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Úvod 
 
Perforačné poranenia očnej gule sú závažné poranenia očných štruktúr, ktoré vznikajú 
následkom preniknutia cudzieho telesa do vnútra oka (vstupná a výstupná rana) (1-2). 
Penetračné poranenia prenikajú jednu stenu bulbu, vyskytujú sa menej často ako kontúzne 
poranenia a majú podstatne závažnejšie dôsledky. Zraňujúco pôsobia prevažne ostré predmety, 
rýchlo letiace telesá, výbušniny, dopravné úrazy a pod. (3-5).  Epidemiologické štúdie sú 
podstatné pre identifikáciu rizikových faktorov vzniku úrazov oka, pre vypracovanie nových 
metód prevencie (6-7). Pre stanovenie prognózy po mechanických úrazoch oka v klinickej slúži 
systém Ocular Trauma Score (OTS) (1-2). V kazuistike popisujeme prípad perforačného 
poranenia rohovky a dúhovky ľavého oka u 42-ročného pacienta. Vstupné OTS skóre = 5, 
zachovaná NCZO v pooperačnom období na 6/6.  

Kazuistika 

42-ročný pacient prichádza akútne na ambulanciu očnej kliniky v januári 2022. Subjektívne 
popisuje začervenanie, bolestivosť a pocit cudzieho telesa v ľavom oku. Anamnesticky udáva, 
že pri práci v záhrade s popílenými kríkmi ruží mu udrel konár do oblasti ľavého oka.  

NCZKO na pravom oku 6/6, na ľavom oku 6/6. Vnútroočný tlak vpravo 16,6 mmHg, vľavo 
21,3 mmHg. Objektívne pri biomikroskopickom vyšetrení nachádzame na rohovke 
paracentrálne pri č. IV a ½ perforujúcu lamelárnu ranu rohovky dĺžky cca 1,5 mm so zanoreným 
tŕňom a fenestru dúhovky pri č. IV (Obrázok 1). 

 



Obrázok 1: Perforačné poranenie rohovky s vnoreným tŕňom (žltá šípka) a fenestra dúhovky 
(modrá šípka). 

Realizované CT mozgu natívne bez RTG-kontrastného cudzieho telesa bez intrabulbárnej 
hemorágie (Obrázok 2). A+B scan ultrasonografického vyšetrenia ľavého bulbu bez 
prítomnosti cudzieho telesa, či iných patológií (Obrázok 3). Fenestra dúhovky cca 1 mm od 
komorového uhla verifikovaná na snímke prednosegmentovej optickej koherentnej tomografii 
(AS OCT) (Obrázok 4).  

 

Obrázok 2: CT-mozgu natívne bez verifikácie cudzieho vnútroočného telesa. 

 

Obrázok 3: Ultrasonografické vyšetrenie A + B scan ľavého bulbu bez prítomnej patológie. 



 

Obrázok 4:  AS-OCT cornea angle, fenestra dúhovky cca 1 mm od komorového uhla (modrá 
šípka). 

Pod clonou celkovej dvojkombinačnej antibiotickej terapie a lokálnej antibiotickej terapie 
pristupujeme k operačnému riešeniu. V intrakamerálnej anestézii cez dve paracentézy 
bimanuálnym systémom irigácie/aspirácie extrakcia corpus alienum z rohovky, laváž prednej 
komory, sutura rany rohovky dvoma jednotlivými 10/0 monofilnými stehmi (Obrázok 5, 6). 
Pooperačne bez komplikácií.  
Vstupné OTS skóre = 5, veľmi priaznivá prognóza, zo zachovaním zrakovej ostrosti. Riziko 
poklesu NCZKO na menej ako 6/12 len 5%. Na kontrole v oftalmologickej ambulancii  
po mesiaci NCZKO nachovaná na 6/6. 
 

 

Obrázok 5, 6 : Foto predného segmentu po operácii – sutura rohovky. 

Diskusia 

Najčastejšími príčinami očných úrazov podľa The United States Eye Injury Registry (USEIR) 
sú úrazy vzniknuté pri športe: bejzbal 22,27 %, rybárstvo 19,54 %, softbal 10,25 %, basketbal 
9,84 %, racquetbal 5,87 %, golf 5,87 %, futbal 5,05 %, tenis 5,05 %, americký futbal 4,23 %, 



iné 12,2 %. Medzi ďalšie rizikové faktory patrí udieranie kovom na kov. Tieto úrazy tvoria 
podľa USEIR 5 %, a Hungarien Eye Injury Registry (HEIR) 9 % z vážnych úrazov oka. Tupé 
objekty sú najčastejšou príčinou očných úrazov, incidencia podľa USEIR: 31 %, HEIR: 45 %. 
Ďalším významným rizikovým faktorom je pohlavie – pomer v zastúpení muž: žena  
je v intervale 1,8:1 až 8:1 (10-11). USEIR analyzoval epidemiológiu a klinické charakteristiky 
vážnych úrazov oka vedúcich k praktickej slepote postihnutého oka. Podľa hodnotenia údajov 
v databáze USEIR z 11 320 očí bolo viac ako 27 % ťažkých úrazov oka, ktoré viedli 
k praktickej slepote (definovaná ako zraková ostrosť postihnutého oka horšia  
ako 20/200) (5, 12-13) 

Tab. 1. Špecifikácia pojmov a definícií podľa BETT (Birminghem Eye Trauma Terminology) 

 

Prognóza zachovania dobrých výsledkov zrakových funkcií koreluje  
s niektorými  priaznivými  faktormi: iniciálna zraková ostrosť 6/60 a lepšia, ostrý mechanizmus 
úrazu, rana oka pred úponom vonkajších priamych očných svalov a veľkosť rany menšia  
ako 10 mm. Nepriaznivé faktory pre výslednú zrakovú ostrosť sú: iniciálna zraková ostrosť 
svetlocit a horšia, tupý mechanizmus úrazu, alebo strelné poranenie, rana väčšia ako 10 mm 
a zasahujúca za rovinu úponov vonkajších priamych očných svalov, neprítomnosť priamej 
reakcie na osvit, rozvoj infekcie, úrazy spôsobené projektilmi (najmä brokmi), hustý 
predoperačný hemoftalmus, predoperačné odlúčenie sietnice, priame poškodenie makuly 
a optického nervu, mnohopočetné výstupné rany, absencia spontánnej separácie zadného 
sklovcového kortexu, nemožnosť uvoľniť celý sklovec z výstupnej rany (8). 

Ak chceme vypočítať OTS (Tab. 2), musíme determinovať pacientovu iniciálnu zrakovú 
ostrosť po úraze, za ktorú sa mu pridelí určitý počet bodov. Od týchto bodov sa odpočíta 
primeraný počet bodov za každú diagnózu uvedenú v danej tabuľke. Podľa dosiahnutého počtu 
bodov sa dá predpokladať výsledná zraková ostrosť 6 mesiacov po úraze (11-12). 



Tab. 2: Výpočet OTS skóre

 

  

Záver 

Perforačné poranenia očnej gule sú závažné poranenia, ktoré môžu viesť k trvalým následkom 
až slepote. Ocular Trauma Score (OTS) umožňuje oftalmológovi na základe jednoduchej 
matematiky odhadnúť pravdepodobnosť dosiahnutej zrakovej ostrosti 6 mesiacov po úraze  
so 77% pravdepodobnosťou ± jednej kategórie už v čase iniciálneho vyšetrenia (8-9). 
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