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Úvod  
Syndróm distenzie zadného puzdra (SDP), tiež známy aj ako syndróm kapsulárneho bloku, je 
v literatúre pomerne vzácne popisovaná a v minulosti zriedkakedy poznaná komplikácia 
chirurgie katarakty, spojená s použitím techniky prednej kontinuálnej cirkulárnej kapsulorexie 
s fakoemulzifikáciou a implantáciou umelej vnútroočnej zadne komorovej šošovky. Dôjde k 
cirkulárnej adhézii medzi okrajom cirkulárnej kapsulorexie a prednou plochou umelej 
vnútroočnej šošovky, alebo jadra šošovky.  
 
 
Materiál a metódy   
Popisujeme naše skúsenosti s neskorým pooperačným typom syndrómu distenzie puzdra. 
V retrospektívnej štúdii hodnotíme 9 pacientov s touto diagnózou v priebehu dvoch rokov, 
ktorí boli indikovaní k Nd:YAG kapsulotomii pre zhoršenie zrakových funkcií v domnení, že 
sa jedná o sekundárnu kataraktu. Pacienti javili známky neskorého pooperačného typu SDP 
v rozmedzí 4-9 rokov po nekomplikovanej operácii katarakty fakoemulzifikáciou 
s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky do šošovkového puzdra. Každý pacient podstúpil 
vyšetrenie pomocou štrbinovej lampy, vrátane vyšetrenia v arteficiálnej mydriáze, fotografiu 
predného segmentu a vyšetrenie pomocou predne segmentovej optickej koherentnej 
tomografie (PS-OCT) a pomocou Scheimflugovej kamery Pentacamu. 
 
 
Výsledky 
U všetkých pacientov sme pri vyšetrení štrbinovou lampou pozorovali fibroticky zmenený 
okraj prednej cirkulárnej kapsulorexie cirkulárne adherujúci k prednej ploche umelej 
vnútroočnej šošovky. Šošovka bola v puzdre centrovaná bez posunu v predozadnej osi. Za 
umelou šošovkou bolo možné vidieť roztiahnuté zadné puzdro a priestor medzi zadnou 
plochou umelej šošovky a zadným puzdrom bol homogénne vyplnený mliečne bielou 
skalenou tekutinou (Obrázok 1). Žiadne abnormality rohovky, dúhovko-rohovkového uhlu, 
hĺbky prednej komory, ani jej obsahu sme nepozorovali. Kvalita vyšetrenia sklovca a sietnice 
bola limitovaná nálezom na prednom segmente. Avšak/Napriek tomu neboli nájdené žiadne 
známky zápalu a vitreoretinálnej patológie.  
Na základe tohoto nálezu bola stanovená suspektná diagnóza neskorého pooperačného typu 
syndrómu distenzie zadného puzdra. K potvrdeniu stanovenej diagnózy sme zvolili ďalšie 
vyšetrovacie metódy – predne segmentové OCT (Optovue, Avanti RTVue XR) (Obrázok 2) a 
Scheimpflugovu kameru (OCULUS Pentacam HR) v maximálnej mydriáze. So zreteľom na 
možnú infekciu a v snahe zabrániť prípadnému prieniku mikroflóry do sklovcového priestoru 
sme namiesto laserovej kapsulotómie zvolili chirurgický postup. Pod mikroskopom boli z 
troch paracentéz vytvorené nástrihy predného fibrotického puzdra. Nasledovala diagnostická 



aspirácia mliečne bielej skalenej tekutiny 26 gauge kanylou zavedenou paracentézou do 
puzdra za umelou šošovkou, laváž irigáciou a aspiráciou a aplikáciu roztoku cefuroximu do 
puzdra. Žiadne peroperačné komplikácie sme nepozorovali. Aspirovaná tekutina bola 
odoslaná ku kultivačnému a mikroskopickému vyšetreniu. Mikroskopia potvrdila prítomnosť 
G+ tyčiniek koryneformného tvaru svedčiaceho pre rod Propionibacterium vo dvoch 
prípadoch. Kultivácia bola pozitívna iba v jednom prípade.  
 

 
 
Obr.1 Predný segment bez známok zápalu, fibroticky zmenené predné puzdro tesne 
adherujúce k prednej ploche umelej šošovky. Rozšírený priestor medzi zadnou plochou 
umelej vnútroočnej šošovky a zadným puzdrom vyplnený mliečne bielu skalenou tekutinou.  
 

 
 
 
Obr.2 Predne segmentové OCT demonštruje distenziu puzdra. Pred lavážou je zadné puzdro 
dozadu roztiahnuté a vyplnené mliečne bielou skalenou tekutinou (hyperreflektívna masa za 
umelou šošovkou). Dobre centrovaná šošovka bez predozadného posunu. 
 



 
 
Obr.3 Predne segmentové OCT po laváži zobrazuje priestor za umelou šošovkou skolabovaný 
a ohraničený zvrašteným zadným puzdrom 
 
Diskusia 
Ako prvý popísal syndróm distenzie puzdra Davison v roku 1990 [1] a Holtz v roku 1992 [3], 
ale bol to až Masket [6], ktorý ako prvý v roku 1993 použil termín „syndróm kapsulárneho 
bloku“ k pomenovaniu tejto komplikácie.  
Miyake a kol. zostavili v roku 1998 prvú klasifikáciu, ktorá rozdeľuje syndróm distenzie 
zadného puzdra do troch skupín na základe časového vzniku v súvislosti s operáciou: 
peroperačný, včasný pooperačný a pozdný pooperačný typ [7]. Druhú klasifikáciu zostavil 
Kim a Shin v roku 2008 [5] s ohľadom na patogenézu vzniku, ktorá rozdeľuje pooperačný 
syndróm distenzie puzdra do troch skupín: nebunkový, zápalový a fibrotický typ.  
1. Peroperačný typ vzniká behom rapídnej hydrodisekcie, pri použití vysokého irigačného 
tlaku, alebo pri použití veľkého množstva irigačnej tekutiny. To vedie k dislokácii jadra 
šošovky dopredu a blokáde otvoru prednej cirkulárnej kapsulorexie. Môže dôjsť až k ruptúre 
zadného puzdra s luxáciou jadra do sklovcového priestoru [7]. Častejšie vzniká u zadnej 
polárnej katarakty a hypermetúrnej katarakty a u jedincov s axiálnou dĺžkou bulbu väčšou ako 
25 mm [9].  
2. Včasný pooperačný typ vzniká najčastejšie v prvý pooperačný deň, ale môže sa rozvinúť  
v priebehu prvých dvoch pooperačných týždňov [6,9,10,11]. Miyake a kol. [7] sa domnievali, 
že akumulovaná tekutina za umelou šošovkou je viskoelastický materiál, čo potvrdil Sugiura 
a kol. [10]. Analýzou aspirovanej tekutiny pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej 
chromatografie dokázal, že transparentná tekutina vo vaku šošovky bol zriedený hyaluronát 
sodný. Hyaluronát je viskoelastický materiál s vysokou molekulárnou hmotnosťou, takže 
ponechaný v puzdre zvyšuje osmotický gradient a nasáva tekutinu dovnútra cez puzdro, ktoré 
sa v tejto situácii chová ako semipermeabilná membrána [3]. Tento typ distenzie zadného 
puzdra bol klasifikovaný ako nebunkový typ klasifikácie podľa Kima a Shina [5]. 
Kumulovaná tekutiny posúva umelú šošovku dopredu k okraju prednej cirkulárnej 
kapsulorexie, čím spôsobuje jej blokádu a dochádza k splytčeniu prednej komory a zmene 
duhovko-rohovkového uhlu. Pokiaľ tento proces pokračuje, môže viesť k elevácii 
vnútroočného tlaku a k akútnemu glaukómu s uzavretým uhlom [11]. Dopredu posunutá 
šošovka spôsobuje zmenu polohy ohniska, a tým je indukovaná myópia [5,11].  
3. Neskorý pooperačný syndróm distenzie puzdra je tiež známy ako pooperačná likvifikácia. 
Ide o chronický proces vznikajúci sekundárne pri fibrotických zmenách a vzniku adhézie 
medzi prednou kapsulou a prednou plochou optiky umelej vnútroočnej šošovky. Objavuje sa 
v priemere 3,8 roka po operácii a je charakterizovaný akumuláciou bieleho materiálu za 
šošovkou vo vnútri puzdra [8].  



Eifrig študoval akumulovanú tekutinu v puzdre a potvrdil vysokú koncentráciu alfa-krystalinu 
a relatívne nízku koncentráciu albumínov, čo naznačuje, že akumulovaná tekutina môže 
pochádzať z reziduálnych epiteliálnych buniek šošovky (LECs – lens epithelial cells) [5]. 
Bunky pod vplyvom rôznych mediátorov proliferujú, podliehajú metaplázii a produkujú rôzne 
typy extracelulárnej matrix a kolagénov, ktoré sa akumulujú v puzdre [12]. To vytvára 
osmotický gradient cez semipermeabilnú membránu puzdra. Dochádza k prestupu komorovej 
tekutiny do puzdra [5,7,8]. Podľa klasifikácie zostavenej Kimom a Shinom [5] je tento typ 
známy ako fibrotický pooperačný typ SDP.  
K vážnym komplikáciám, ako je protrúzia umelej šošovky, splytčenie prednej komory a 
elevácia vnútroočnej tenzie, u tohto typu SDP nedochádza [2]. Zníženie zrakovej ostrosti je 
spôsobené rozptylom svetla v opalizujúcej tekutine za šošovkou, napodobujúcej piggy-bag 
efekt.  
V niektorých prípadoch odhalila mikrobiálna analýza v skalenej tekutine akumulovanej za 
umelou šošovkou prítomnosť baktérie Proprionibacterium acnes [4]. Anaeróbne baktérie 
môžu dlhú dobu prežívať a pomnožiť sa až za vhodných podmienok hypoxie, tj. pri 
hromadení tekutiny v puzdre. Preto je v etiológii vzniku tohoto typu zvažovaná aj možnosť 
infekčnej komponenty. Vzhľadom k tomu, nesie voľba Nd:YAG laserovej zadnej 
kapsulotomie v riešení neskorej pooperačnej distenzie zadného puzdra riziko rozšírenia 
potenciálnej infekcie do sklovcového priestoru a môže viesť k vzniku endoftalmitídy.  
Priemerná doba manifestácie pozadného pooperačného typu je 3,8 roku [7,8], boli 
publikované aj prípady, kedy pacienti začali mať symptómy až 10 rokov po operácii sivého 
zákalu. V našom súbore to bolo 4-9 rokov po operácii. 
Neskorý SDP môže byť vo včasných štádiách subklinický a je detekovaný až neskôr, keď 
dôjde k zhoršeniu zrakovej ostrosti [11], v prípade akumulácie dostatočne veľkého množstva 
tekutiny, ktorá musí byť skalená [8]. Prítomnosť mliečne bielej tekutiny v puzdre je typická 
pre neskorý typ pooperačného SDP.  
Existuje množstvo symptómov, ktoré môžu viesť k správnej diagnostike. Syndróm distenzie 
puzdra by mal byť zahrnutý v diferenciálnej diagnostike u každého pacienta so zmenami 
videnia po operácii sivého zákalu, a to nezávisle od dĺžky doby od operácie [4]. Samotné 
fyzikálne vyšetrenie na štrbinovej lampe je často dostačujúce pre stanovenie diagnózy. 
Definitívnu diagnózu a lepšie zobrazenie anatomických štruktúr je možné dosiahnuť pomocou 
diagnostických vyšetrovacích metód, ako sú Scheimpflugova fotografia, predne segmentové 
UBM a predne segmentové OCT. V prípadoch, kedy je zadné puzdro extrémne roztiahnuté, 
PS-OCT alebo ultrazvuková biomikroskopia je lepšou zobrazovacou metódou ako 
Scheimpflugova fotografia, ktorá navyše vyžaduje extrémnu mydriázu. Lekár musí nakoniec 
zohľadniť svoje diagnostické možnosti a vybrať optimálne zobrazenie a následnú liečbu. 
Naše pozorovanie ukázalo, že PS-OCT je rýchlou a veľmi užitočnou metódou zobrazenia 
predného segmentu a pomôže jednoznačne odlíšiť túto diagnózu od opacifikácie zadného 
puzdra či opacifikácie umelej vnútroočnej šošovky. Povedomie o tejto diagnóze a jej 
prejavoch, rovnako ako výber vhodnej zobrazovacej metódy môžu viesť k správnej 
diagnostike, a tým k úspešnej liečbe a zabráneniu neprijateľných výsledkov súvisiacich 
s nevhodne zvoleným postupom liečby. Liečba aspiráciou mliečnej tekutiny a výplachom 
kapsulárneho vaku je technicky bezpečný a efektívny postup. Výhodou je tiež možnosť 
mikroskopického a mikrobiologického vyšetrenia aspirovanej tekutiny. Vzhľadom k možnosti 
infekčnej etiologie, predstavuje voľba Nd-YAG laserovej zadnej kapsulotómie v liečbe 
neskorej formy SDP riziko šírenia potenciálnej infekcie do sklovca a vzniku endoftalmitídy. 
SDP a hlavne neskorý pooperačný typ sa označuje ako zriedkavá komplikácia, ale naše 
pozorovanie ukazuje, že je bežnejšia, ako sa uvádza, a zvýšené povedomie o tejto diagnóze 
môže odhaliť ďalšie prípady. 
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