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Úvod  
Laserové refrakčné zákroky umožňujú pri myopii chirurgické odstránenie refrakčnej vady. 
Podľa hĺbky, v ktorej je zákrok na rohovke realizovaný, rozlišujeme dva typy refrakčných 
výkonov: 
A./ Povrchové metódy, metódy bez rezu (PRK, LASEK), ktoré sú vhodné u pacientov s 
tenšou rohovkou, s neprístupnými hlboko vsadenými očami, vykonávajúcich kontaktné 
športy, prípadne rizikové povolania. 
B./ Podpovrchové metódy, metódy s rezom (femtoLASIK), vhodné pri vyšších dioptriách, 
umožňujúce rýchlejšiu rehabilitáciu videnia, ako aj výhodu v zmysle nižšieho rizika vzniku 
zákalov rohovky (tzv. haze). Ide však o skupinu viac invazívnych záktokov.  
Pri výbere najvhodnejšej metódy rozhoduje najmä hrúbka rohovky a výška refrakčnej vady. 
Pri vysokej myopii (nad cca -8,0 Dsf) je však bezpečnosť, úspešnosť a efektivita týchto 
zákrokov obmedzená. Stúpa riziko regresie refrakčnej chyby, ako aj vzniku sekundárnych 
ektatických ochorení rohovky. 
V takom prípade je vhodnou voľbou implantácia fakickej vnútroočnej šošovky (VOŠ). 
V aktuálnej oftalmologickej praxi rozlišujeme: 
A./ Prednokomorové fakické VOŠ – môžu byť umiestnené v iridokorneálnom uhle (dnes 
takmer nepoužívané pre riziko dekompenzácie endotelu rohovky, poškodenia 
iridokorneálneho uhla, ovalizácie zrenice), alebo fixované na dúhovku. 
B./ Zadnokomorové fakické VOŠ – sú umiestnené v zadnej komore. 
Zadnokomorové fakické VOŠ sú používané pri korekcii myopie a myopického astigmatizmu 
s hodnotami ≤ -15Dsf resp. ≤ 15D SE (≤ 4Dcyl), ďalej pri redukcii myopie a myopického 
astigmatizmu s hodnotami od -15D do -20D SE. 
Podmienkou implantácie zadnokomorovej fakickej VOŠ je hĺbka prednej komory viac ako 3 
mm, stabilná refrakcia u pacienta (+/- 0,5 D za uplynulý 1 rok) a hustota endotelových buniek 
nad 2500 bb/mm2. 
Individualizovanú korekciu pri atypických alebo veľmi vysokých refrakčných vadách 
umožňuje tzv. bioptika - kombinácia laserového refrakčného zákroku na rohovke a 
implantácie fakickej alebo pseudofakickej VOŠ. 
 
Materiál a metódy 
Autorka v predkladanej práci prezentuje klinický prípad 21 ročného pacienta – muža 
s vysokou myopiou a anizometropiou. Okuliarovú korekciu používal od 3 rokov veku 
s úvodním rýchlym rastom refrakčnej vady, predovšetkým na pravom oku. V uplynulých asi 5 
rokoch sa narastanie dioptrií zastavilo, pacientovi však nevyhovovala absolútna závislosť od 
okuliarov, neuspokojivé videnie napriek okuliarom a škúlenie pravého oka. Riešenie jeho 
extrémnej refrakčnej vady bolo možné pomocou kombinácie dvoch rôznych refrakčných 
zákrokov – implantácie zadnokomorovej fakickej VOŠ bilaterálne a následnej dokorekcie 
zbytkovej refrakčnej chyby pravého oka laserovým refrakčných zákrokom na rohovke. 
Implantovaná bola šošovka Visian EVO ICL Toric 12,1 mm s hodnotou -
18,00Dsph/+4,5Dcyl/117° vpravo a -12,5Dsph/+0,5Dcyl/58° vľavo. Ide o šošovky z 



biokompatibilného materiálu, tzv. kolaméru. Ten pozostáva z kolagénu, poly - HEMA – 
kopolyméru a zmesi UV chromofórov. Centrálne umiestnený otvor v šošovke s obchodným 
názvom KS - AquaPORTTM eliminuje potrebu YAG laser iridotómie ako prevencie 
pooperačného zvýšenia vnútroočného tlaku (VOT) pri možnom pupilárnom bloku 
spôsobenom prítomnosťou VOŠ (Obr. 1). Šošovka je foldovateľná, teda implantovateľná po 
vložení do injektora cez 2.75mm rohovkový rez. Vyrába sa ako sférická, ale aj tórická 
varianta. Po 2 mesiacoch od prvej operácie bol pre anizometropiu s hodnotou -4,5D SE 
doplnený LASEK vpravo. Použitý bol excimer laser Schwind Amaris® (Obr. 2). 
  
Výsledky 
 
Tab.1: Vyhodnotenie výsledkov kombinovaných refrakčných zákrokov u sledovaného 
pacienta. Skratky: CZO – centrálna zraková ostrosť, NKCZO – najlepšia korigovaná centrálna 
zraková ostrosť, VOT – vnútroočný tlak 
 
 Pred operáciou Po 1. operácii Po 2. operácii 
Objektívna 
refrakcia 

OD:-21.0 Dsf -8.5 Cyl  
22 ax   
OS:-10.25 Dsf -1.5 Cyl 
144 ax 
 

OD:-4.25 Dsf -0.75 Cyl 
2 ax             
OS:0 Dsf +1.25 Cyl  
64 ax 
 

OD:-0,25 Dsf -1,0 Cyl 
10 ax       
OS:+0,25 Dsf +1,0 Cyl 
72 ax 
 

CZO VOD: 0,01 
VOS: 0,03 

VOD: 0,3 
VOS: 1,0 

VOD: 0,9  
VOS: 1,0 

NKCZO VOD: 0,3 
VOS: 0,8 

VOD: 0,8 
VOS: 1,0 

VOD: 1,0 
VOS: 1,0 

Endotel 
rohovky 

OD: 2910 bb/mm2 
OS: 2810 bb/mm2 

OD: 2670 bb/mm2 
OS: 2700 bb/mm2 

-- 

Stav 
šošovky 

Číra číra -- 

VOT OD: 17 torr 
OS: 15 torr 

OD: 18 torr 
OS: 20 torr 

OD: 18 torr 
OS: 19 torr 

 

 
Obr. 1: Prednosegmentová optická koherentná tomografia (AS OCT) – ľavé oko, stav po 
implantácii fakickej VOŠ Visian EVO ICL Toric, v centre viditeľný tzv. KS- AquaPortTM . 
 



 
Obr. 3: Plánovací systém excimer laseru Schwind Amaris®, plán laserovej ablácie pre pravé 
oko pacienta za účelom korekcie anizometropie po implantácii fakickej VOŠ bilaterálne. 
 
 
Diskusia 
Rohovka a šošovka predstavujú dve najvýznamnejšie refrakčné prostredia oka. Kombinácia 
dvoch refrakčných zákrokov (jedného na rohovke a druhého v zmysle výmeny vlastnej 
šošovky alebo doplnenia fakickej VOŠ) je metóda využívaná predovšetkým pri vysokých 
refrakčných chybách, ale aj významnej anizometropii. Optimálny časový interval medzi 
prvou a druhou operáciou je spravidla od 1 do 3 mesiacov (1,2). Myopia a myopický 
astigmatizmus sú najčastejšími indikáciami pre uplatnenie bioptiky v podobe implantácie 
fakickej VOŠ a následnej refrakčnej operácie rohovky, pri hypermetropii je tento postup 
využívaný menej často (3). 
Dvali et al. publikoval výsledky implantácie fakických alebo pseudofakických VOŠ u 50 očí 
s následnou dokorekciou reziduálnej refrakčnej vady s pomocou laser in situ keratomilieusis 
(LASIK). Výsledná objektívna refrakcia v súbore bola v intervale od -0.75 do +0.50 D SE. 
Nekorigovaná centrálna zraková ostrosť (CZO) dosiahla hodnotu 1,0 u 82% očí (3). 
Arne et al. hodnotil skupinu očí s vysokou myopiou a myopickým astigmatizmom. Po 
úvodnej implantácii fakickej VOŠ bola prípadná reziduálne refrakčná chyba riešená najskôr 6 
týždňov od prvej operácie s pomocou fotorefraktívnej keratektómie (PRK) a u vyšších hodnôt 
s pomocou LASIK. Pooperačné hodnoty objektívnej refrakcie boli v rozsahu od -0,5 do -2,5D 
SE. Zlepšenie CZO bolo dokumentované u všetkých očí v sledovanej skupine (4). 
 
Záver 
Kombinácia implantácie fakickej VOŠ a laserového refrakčného zákroku na rohovke môže 
byť vhodnou alternatívou pre individualizovanú korekciu vysokej myopie. 
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