
Účinok cross- linking terapie na zmenu kvality zrakovej ostrosti a zmenu 
topografických vlastností rohovky. 
 
MUDr. Pavol Veselý1 
(oftalmológia) 
 
 
Školiteľ: prof. MUDr. PhDr. Alena Furdová, PhD., MPH2 

 
1 VESELY, očná klinika- Bratislava 
2 Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Ružinov 
 
 
Úvod  
 

Keratokónus je ektatické ochorenie rohovky, na ktorého vznik vplýva viacero faktorov. 

Vo veľkej väčšine (85-98%) postihuje obidve oči, avšak priebeh ochorenia môže byť 

asymetrický. Typickým subjektívnym prejavom je zhoršovanie zrakovej ostrosti do diaľky, 

čiže myopizácia oka a rozvoj myopického astigmatizmu. Toto je zapríčinené vykleňovaním 

rohovky v jej rôznych kvadrantoch, avšak najčastejšie v dolnom nazálnom kvadrante, 

sprevádzané poklesom hrúbky rohovky a štrukturálnymi zmenami v tkanive rohovky [1,2,3]. 

 
Materiál a metódy 
 

Do retrospektívnej štúdie boli prijatí pacienti, u ktorých bol diagnostikovaný 

keratokónus. Všetci pacienti boli vyšetrení a následne podstúpili zákrok na VESELY očná 

klinika v Bratislave. Všetky predoperačné vyšetrenia boli vykonané jedným lekárom a 

pomocou analyzátora predného segmentu Galilei G6 (Ziemer Ophthalmic System, Port, 

Švajčiarsko). Následne aj všetky zákroky vykonal jeden lekár. O súhlas Etickej komisie sme 

nežiadali, nakoľko sa jedná o retrospektívnu analýzu výsledkov. Všetci pacienti však pred 

vyšetrením a pred zákrokom podpísali informovaný súhlas a boli informovaní o priebehu 

vyšetrení a zákroku.          

 Sledovaný súbor tvorí 29 očí 24 pacientov, u ktorých bolo diagnostikované ochorenie 

keratokónus a boli vhodní na CXL liečbu.       

 Podmienky prijatia boli nasledovné- maximálna keratometria <50,0 D, pachymetria 

>400 μm, vek nad 20 rokov, obraz keratokónusu na topografickej mape a zmena minimálne 

jedného z nasledujúcivh parametrov: nárast najstrmšej keratometrie o viac ako 1,0 D v 

priebehu 12 mesiacov pred zákrokom, nárast astigmatickej korekcie o viac ako 1,0 D v 

priebehu 12 mesiacov pred zákrokom alebo nárast sférického ekvivalentu o 0,5 D a viac za 

uplynulých 12 mesiacov. Zo štúdie boli vylúčení pacienti po predchádzajúcom chirurgickom 



zákroku na rohovke (PKP, PKR, LASIK, RK, CK…), prekonavší herpetickú keratitídu, so 

štrukturálnymi zmenami na rohovke (Vogtove strie, edém, epitelopatia) trpiaci na syndróm 

suchého oka, či autoimunitným ochorením. Všetci pacienti prestali nosiť kontaktné šošovky 

na minimálne dva týždne. A to ako pred vyšetrením tak aj pred zákrokom.  

Hodnotenie keratometrie sme nevykonávali na základe štandardnej axiálnej mapy ale 

na základe okamžitého zakrivenia tzv. anterior (AIC), resp. posterior (PIC), instantaneous 

curvature, čiže okamžitého zakrivenia rohovky v každom jednom bode rohovky. Tento typ 

merania je v porovnaní so štandardným axiálnym meraním presnejší a lepšie vykresľuje 

asymetriu zakrivenia rohovky [4]. Používatelia systému Pentacam poznajú tento typ 

rohovkovej topografie ako Tangenciálna mapa. Hodnotili sme zmeny najstrmšieho, 

najplytšieho a priemerného zakrivenia prednej (AICS, AICF, AICM) a najstrmšieho, 

najplytšieho a priemerného zakrivenia zadnej plochy (PICS, PICF, PICM) rohovky. Taktiež 

bola hodnotená hrúbka (pachymetria) rohovky, a to v mieste najtenšej rohovky PACHT 

a v centre rohovky PACHC, zmena výšky astigmatizmu (ASTIG) a najlepšia nekorigovaná 

(NNZO) aj korigovaná zraková ostrosť (NKZO) a to ako pred zákrokom tak aj 12 mesiacov 

od zákroku. Špecifickými sledovanými parametrami boli chyba vyššieho rádu kóma (COMA) 

a index určujúci veľkosť a lokalizáciu kónusu (CLMIaa). Tento index, na rozdiel od AIC 

a PIC pracuje s axiálnym zakrivením rohovky a porovnáva dve miesta ležiace od seba vo 

vzdialenosti 180° na kružnici. Spracúva nielen miesto najstrmšieho zakrivenia prednej plochy, 

oblasť prednej plochy s najvyššou eleváciou, ale taktiež tie isté parametre aj zadnej ploche 

spoločne s najtenšou pachymetriou v lokalite [5]. Všetci pacienti sa pred zákrokom podrobili 

kompletnému očnému vyšetreniu, ktoré zahŕňalo vyšetrenie nekorigovanej a korigovanej 

zrakovej ostrosti, vyšetrenie výšky vnútroočného tlaku, vyšetrenie analyzátorom predného 

segmentu Ziemer Galilei G6, biomikroskopické vyšetrenie predného a zadného segment oka a 

Schirmerov test. Vyšetrenie na analyzátore predného segment s dvojitou Scheimpflugovou 

kamerou zabezpečilo presné hodnoty parametrov rohovky- zakrivenia prednej a zadnej plochy 

a jej hrúbky. Tie isté vyšetrenia podstúpili aj po 12 mesiacoch od zákroku. Parametre AIC, 

COMA, CLMIaa a ASTIG boli analyzované párovým t testom. Nakoľko parametre NNZO, 

NKZO, PIC a PACH nesplnili podmienky normálneho rozdelenia, na skúmanie zmeny týchto 

parametrov po CXL bol použitý Wilcoxonov test. 

 
Výsledky 
 

Jedná sa o retrospektívnu štúdiu, ktorá zahŕňala 29 očí 24 pacientov, vo veku od 20 do 

32 rokov. Dvanásť mesiacov po zákroku podstúpili všetci pacienti vyšetrenie na štrbinovej 



lampe a na rohovke neboli pozorované žiadne štrukturálne zmeny v zmysle zákalov, jazvenia 

alebo prejavy infekcie.  

Výsledky hovoria o zmene NNZO 0,54-Snellen (0,267 logMAR) ±0,31 pred zákrokom a 

0,58-Snellen (0,235 logMAR) ±0,34 po zákroku bez štatistickej významnosti (p=0,371) a 

NKZO 0.87-Snellen (0,06 logMAR) ± 0,17 pred zákrokom a 0,89-Snellen (0,05 logMAR) ±  

0,18 po zákroku taktiež bez štatistickej významnosti (p= 0,938). Taktiež boli pozorované 

zmeny zakrivenia prednej plochy rohovky- AICS (pred 45,95 D ± 1,51 po 45,67 D ± 1,43), 

AICF (pred 43,81 D ± 1,47, po 43,48 D ± 1,53) a AICM (pred 44,89 D ± 1,4, po 44,57 D ± 

1,35), ktoré vykázali štatisticky významnú zmenu v zmysle zníženia (p= 0.019; p= 0,010 a p= 

0,005). Zmeny zakrivenia zadnej plochy rohovky PICS (pred 6,99 D ± 0,58, po 7,04 D ± 

0,54), PICF (pred 6,26 D ± 0,35, po 6,27 D ± 0,33), a PICM (pred 6,59 D ± 0,46, po 6,62 D ± 

0,4) boli štatisticky nevýznamné (p= 0,829; p= 0,563 a p= 0,54). Parameter hrúbky rohovky 

(pachymetria) PACHT (pred 471,79 µm ± 46,94, po 463,41 µm ± 37,19) vykázala štatisticky 

významnú zmenu (p= 0,027), kým parameter PACHC (pred 507,69 µm ± 34,95, po 502,59 

µm ± 29,18)  nevykázal štatisticky významnú zmenu (p= 0,078). Zmena hodnôt astigmatizmu 

rohovky pred zákrokom 2,51 D ± 1,49 a po zákroku 2,37 D ± 1,49 taktiež nevykázala 

štatistickú významnosť (p=0,297). Zníženie COMA (pred CXL 1,1 µm ±0,56 a po CXL 1,04 

µm ±0,54) bolo štatisticky významné (p=0,037). Naopak zmena CLMIaa štatistickú 

významnosť nepreukázala (p= 0,113) a hodnota tohto indexu pred zákrokom bola 6,55 D 

±3,43 a po zákroku 6,03 D ±2,75.  Všetky výsledky sú prehľadne zhrnuté v Tabuľke 1.. 

 

 Pred zákrokom 
(priemer±SD) 

Po zákroku 
(priemer±SD) 

Priemerný rozdiel 
(priemer±SD) 

p Počet očí 

NNZO 0,54±0,31 0,58± 0,34 0,04±0,2 0,371 29 
NKZO 0,87±0,17 0,89± 0,18 0,02±0,16 0,938 29  
AICS 45,95±1,51 45,67± 1,43 0,28±0,68 0,019 27  
AICF 43,81±1,47 43,48± 1,53 0,32±0,69 0,010 27  
AICM 44,89±1,4 44,57± 1,35 0,32±0,6 0,005 27  
PICS 6,99±0,58 7,04± 0,54 0,05±0,42 0,829 28  
PICF 6,26±0,35 6,27± 0,33 0,01±0,32 0,563 28  
PICM 6,59±0,46 6,62± 0,4 0,04±0,41 0,54 28  
PACHT 471,79±46,94 463,41± 37,19 8,38±33,7 0,027 29  
PACHC 507,69±34,95 502,59± 29,18 5,10±23,61 0,078   29  
ASTIG 2,51±1,49 2,37±1,49 -0,14±0,66 0,297 28 
COMA 1,1±0,56 1,04±0,54 -0,06±0,17 0,037 29 
CLMIaa 6,55±3,43 6,03±2,75 -0,52±2,2 0,113 29 
 
NNZO – najlepšia nekorigovaná zraková ostrosť, NKZO – najlepšia korigovaná zraková 
ostrosť, AICS – okamžité  najstrmšie zakrivenie prednej plochy rohovky, AICF – okamžité  



najplytšie zakrivenie prednej plochy rohovky, AICM – okamžité  priemerné zakrivenie 
prednej plochy rohovky, PICS – okamžité najstrmšie zakrivenie zadnej plochy rohovky, PISF 
– okamžité najplytšie zakrivenie zadnej plochy rohovky, PICM – okamžité priemerné 
zakrivenie zadnej plochy rohovky, PACHT – hrúbka rohovky v najtenšom bode, PACHC – 
hrúbka rohovky v centre, ASTIG – astigmatizmus, COMA – kóma, CLMIaa – index veľkosti 
a uloženia kónusu 
 
Tabuľka 1. Priemerné hodnoty a ich štandardné odchýlky sledovaných parametrov pred 
zákrokom a 12 mesiacov po zákroku 
 
 
Diskusia 
 

Zosieťovanie rohovky pomocou CXL je zákrok slúžiaci na zastavenie progresie 

keratokónusu s ekonomickými a psychosociálnymi benefitmi [6]. Kapitánová konštatuje, že v 

súčasnosti táto procedúra rozširuje možnosti manažmentu nie len keratokónusu ale aj ďalších 

ektázií rohovky [7]. Aj napriek tomu, že presný mechanizmus účinku na zlepšenie zrakovej 

ostrosti doposiaľ nie je úplne známy, predpokladá sa, že je dôsledkom poklesu strmosti 

rohovky a astigmatizmu, zníženia refrakčnej chyby a špecifických indexov rohovky [8,9]. 

Výsledky publikované Sedaghatom a spol. poukazujú nie len na zlepšenie NNZO a NKZO 

v priebehu 6 aj 12 mesiacov od zákroku CXL ale taktiež aj na zníženie subjektívnej, sférickej 

a cykloplegickej refrakcie [10]. Aj ďalšie štúdie poukazujú na túto skutočnosť [11,12]. 

Signifikantné zlepšenie NKZO pozorovali taktiež Strmeňová et al. [13] a v štúdii 

publikovanej roku 2015 Raiskup et al. [14]. Výsledky NNZO v nami sledovanom súbore 

pacientov nepreukázali štatisticky významnú zmenu. Priemerné hodnoty NNZO sa zmenili 

z 0,54 (Snellen) (0,267 logMAR) ±0,31 pred zákrokom na 0,58 (Snellen) (0,235 logMAR) 

±0,34 po zákroku (p=0,371). Ani NKZO v našom prípade nepreukazujú štatisticky významnú 

zmenu v priebehu 12 mesiacov od zákroku CXL. Priemerne z 0,87 (Snellen) (0,06 logMAR) 

± 0,17 pred zákrokom a 0,89 (Snellen) (0,05 logMAR) ±  0,18 pri p=0,825.   

 Wollensak et al. komentoval výsledky jeho pilotnej stúdie, že indikátor úspešne 

uskutočneného CXL zákroku je signifikantný pokles maximálnej keratometrie (Kmax) [15]. 

Okrem Kmax bolo pozorované pooperačné zníženie zakrivenia plochej, strmej a priemernej 

keratometrie prednej a zadnej plochy rohovky spoločne s astigmatizmom rohovky [10]. My 

sme pozorovali štatisticky významné zníženie zakrivenia prednej plochy rohovky vo všetkých 

sledovaných parametroch- strmého (pred 45,95 D ± 1,51 po 45,67 D ± 1,43), plochého (pred 

43,81 D ± 1,47, po 43,48 D ± 1,53) aj priemerného (pred 44,89 D ± 1,4, po 44,57 D ± 1,35) 

zakrivenia. Avšak nepozorovali sme štatisticky významnú zmenu v zakriveniach strmej (pred 

6,99 D ± 0,58, po 7,04 D ± 0,54), plochej (pred 6,26 D ± 0,35, po 6,27 D ± 0,33), či (pred 



6,59 D ± 0,46, po 6,62 D ± 0,4) priemeru zadnej plochy a ani astigmatizmu rohovky (pred 

2,51 D ± 1,49 a po zákroku 2,37 D ± 1,49).        

 Priemerná hodnota COMA klesla z 1,1 µm ± 0,56 pred zákrokom na 1,04 µm ± 0,54 

po zákroku. Táto zmena bola štatisticky signifikantná (p=0,037). Podobné výsledky 

zaznamenala aj talianska stúdia [12].       

 Zmena hodnoty CLMIaa nepreukázala, na rozdiel, od COMA, štatistickú významnosť. 

Jej hodnoty pred zákrokom bola 6,55 D ±3,43 a po zákroku 6,03 D ±2,75., pri p=0,113.

 Hrúbku rohovky sme sledovali v dvoch odlišných bodoch- v najtenšom mieste 

rohovky a v centre rohovky. Smadja et al. poukázali na signifikantný rozdiel v hrúbke 

rohovky medzi zdravými rohovkami a tými, ktoré sú postihnuté keratokónusom [16]. 

V obidvoch našich prípadoch došlo k poklesu hrúbky rohovky. Greenstein et al popísali 

štatisticky významné zmenšenie hrúbky rohovky v najtenšom mieste [17]. V našom súbore sa 

štatisticky významná zmena pachymetrie v najtenšom bode potvrdila taktiež. Pred 471,79 µm 

± 46,94 a po 463,41 µm ± 37,19 (p= 0,027). Avšak opačné výsledky, ako tie naše, boli 

početne taktiež pozorované [10,12,18]. Pachymetria v centre rohovky nevykázala štatisticky 

významné zmeny (pred 507,69 µm ± 34,95, po 502,59 µm ± 29,18) pri p= 0,078. Merania 

hrúbky rohovky boli vykonávané prístrojom s dvomi Scheimpflugovými kamerami, 

predpokladáme preto presnejšie výsledky meraní pachymetrie. A to hlavne z dôvodu 

kratšieho času merania, čím sa zmenšuje pravdepodobnosť nárastu chyby spôsobenej 

pohybom oka ale dvojitým snímaním meraného miesta v čase merania.   

 
 
Zoznam použitej literatúry 
 
1. Rabinowitz, Yaron S. Keratoconus. Survey of Ophthalmology. 1998, 42(4), 297-319 

2. Wagner H, Barr JT, Zadnik K. Collaborative Longitudinal Evaluation of Keratoconus 

(CLEK) Study: methods and findings to date. Cont Lens Anterior Eye. 2007 

Sep;30(4):223-32.  

3. Kanski JJ, et al. Clinical ophthalmology, a systematic approach, 6th edition, Elsevier, 

Butterworth-Heinemann, GB, 2007. ISBN: 078-0-08-045009-4, pp. 288-291. 

4. Carlos G. Arce, MD , Gailei Map Interpretation Guide, Ziemer, October 2011. 

5. Mahmoud AM, Roberts CJ, Lembach RG et al. CLMI The Cone Location and 

Magnitude Index. Cornea. 2008 May;27(4): 480-487.  



6. Raiskup-Wolf F, Hoyer A, Spoerl E, Pillunat LE. Collagen crosslinking with 

riboflavin and ultraviolet - A light in keratoconus: long-term results. J Cataract Refract 

Surg 2008;34:796-801. 

7. Kapitánová K,  Žiak P. Vybrané ochorenia rohovky a ich vplyv na centrálnu zrakovú 

ostrosť. Health and soc. Work, 2018;13:4-14. 

8. Greenstein SA, Fry KL, Hersh PS. Corneal topography indices after corneal collagen 

crosslinking for keratoconus and corneal ectasia: One-year results. J Cataract Refract 

Surg 2011;37:1282-90. 

9. Derakhshan A, Shandiz JH, Ahadi M, Daneshvar R, Esmaily H. Short-term outcomes 

of collagen crosslinking for early keratoconus. J Ophthalmic Vis Res 2011;6:155-9. 

10. Sedaghat M, Bagheri M, Ghavami S, Bamdas S. Changes in corneal topography and 

biomechanical properties after collagen cross linking for keratoconus: 1-year results. 

The Middle East Afr J Ophthalmol 2015;2:212-219. 

11. Asri D, Touboul D, Fournié P, Malet F, Garra C, Gallois A, et al. Corneal collagen 

crosslinking in progressive keratoconus: Multicenter results from the French National 

Reference Center for Keratoconus. J Cataract Refract Surg 2011;37:2137-43 

12. Vinciguerra P, Albè E, Trazza S, Rosetta P, Vinciguerra R, Seiler T, et al. Refractive, 

topographic, tomographic, and aberrometric analysis of keratoconic eyes undergoing 

corneal cross-linking. Ophthalmology 2009;116:369-78. 

13. E. Strmeňová, E. Vlková, L. Michalcová et al. Corneal cross-linking v liečbe 

keratokónusu – výsledky a komplikácie v dvojročnom sledovaní. Cesk Slov Oftalmol., 

2015;71:158-168. 

14. Raiskup F, Theuring A, Pillunat LE , Spoerl E. Corneal collagen crosslinking with 

riboflavin and ultraviolet-A light in progressive keratoconus: ten-year results. J 

Cataract Refract Surg. 2015;41:41-6. 

15. Wollensak G, Spoerl E, Seiler T. Riboflavin/ultraviolet-a-induced collagen 

crosslinking for the treatment of keratoconus. Am J Ophthalmol 2003;135:620-7. 

16. Smadja D, Touboul D, Colin J. Comparative Evaluation of Elevation, Keratometric, 

Pachymetric and Wavefront Parameters in Normal Eyes, Subclinical Keratoconus and 

Keratoconus with a Dual Scheimpflug Analyzer. Int J Kerat Ect Cor 

Dis. 2012;1(3):158–166. 

17. Greenstein SA, Shah VP, Fry KL, Hersh PS. Corneal thickness changes after corneal 

collagen crosslinking for keratoconus and corneal ectasia: One-year results. J Cataract 

Refract Surg 2011;37:691-700. 



18. Caprossoni A, Mazzotta C, Baiocchi S, Caporossi T. Long-term results of riboflavin 

ultraviolet a corneal collagen cross-linking for keratoconus in Italy: The Siena eye 

cross study. Am J Ophthalmol 2010;149:585-93. 

 


