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Úvod 
Glaukóm je skupina ochorení rôznej etiológie. Spoločnou črtou je progresívna neuropatia 
zrakového nervu a následné nezvratné poškodenie zrakových funkcií (1). Bez adekvátnej liečby 
dochádza k postupnému poškodeniu až ireverzibilnej strate zrakových funkcii. Existujú mnohé 
možnosti a metódy liečby, no ich hlavným cieľom je zachovanie zrakových funkcii pacienta 
v kontexte s prijateľnou kvalitou života. Prechádzajú neustále vývojom a zlepšovaním (2). 
Chirurgická liečba sa realizuje zväčša v prípade zlyhania konzervatívneho spôsobu terapie, je 
zameraná na zníženie vnútroočného tlaku a zastavenie prebiehajúcej glaukómovej progresie, 
čím sa zlepšuje kvalita života pacienta. Špecifické postavenie majú sekundárne glaukómy, na 
ktorých vzniku sa podieľajú celkové ochorenia pacienta, úrazy oka, zápalové ochorenia, 
medikácie i dedičnosť. Ich diagnostika, prevencia a liečba má svoje špecifické postavenie (3,4).  
 
Materiál a metódy 
V práci vychádzame z analýzy súboru pacientov, ktorí boli v časovom intervale 5 rokov, od 
januára 2015 do decembra 2019 operovaní na Klinike oftalmológie LFUK a UNB Ružinov.  
Súbor pozostáva zo 163 očí, ktorým bola realizovaná chirurgická intervencia pre sekundárny 
glaukómov rôzneho typu. Všetci pacienti v súbore boli hospitalizovaní v danom časovom okne 
s hlavnou diagnózou sekundárny glaukóm, podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb. Celkový 
počet pacientov je 152, z toho 64 žien a 88 mužov. Priemerný vek pacientov je 55 rokov 
s mediánom 66,5 rokov s maximom 89 rokov a minimom 19 rokov. Všetci zaradení pacienti sú 
naďalej v pravidelnej dispenzarizácii na glaukómovej ambulancii Kliniky oftalmológie LFUK 
a UNB. U pacientov sme v pooperačnom období v intervale do 2 rokov sledovali ďalší vývoj 
ochorenia, subjektívne prejavy (bolesť očí a hlavy, perimeter) a objektívne prejavy, a to 
hodnotu vnútroočného tlaku s nutnosťou adjuvantnej terapie a progresiu v objektívnom náleze 
vyžadujúcu reoperáciu. 
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Výsledky 
Skúmaný súbor pozostáva zo 152 pacientov, ktorým bola realizovaných 163 chirurgických 
zákrokov pre sekundárny glaukómov rôzneho typu.  
 

Tabuľka 1 Počet chirurgických zákrokov jednotlivých typov sekundárnych glaukómov  

Sekundárne glaukómy 2015 2016 2017 2018 2019 Spolu 
Pseudoexfoliatívny 10 6 5 3 4 28 
Pigmentový 1 0 0 0 0 1 
Neovaskulárny  
pri  diabetes mellitus 13 11 9 2 4 39 

Neovaskulárny  
inej etiológie 4 11 5 4 3 27 

Poúrazový 3 2 2 0 2 9 
Pozápalový 9 3 3 3 5 23 
Pooperačný (PPV) 6 1 3 4 1 15 
Šošovkou indukovaný 1 0 0 1 0 2 
Iné  2 4 5 5 3 19 

 

 

Graf 1 Celkový počet chirurgických zákrokov u sekundárnych glaukómoch 

Na základe získaných dát zhrnutých v tabuľke 1 a grafe 1 vyplýva, že vo vybranom súbore očí 
bola trabekulektómia realizovaná u 35 očí (21,5% z celkového počtu operovaných očí), u 7 bola 
použitá antifibrotické látka. Cyklokryoterapia bola ako chirurgická metóda liečby použitá u 96 
očí (58,9%), z toho 61 očí pre neovaskulárny glaukóm, čo prestavuje 63,5% cyklokryopexii 
a 37,4% všetkých operácii pre sekundárny glaukóm. Použitie metód a techník miniinvazívnej 
glaukómovej chirurgie v našom súbore pozorujeme u 10 očí (6,1%), implantácia Express 
shuntu u 3 očí, Ahmedová chlopňa bola implantovaná 7 očiam. Z 22 (13,5%) operačných 
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techník, ktoré nie sú určené priamo na liečbu glaukómu je najpočetnejšia enukleácia. V našom 
súbore bola enukleácia realizovaná u 18 očí (11,0%). Zvyšné 4 výkony (2,5%) predstavujú 
operácia katarakty a pars plana vitrektómia.  
 

Tabuľka 2 Príznaky v pooperačnom období – trabekulektómia, cyklokryopexia 

 Trabekulektómia Cyklokryopexia 

 počet 
očí 

percentuálne 
zastúpenie 

počet 
očí 

percentuálne 
zastúpenie 

Subjektívne 
príznaky 

Bolesť hlavy / očí 8 22,9% 64 66,7% 
Zlepšenie perimetra 11 31,4% 2 2,1% 
Zhoršenie perimetra 6 17,1% 1 1,0% 

Objektívne 
príznaky 

Zvýšenie vnútroočného 
tlaku (adjuvantná terapia) 8 22,9% 38 39,6% 

Reoperácia 6 17,1% 2 2,1% 

 

Tabuľka 2 uvádza subjektívne a objektívne príznaky v pooperačnom období u trabekulektómie 
a cyklokryopexie. V pooperačnom intervale 2 rokov, v prípade trabekulektómie pozorujeme 
subjektívne ťažkosti ako bolesť hlavy alebo očí u 8 očí (22,9%), zlepšenie na perimetri u 11 očí 
(31,4%) a zhoršenie u 6 očí (17,1%). U cyklokryopexie pozorujeme bolesť hlavy alebo očí u 64 
očí (66,7%), zlepšenie na perimetri u 2 očí (2,1%) a zhoršenie u 1 oka (1,0%).  
Zvýšenie vnútroočného tlaku s nutnosťou adjuvantnej lokálnej antiglaukomatóznej terapie 
pozorujeme v prípade trabekulektómie u 8 očí (22,9%) a u 38 očí (39,6%) po cyklokryopexii. 
Nutnosť ďalšej reoperácie do 2 rokov bola po trabekulektómii u 6 očí (17,1%), po 
cyklokryopexii u 2 očí (2,1%).  
 
Diskusia   
Podľa najnovších odporúčaní Európskej glaukómovej spoločnosti, najčastejšie používaný 
chirurgický zákrok v liečbe primárnych glaukómov je trabekulektómia. V prípade 
sekundárnych glaukómov jej postavenie nie je také jednoznačné. To dokazuje aj analýza našich 
pozorovaní. Podľa našich výsledkov bola trabekulektómia realizovaná len u 35 očí, čo 
predstavuje len 21,5% z celkového počtu operovaných očí pre sekundárny glaukóm.  
Cyklokryoterapia podľa odporúčaní EGS z roku 2014 a 2020, predstavuje obsolentnú metódu 
a vo vyspelých európskych krajinách sa používa len zriedkavo (4,5). Výkon na zníženie tvorby 
komorového moku, cyklokryoterapiu, realizujeme pomocou transklerálnej kryosondy. Jej 
teplota je -60°C až -70°C, rozsah aplikácie 180° v 5-6 bodoch nad corpus ciliare, aplikačná 
dĺžka približne 55 sekúnd až 1 minúta pri každom bode (6). V našom súbore bola 
cyklokryopexia realizovaná u 96 očí, čo predstavuje 58,9% zo všetkých realizovaných operácii 
sekundárnych glaukómov. Cyklokryoterapia bola u všetkých neovaskulárnych glaukómov 
realizovaná u 61 očí, čo prestavuje 63,5% cyklokryopexii a 37,4% všetkých operácii pre 
sekundárny glaukóm.  V najväčšej miere, v 36 prípadoch (37,5% z cyklokryopexii) bola táto 
metóda použitá na liečbu neovaskulárneho sekundárneho glaukómu spôsobeného 
progredujúcim diabetes mellitus, kde prispieva nielen k stabilizácii VOT,  ale aj k zmierneniu 
rubeózy dúhovky. V 25 prípadoch (26,0% z cyklokryopexii) je zastúpený neovaskulárny 
glaukóm s využitím efektu cyklokryopexie na zníženie novotvorby ciev na dúhovke 
a v dúhovkovo-rohovkovom uhle (6,7). Zo daného vyplýva, že najčastejšie zvolenou metódou 
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u sekundárnych glaukómov bola cyklokryopexia, a to najmä u neovaskulárneho glaukómu pri diabetes 
mellitus. Podľa našich zistení, použitie cyklokryopexie je vhodné najmä pri dekompenzovaných 
glaukómoch s vysokými hodnotami VOT (nad 40 torr), v prípadoch, keď predchádzajúca 
antiglaukómová terapia zlyhala, alebo v prípadoch  bolestivých bulbov s praktickou až úplnou slepotou. 
Efekt zníženia VOT je veľmi dobrý. Podľa Mlčáka a kol. (2009) je cyklokryopexia na Slovensku 
i v Čechách stále dôležitým operačným výkonom, najmä v liečbe refraktérnych glaukómov a 
priamym účinkom na zníženie produkcie komorového moku a deštrukciu buniek vráskovca  
priamo vedie k zníženiu VOT (7). Pri porovnaní percentuálneho zastúpenia pre jednotlivé 
subjektívne a objektívne príznaky ako uvádza tabuľka 2 sme zistili, že v liečbe sekundárnych 
glaukómov je pooperačnom priebehu lepšie subjektívne tolerovaná trabekulektómia (22,9%) 
v porovnaní s cyklokryopexiou (66,7%). Bolesti po cyklokryopexii vymizli u všetkých 
pacientov do 1-2 týždňov od operačného výkonu, po trabekulektómii do týždňa. Nutnosť 
adjuvantnej lokálnej antiglaukomatóznej terapie je u 8 očí (22,9%) po trabekulotómii a 38 očí 
(39,6%) po cyklokryopexii. Potreba reoperácie bola po trabekulektómii u 6 očí (17,1%), po 
cyklokryopexii len u 2 očí (2,1%). Z našich zistení vyplýva, že cyklokryopexia v liečbe 
sekundárnych glaukómov je v porovnaní s trabekuletómiou subjektívne horšie tolerovaná, 
a taktiež je častejšie nutná adjuvantná antiglaukomatózna terapia. Avšak z dlhodobého hľadiska 
stabilizácie glaukómu bez nutnosti ďalšej reoperácie je cyklokryopexia vhodnejšou metódou. 
Novou alternatívou ku klasickým chirurgickým technikám je miniinvazívna glaukómová 
chirurgia. V súčasnosti je najviac rozvíjajúcou sa oblasťou chirurgickej liečby glaukómu (8). 
V našom súbore sa nachádzalo pomerne málo očí s použitím drenážnych implantátov alebo 
mikroshuntov, čo značne znižuje výpovednú hodnotu. 
V určitých situáciách možno v rámci chirurgickej liečby sekundárneho glaukómu použiť aj 
operačné techniky, nie priamo na liečbu glaukómu. Sú to pomocné chirurgické techniky, ktoré 
predstavujú vo väčšine prípadov poslednú možnosť a sú paliatívnymi metódami (9). Enukleácia 
je radikálnym riešením u vysoko rizikového, výrazne bolestivého glaukómu s atrofiou 
zrakového nervu (10). V skúmanom súbore bola realizovaná enukleácia u 18 očí, 11,0% zo 
všetkých chirurgických operácii. Najčastejšie bolo príčinou enukleácie  nádorové ochorenie, 
a to u 11 očí, čo predstavuje 61,1% zo všetkých enukleácii pre sekundárny glaukóm. Malígny 
melanóm choroidey je zastúpený v 81,8% a malígny melanóm riasnatého telesa v 18,2%. 
Príčina bolestivého refraktérneho sekundárneho glaukómu v 3 prípadoch enukleácie bola ťažká 
iridocyklitída, v 2 prípadoch vitreoretinálna operácia, a po 1 prípade pre malígny glaukóm 
po predchádzajúcom ataku centrálnej arteriálnej oklúzie a glaukóme následkom úrazu 
a devastačného poškodenia očného bulbu. 
 
Záver 
Glaukóm je závažné ochorenie oka, ktoré bez adekvátnej liečby vedie k postupnému 
poškodeniu zrakového nervu a zrakových funkcii. To, akú metódu liečby použijeme závisí 
od viacerých faktorov, ako je stav poškodenia zraku a zrakových funkcii, fáza ochorenia, 
v ktorej sa ochorenie nachádza, spolupráce a ochoty pacienta liečiť sa a dodržiavať liečebný 
postup, ale aj možnosti samotného pracoviska, či znalosti a zručnosti ošetrujúceho lekára.  
V retrospektívnej analýze údajov sme zistili významné postavenie cyklokryopexie 
v chirurgickej liečbe sekundárnych glaukómov. Použite cyklokryopexie napriek klesajúcemu 
európskemu trendu predstavuje pre nás dôležitú metódu v liečbe refraktérnych sekundárnych 
glaukómov s vysokými hodnotami VOT, nereagujúcich na konzervatívnu terapiu. Pri 
sekundárnych glaukómoch netreba zabúdať ani na liečbu základnej diagnózy ako kauzálnej 
príčiny stavu. 
Starostlivosť o  pacienta musí byť individuálna a prispôsobená všetkým pacientovým potrebám, 
s ohľadom na jeho aktuálny zdravotný stav, vedomosti a znalosti a s prihliadnutím na jeho 
socioekonomický status. Pravidelné kontroly a dispenzarizácia pacienta je v manažmente 
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glaukómu veľmi dôležitá, najmä pre včasnú reakciu na nastupujúcu progresiu ochorenia a 
prispôsobenie liečby podloženej najnovšími poznatkami a odporúčaniami.  
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