahnutá lepšia a bezpečnejšia manipulácia inštrumentami pri periférnej vitrektómii. 

Kombinovaná operácia má mnohé výhody ako hore spomínané klinické, ale aj ekonomické, 

sociálne a psychické, keďže pacient musí podstúpiť iba jednu operáciu v porovnaní s dvoma. 

Taktiež pacienti, ktorí podstúpia dve samostatné operácie, sú dvakrát vystavení riziku vzniku 

peroperačných a pooperačných komplikácií, ako je endoftalmitída, odlúčenie sietnice a 

suprachoroidálne krvácanie (190). Aj operácia katarakty na oku po vitrektómii je 

komplikovanejšia, s vyšším rizikom ruptúry zadného puzdra šošovky a zonulárnej laxity 

(190). Nevýhodou môže byť predlženie operácie, zvýšenie počtu zákrokov v rámci jednej 

operácie a s tým súvisiaca pooperačná zápalová reakcia. Možnosťou môže byť u plánovaných 

vitrektómií realizovať operáciu katarakty pred vitrektómiou s dostatočným odstupom na 

vymiznutie zápalovej reakcie. Tento postup optimalizuje výhody kombinovanej operácie 

s možným znížením pooperačnej zápalovej reakcie. 

Ďalšou možnosťou, aj keď sa nejedná o kombinovanú operáciu v pravom slova zmysle, 

je bilaterálna operácia katakty v jednom sedení. Je to veľmi diskutovaná téma, ktorá má 

svojich zástancov aj odporcov. Najväčšou prekážkou širokého prijatia simultánnej bilaterálnej 

operácie katarakty (SBOK) je potenciálne riziko simultánnej bilaterálnej endoftalmitídy. Je 

však veľmi málo publikovaných prípadov simultánnej bilaterálnej endoftalmitídy a navyše 

riziko endoftalmitídy jedného oka je porovnateľné so zaužívaným postupom odloženej 

operácie druhého oka (191). Podobne, v neprospech bilaterálnej katarakty hrá aj potenciálne 

riziko toxického syndrómu predného segmentu. Pri SBOK prichádzame o možnosť riadiť sa 

pooperačnou refrakciou z prvého oka a adekvátne upraviť výber dioptrickej sily šošovky 

podľa toho u druhého oka. Ďalšími potenciálnymi rizikami pri SBOK je bilaterálny výskyt 
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cystoidného makulárneho edému, amócie sietnice alebo dekompenzácie ednotelu. Ich výskyt 

nebol dokázaný vyšší ako pri jednotlivých operáciách (191). 

Na druhej strane, SBOK má mnohé výhody. Jedným z nich je rýchlejšia vizuálna 

rehabilitácia, ktorá je obzvlášť dôležitá pri implantácií mIOL pri neuroadaptácii. Ďalšou 

nespornou výhodou je ekonomické hľadisko, či už pre centrum alebo aj pre pacienta. Pre 

pacienta to znamená menej často cestovanie a návštevu centra, čo môže byť rozhodujúce 

u pacientov z odľahlých oblastí. Pre centrum je výhodná lepšia organizácia práce (netreba 

privážať pacientov tak často) a využitia personálu. Výhodou je nevystavovanie pacienta 

druhej celkovej anestézie, ak ju pacient potrebuje. 

Výhody rýchlejšieho zotavenia zraku, ekonomických výhod pre pacientov, ako aj 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, menšieho rizika tupozrakosti u pediatrickej 

populácie a zníženého rizika závažných komplikácií, akými môže byť aj smrť v dôsledku 

expozície celkovej anestézie u pediatrickej a dospelej populácie, začínajú podľa 

názoru mnohých chirurgov prevažovať nad nevýhodami SBOK. Preto počet v SBOK má 

tendenciu celosvetovo narastať (191). Simultánna bilaterálna operácia katarakty môže byť 

uprednostňovaná u pediatrickej populácie a u nespolupracujúcich, mentálne retardovaných a 

telesne postihnutých dospelých, ktorí potrebujú celkovú anestéziu. Vzhľadom na vyššie 

spomínane fakty má SBOK svoju jednoznačnú úlohu za určitých okolností a u určitej 

vybranej skupiny pacientov. 
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9 Komplikácie a ich management 

Všeobecne väčšina bibliografických oftalmologických zdrojov rozdeľuje komplikácie 

operácie sivého zákalu na peroperačné a skoré/neskoré pooperačné komplikácie. Do úvahy však 

treba brať aj úlohy predoperačných rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledok operácie. 

Kataraktový chirurg by mal byť oboznámený so symptómami, rizikovými faktormi, prevenciou 

a riešením rôznych takýchto komplikácií. 

 

9.1 Predoperačné rizikové faktory 

Najdôležitjšími predoperačnými systémovými rizikami operácie sivého zákalu sú  vek, 

ochorenia ovplyvňujúce spoluprácu pacienta počas operácie (napr. Downov syndróm), diabetes 

mellitus, homocysteinúria a iné.  Z očných rizikových faktorov sú to napríklad ochorenia 

rohovky, úraz oka a predchádzajúce očné operácie (192). Najdôležitejšie rizikové faktory sú 

zosumarizované v tabuľke 4. 

 

Tab. 4: Rizikové faktory operácie sivého zákalu 

Rizikové faktory Peroperačné komplikácie Ďalšie komplikácie 

Diabetes mellitus Pokročilé formy katarakty Edém makuly, endoftalmitída 

PEX Slabá dilatácia zrenice Dehiscencia zonúl, PCO 

Glaukómové ochorenia Propulzívne krvácanie Vzostup VOT 

Marfanov syndróm Zvýšená fragilita zonúl Inkarcerácia sklovca 

Homocystinúria Zvýšená fragilita zonúl Dekompenzácia rohovky 

Myopia  PCR, propulzivné krvácanie Odlúčenie sietnice 

Opacity rohovky Znížená priehľadnosť peroperačne Zhoršenie opacít rohovky 

Fuchsova dystrofia Znížená priehľadnosť peroperačne Zvýraznenie dystrofie 

 

9.1.1 Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus je jeden z najdôležitejších rizikových faktorov. Chronická 

hyperglykémia môže zhoršiť zákaly rohovky alebo šošovky. Taktiež diabetická retinopatia  

(DR) a neuropatia môžu mať vplyv na zníženie zrakovej ostrosti po operácii.  Liečba DR a 

diabetického edému makuly môže významne ovplyvňovať pooperačnú zrakovú ostrosť. 

Hladina glykémii pred operáciou by mala byť ustálená, bez veľkých výkyvov (193). 
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9.1.2 Glaukómové ochorenie 

Operácia katarakty je niekedy využívaná ako hlavná alebo adjuvantná liečba pri 

glaukómovom ochorení, obzvlášť u glaukómov s uzavretým uhlom. Tento výkon však niekedy 

nestačí a je potrebná ďalšia glaukómová operácia. Načasovanie operácie katarakty a 

glaukómovej operácie významne vplývajú na výskyt komplikácií a pooperačné výsledky. 

Realizácia operácie katarakty pred glaukómovou operáciou je spojená s menším percentom 

komplikácií. Naopak trabekulektómia po operácii katarakty je náročnejšia a môže byť spojená 

so zlyhaním filtrácie v pooperačnom období (194).  

 

9.1.3 Štruktúrne abnormality 

Operácia katarakty u očí so štruktúrnymi abnormalitami, napríklad pseudoexfoliatívny 

syndróm (PEX) alebo opacity rohovky sú náročnejšie na prevedenie, sú spojené so zvýšeným 

peroperačným rizikom (195).  Očné prejavy Marfanovho syndrómu zahŕňajú ektopiu šošovky, 

oslabenie zonúl, astigmatizmus a vyrovnanie kurvatúry rohovky. Hlavnou indikáciou k operácii 

u takto postihnutých očí je subluxovanie šošovky a následný iregulárny astigmatizmus. Z 

peroperačných komplikácií je to strata sklovca, ruptúra zonúl a zväčšenie kapsulotómie. Medzi 

pooperačnými komplikáciami môžeme pozorovať najmä inkarceráciu sklovca do operačnej 

rany, prolaps dúhovky a edém rohovky, hyfému a chronickú iritídu. Podobné komplikácie sú 

spojené aj s homocysteinémiou (196). 

Opacity rohovky zhoršujú viditeľnosť počas operácie. Pri výrazných zákaloch je možné 

zrealizovať spolu s operáciou katarakty aj keratoplastiku. Tento výkon je síce spojený s vyšším 

rizikom komplikácií, ale rýchlejšou rehabilitáciou videnia v pooperačnom období (197).   

U očí s ťažkou myopiou počas operácie pozorujeme prehĺbenú prednú komoru 

spôsobujúcu „trampolínové“ pohyby predného puzdra a zvýšené riziko ruptúry zadného puzdra 

(ZP). Sklovec je často degenerovaný (likvifikovaný) a spolupodieľa sa na zvýšenom riziku 

straty fragmentov jadra v prípade ruptúry ZP (198). 

 

9.2 Peroperačné komplikácie 

Najčastejšou peroperačnou komplikáciou je ruptúra zadného puzdra (ZP), zatiaľ čo 

propulzívne krvácanie je tým najobávanejším. 
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9.2.1 Ruptúra zadného puzdra 

Chirurgické riešenie ruptúry ZP závisí od štádia, v ktorom vznikne. Kľúčom k prevencii 

je vytvorenie intaktného okraja kapsulorhexy a vyhýbanie sa hydrodisekcii, ak sú prítomné 

defekty v ZP. Niektoré typy katarákt predstavujú vyššie riziko. Patria sem napríklad zadné 

polárne a brunescentné katarakty. V týchto prípadoch treba pred operáciou zvážiť riziko vzniku 

ruptúry ZP a jeho dôsledky (198).  

Fakoemulzifikácia posledných fragmentov jadra, pulírovanie ZP a inzercia fako sondy 

do oka sú štádiami operácie s najvyšším rizikom vzniku ruptúry ZP. Jedným z ďalších faktorov 

vplývajúcich na vznik ruptúry ZP sú aj skúsenosti chirurga (199).  

Keďže každý manéver v oku pri nerozpoznaní ruptúry ZP môže rýchlo zväčšiť veľkosť 

otvoru v ZP a spôsobiť ďalšie komplikácie (utopenie častí jadra v sklovci alebo prolaps 

sklovca), je veľmi dôležité rozpoznať ruptúru ihneď. Použitím disperzného viskoelastického 

materiálu pod jadro šošovky môžeme zabrániť spadnutiu častí jadra do sklovca (198). 

 

9.2.2 Strata sklovca 

Pri nekomplikovanom priebehu operácie katarakty neporušené ZP je anatomická bariéra 

oddeľujúca sklovec od šošovky umožňujúca nekomplikovanú fragmentáciu, aspiráciu šošovky 

a implantáciu IOL. Strata sklovca počas operácie je asociovaná s vyšším rizikom pooperačných 

komplikácií ako cystoidný edém makuly (CEM), odlúčenie sietnice a vzniku endoftalmitídy 

(198). Pri podozrení na stratu sklovca najčastejšie cez otvor v ZP by sa mala prerušiť 

fakoemulzifikácia, do prednej očnej komory je potrebné aplikovať viskoelastický materiál, aby 

sa zabránilo prolapsu sklovca a aby sa zabezpečilo odstránenie celej šošovky z oka. Je dôležité 

odstrániť všetok sklovec z prednej komory a dokončenie odstránenia zvyškov šošovky s 

následnou implantáciou IOL. Za rizikové faktory považujeme vyšší vek, ženské pohlavie, malú 

kaspulorexu, úzku zrenicu, pseudoexfoliatívny syndróm a myopiu (200). 

 

9.2.3  Ponechané fragmenty šošovky (Retained lens fragments) 

V porovnaní s ECCE je fakoemulzifikácia spojená s nižším výskytom CEM, odlúčenia 

sietnice, prolapsu dúhovky a odlúčenia cievovky. Napriek tomu fakoemulzifikácia je spojená 

so zvýšeným rizikom ponechania fragmentov šošovky v oku po operácií.  Vyskytuje sa u menej 

ako 1 % operácií, ale v pooperačnom období môže spôsobovať bolesť, edém rohovky, 

vnútroočný zápal, zvýšenie vútroočného tlaku, CEM a odlúčenie sietnice. Dobrý manažment 

týchto ponechaných fragmentov začína ihneď po detekcii ruptúry ZP a odstránení 
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prolabovaného sklovca z PK a operačnej rany, ak sú prítomné. Ak sú vlákna sklovca ťažko 

viditeľné, na ich vizualizáciu a uľahčenie extrakcie možno použiť instiláciu riedeného 

triamcinolónu. Hneď, ako je predný sklovec úplne vyčistený, chirurg zvažuje implantáciu IOL 

(201). 

Malé množstvo mäkkých kortikálnych hmôt sa môže vstrebať spontánne a nemusí vyžadovať 

žiadny chirurgický zákrok. Takýmto pacientom môžu byť predpísané lokálne protizápalové 

kvapky a sú sledovaní kvôli postoperačným komplikáciám ako napríklad CEM, odlúčenie 

sietnice a iné. Ak je prítomné väčšie množstvo kortikálnych hmôt alebo časti jadra, chirurg by 

mal vykonať pars plana vitrektómiu. Odstránením týchto častíc sa zvyšujú šance na dobrú 

zrakovú ostrosť v pooperačnom období, znižuje sa edém rohovky a riziko rozvoja vnútroočného 

zápalu (201). 

 

9.2.4 Uvoľnenie závesného aparátu 

Trauma, PEX alebo Marfanov syndróm zvyšujú riziko dehiscencie zonúl počas 

chirurgického výkonu. Menežment komplikácie závisí od jej rozsahu. Pri lokalizovanom 

rozsahu je možné použiť kapsulárny tenzný prstenec (CTR) (202). 

Pri predoperačnom vyšetrení štrbinovou lampou je pacient inštruovaný, aby pohyboval očami 

a vyšetrujúci skontroluje, či sa v zrenici hýbe (zachvieva) šošovka. Zachvievanie  šošovky 

naznačuje uvoľnené zonuly - fakodonézu. U týchto pacientov sa musí naplánovať použitie CTR 

(202). Fakodonézu niekedy zistíme až počas operácie, často až po odstránení kortexu šošovky 

(202). 

 

9.2.5 Propulzívne krvácanie 

Vyšší vek a ateroskleróza zvyšujú riziko propulzívneho krvácania. Očné rizikové 

faktory sú propulzívne krvácanie v minulosti, glaukóm, vysoký vnútroočný tlak (VOT), slabá 

sklerálna rigidita a vysoká krátkozrakosť. Okrem toho sa môžu vyskytnúť peroperačné faktory 

ako je rýchly vzostup krvného tlaku, silný kašeľ alebo stláčanie mihalnice pacientom 

(blefarospazmus) (203).  

V prípade vzniku je najdôležitejšie ihneď zvýšiť vnútroočný tlak a tým zastaviť 

krvácanie. Výsledok propulzívneho krvácania závisí od fázy operácie, v ktorej vzniklo, od 

diametru prasknutých ciev a rýchlej reakcie a postupu chirurga. Táto komplikácia sa môže 

objaviť pri všetkých typoch vnútroočných operácií, ale vzhľadom na jej nízku prevalenciu a jej 

závažné následky sú chirurgovia často nepripravení, keď sa objaví propulzívne krvácanie (203). 
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Incízia očnej gule spôsobí náhlu hypotóniu a pokles VOT na atmosférickú úroveň. V 

dôsledku toho cievy vo vnútri oka strácajú svoju oporu, čo vyvoláva prasknutie ciliárnej cievy. 

Výsledná subchoroidálna akumulácia krvi naťahuje sietnicu a cievovku a spôsobuje roztrhnutie 

ďalších zadných ciliárnych ciev. Táto kaskáda trhania ciev a vznik subchoroidálneho krvácania 

môže v konečnom dôsledku skončiť extrúziou celého vnútroočného obsahu. Pri operácii 

katarakty pomocou fakoemulzifikácie sa táto komplikácia prejavuje plytkou prednou komorou 

a stvrdnutím očnej gule (204). 

Keď je chirurg konfrontovaný s propulzívnym krvácaním, primárnym cieľom je okamžite 

zastaviť vnútroočné krvácanie. Spôsoby, ako to dosiahnuť, sú rýchle zašitie alebo priame 

zakrytie tržnej rany prstom, aby sa upchala. Následne sa odporúča vytvoriť zadnú sklerotómiu  

a zabezpečiť vonkajšiu drenáž krvácania, čo zase môže zabrániť zdvihnutiu cievovky a sietnice 

(203). 

 

9.2.6 Prolabs dúhovky 

Táto komplikácia často vzniká v dôsledku syndrómu floppy iris alebo miózy počas 

operácie. Závažné pooperačné poškodenie zraku v dôsledku prolapsu dúhovky sa nevyskytuje 

často, ale chirurgovia by mali vedieť, že táto peroperačná komplikácia, najmä ak nie je 

adekvátne zvládnutá, môže viesť k následnej chirurgickej katastrofe (205). 

Príčinou prolapsu dúhovky z rany je tlakový gradient. Pri náprave tejto komplikácie musí 

chirurg určiť príčinu a potom vyrovnať tento tlakový rozdiel. Niektoré situácie sú spojené s 

vyšším rizikom prolapsu dúhovky (205): 

 

• Hydrodisekcia 

• Implantácia vnútroočnej šošovky 

• Nesprávne smerovanie tekutiny 

• Intraoperačná mióza a syndróm floppy iris 

• Prasknutie kapsuly a hydratácia sklovca 

• Presakujúca rana 

• Valsalvov manéver  

• propulzívne krvácanie 

• Nadmerné množstvo retrobulbárneho anestetika 

• Plytká predná komora 

• Defekty v dúhovke. 
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Intuitívne len zasunutie dúhovky späť cez primárny rez by bolo jednoduché riešenie. 

Tejto akcii sa však treba vyhnúť, nielenže to môže poškodiť samotnú dúhovku, ale dúhovka 

opäť prolabuje, pretože je z rôznych príčin stále prítomný tlakový gradient. Pri riešení tejto 

komplikácie sa treba spoliehať najskôr na úpravu tlakového rozdielu a až potom pokračovať v 

operácii (194, 202). 

Zriedkavo dokonca aj po snahe vyriešiť základnú príčinu, môže dúhovka zostať v reze. 

V tejto situácii sa chirurg môže pokúsiť jemne reponovať dúhovku cez paracentézu späť do jej 

anatomickej polohy. Toto by sa malo vykonať tupým nástrojom. Keď sa dúhovka vráti do svojej 

prirodzenej polohy, je dôležité zabrániť opätovnému výskytu tejto komplikácie. Takéto 

opatrenia môžu zahŕňať zníženie výšky fľaše alebo zníženie prietoku a vákua pri 

fakoemulzifikácii (202). 

 

 

9.3 Pooperačné komplikácie 

Najčastejšou komplikáciou, ktorá sa môže vyvinúť po operácii katarakty, je opacifikácia 

zadného puzdra (PCO), ktorá sa rozvinie po dvoch až piatich rokoch od operácie sivého zákalu 

u 20 % – 50 % pacientov. Aj keď bolo zdokumentované, že výskyt PCO v poslednom čase 

klesol, nie sú k dispozícii žiadne presvedčivé dôkazy a zistený pokles môže odrážať iba neskorší 

nástup PCO (67). Cystoidný edém makuly je jednou z najčastejších príčin straty zraku po 

amócii sietnice. Použitie fakoemulzifikácie znížilo výskyt pseudofakického CEM na 0,1 % – 

3,8 % (206). 

 

9.3.1 Opacifikácie zadného puzdra 

Mladý vek je hlavným rizikovým faktorom rozvoja opacít. Deti majú podstatne vyšší 

výskyt a skorší nástup PCO. U detí sa môže vyskytovať až v 100 % (75). Súčasne pridružené 

ochorenia ako je diabetes mellitus, uveitída, retinitis pigmentosa, myotonická dystrofia a 

traumatická katarakta sú ďalšími potenciálnymi rizikovými faktormi ich vzniku (207). 

Takzvaná „sekundárna katarakta“ je výsledkom migrácie a proliferácie epiteliálnych buniek 

šošovky po zadnom puzdre. Klinicky sa prejavuje ako hmlisté alebo rozostrené videnie najmä 

vtedy, keď opacity zasahujú do zrakovej osi oka. Najčastejšou používanou liečebnou metódou 

je Nd:YAG kapsulotómia, neinvazívna rýchla a efektívna procedúra. Pars plana vitrektómia a 

kapsulektómia je náročnejší chirurgický postup, ktorý je určená pre oči neschopné podstúpiť 

Nd:YAG kapsulotómiu alebo ak je puzdro tak zmenené, že sa nedá vyformovať laserom otvor 
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do zadného puzdra (192). Ďalšou možnosťou je dočistenie PCO pomocou bimanuálnej irigo-

aspirácie. 

V profylaxii najvýznamnejšiu úlohu zohráva výber IOL. Vnútroočné šošovky s nie 

zaoblenými, ale s ostrými hranami, majú nižšie riziko vzniku PCO a sú spojené s lepšou 

pooperačnou zrakovou ostrosťou. V tomto prípade ostré hrany IOL sú mechanickou bariérou 

pre rast buniek pod telo IOL (208). V niektorých štúdiách bol popísaný nižší výskyt PCO pri 

použití hydrofóbnej vnútroočnej šošovky. Peroperačné postupy na prevenciu PCO zahŕňajú 

adekvátnu hydrodisekciu, kompletné vyčistenie kôry a starostlivé pulírovanie puzdra šošovky, 

aby sa znížil počet zvyškových epiteliálnych buniek na zadnej kapsule. Oválny okraj 

kapsulorhexy o niečo menší ako optika IOL a priľnavosť IOL k zadnej kapsule mechanicky 

bráni migrácii epiteliálnych buniek a zápalových mediátorov (84). 

 

9.3.2 Cystoidný edém makuly 

Výskyt CEM po operácii sivého zákalu sa zvyšuje s vekom (206). Faktory súvisiace s 

chirurgickým zákrokom spojené s pooperačným CEM sú ruptúra ZP, strata sklovca, prolaps 

dúhovky, retained lens fragment, nutnosť vykonania PPV po operácii, dislokácia vnútroočnej 

šošovky, včasná pooperačná kapsulotómia a vnútroočná šošovka fixovaná na dúhovku. 

Antiglaukomatiká, ako latanoprost alebo timolol, sú tiež spojené so zvýšeným výskytom CME 

po operácii katarakty. Uveitída a diabetes mellitus, sú ďalšími rizikovými faktormi (209). 

Etiológia pseudofakického CEM je multifaktoriálna a závisí od určitých očných a 

systémových predpokladov, peroperačnej náročnosti a iných rizikových faktorov. Zápal, 

trakcia sklovca a hypotónia sú považované za dôležité faktory v patofyziológii CEM. Ako 

základný mechanizmus sa však predpokladá zápal predného segmentu oka vyvolaný 

operačným zákrokom. Endogénne zápalové mediátory ako prostaglandíny a iné rôzne cytokíny, 

ovplyvňujúce permeabilitu perifoveálnych retinálnych kapilár,  vedú k ich narušeniu a 

následnému edému (209). 

Včasné rozpoznanie a liečba diabetickej retinopatie (DR) alebo makulopatie pred 

operáciou katarakty má významný vplyv na pooperačné výsledky, hlavne výskyt edému. Štúdie 

ukázali, že moderné nekomplikované operácie katarakty s fakoemulzifikáciou nespôsobujú 

progresiu DR. Štúdie uvádzajú, že pooperačné zhoršenie DR je spojené hlavne s 

nekontrolovanou hyperglykémiou (210). 

Adekvátna liečba edému makuly pred operáciou katarakty je nevyhnutná, pretože 

akákoľvek makulopatia sa môže pooperačne zhoršiť a viesť k zlej zrakovej ostrosti po operácii. 

V určitých rizikových prípadoch (DR, vlhká forma vekom podmienenej degenerácii makuly) 
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sa predoperačne používa laserová fotokoagulácia sietnice alebo intravitreálna liečba blokátormi 

cievneho endotelového rastového faktoru alebo steroidmi. Použitie  ranibizumabu intravitreálne 

počas operácie pri už existujúcom diabetickom edéme makuly je účinnejšie ako pred alebo po 

operácii. V takýchto prípadoch je však potrebná následná dlhodobá liečba. Predoperačná liečba 

nesteroidnými protizápalovými liekmi, ako diklofenak, bromfenak alebo nepafenak, u 

pacientov už s existujúcou DR znižuje riziko vzniku edému makuly v pooperačnom obodobí 

(210).  

U očí už s existujúcou uveitídou sa po operácii katarakty často vyvinie CEM. Extrakcia 

katarakty pri uveitíde bola historicky považovaná za vysoko rizikovú operáciu so závažnými 

komplikáciami. Našťastie moderné chirurgické metódy umožňujú pacientom s uveitídou 

podstúpiť operáciu s minimálnym rizikom. Takíto pacienti však často vyžadujú perioperačnú 

protizápalovú liečbu s perorálnymi kortikosteroidmi (209). 

V diagnostike sa opierame najmä o nález na OCT a fluoresceínovú angiografiu. 

Komplikácia bola často prehliadaná, ale častejšie používanie pooperačného OCT vyšetrenia 

spôsobilo, že CEM je rozpoznávaný skôr a častejšie. Pokles zrakovej ostrosti s možnou 

metamorfopsiou a zníženou kontrastnou citlivosťou, oftalmoskopicky a hlavne na OCT 

viditeľné cysty, petaloidné presakovanie na fluoresceínovej angiografii sú hlavné znaky CEM 

(209). 

Pseudofakický CEM je často mierny a spontánne ustúpi, preto vyhodnotenie účinku 

použitých liečiv je náročné. V liečbe sa používajú najmä lokálne glukokortikoidy a nesteridné 

antiflogistiká (211). Cystoidný edém makuly nereagujúci na lokálnu liečbu môže vyžadovať 

použitie periokulárnych a intravitreálnych kortikosteroidov (209). 

 

9.3.3 Odlúpenie sietnice 

Odlúpenie sietnice (OS) je zrak ohrozujúca komplikácia, ktorá sa vyskytuje asi u 1% 

pacientov po operácii sivého zákalu. Rizikové faktory pre odlúpenie sietnice (OS) sú nízky vek, 

mužské pohlavie, predĺžená axiálna os oka, periférne degenerácie, strata sklovca peroperačne, 

ruptúra ZP a laserová kapsulotómia PCO. Relatívne riziko pre vznik OS je štyrikrát vyššie po 

operácii katarakty ako u neoperovaných očí (212). 

Asymptomatické periférne patológie na sietnici nie vždy vyžadujú liečbu, preto je potrebné 

hodnotiť pacientov podľa rizikových faktorov. Hodnotí sa výskyt OS na druhom oku, predĺženú 

axiálna os, trauma a systémové ochorenia. Periférne mriežkové degenerácie, periférne cysty 

sietnice a zonulárne trakcie zvyčajne vyžadujú liečbu (213). Trhliny sietnice bez OS sa väčšinou 

ošetrujú pomocou laserovej fotokoagulácie. Chirurgické postupy pri OS zahŕňajú extrabulbárne 
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výkony (napr., serkláž, plombáž) a intrabulbárne (napr., pneumatická retinopexia, pars plana 

vitrektómia,...) (213). Intra a extrabulbárne výkony možno vzájomne kombinovať. Hoci 

nekomplikované prípady OS majú úspešnosť chirurgického zákroku asi 90 %, pooperačná 

zraková ostrosť značne závisí od anatomického stavu pred operáciou. Zhodnotenie stavu fovey 

je najdôležitejším prognostickým faktorom. Lepšia zraková ostrosť po operácii býva dosiahnutá 

u OS s priloženou foveou. Pacienti s odlúčenou foveou nezriedka končia po operácii so 

zlepšenou zrakovou ostrosťou, ale stále nižšou ako pred operáciou (212). 

 

9.3.4 Zápalové komplikácie 

Toxický syndróm predného sygmentu (TASS) sa väčšinou prejaví znížením zrakovej 

ostrosti, výrazným opuchom rohovky a hypopyonom s nástupom najčastejšie medzi 12 – 24 

hodinami po operácii katarakty. Najčastejšími faktormi spojenými s TASS sú nedostatočná 

sterilizácia alebo kontaminácia chirurgických nástrojov, kontaminované vnútroočné šošovky a 

nežiadúce liekové reakcie. Môže to byť spôsobené príliš nízkym pH roztokov aplikovaných do 

oka počas operácie (214). V liečbe sa používajú topické kortikosteroidy, pri refraktérnych 

stavoch sú odporúčané kortikosteroidy subkonjunktiválne. Typickým znakom TASS, čo je aj 

diferenciálno-diagnostický postup na rozlíšenie od endoftalmitídy, sú negatívne výsledky 

mikrobiologickej kultivácie a dobrá odpoveď na liečbu lokálnymi korikosteroidmi. 

Širokospektrálne ATB je možné pridať vtedy, keď nemožno jednoznačne odlíšiť infekčnú 

endoftalmitídu, pretože až u 30 % kultivácií pri endoftalmitídach nezistíme pôvodcu zápalu 

(215). Intrakamerálne podávaný rekombinantný aktivátor tkanivového plazminogénu sa 

aplikuje v prípade závažných a/alebo refraktérnych fibrínových reakcií (216). Časté sledovanie 

pacienta je veľmi dôležité, aby sa zistila účinnosť liečby. Zhoršovanie zápalu môže vyžadovať 

zopakovanie vzoriek kultivácie na vylúčenie infekčnej etiológie. Ďalšou možnosťou zvládania 

zhoršujúceho sa zápalu môžu byť aj výplachy prednej komory alebo výmena umelej 

vnútroočnej šošovky (214, 215). Menej závažné prípady TASS ustúpia často bez trvalého 

poškodenia, pri ťažkých priebehoch s ireverzibilným poškodením endotelu môže byť 

indikovaná transplantácia rohovky. Ako ďalšie komplikácie spôsobené TASS sa môžu 

vyskytovať glaukóm a CEM (214). 

Endoftalmitída je zrak ohrozujúce zápalové ochorenie vnútroočných štruktúr oka. 

Rizikovými faktormi sú pokročilý vek, bydlisko na vidieku, mužské pohlavie a ochorenia 

spojené s imunosupresiou (217, 218). Peroperačné rizikové faktory ako intrakapsulárna 

operácia šošovky, strata sklovca a vitrektómia počas operácie katarakty sú tiež potenciálnymi 

rizikovými faktormi pre rozvoj endoftalmitídy. Silikónové IOL a PMMA IOL sú spojené s 
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endoftalmitídou častejšie ako akrylové. Extraokulárne oftalmologické zákroky počas operácie 

katarakty tiež podstatne zvyšujú riziko vzniku endoftalmitídy (218). Niektorí pacienti môžu po 

rozvoji endoftalmitídy stratiť zrakovú ostrosť, nie sú schopní rozoznávať ani svetlo. Približne 

40 % postihnutých očí má výrazný pokles zrakovej ostrosti (< 20/200) a len asi 30 % dosiahne 

zrakovú ostrosť lepšiu ako 20/40.Výskyt endoftalmitídy sa uvádza u 0,03 - 0,050 % pacientov 

po operácii katarakty (219). Iné štúdie uvádzajú výskyt, ktorý sa pohybuje od 0,04 % - 0,2 % 

(220). 

Najčastejšími patogénmi sú gram pozitívne koaguláza–negatívne stafylokoky, bežne 

prítomné na koži pacienta. Staphylococcus aureus a streptokoky sú ďalšie často vykultivované 

baktérie. Na základe týchto poznatkov môžeme predpokladať, že peroperačná kontaminácia 

vnútroočných štruktúr bakteriálnou kožnou flórou je kľúčovým faktorom v etiológii vzniku 

endoftalmitídy po operácii katarakty. Enterokoky sú častým patogénom vďaka svojej 

rezistencii na cefuroxim. Gramnegatívne baktérie a huby Candida albicans sú ďalšími možnými 

pôvodcami infekčnej endoftalmitídy (217). 

Profylaktické opatrenia na prevenciu endoftalmitíd získali pri rastúcom počte operácii 

sivého zákalu na význame. Na začiatku operácie je kruciálna dôsledná hygiena mihalníc a 

výplach spojovkového vaku roztokom povidon - jodidu (Betadine) (218). V roku 2015 Sharma 

et al. zistili, že aplikácia moxifloxacínu lokálne alebo perorálne môže zvýšiť intrakamerálnu 

koncentráciu antibiotika, ktorá je dostatočne vysokú na to, aby sa zabránilo rozmnožovaniu 

baktérií. V štúdii na 600 000 očiach sa zistilo, že zavedením používania moxifloxacínu 

intrakamerálne sa znížil 3,5 - násobne výskyt pooperačných endoftalmitíd po operácii 

katarakty. Na záver operačného zákroku sa odporúča aplikovať antibiotiká, buď ako bolus 

intrakamerálne, alebo môžu byť pridané do irigačných roztokov (221). Odporúčania na 

aplikáciu intrakamerálnych antibiotík nie sú jednoznačné odporúčané. Aplikácia 

intrakamerálnych ATB je dokázateľne spojená so zníženým výskytom endoftalmitíd. Ich prínos 

v profylaxii nebol potvrdený iba v ojedinelých štúdiách (222). Ďalšími faktormi 

ovplyvňujúcimi menší výskyt endoftalmitíd môžu byť pokroky v chirurgických technikách a  

kvalitnejšie vnútroočné šošovky (220).  

Aj s použitím intrakamerálnych antibiotík môžu byť spojené rôzne nežiaduce účinky. 

Očná toxicita cefuroximu je veľmi nízka, ale pri vysokých dávkach môže viesť k vzniku TASS. 

Aj keď výsledky sú nejednoznačné, sú hlásené ojedinelé prípady po intrakamerálne aplikácii 

cefuroximu (214). Iné antibiotiká, ako napríklad - gentamicín - majú oveľa vyššiu toxicitu a je 

u nich riziko TASS výrazne vyššie (214). Na trhu je dostupný aj originálne pripravovaný 
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cefuroxim na intrakamerálnu aplikáciu, ktorý zabraňuje vzniku nežiaducich účinkov spojených 

s toxicitou lieku (223). 

Pri stanovení diagnózy endoftalmitídy sa opierame o lokálny nález, ultrazvukové 

vyšetrenie a následnú kultiváciu tekutiny z prednej komory a/alebo zo sklovca. Takmer jedna 

tretina vzoriek je však kultivačne negatívna (217). 

Základným liečebným postupom je vnútroočné podávanie ATB, ako aj systémové 

podávanie ATB pri závažných stavoch. Pri závažných zápalových stavoch sa odporúča súčasne 

podávať glukokortikoidy lokálne aj systémovo. Podľa odporúčaní Európskej spoločnosti 

kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ESCRS) je prvou voľbou intravitreálnych antibiotík 

vankomycin 1mg a ceftazidím 2,25 mg (224). V prípade podozrenia na mykotickú infekciu je 

možno podať napr., amfotericin v dávke 5 alebo 10 μg (224). Podľa reakcie na liečbu je možné 

injekcie ATB opakovať o 36 -  72 hodín. Európska spoločnosť kataraktovej a refrakčnej 

chirurgie odporúča podávanie systémových antibiotík v akútnom štádiu, ale ich účinok na 

zlepšenie zrakovej ostrosti sa nedokázal. Rýchla a  kompletná PPV je zlatým štandardom pri 

liečbe závažných foriem spojených s výrazným poklesom zrakovej ostrosti  alebo rezistencii na 

liečbu (217). 
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10 Katarakta u detí  

Katarakta je hlavnou operabilnou  príčinou slepoty v detskom veku. Môže byť izolovaná 

alebo spojená s mnohými ochoreniami, vrátane chromozomálnych abnormalít, systémových 

syndrómov a chorôb, s infekciou, s traumou alebo po expozícii žiarenia. Môže byť tiež spojená 

s inými očnými anomáliami, vrátane perzistujúcej fetálnej vaskulatúry, dysgenézy predného 

segmentu, anirídie, kolobómu sietnice alebo zrakového nervu. Takmer vo všetkých prípadoch 

katarakty pri systémovom ochorení sú katarakty bilaterálne, avšak nie je pravidlo že každá 

obojstranná katarakta je podmienená systémovým ochorením (225). 

Katarakta v detskom veku môže byť vrodená alebo získaná. Vo všeobecnosti platí, že čím 

je skorší nástup ochorenia, má tým väčší amblyogénny charakter, preto slepote pri detskej 

katarakte sa dá predchádzať včasnou diagnostikou a vhodným manažmentom liečby. Väčšina 

prípadov je diagnostikovaná pri bežnom skríningu v pôrodnici, zatiaľ čo niektoré môžu byť 

diagnostikované neskôr, potom čo rodičia spozorujú škúlenie alebo leukokóriu. Chirurgia 

detskej katarakty prináša mnohé výzvy, od predoperačnej prípravy cez chirurgické prevedenie 

až po pooperačný manažment ošetrovania a správnu korekciu pooperačnej refrakcie aj snahu 

zabrániť vzniku ťažkej amblyopie (226). 

Prevalencia slepoty u detí sa odhaduje na 0,7 / 1 000. To znamená, že na celom svete je 

odhadom 1,4 milióna slepých detí, z čoho približne v 14% bola príčinou katarakta (227). 

 

10.1 Skríning 

Na Slovensku sa vykonáva skríning pre vrodenú kataraktu každému novorodencovi pred 

prepustením z neonatologického oddelenia, ideálne v prvých dňoch života, v ťažkých stavoch 

najneskôr do 3 - 4 týždňa. Skríning vykonáva lekár neonatologického oddelenia pomocou 

priameho oftalmoskopu, vybavením červeného reflexu bez mydriázy. Test na skríning 

katarakty je negatívny, ak je červený reflex výbavný (optické médiá sú číre). Test na skríning 

katarakty je pozitívny, ak je červený reflex nevýbavný. V prípade nejasného výsledku sa 

vyšetrenie opakuje oftalmológ v mydriáze. V prípade pozitívneho skríningového testu je nutné 

najneskôr do týždňa odborné vyšetrenie oftalmológom. Ak je vrodená katarakta potvrdená, je 

potrebné zvážiť operačný výkon do 4. – 8. týždňa života na oftalmologickom pracovisku 

príslušnej spádovej oblasti (Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky pre skríning vrodenej katarakty u novorodencov 32322 - 1/2005 - OZS. 2006).  
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10.2 Vyšetrenie 

Samotná prítomnosť katarakty nenaznačuje, že je hneď potrebné chirurgické odstránenie. 

To vyžaduje posúdenie veľkosti a lokalizácie zákalu a posúdenie nakoľko prekáža v optickej 

osi. U malých detí vieme zrakovú ostrosť zhodnotiť len orientačne, avšak vo všeobecnosti platí, 

že opacity na prednom puzdre signifikantne neprekážajú, kým neprekrývajú celú pupilu. 

Centrálne a zadné opacity dostatočnej denzity sú zvyčajne signifikantné pri diametri 3 mm 

a viac. Čiastočný zákal šošovky je preto potrebné okrem mydriázy vyšetriť aj v úzkej zrenici. 

Strabizmus je jedným zo znakov, že zákal signifikantne prekáža. 

Vyšetrenie realizujeme pomocou štrbinovej lampy, či už ručnej u malých detí alebo 

klasickej pri väčších spolupracujúcich deťoch. Okrem zakalenej šošovky môžeme nachádzať aj 

iné asociované abnormality predného segmentu ako perzistujúcu pupilárnu membránu, 

Petersovu anomáliu predného segmentu (irido- keratolentikulárny dotyk) alebo pozostatok 

z fetálnej vaskulatúry tzv. perzistujúci hyperplastický primárny sklovec. Ak nález na prednom 

segmente neumožňuje vyšetriť očné pozadie, realizujeme ultrozvukový B-scan.  

Lokalizácia a morfológia katarakty môžu poskytnúť informácie o jej etiológii, nástupe a 

prognóze. Aj keď na podklade základných údajov a vyšetrení je 60 % detských katarákt 

idiopatických (228). Avšak vo všetkých prípadoch so suspektnou perinatálnou infekciou, 

mikrocefáliou, poruchou sluchu, vývojovými abnormalitami srdca a zaostávaním vývinu by 

mali byť pacienti vyšetrení na varicellu, herpes simplex, rubeolu, cytomegalovírus, 

toxoplazmózu a syfilis (TORCHS) (229). Genetické vyšetrenie je nápomocné pri diagnostike 

asociovaných syndrómov. Geneticky podmienených kongenitálnych katarákt je 8 % - 29 %, 

pričom väčšina je autozomálne dominantná (230). 

Predná polárna katarakta je kongenitálna, nezvykne progredovať a väčšinou signifikantne 

neprekáža. Avšak v unilaterálnom prípade môže spôsobovať anizometropiu, ktorá môže viesť 

k vzniku amblyopie. Môže sa vyskytovať u pacientov s anirídiou (231). Zadnú polárnu 

kataraktu niekedy ťažko odlíšiť od zadnej subkapsulárnej. Môžu byť podmienené mutáciou 

v PITX3 géne (232). Predná pyramidálna katarakta, ako napovedá jej názov, má ihlanový tvar 

projikujúci sa do prednej komory. Má amblyogénny charakter a tendenciu progredovať. Môže 

sa vyskytovať u pacientov s Ehlers- Danlosovým syndrómom (232). 

Nukleárna katarakta predstavuje zákal v jadre šošovky. Denzita a veľkosť môžu byť 

rôzne. Môžu byť dedičné alebo sporadické. Častejšie ich diagnostikujeme bilaterálne. Napriek 

tomu, že sú kongenitálne, ich denzita po pôrode nemusí byť signifikantná. Oči s nukleárnou 

kataraktou bývajú menšie a hrozí tam vyššie riziko vzniku glaukómu v neskoršom veku. 
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Lamelárna (perinukleárna) katarakta je okrúhleho tvaru. Zákal postihuje jednu alebo viac 

vrstiev okolo jadra. Býva väčšieho diametra - 5 mm a viac. Častejšie sa vyskytuje bilaterálne. 

Bulbus s takouto kataraktou nezvykne byť patologickej konfigurácie v zmysle mikroftalmu. 

Keďže tento typ zákalu spravidla nastupuje až po upevnení fixačného reflexu, pacienti majú 

lepšiu zrakovú prognózu ako u katarákt, ktoré nastupujú skôr. Difúzna alebo totálna katarakta 

je najčastejšia kongenitálna forma až v 54% (233). Majú najvyšší amblyogénny charakter. 

Často ich diagnostikujeme u pacientov s Downovým syndrómom a kongenitálnou rubeolou 

(232). Katarakta olejovej kvapky sa môže vyskytnúť už v prvých týždňoch života u pacientov 

s metabolickým ochorením, galaktosémiou. Má tvar jemnej vakuolky na zadnom kortexe 

šošovky, môže progredovať do lamelárnej až totálnej katarakty unilaterálne alebo bilaterálne. 

Pri správnej metabolickej kompenzácii môže nález aj vymiznúť(234). Predná subkapsulárna 

katarakta býva spojená s uveitídou, traumou, ožarovaním a atopickou dermatitídou. 

Slnečnicová katarakta je typ prednej subkapsulárnej katarakty pozorovanej takmer výlučne pri 

Wilsonovej chorobe, autozomálne-recesívnej poruche metabolizmu medi, ktorá vedie k jej 

akumulácii v pečeni a bazálnych gangliách. Tento typ katarakty je tiež reverzibilný pri liečbe 

penicilamínom (235). Zadná subkapsulárna katarakta môže byť spôsobená liekmi (najčastejšie 

steroidmi) alebo komplikáciou radiačnej terapie pre očné nádory, resp., nádory okolia očí. 

Môžu sa však vyskytnúť aj pri  Turnerovom syndróme, Fábryho chorobe, Bardet – Biedlovom 

syndróme a neurofibromatóze typu 2 (232). Membranóznu kataraktu tvoria diskovité opacity 

vytvorené po spontánnej resorpcii šošovkových hmôt. Vyskytujú sa pri Hallermannovom-

Streiffovom syndróme, u detí s vrodeným syndrómom rubeoly, s Loweho syndrómom 

a perzistentnou fetálnou vaskulatúrou (232). Klinovité katarakty sú čiastočné šošovkové 

zákaly, zvyčajne spojené so Sticklerovým syndrómom, Conradiho-Hünermannovým 

syndrómom, neurofibromatózou typu 2 a Fabryho chorobou (236). Suturálna katarakta sú 

vizuálne nesignifikatné zakalenia pozdĺž Y-stehov šošovky. Často sú diagnostikované ako 

náhodný nález. Boli opísané u žien prenášačiek pri Nance - Horanovom syndróme, zatiaľ čo u 

postihnutých mužov sa mutácia prejavuje  hustou vizuálne signifikantnou kataraktou (227). 

 

10.3 Manažment a liečba 

10.3.1 Konzervatívna liečba 

Ku konzervatívnej liečbe pristupujeme u vizuálne nesignifikantných katarákt, ktoré nie 

sú indikované k chirurgickému výkonu. Zákaly periférnych častí šošovky, bodové zakalenie s 

intervenujúcimi priehľadnými zónami a zakalenie s priemerom menej ako 3 mm možno 

sledovať a venovať sa prevencii  vzniku amblyopie pomocou oklúznej liečby a správnej 
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okuliarovej korekcie. Napríklad, predné polárne a pyramídové katarakty nie sú samy osebe 

vizuálne signifikantné, ale môžu byť spojené s progresívnym astigmatizmom rohovky, čo môže 

viesť k zníženiu zrakovej ostrosti a vzniku amblyopie (237). Okrem toho pri malých 

centrálnych opacitách je možné dosiahnuť rozšírenie vizuálne čistej periférnej oblasti 

farmakologicky aplikáciou mydriatík.  

 

10.3.2 Chirurgická liečba 

Pre optimálny zrakový vývoj u novorodencov a malých dojčiat vizuálne signifikantná 

jednostranná katarakta by sa mala odstrániť pred dosiahnutím veku 6 týždňov, vizuálne 

signifikantné obojstranné katarakty pred dosiahnutím veku 10 týždňov. U starších detí by mala 

byť indikovaná operácia v prípade, že zrakové funkcie sú na toľko zhoršené, že zasahujú do 

vizuálnych potrieb dieťaťa. Hraničná zraková ostrosť pri bilaterálnych aj unilaterálnych 

kataraktách je 20/40 a horšie (225). Treba tiež myslieť na to, že operáciou katarakty dieťa stratí 

schopnosť akomodácie čo má tiež negatívny vplyv na vývoj zraku dieťaťa. 

 

10.3.3 Výpočet IOL a biometria 

Najnižší možný vek implantácie IOL stále ostáva kontroverznou témou. Každé 

pracovisko má svoj individuálny prístup na základe nadobudnutých skúseností, avšak je 

samozrejmé, že čím nižší vek implantácie, tým ťažšie vieme predpovedať refrakčné zmeny. 

Multicentrická randomizovaná štúdia Infant Aphakia Treatment Study porovnávala korekciu 

afakie po operácii unilaterálnej katarakty pomocou IOL alebo kontaktnou šošovkou. Výsledky 

však ukázali, že optimálne optické riešenie afakie  nie je jednoznačné (238). Prijatý minimálny 

vek implantácie IOL je 1–2 roky. Avšak stále viac chirurgov implantuje medzi šiestym 

mesiacom a prvým rokom života. Implantácia vnútroočných šošoviek vo veku menej ako 6 

mesiacov je stále kontroverzná a ostáva predmetom štúdií (239). 

Napriek rastúcej popularite primárnej implantácie u stále menších detí je vhodný výpočet IOL 

veľkou výzvou v procese manažmentu detskej katarakty. Pri výpočte IOL u detí treba zohľadniť 

viacero faktorov - vek dieťaťa v čase implantácie, odhad ďalšieho rastu oka, refrakčná hodnota 

druhého oka ako aj stav refrakcie oboch rodičov. S vekom dieťaťa sa odvíja aj cielenie 

reziduálnej pooperačnej refrakcie. Pri cielení emetropie riskujeme značnú myopiu v dospelom 

veku. Priemerná axiálna dĺžka oka novorodenca je 16,8 mm. Počas prvých rokov života 

dochádza k rýchlemu rastu očí. Axiálna dĺžka sa do 4 rokov zvyšuje na 21 mm (240). Podobne 

dochádza ku zmene zakrivenia rohovky, z 51,2 D u novorodencov na 43,5 D u dospelých (241). 
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Preto cielime skorú cieľovú refrakciu do hypermetropie, s očakávaním postupnej  

emetropizácie, avšak zas musíme čeliť riziku vzniku amblyopie. Preto väčšinu kongenitálnych 

katarákt indikovaných k operácii ponechávame afakických a refrakčný deficit korigujeme 

afakickou korekciou. Po dosiahnutí 2 až 3 rokov môžeme pacienta plánovať na sekundárnu 

implantáciu. Sekundárnu implantáciu vnútroočnej šošovky do kapsulárneho vaku je možné 

vykonať iba v skorom pooperačnom období predtým ako sa vytvoria predo-zadné kapsulárne 

adhézie, v tom prípade je implantácia do sulkusu druhou najvhodnejšou voľbou, pokiaľ máme 

zachovanú podporu kapsulárneho vaku. Ďalšou voľbou sú na dúhovku fixované IOL tzv. ,, iris-

claw“ (242). 

K výpočtu optickej mohutnosti IOL je nevyhnutné biometrické meranie. Najčastejším 

spôsobom merania AL v pediatrickej populácii je ultrazvukové meranie axiálnej dĺžky 

pomocou A-scanu, ktoré však nie je také presné v dôsledku tlaku sondy na rohovku, čomu sa 

však pri menej spolupracujúcom pacientovi len ťažko dá predísť. Malý rozdiel v meraní 

axiálnej dĺžky môže mať za následok klinicky významnú reziduálnu refrakčnú chybu. Čím je 

oko kratšie, tým je väčšia šanca, že pri chybne nameranej AL bude väčšia pooperačná refrakčná 

chyba. Chyba 1 mm môže spôsobiť rozdiel 3 - 4 D u dospelého pacienta a u detí sa zvyšuje až 

na 4 - 14 D (243). Pre presnejšie meranie môžeme vykonávať ultrazvukové meranie kontaktnou 

technikou, resp., immerzné meranie v celkovej anestézii, čo je však pre dieťa celková 

záťaž.U väčších spolupracujúcich detí je možné AL zmerať pomocou optického biometra. 

Optická biometria je založená na parciálnej koherentnej interferometrii, vyžaduje spoluprácu 

pacienta a viditeľnosť zadného pólu. Jej výhodou je, že je to bezkontaktná technika, čiže 

nedochádza k arteficiálnemu skráteniu bulbu po kontakte sondy s rohovkou a preto je 

presnejšia oproti ultrazvuku (244).  

Druhým nevyhnutným parametrom k výpočtu IOL je keratometria (K). Na meranie 

keratometrie používame klasický auto-kerato-refraktometer, poprípade, pri malých 

nespolupracujúcich deťoch používame ručný auto-kerato-refraktometer. Toto meranie je tiež 

možné vykonať v celkovej anestézii. 

Spomedzi vzorcov, ktoré sa používajú na výpočet IOL nebol doposiaľ žiaden vyvíjaný 

pre pediatrických pacientov a tiež sa štúdie jednoznačne nezhodujú v odporúčaniach, ktorý 

vzorec je pre výpočet najvhodnejší. Regresné vzorce, medzi ktoré patrí aj SRK-II, boli 

odvodené z retrospektívnej analýzy údajov veľkej skupiny dospelých pacientov, ktorí 

podstúpili operáciu. Tieto regresné vzorce boli ďalej upravené, aby sa vyhlo chybám vo výpočte 

v dôsledku osovej dĺžky, ktorá spadá mimo bežný rozsah. Keďže boli odvodzované z údajov 

dospelých pacientov a sú generačne staršie, mohli by sme predpokladať, že budú menej presné 
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ako novšie teoretické vzorce. V porovnávaní predikčnej refrakčnej chyby s reálnou 

pooperačnou chybou u pediatrických pacientov nebol signifikantný rozdiel medzi regresným 

vzorcom SRK-II oproti trom teoretickým vzorcom (Hoffer Q, SRK/T, Holladay I). Všetky 

vzorce však vykazovali vyššiu predikčnú chybu ako u očí dospelých pacientov. Viacerými 

autormi boli pozorované najlepšie výsledky zo vzorcov Holladay I a SRK/T. Prekvapujúco, 

pomerne veľkú chybu predikcie mal Hoffer Q, aj keď u dospelých je mnohými odporúčaný 

u krátkych očí (245). Podľa poslednej správy z Infant Afakia Treatment Study boli v prípade 

primárnej implantácie najpresnejšie vzorce Holladay I a SRK/T (246). V inej štúdii zas 

porovnávali presnosť vzorcov vzhľadom na vek dieťaťa. Vzorce SRK/T a Holladay I boli 

relatívne presné u pacientov mladších ako 2 roky, zatiaľ čo Haigisov vzorec bol lepší u 

pacientov starších ako 2 roky (247). 

Výber cielenej  pooperačnej refrakcie u detí, podstupujúcich operáciu katarakty a 

implantáciu IOL, závisí od mnohých faktorov. Pooperačná refrakčná chyba a jej korekcia sú 

dôležitými faktormi pri predchádzaní amblyopie, ktorá môže celkovo vážne ovplyvniť 

výsledok chirurgického zákroku. Myopický posun je výsledkom axiálneho predĺženia oka, 

nemennej optickej mohutnosti IOL a jej pozície. V rámci predpokladu myopického posunu 

cielime okamžitú pooperačnú refrakciu na reziduálne plusové hodnoty v závislosti od veku 

dieťaťa (248). 

 

Tab. 5: Odporúčania cielenia reziduálnej refrakcie vzhľadom na vek.  

Vek             Cielená refrakcia 

1 +4.0 

2 +3.5 

3 +2.5 

4 +2.5 

5 +2.0  

6 +2.0  

7 +1.0  

8 +1.0 

9 Emmetropia 

Zdroj: Crouch ER, Crouch ER, Jr., Pressman SH. Prospective analysis of pediatric pseudophakia: myopic shift 

and postoperative outcomes. J AAPOS. 2002;6(5):277-82 
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Pri cielení pooperačnej refrakcie by sme však mali zohľadniť, napríklad, aj refrakciu rodičov 

ako možný predikčný faktor rastu axiálnej dĺžky oka, ale aj refrakčný status druhého oka. 

V prípade sekundárnych implantácii do ciliárneho sulkusu je zasadená IOL umiestnená o 0,5 

mm viac dopredu, ako keby bola umiestnená klasicky do puzdra. V tom prípade by mala byť 

sila šošovky znížená o 0,5 až 1 D aby sa dosiahol rovnaký refrakčný výsledok (249). 

 

10.3.4 Výber typu umelej vnútroočnej šošovky 

Po dlhé roky boli rigidné PMMA IOL najviac používané šošovky v chirurgii detskej 

katarakty. V súčasnosti sa najčastejšie používajú akryklické IOL kvôli lepšej biokompatibilite 

s neskorším nástupom PCO a nutnosti menšieho rezu vďaka  foldovateľnosti. Pri implantácii 

do puzdra, sú preferované jednokusové IOL, pri implantácii s fixáciou v sulkuse zas trojkusové. 

Jednokusová šošovka pre väčšiu hrúbku haptík môže pri implantácii do sulkusu spôsobovať 

chronické dráždenie, zápal alebo disperziu pigmentu, čo môže viesť ku glaukómu. U detí 

s uveitídou sú odporúčané povrchovo upravené PMMA IOL s heparínom. Prelomovou 

metódou v chirurgii detskej katarakty sú tzv. ,, Bag in the lens“ šošovky s dvojitou 

kapsulorexou ( otvor v prednom aj zadnom puzdre ), ktoré boli dizajnované kvôli prevencii 

vzniku PCO, a tým aj nutnosti ďalšej operácie. Unikátny je ich dizajn, kde po krajoch IOL sa 

nachádzajú oválne krídielkové haptiky, medzi ktorými je drážka. Oválny tvar vymedzuje, že sú 

predné a zadné haptiky na seba kolmé, čo upevňuje ich stabilitu. IOL je umiestnená do zadnej 

komory, kde zadné haptiky sú zasunuté pod okraje zadného puzdra a predné haptiky ostávajú 

pred plochou predného puzdra čiže okraje predného aj zadného puzdra sa nachádzajú v drážke 

medzi haptikami (250). V prípade absencie možnosti kapsulárnej implantácie, môžeme 

pristúpiť k sulkus fixácii IOL, alebo volíme prednokomorovú IOL, ktorá však u detí môže 

spôsobovať mnohé komplikácie (251). Čo sa týka prevencie vzniku PCO, odporúčajú sa 

šošovky s hranatým okrajom, pretože ohnutie zadnej kapsuly o hranatý okraj optiky pôsobí ako 

bariéra migrácie šošovkových epitelových buniek za IOL (252). Vhodnosť implantácie 

mutlifokálnej šošovky u detí ostáva predmetom diskusie.  

 

10.3.5 Chirurgický postup 

Operácia katarakty u detí je náročná z dôvodu zvýšenej elasticity skléry, hrubších 

rohoviek, zvýšeného rizika traumy z trenia očí, a hlavne efektu pooperačného astigmatizmu na 

vznik tupozrakosti. Aby sa zabránilo úniku vnútroočnej tekutiny z dehiscencie rany pri 

predpokladanej horšej spolupráci u dieťaťa ako u staršieho pacienta, odporúča sa zašiť všetky 
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rany vrátane paracentéz, buď 10 - 0 alebo 9 - 0 nylonovým, poprípade vicrylovým stehom (232). 

Elasticita a hrúbka prednej kapsuly u malých detí robí z manuálnej kontinuálnej kurvilineárnej 

kapsulorexy (CCC) technicky najťažšiu časť operácie. Ukázalo sa, že technika dvojitého rezu 

push-pull vytvára otvory kapsulorexy konzistentnej veľkosti s minimálnym rizikom predĺženia 

alebo roztrhnutia (253). Mäkký charakter detských katarákt robí fakoemulzifikáciu 

nepotrebnou. Odstránenie šošovkových hmôt je možné vykonať predným prístupom irigo-

aspiráciou alebo cez pars plana pomocou vitrektómu(232). 

 

10.3.6 Pooperačné komplikácie 

Okrem štandardných komplikácii po operácii katarakty má operácia destkej katarakty 

svoje špecifiká. Pooperačná zvýšená zápalová reakcia u detí môže viesť k fibrínovými 

reakciám, pigmentovým depozitom na IOL, decentrácii IOL a vzniku zadných synechií. Vznik 

PCO ostáva najčastejšou neskorou komplikáciou napriek preventívnym opatreniam ako sú 

primárna zadná kapsulorexa (PPC), implantácia hydrofóbnej IOL, predná vitrektómia alebo 

implantácia IOL typu ,,bag in the lens“. 

 

10.3.7 Zraková rehabilitácia po operácii 

Zraková rehabilitácia po operácii zahŕňa korekciu optického deficitu, či už sa jedná 

o afakickú korekciu alebo korekciu reziduálnej pooperačnej refrakcie po implantácii IOL. 

U malých detí ktoré ešte sami nesedia, volíme zo začiatku monofokálnu korekciu na blízku, 

poprípade strednú vzdialenosť. Keď už dieťa začína sedieť a aj prostredie, ktoré sleduje sa 

rozširuje, volíme bifokálnu korekciu do diaľky a na blízko. Kontaktné šošovky po správnej 

edukácii rodičov, sú dobrou voľbou a dobre tolerované. Oklúznu terapiu treba brať individuálne 

vzhľadom k tomu, či sa jedná o uni- alebo bilaterálnu kataraktu, stav reziduálnej refrakcie alebo 

aktuálnu zrakovú ostrosť.  
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Záver 

Operácia šedého zákalu vo vyspelom svete prešla za posledných 30 rokov výrazným 

pokrokom. Operácia, ktorá si predtým vyžadovala pobyt v nemocnici a dlhú zrakovú 

rehabilitáciu, je teraz rýchlou procedúrou s okamžitým prínosom. Tak, ako pri každom 

chirurgickom zákroku, aj tu je pridružená morbidita, ale teraz je tendencia operovať sivý 

zákalu v skoršom štádiu dozrievania katarakty a zachrániť pacientov pred obdobím výrazného 

zhoršenia zrakových funkcií. Operácia katarakty má vplyv nielen na zrakovú ostrosť pacienta, 

ale aj na jeho celkové fyzické zdravie, kognitívne schopnosti a emocionálnu pohodu.  

Pacienti s kataraktou môžu pociťovať celý rad zrakových porúch ako napríklad zhoršenie 

zrakovej ostrosti, strata kontrastnej citlivosti, problémy pri oslnení a zmenené rozpoznávanie 

farieb. Tieto zrakové poruchy vedú k rôznym ťažkostiam v bežnom živote. Operácia 

katarakty je jedna z nákladovo najefektívnejších intervencií v oblasti zdravotnej starostlivosti. 

Zrakové funkcie, vrátane zrakovej ostrosti, glare  a zrakových ťažkostí pri každodennej 

aktivite, by sa mali brať do úvahy v predoperačnom rozhodovacom procese. Bohužiaľ, pre 

časové možnosti je dnes najpoužívanejším rozhodujúcim faktorom zraková ostrosť. Presné 

a komplexné posúdenie zrakových funkcií uľahčuje predoperačný proces rozhodovania o 

operácii katarakty, čo vedie k minimalizácii zrakového nepohodlia pre pacientov. U pacientov 

pred operáciou katarakty je zraková ostrosť úzko spojená s kvalitou života, ale po operácii sú 

pre pacientov rozhodujúce stereopsia, binokulárna kontrastná senzitivita a až potom zraková 

ostrosť (254). 

Tendencia operácie pri čírej šošovke je umožnená vďaka pokroku v rýchlosti 

a bezpečnosti operácie. Obzvlášť výhodou je využitie moderných trifokálnych IOL alebo IOL 

s predlženým ohniskom, ktoré v niektorých prípadoch môžu viesť až úplnej okuliarovej 

nezávislosti. To v kombinácii s rýchlou rehabilitáciou a veľmi skorým nástupom späť do 

zamestnania môže viesť aj ekonomickým výhodám. Eliminujú sa tým niektoré pracovné 

obmedzenia, čo môže mať vplyv aj na zvýšenie produktivity práce jednotlivca. 

Aj keď operácia, aj umelé vnútroočné šošovky sú technologicky omnoho vyspelejšie ako 

kedysi, stále nie sme na konci cesty za dosiahnutím optimálneho implantátu, ktorý by sa 

približoval schopnosti vlastnej šošovky u mladého zdravého jedinca. 
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