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Abstrakt
Bakalářská

práce shrnuje dosavadní poznatky oo příčinách
příčinách vzniku,
vzniku, patogenezi
patogenezi aa léčbě
léčbě

diabetické katarakty. Je

rozdělena
rozdělena

do dvou
dvou

částí.
částí.

V
V první
první teoretické
teoretické části
části podrobněji
podrobněji

anatomicky charakterizuje jednotlivé části
části oka.
oka. Dále
Dále se
se pak
pak zaměřuje
zaměřuje na
na diabetickou
diabetickou
kataraktu, jako jednu z hlavních
hlavních komplikací závažného metabolické
metabolické
diabetes mellitus.
mel1itus. Jsou popsány
popsány
operační

samotný
ověřuje

vzniku,
vzniku, implikace
implikace vv pooperační
po operační

výkon za použití fakoemulzifikace.
fakoemulzifikace. Druhá
Druhá

hypotézy z teoretické

na očním

důvody
důvody

operačním
operačním

části
části

onemocnění
onemocnění

na
na empirických
empirických datech
datech

péči
péči

část
část bakalářské
bakalářské
pacientů
pacientů

-aa

práce
práce

operovaných
operovaných

sále FTNsP (Fakultní Thomayerova
Thomayerova Nemocnice
Nemocnice ss Poliklinikou).
Poliklinikou).

Je verifikována závislost vzniku
vzniku

onemocnění
onemocnění

diabetickou
diabetickou kataraktou
kataraktou na
na

věku,
věku,

pohlaví a typu diabetu pacienta a je identifikován
identifikován podíl
podíl katarakt
katarakt ss komplikací
komplikací
diabetes mellitus. Dále jsou popsány
popsány faktory, vedoucí
vedoucí kk peroperačním
peroperačním komplikacím
komplikacím aa
charakterizován vliv tvrdosti jádra
jádra čočky
čočky na
na samotnou
samotnou fakoemulzifikaci.
fakoemulzifikaci .
Kličová
Klíčová

slova:
slova: diabetická katarakta,
katarakta, peroperační
peroperační komplikace
komplikace uu diabetické
diabetické katarakty,
katarakty,

fakoemulzifikace.
fakoemulzifikace .

Diese Diplomarbeit beschaftigt sich
sich mit
mit der
der Diabeteskatarakt.
Diabeteskatarakt. Sie
Sie zeigt
zeigt die
die
bisherigen Erkenntnisse uber die Entstehungszeit,
Entstehungszeit, Pathologie
Pathologie und
und Therapie
Therapie der
der
Erkrankung. Diese Diplomarbeit
Diplomarbeit besteht
besteht aus zwei
zwei Teilen.
Teilen. Der
Der erste
erste Teil
Teil behandelt
behandelt
die Theorie und beschreibt die Einzelteile
Einzeltei1e des Auges.
Auges. Er
Er beschaftigt
beschaftigt sich
si ch dann
dann weiter
weiter
mit der Kran.kheit
Krankbeit Diabeteskatarakt. Die Katarakt
Katarakt ist
ist eine
eine Komplikation
Komplikation der
der
metabolischen Kran.kheit
Krankheit Diabetes
Diabetes mellitus.
mellitus. Es
Es wird
wird die
die Entstehungszeit,
Entstehungszeit, die
die
lmplikation in der postoperativen
postoperativen Pf1ege und
und díe
die Fakoemulzifikazion
Fakoemulzifikazion behandelt.
behandelt. Der
Der
zweite Teil der Arbeit belegt die Theoríenhypothese
Theorienhypothese anhand
anband empiríscher
empirischer Daten
Daten von
von
Patienten des Operationssaal
Operationssaal der
der Unikliník.
Uniklinik. Der
Der Zusammenhang
Zusammenhang zwischen
zwischen der
der
Entstehung der Erkrankung Diabeteskatarakt, dem
dem Alter
Alter und
und dem
dem Geschlecht
Geschlecht des
des
Patienten sowie dem Typ der Diabetes wird
wird dargestellt.
dargestellt. Es
Es wird
wird beschrieben
beschrieben welchen
welchen
Einf1uss auf die Katarakte aus den
den Komplikationen
Komplikationen der
der Diabetes
Diabetes mellitus
mellitus resultiert.
resultiert.
Die Faktoren der perope{ationen
peroperationen Komplikationen
Komplikationen werden
werden beschrieben
beschrieben und
und die
die Harte
Harte
der Augenlinse auf der Fakoemulzifikazion dargestellt.
dargestellt.

die
die SchlUsselworte:
SchlUsselworte: die
die Diabeteskatarakt,
Diabeteskatarakt, die
die peroperazionen
peroperazionen Komplikationen
Komplikationen der
der
Diabeteskatarakt,
D iabeteskatarakt, Fakoemulzifikazion.
F akoem ulzifikazi on.
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Úvod
oční
oční onemocnění,
onemocnění,

Katarakta je

neléčené
neléčené může
může

které jako

vést
vést až
až ke
ke

slepotě,
slepotě,

viz Sosna (2004). Ve své podstatě
podstatě kataraktou
kataraktou nazýváme
nazýváme jakýkoliv
jakýkoliv zákal
zákal oční
oční čočky
čočky aa
z toho vyplývající zhoršené
milionů

řezem

V
V současnosti
současnosti žije
žije na
na zemi
zemi více
více než
než padesát
padesát

slepých lidí, z nichž u pětadvaceti
pětadvaceti

oboustranná katarakta.
úspěšně

vidění.
vidění.

Přitom
Pří tom

však
však

milionů
milionů

současný
současný

je
je

příčinou
příčinou

stav
stav moderní
moderní

oční
oční

slepoty
slepoty

právě
právě

chirurgie
chirurgie dokáže
dokáže

kataraktu, tedy vznik šedého zákalu
zákalu léčit.
léčit. Technika
Technika fakoemulzifikace
fakoemulzifikace malým
malým
měkkých
měkkých umělých
umělých čoček
čoček

spolu s implantací

do
do

oční
oční

komory
komory

v současnosti standardní postup v léčbě
léčbě katarakty.
katarakty. Tyto
Tyto metody
metody
bezpečnost operačního

měly
měly

výkonu a

pozitivní
pozitivní dopad
dopad na
na

představují
představují

výrazně
výrazně

úspěšnost
úspěšnost

zvýšily
zvýšily
zákroku
zákroku

i na délku pooperační
pooperační rekonvalescence.
rekonvalescence.
Jak uvádí Sosna (2004), v České republice je každoročně
každoročně pro
pro kataraktu
kataraktu operováno
operováno
přes

padesát

tisíc

lidí.

Na

očním
očním

našem

operačním
operačním

sále
sále

FTNsP
FTNsP

(Fakultní Thomayerova Nemocnice s Poliklinikou)
Poliklinikou) je
je za
za jeden
jeden rok
rok odoperováno
odoperováno
přibližně

tisíc katarakt. Výskyt katarakty
katarakty

doprovázen

řadou
řadou

dalších

onemocnění.
onemocnění.

komplikacím nebo vyžadovat zvláštní

narůstá
narůstá

uu lidí
lidí ss vyšším
vyšším

věkem
věkem

Ty
Ty mohou
mohou vést
vést kk určitým
určitým

pooperační
pooperační péči.
péči.

aa bývá
bývá

peroperačním
peroperačním

Jedním
Jedním zz onemocnění
onemocnění může
může

být diabetes mellitus.

Právě léčbu

Na očním

diabetické katarakty jsem si vybrala
vybrala jako
jako téma
téma své
své

operačním

sále FTNsP je operace diabetické
diabetické katarakty
katarakty

Součástí očního oddělení

Tuto poradnu

práce.
práce.

poměrně
poměrně častá.
častá.

naší nemocnice je i speciální
speciální diabetologicko-oční
diabetologicko-oční poradna.
poradna.

pravidelně
pravidelně navštěvují
navštěvují

pacienti,

kataraktu

či
či

pacientů
pacientů

i po samotné chirurgické

jiné

bakalářské
bakalářské

oční
oční onemocnění.
onemocnění.

kteří
kteří

V
V takové
léčbě.
léčbě.

mají
mají diabetes
diabetes mellitus
mellitus aa současně
současně

poradně
poradně

probíhají
probíhají dispenzarizace
dispenzarizace

Diabetická
Diabetická katarakta
katarakta

komplikaci pro vlastní chirurgický zákrok,
zákrok, ale
ale od
od tohoto
tohoto

nepředstavuje
nepředstavuje

onemocnění
onemocnění

se
se odvíjí
odvíjí

možné peroperační či po'operační komplikace. Zvýšená
Zvýšená hladina
hladina krevního
krevního cukru,
cukru, která
která
je

přítomna
přítomna

u onemocnění
onemocnění diabetes
diabetes mellitus,

čirost,
čirost, refrakční
refrakční

negativně
negativně ovlivňuje
ovlivňuje oční
oční čočku,
čočku,

její
její

index i akomodační
akomodační schopnost.
schopnost.

Svoji
Svoji

bakalářskou
bakalářskou

jsem
jsem

rozdělila
rozdělila

práci
práci na
na téma
téma "Katarakta
"Katarakta uu diabetiků
diabetiků na
na operačním
operačním sále
sále FTNsP"
FTNsP"

celkem
celkem na
na

dvě
dvě části.
části.

První
První

55

část
část

je
je

čistě
čistě

teoretická,
teoretická, druhá
druhá navazující
navazující

část

je naopak praktická, využívající získaná data o odoperovaných pacientech

na našem

operačním

sále. V teoretické

popisuji kataraktu, její
praktická

část

dělení

části zmiňuji

anatomii oka,

dle etiologie, patogeneze a

stupně

podrobněji

pak

zákalu. Druhá

zahrnuje hypotézy a grafy s popisy, které vycházejí z empiricky

shromážděných údajů.

6

1. Cíl
Bakalářská

práce na téma "Katarakta u

diabetiků

na

operačním

sále FTNsP" má

tři

cíle vyplývající z jejího názvu a její charakteristiky jako práce teoreticko-praktické.
Cílem mé

bakalářské

části

práce je v první teoretické

terapii katarakty. Tato

část

by

měla

z medicínských knih, ale i z odborných

popsat vznik, vývoj, progresi a

vycházet z odborné literatury a to nejen
článků,

které poskytují

nejnovější

zaznamenání a

setřídění

poznatky

v oblasti prevence a léčby diabetické katarakty.

Druhým cílem mé
údajů

bakalářské

práce je

o pacientech odoperovaných na

datech pak

ověřit

pečlivé

očním operačním

základní hypotézy z teoretické

části

terapie diabetické katarakty. Testované hypotézy by

základních
základrúch

sále FTNsP. Na

těchto

týkající se vzniku, vývoje a

měly

být

vysvětleny

a v případě

jejich zamítnutí se pokusím nalézt možné příčiny.

Dalším cílem mé

bakalářské

práce je edukace

posloužit pro prvotní seznámení
jeho

léčbou.

Kromě

pacientů

teoretických

pacientů

s kataraktou. Práce by mohla

s aspekty daného

poznatků

o odoperovaných pacientech na sále FTNsP.
charakteristiky onemocnění a aspekty jeho

7

a

práce uvádí i empirické údaje

Skutečnými

léčby.

onemocnění, průběhem

daty tak dokládá základní

2. Anatomie oka
Tato kapitola popisuje anatomii oka. Je

rozdělena

obecnou charakteristiku oka. Ve druhé

části

Následující
čočka,

třetí

sklivec,

podkapitola
oční

detailněji

v odborné

literatuře

2. 1

čtyř

podkapitol. První uvádí

charakterizuji jednotlivé vrstvy oka.

popisuje jednotlivé

části očního

bulbu jako je

komory a komorová tekutina. Celá kapitola je

přídatných orgánů

popisem

do

oka. Podrobnou anatomii oka lze nalézt

zakončena
například

Dylevský (2000) nebo Kraus a kolektiv (1997).

Obecná charakteristika oka a její adnexa

Oko je orgán zraku aje uloženo v očnicové
uveden na Obrázku 1.

Přední část

ovládá šest okohybných

svalů.

dutině

oka chrání

-

orbitě.

víčka

Anatomický popis okaje

- palpebrae. Pohyby oka pak

Slzným aparátem je slzná žláza - glandula lacrimalis,

která produkuje slzy - lacrimae. Ty odtékají slznými cestami do dolního nosního
průduchu.
označují

Slzný aparát,

víčka,

spojivka, okohybné svaly a vazivový aparát se

jako přídatné orgány oka - organa oculi.

Sklera

Cornea

Fovea

Rohovka
Rohovka ----I.,;
---~

Lens
točka

Nervus Opticus
Zrakový nerv

Duhovka
Cévy na

Corpus Ciliare
tělísko
Řasnaté těllsko

AnatonUcký popis oka
Obrázek 1: Anatomický

8

očnfm

pozadf

Oko - bulbus ocu/i
oculi májen
má jen přibližně
přibližně kulovitý
kulovitý tvar,
tvar, ve
ve skutečnosti
skutečnosti jej
jej tvoří
tvoří úseky
úseky dvou
dvou
nestejně

velkých koulí. Jak uvádí Borovanský
Borovanský (1960),
(1960), zadni
zadní

zakii
vení 11 - 12 mm.
zakřivení
Nejdelší

průměr očního

(23,6 mm),

2.2

Přední
Přední

menší aa více

bulbu
bulbu je

příčný průměr
průměr činí
činí

zakřivený
zakřivený

předozadni
předozadní

větší
větší část
část

úsek
úsek je
je

má
má poloměr
poloměr

poloměru
poloměru

77 -- 88 mm.
mm.

(24,3
(24,3 -- 26
26 mm),
mm), nejkratší
nejkratší vertikální
vertikální

23,7 mm.
mm .

Vrstvy oka

Lidské oko se skládá celkem ze tří
tří vrstev. Na
Na každé
každé vrstvě
vrstvě odděluje
odděluje frontální
frontální II rovina
rovina
3
větší úsek dorzální 2 od úseku
úseku menšího ventrálníh0
ventrálníh0 3.. Následující
Následující tabulka
tabulka znázorňuje
znázorňuje

ventrá1ní
ventrální a dorzální úsek jednotlivých
jednotlivých vrstev.

Vrstva
Usek ventrální
ventrální
povrchová - tunica
tuníca externa rohovka
rohovka - cornea
cornea
střední - tunica media
řasnaté tělísko
tělísko -- corpus
corpus ci/iare
ciliare
duhovka - iris
sítnice - retina (přední
vnitřní - tunica interna
(přední část)
část)

Usek
Usek dorsální
dorsální
sclera
sclera
cévnatka
cévnatka -- chorioides
chorioides
bělima
bělima --

sítnice
sítnice -- retina
retina (optická
(optická část)
část)

2.2.1 Tunica externa
Tunica externa je tuhá vazivová
vazivová vrstva.
vrstva. Rohovka
Rohovka -- cornea
cornea je
je přední
přední
vrstvy. Je
paprsků

průhledná
průhledná

bezbarvá
bezbarvá bezcévná a umožňuje
umožňuje tak
tak snadno
snadno prostup
prostup

do nitra oka. V

zakiivení,
zakřivení,

čímž
čímž

místo, odkud se

přechodu
přechodu

vazivové
vazivové

světelných
světelných

sclerocorneálním
sclerocorneálním je
je rohovka
rohovka silnější
silnější aa má
má prudší
prudší

fyziologicky na bělimě
bělimě vzniká
vzniká
při

část
část

mělká
mělká

rýha
rýha -- sulcus
sulcus sclerae.
sclerae. Je
Je to
to

pohybech
pohybech víček
víček dostatečně
dostatečně nestírá
nestírá spojivkový
spojivkový hlen
hlen aa může
může se
se tak
tak

zde snadno zachytit infekce.

Zadní

část
část

vrstvy se nazývá

úpon okohybných
bílá.

bělima
bělima

svalů.
svalů . Bělima
Bělima

- sclera.
sclera. Ta
Ta představuje
představuje skelet
skelet oka
oka aa slouží
slouží jako
jako

obsahuje malé
malé množství
množství céva
céva její
její barva
barva je
je mléčně
mléčně

..

Frontální
Frontální rovina
rovina značí
značí rovinu
rovinu čelní.
čelní.
Dorzálním
Dorzálním úsekem
úsekem se
se rozumí
rozumí úsek
úsek zadní.
zadnÍ.
)3 Ventrálním
Ventrálním úsekem
úsekem se
se má
má na
na mysli
myslí přední
přední úsek.
úsek.
II

2
2
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2.2.2 Tunica media
Tunica media je vrstva velmi tenká.
ciliare. Obsahuje bohatou

síť
síť

Součástí
Součástí

krevních kapilár,
kapilár, která
která je
je důležitá
důležitá pro
pro výživu,
výživu, ale
ale také
také

pro tvorbu komorové tekutiny. Z řasnatého
řasnatého
závěsného

této
této vrstvy
vrstvy je
je řasnaté
řasnaté tělísko
tělísko -- corpus
corpus

tělíska
tělíska

vybíhají
vybíhají kk čočce
čočce jenmá
jenmá vlákna
vlákna

aparátu - zonula Zinni.

Duhovka - iris vybíhá od
součástí střední
střední

nazývá

přední
přední

přední

plochou

řasnatého
řasnatého tělíska
tělíska

do
do komorového
komorového prostoru
prostoru aa je
je

vrstvy oka. Prostor mezi
mezi rohovkou
rohovkou aa

komora
čočky
čočky

oční
oční

přední
přední

plochou
plochou duhovky
duhovky se
se

- camerae
camerae oculi
oculi anterior.
anterior. Prostor
Prostor mezi
mezi duhovkou
duhovkou aa

je označován
označován jako
jako zadní
zadní komora
komora

oční
oční

-- camerae
camerae oculi
oculi

posterior. Duhovka má tvar mezikruží aa má
má také
také centrální
centrální otvor
otvor
zornička

Změnou
Změnou

neboli panenka - pupilla.

jednak nmožství

rovněž
rovněž

světla
světla dopadajícího
dopadajícího

velikosti
velikosti

zorničky
zorničky

označovaný
označovaný

tak
tak duhovka
duhovka reguluje
reguluje

na
na sítnici
sítnici dále
dále i akomodační
akomodační úsilí
úsilí oka.
oka.

Barva duhovky je dána nmožstvím
nmožstvím duhovkového
duhovkového pigmentu.
pigmentu. Odstín
Odstín modrý
modrý nebo
nebo
4
modrošedý naznačuje málo pigmentu. Je-li pigment
pigment obsažen
obsažen ii vv buňkách
buňkách stromatu
stromatu 4,,

je barva podle jeho množství zelená,
u lidí se silnou pigmentací
bleděmodrá,
bleděmodrá,

(např.
(např.

hnědá
hnědá

u

až
až

temně
temně hnědá.
hnědá .

černochů).
černochů).

U
U

Tmavé
Tmavé

novorozenců
novorozenců

oči
oči

nacházíme
nacházíme

je
je barva
barva

očí
očí

což je dáno malým
malým množstvím
množstvím pigmentu
pigmentu vv duhovkovém
duhovkovém stromatu.
stromatu.

Po nemoci nebo dlouhodobé

únavě
únavě

je barva
barva očí
očí

světlejší,
světlejší, neboť
neboť je
je

snížené
snížené množství
množství

krve v duhovkových cévách. Není-li
vůbec (u
(u albínů),
albínů), pak
pak převládá
převládá
Není-li pigment obsažen
obsažen vůbec
červený

tón duhovky, který je

způsoben
způsoben

cévní
cévní pletení
pletení aa prosvítajícím
prosvítajícím

očním
očním

pozadím.

Dorsální úsek

střední
střední

vrstvy zaujímá
zaujímá cévnatka
cévnatka - chorioides.
chorioides. Ta
Ta obsahuje
obsahuje velké
velké

množství cév i pigmentu. Jej
Jejíí barva
barva je hnědočervená
hnědočervená..
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Stromatem
Stromatem rozumíme
rozumfme trámčinu
trámčinu nebo-Ii
nebo-Ii podpůrnou
podpůrnou vazivovou
vazivovou tkáň.
tkáň .

10
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2.2.3 Tunica interna
Tunica interna je

vnitřní část

tvořena
tvořena

oka a je

sítnicí. Sítnice - retina
retina vystýlá
vystýlá oční
oční

kouli a sahá až k pupillárnímu okraji duhovky. Je
Je tak
tak fyziologicky
zorničky.

tmav)'
tmavý lem kolem
neobsahuje žádné

světločivé

Sítnice vystýlající zadní
Při vyšetření

podmíněno
očního

Tyčinky

část očního

bulbu je

částí
částí

optickou. Je

sklovitě
sklovitě průhledná.
průhledná.

části

nám

sítnice nacházíme

světločivé
světločivé

u

černochů
černochů

elementy, což jsou
jsou

umožňují černobílé vidění, čípky
čípky

milionů.
milionů . Tyčinky

světločivé

tmavěji

Například
Například

je
je mnohem
mnohem

bělochů.

počet
počet čípků
čípků

obsahují

rozkládá aaje
je regenerováno ve

je

bulbu
bul bu

oftalmoskopem má sytě červeno-oranžovou
červeno-oranžovou barvu. Toto
Toto její zbarvení
zbarvení je
je

Dylevský (2000), celkový

chybí

část
část očního
očního

elementy a nazývá se pars caeca retinae.
retinae.

pozadí je proto u různých ras odlišná.
odlišná.

V optické

přední
přední

úzký
úzký

krevní náplní kapilár cévnatky a hustotou
hustotou pigmentu
pigmentu vv sítnici.
sítnici. Barva
Barva

tmavší než u

na 130

Sítnice, která vystýlá

vytvořen
vytvořen

vidění
vidění

aa

čípky.
čípky.

barevné.
barevné. Jak
Jak uvádí
uvádí

v sítnici se odhaduje na 7

červené
červené

tmě.

naopak

tyčinky
tyčinky

milionů,
milionů, tyčinek
tyčinek

barvivo (rhodopsin). To se
se světlem
světlem rychle
rychle

Takzvaná
Takzvaná slepá
slepá skvrna oka
oka je místem,
místem, kde
kde zcela
zcela

elementy. Toto místo je obkrouženo

světlejší
světlejší

obrubou
obrubou aa jeho
jeho okolí
okolí

pigmentováno. Naopak žlutá skvrna - macula
macula luteae je
je místem
místem

nejostřejšího

vidění.

Vyskytují se zde

výhradně
výhradně čípky,
čípky,

jejichž

počet
počet směrem
směrem

k periferii klesá. Žlutá skvrna je při oftalmoskopickém vyšetření
vyšetření červenější
červenější než
než její
její
okolí. Je
část

umístěna

v centrální

části
části

makuly. Název žlutá
žlutá skvrna
skvrna vznikl
vznikl tím,
tím, že
že tato
tato

sítnice obsahuje velké množství xantofylu. Nejtenčím
Nejtenčím místem na
na sítnici
sítnici je
je jamka
jamka

čilifovea.

Sítnice dále obsahuje nervová vlákna,
vlákna, která se
se spojují a vytvářejí
vytvářejí zrakový
zrakový

nerv - nervus opticus.
opticus .

2.3

Obsah

očního

bu/bu

V této podkapitole anatomicky popisuji jednotlivé
jednotlivé
i uložení.
uloženÍ. Obsahem

vitreum,
oční

oční
oční

komory

očního

bulbu
bul bu je

čočka
čočka

části
části očního
očního

bulbu, jejich
jejich funkci
funkci

- lens
lens crystallina, sklivec
sklivec -- corpus
corpus

komory - camerae oculi
ocu/i a komorová tekutina
tekutina - humor aqueus, která
která

vyplňuje.
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Čočka - len
lenss crystallina má tvar čočky a z toho také plyne její název.
název. Je uložena mezi
nitrooční

duhovkou a sklivcem a dále je obklopena

tekutinou. Soustavou
Soustavou jemných

vláken závěsného aparátu je čočka zavěšena na řasnatém tělese. Čočka patří
patří

k

refrakčnímu

akomodace
Růžičková

systému oka a je schopna akomodace

se

zmenšuje od

trvale

(2000),
(2000) , v deseti letech je

narození.

ještě

3,7 mm.
mm .

Přední

plocha je

plocha zadní je vyklenuta
čočky

se stahuje sval

dopředu. Napětí

zmiňuje
zmiňuje

Kraus,

průměr
průměr čočky
čočky

prudčeji (poloměr zakřivení

závěsného

které se na

aparátu ochabuje a

5 - 6 mm).
mm) .
základě
čočka

10 - II
11 mm),
mm),
Pří
Při

akomodaci

kontrakce posouvá

se tak svou pružností

více vyklene. Podle 1.
J. Wolfa,
Wolfa, viz Dylevský (2000),
(2000), má na

změnu
změnu

při

závěsného

komodaci podstatný vliv

připojení

Karel,
Karel,

je asi 9 mm a tloušťka
tloušťka

zakřivena
zakřivena kulovitě (poloměr
(poloměr zakřivení
zakřivení

řasnatého tělíska,

vláken

Jak

svého tvaru.
tvaru. Amplituda

jedenáct dioptrií,
dioptrií, v sedmdesáti letech již

jen jedna dioptrie. Dylevský (2000) uvádí,
uvádí , že
činí

změnou
změnou

sklivce na zadní vlákna

tvaru

čočky
čočky

aparátu a

na zadní obvodové partie čočky.
Čočka se skládá ze tří částí. Je to pouzdro - capsula,
capsula , kůra - cortex a jádro - nucleus.

Hlavní funkcí

čočky kromě

akomodace je

měnit

lom

paprsků
paprsků světla,
světla,

které vstupují

do oka tak, aby vždy dopadaly na sítnici do místa nejostřejšího vidění
vidění - žluté skvrny.
Čočka slouží také jako důležitý filtr, chránící sítnici před ultrafialovým
ultrafialovým zářením.
zářením . Je

to

tkáň sklovitě průhledná

s lehce nažloutlým zabarvením

způsobeným
způsobeným

u novorozence s mírně nazelenalým nádechem. S postupujícím
žlutohnědého

množství

čočky

Zabarvení

ve

stáří

pigmentu

propustnost

částí
části

a zmenšování

věkem
věkem

se zvyšuje

světelných

dostává tmavožlutý až žlutohnědý
žlutohnědý tón.

dochází k zesílení kortikální
Růžičková

měnícího

xantofylem,

Během
Během

poloměru
poloměru zakřivení.
zakřivení.

paprsků.
paprsků.

stárnutí také

Kraus,
Kraus, Karel,
Karel ,

(2000) uvádí,
uvádí, že čočka obsahuje v mládí 65% vody a její obsah s věkem
věkem

klesá. Epitel

čočky představuje

metabolicky aktivní pumpu

odčerpávající

sodík

z buněk a dodávající buňkám draslík. Čočka obsahuje 35 objemových procent
bílkoviny, tzn.,
tzn. , že je na bílkovinu nejbohatší tkání lidského

těla.

Bílkovina čočky
čočky je

složena z rozpustného ,krystalického
,-krystalického podílu a z nerozpustných albuminoidních
součástí.

Právě

světelné

paprsky.

bílkoviny jsou

odpovědné
odpovědné

za vysokou schopnost

čočky
čočky

lámat

Čočka s výjimkou fetální doby je bezcévná a je živena z prostředí, ve kterém je

uložena. Jak uvádí Kraus a kolektiv (1997),
(1997),
12

čočka

má v době narození asi 90 mg a

v průběhu života dále roste
roste.. U
čočky ,
růstem čočky,
zvětšuje
některé

i

větví.

paprsků

postupně

na povrchových vrstvách. Již u novorozence pozorujeme, že se

Jak je uvedeno v Dylevský (2000), u dospělého jedince nacházíme

vždy obraz nepravidelné
počet

je její hmotnost asi 255 mg. S postupným

což je způsobeno aposicí nových lamel na jejím povrchu, se

počet švů

švy

dospělého

hvězdice

s počtem hlavnich

paprsků

mezi šesti až deseti,

vedlejších kolísá mezi deseti až šestnácti. Toto

uspořádání znázorňuje

hvězdicovité

níže uvedený Obrázek 2.
2.

Obrázek 2: Čočka pětadvacetiletého člověka zezadu a ze strany.

Ve fázi embryonálního vývoje vzniká z povrchového ektodermu optický pohárek,
dále pak

čočková

proliferace vznikne

ploténka. Z této ploténky procesem invaginace a
čočkový váček. Buňky váčku

Z takto elongovaných

buněk váčku

vlákna. V dalším vývoji
přičemž

proces vznikání,

čili

elongují.

čočce

primární

čočková

sekundární

čočková

vlákna,

rostou, prodlužují se,

vznikají v embryonální

narůstající buňky vytváří
narůstání počtu

sekundárních vláken

celého života. Obrázek 3 ukazuje schéma vývoje

buněčné

pokračuje

oční čočky. Během

v průběhu

fetálniho vývoje

ztrácí tato buněčná tkáň nervy a cévy. Čočka je tedy tkání bez céva bez nervů.
V čočce prakticky nevznikají

záněty,

mohou však na ni

působit záněty

z okolí.

Čočku kromě vrozených nebo získaných změn poloh, může postihnout její samotný

zákalzraku..
zákal - katarakta, což má za následek výrazné zhoršení zraku

.'",

Sklivec - corpus vitreum je vláknité struktury.

za čočkou a je
části,

je

sklovitě průhledný

mělká

napětí

v očním bulbu prostor

s gelatinózní konzistencí. Na sklivci, v jeho

jamka, do které zapadá

tonusem udržuje

Vyplňuje

čočka

svojí zadní plochou. Sklivec svým

a dává bu/bu
bulbu kulovitý tvar.
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přední

D
8
Obrázek 3: Schéma vývoje
D-

řez

Oční

definitivní

c
oční čočky.

A, B, C - postupná embryonální stádia;

čočkou.

komory - camerae oculi jsou prostory mezi rohovkou a přední plochou

Tyto prostory duhovka

dělí

na

duhovky) a na zadní komoru
čočky). Obě

přední
oční

komoru

očni
OČlÚ

(mezi rohovkou a

(mezi zadní plochou duhovky a

přední

plochou

přední

plochou

komory tak spolu duhovkovým otvorem - pupilfou
pupillou souvisí.
souvisÍ.

komora je prostornější, zadní je

čočky.

Přední

štěrbinovitá.

Komorová tekutina - humor aqueus

vyplňuje přední

oční.
očnÍ.

i zadní komoru

Jde

o tekutinu čirou, secernovanou řasnatým tělesem a také duhovkou. Štěrbinami
závěsného

do

přední

žíly

čili

označují

2.4
Součástí

komory. Odtok komorové tekutiny

žíly

duhovky.

oční

aparátu tekutina proudí do zadní komory

bělimy.

Větévky

zajišťují

a odtud

pleteně,

pupillu

duhovkové cévy a sclerální

Do duhovkových cév tekutina prosakuje

žilní sclerální

přes

přední

plochou

které obsahují komorovou tekutinu, se

také jako Ascherovy žíly.

Přídatné

orgány oka

oka jjsou
sou přídat~é orgány mezi

něž počítáme

slzný aparát,

víčka,

spojivku,

okohybné svaly a vazivový aparát.

Slzný aparát

tvoří

slzná žláza, která produkuje slzy. Ty slouží k

rohovky. Slzná žláza - glandula lacrimalis je uložena

při

ochraně

a omývání

zevním obvodu stropu

očnice a má dvě části. Část očnicovou a část víčkovou. Vývody slzné žlázy jsou
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tenké kanálky, které

vyúsťují

v zevním horním kvadrantu do spojivkové

štěrbiny.

začínají

rozšiřují

Odvodné slzné cesty, které

pokračují

do slzného vaku. Tyto odvodné slzné cesty dále
skořepou

Víčka

do dolního nosního

přední část

oka. Jsou-li

lemován

řasami.

víček zajišťují víčkové

je pak viditelná

část bělimy
bělírny

a duhovka s výjimkou svého
víček

Zevní plochu

kryje velmi
víček

je

k bulbu je pak kryta spojivkou. Pohyby

svaly.
svaly.

Spojivka - eonjunetiva
conjunctiva

přecházÍ
přechází

Spojivka je zcela

rohovky.

pak se dotýkají

Pod ní jsou uloženy mazové žlázky.
žlázky. Přední okraj

víček přivrácená

Plocha

zornička

víčkem.

horního obvodu, který je zakryt horním
kůže.

a ústí pod dolní nosní

víčka sevřená,

normálně rozevřených víček

a téměř celá rohovka. Za ní je patrná celá

jemná pigmentovaná

se

průduchu.

- palpebrae nám chrání

svými okraji. V případě

víček

u spojivkového okraje

Pod spojivkou jsou obsaženy

z

víček

průhledná.

poměrně

bělimu

na bulbus. Pokrývá

až k okraji

narůžovělé

Prosvítají pod ní

velké mazové žlázky, jejichž

náplň

cévy.
sliznicí

nažloutle prosvítá.

Okohybné svaly

zajišťují

uloženy štíhlé, stuhovité,
čtyři

svaly

přímé

dokonalou pohyblivost obou

příčně

Při

očnicové dutině
těchto svalů

jsou

upínají

musculi recti
musculi obliqui bulbi.
- museuli
reeti bulbi a dva svaly šikmé - museuli
bulbi.

každém pohybu se vždy

okolností jsou pohyby obou
příčinou

V

pruhované svaly. Na bulbus se z

Poloha bulbu a každý jeho pohyb je dán výsledkem
svah~l.
svaliL

očí.

poruchy

OČÍ
očí

účastní

přesné

souhry všech okohybných

najednou všechny svaly. Za normálních

vždy sdruženy. Porucha funkce kteréhokoliv svalu je

koordinace

uspořádaných

pohybů.

Tento

stav

strabismus. Rozlišujeme základní dva druhy strabismu. Sbíhají-li se

bodu, mluvíme o strabismu konvergentním. Rozbíhají-li se

oči

oči

nazýváme
do

středu

do stran, pak

mluvíme o strabismu divergentním.

Vazivový aparát je
pouzdro a
dutinu.

očnicový

Oční

fixačním zařízením

oka.

mezi

něj

periorbitu,

tuk. Periorbita je vazivová blána, která vystýlá celou

pouzdro - capsula
eapsula bulbi je

značně

bulbu s výjimkou rohovky. Volné prostory
vyplňuje očnicový

Počítáme

sloužÍ
tuk. Ten slouží

současně
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očnicovou

tuhá vazivová blána kolem celého

očnice

i jako

oční

mezi svaly, cévami a nervy

měkká

poduška pro bulbus.

Katarakta
3. Kata
ra kta
Jakýkoliv zákal

oční čočky,

katarakta. Slovo katarakta z
dolů

kata -

a rheo -

který

řeckého

negativně ovlivňuje vidění

katarrhaktes

teču. Pravděpodobně

je definován jako

původně označovalo

vodopád tedy

tak vyplynulo z představ, že do

oční čočky

proudí šedé zakalení. Filipec (2005) uvádí, cituji: "S trochou básnické licence lze
říci,

vidění

že

představíme,
zřejmé,

s kataraktou je jako bychom se dívali

jak je

že stojíme

nejprve ke

vidět přes
před

vodní proud Niagarských

závažným

tříštění světla

pokud není katarakta odstraněna může vést i ke

slepotě.

vodopád. Když si

či Andělských vodopádů,

očním onemocněním".

vstupujícího do oka, poté se

přes

Zakalení

oční čočky

vidění postupně

je

vede

zhoršuje a

Srovnání jak vidí oko zdravé

a oko postižené kataraktou dokumentuje Obrázek 4. Jak uvádí Filipec (2005),
v současnosti žije na zemi více než 50

milionů

slepých lidí z nichž u 25

milionů

je příčinou slepoty oboustranná katarakta. V České republice se každoročně provádí
přibližně

zcela

50 - 60 tisíc operací katarakty a jako s příčÍnou
příčinou slepoty se s ní setkáváme

ojediněle.

stupně

Kataraktu je možno klasifikovat podle etiologie, patogeneze

zákalu.

Vidění

zdravého oka

Vidění

Obrázek 4: Srovnání jak vidí oko zdravé a oko s kataraktou
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oka s kataraktou

čočky

a

Etiologie katarakty

3. 1

Katarakta je

onemocnění

etiologické faktory

•
•
•
•
•
•
•
•

věk

při

ionizující a ultrafialové záření
záněty

aj iná oční

onemocnění

úrazy oka
nutričnÍ
nutriční

poruchy

biochemické

změny

dlouhodobé užívání

léků

metabolické poruchy

rozdělila

celkem do osmi podskupin.

vzniku katarakty v závislosti na
a ultrafialového

Komplikované katarakty u
třetí

Mezi známé

a pohlavÍ
pohlaví

působení ionizačního

do

činitelů.

počítat:
vzniku katarakty můžeme počítat:

Danou podkapitolu jsem
příčiny

na jehož vzniku se podílí více

věku

záření
záření

zánětlivých
zánětlivých

poruchy, biochemické

očních

pak katarakty u

3.1.1

onemocnění

Věk

podskupině

ovlivnit
části.
části.

nemocí jsem zahrnula
zmiňuji
zmiňuji

dlouhodobé užívání

podskupin, které v souvislosti se vznikem zákalu
za sebou. V poslední osmé

může

vznik katarakty popisuj
popisujii ve druhé

a u jiných

změny,

uvádím

a pohlaví. Jak dalece

podskupiny. Možné úrazy oka a následné katarakty

NutričnÍ
Nutriční

Nejdříve

léků,

oční čočky

ve

čtvrté části.
části.

to
to jsou názvy

popisuji

charakterizuji metabolické

změny,

následně
následně

zejména

diabetes mellitus.

a pohlaví

Výskyt katarakty stoupá s věkem. Se senilní kataraktou se setkáváme po 50. roce
života. Mezi 65 - 75 lety má kataraktu již 60 % lidí. Operace katarakty je po 60.
60. roce
života člověka nejčastější operací. Ženy postihuje katarakta častěji
častěji než muže.
Příčinou

je

pravděpodobně

jejich hormonální odlišnost.

Důležitou
Důležitou

roli

při
při

vzniku

katarakty u žen hraje snížení hladiny estrogenů po menopauze. Časný nástup
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menstruace, užívání antikoncepce,

léčba
léčba

estrogeny,
estrogeny, vyšší
vyšší

počet
počet porodů
porodů

vv průběhu
průběhu

života, to jsou faktory, které mohou vznik
vznik katarakty
katarakty u žen
žen snižovat
snižovat55..

Katarakta není zcela vzácná ani u

bývají

zarděnky
zarděnky

nebo jiná virová
virová

genetické poruchy. Zákal

oční
oční

dětí.
dětí. Nejčastější
Nejčastější příčinou
příčinou

onemocnění
onemocnění
čočky,
čočky,

matky
matky vv průběhu
průběhu
dítě
dítě

se
se kterým
kterým se
se

kongenitální katarakta.
katarakta. Pro zákal vzniklý
vzniklý

katarakty
katarakty

během
během

při
při

narození
narození

těhotenství
těhotenství či
či různé
různé

narodí,
narodí, se
se nazývá
nazývá

prvního
prvního roku
roku života
života se
se používá
používá

název infantilní katarakta. Vrozené
Vrozené katarakty
katarakty mohou
mohou být
být oboustranné,
oboustranné, ale
ale
i jednostranné.

Léčba dětských

katarakt je chirurgická. V
V současné
současné době
době se
se provádí
provádí bud'
bud' lensektomie
lensektomie

nebo fakoemulsifikace. Vrozené katarakty
nutno operovat
operovat co
co nejdříve,
nejdříve, nejpozději
nejpozději
katarakty je nutno
do dvou

měsíců

života. Hrozí
Hrozí totiž vznik
vznik amblyopie
amblyopie nebo-li
nebo-li tupozrakosti
tupozrakosti

na kataraktou postiženém oku.
Růžičková (2000)
(2000) uvádí,
uvádí, že
že ss rozvojem
rozvojem
oku. Kraus, Karel,
Karel, Růžičková
popředí
popředí

implantologie se dostává do

i problematika
problematika implantace
implantace

nitrooční
nitrooční čočky
čočky

u dětí. Korekce afakie 66 je v dětství vzhledem
vzhledem ke
ke změnám
změnám tvaru
tvaru aa veUkosti
velikosti oka
oka
složitá. Afakii je vhodné do dvou let života
života korigovat
korigovat kontaktními
kontaktními
brýlemi. Po druhém roce života se zpravidla
zpravidla

přistupuje
přistupuje

čočkami
čočkami

nebo
nebo

kk sekundární
sekundární implantaci
implantaci

nitrooční čočky.
čočky .

3.1.2 Ionizující a ultrafialové záření
záření
Vystavení ionizujícímu nebo ultrafialovému
ultrafialovému
katarakty. Ionizující
radikálů.
radikálů.

záření

záření
záření

může
může

způsobovat
způsobovat

vznik
vznik

(rentgenové záření)
záření) vede
vede ke
ke vzniku
vzniku volných
volných kyslíkových
kyslíkových

Ty narušují normální
normální transkripci
transkripci DNA
DNA aa syntézu
syntézu

čočkových
čočkových proteinů.
proteinů .

V zemích častějšího
častějšího vystavení ultrafialovému
ultrafialovému záření
záření je
je výskyt
výskyt katarakty
katarakty vyšší.
vyšší.

Ionizující

záření
záření

je na takové

má ze všech

záření
záření

očních
očních

extrémně
extrémně

individuální. Kraus, Karel,

tkání
tkání

nejvýraznější
nejvýraznější

Růžičková
Růžičková

(2000)
(2000) popisuje,
popisuje, že
že interval
interval mezi
mezi
může
může

období
na dávce
dávce záření
záření aa na
na věku
věku pacienta.
pacienta.
období závisí
závisí na
55

Oční
Oční čočka
čočka

citlivá.
citlivá. Míra tvorby
tvorby katarakty
katarakty je
je však
však vysoce
vysoce

vznikem klinicky se manifestující
manifestující katarakty

66

vliv
vliv na
na čočku.
čočku.

Studie
Studie Beaver
Beaver Dam
Dam viz
viz Filipec
Filipec (2005).
(2005).
Názvem
Názvem afakie
afakie je
je označováno
označováno oko
oko bez
bez čočky.
čočky.
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ozářenim
ozářením

aa

trvat
trvat až
až 20
20 let.
let. Délka
Délka latentního
latentního

3.1.3
Chronické
vést

Záněty

a jiná

nitrooční záněty
záněty

k tzv. komplikované

oční
oční onemocnění
onemocnění

nebo sítnicové dystrofie
dystrofie jsou
jsou oční
oční nemoci,
nemoci, které
které mohou
mohou
kataraktě.
kataraktě.

katarakty spojené se zánětlivým
zánětlivým
u jiného

Komplikovanou
Komplikovanou

onemocněním
onemocněním

zánětlivého neočního
neočního onemocnění.
onemocnění.

katarakta je

například
například

kataraktou
kataraktou

označujeme
označujeme

oka.
oka. Katarakta
Katarakta se
se může
může vyskytovat
vyskytovat ii

Jak
Jak uvádí
uvádí Kraus
Kraus aa kolektiv
kolektiv (1997),
(1997),

prokázána
prokázána až u jedné čtvrtiny
čtvrtiny pacientů
pacientů ss rozvinutou
rozvinutou atopickou
atopickou

dermatitidou.

Komplikovaná katarakta se

může
může často
často

objevit
objevit ve
ve spojení
spojení ss chronickou
chronickou uveitidou.
uveitidou.

Uveitida je zánět uveálního traktu oka, tedy
tedy duhovky,
duhovky, cévnatky
cévnatky aa

řasnatého
řasnatého tělesa.
tělesa.

S uveitidou bývá zpravidla spojen
spojen vznik zákalu
zákalu v zadní
zadní nebo
nebo vv přední
přední části
části čočky.
čočky .

Fakoantigenní uveitida je imunologická
imunologická

zánětlivá
zánětlivá

reakce
reakce vyvolaná
vyvolaná proteiny
proteiny

čočky.
čočky.

Ty se dostanou ven z čočky
čočky rupturou
rupturou jejího
jejího pouzdra.
pouzdra. U
U zdravého
zdravého oka
oka je
je množství
množství
proteinů,

které pronikají
čočkových
čočkových

množství
množství

přes
přes

pouzdro zz čočky
čočky ven,
ven, minimální.
minimální. Oko
Oko takové
takové malé
malé

antigenů
antigenů

čočkových proteinů
proteinů

imunologicky
imunologicky toleruje.
toleruje. Avšak
Avšak

velkého
velkého

poruší tento vztah
vztah aa vyvolá
vyvolá prudkou
prudkou zánětlivou
zánětlivou reakci,
reakci,

tzv. fakoantigenní uveitidu.
uveitidu . K
K této reakci
reakci
zůstanou-li

průnik
průnik

zbytky kortikálního materiálu
materiálu

může
může

uvnitř
uvnitř

dojít
dojít ii po
po operaci
operaci katarakty,
katarakty,

oka.
oka. Nástup
Nástup zánětu
zánětu je
je akutní
akutní nebo
nebo

chronický s odstupem několika
několika dnů
dnů až týdnů
týdnů po
po úrazu
úrazu nebo
nebo operaci.
operaci.

Katarakty se mohou objevovat

při
při

mnoha
mnoha degenerativních
degenerativních

očních
očních onemocněních.
onemocněních.

Například při pigmentové degeneraci sítnice,
sítnice, esenciální
esenciální 7 atrofii
atrofii duhovky,
duhovky, chronické
chronické
7

hypotonii a absolutním glaukomu.
glaukomu. Katarakta
Katarakta
nemocemI.

Jsou zaznamenány
zaznamenány

výskyty
výskyty

může
může

katarakty
katarakty

mít
mít spojitost
spojitost ii ss kožními
kožními
vv souvislosti
souvislosti

ss chronickou
chronickou

erytematózní darmatitídou, u nemocných
nemocných ss polyvalentní
polyvalentní alergií
alergií aa astmatem.
astmatem.

77

Slovem
Slovem esenciální
esenciální rozumíme
rozumíme samostatný
samostatný vznik
vznik neznámého
neznámého původu.
původu.
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3.1.4 Úrazy oka
Příčinou

katarakty mohou být i úrazy elektrickým proudem nebo mechanické úrazy.

Tyto faktory

Tupé

způsobují

poranění

na přední ploše

čočky.

Vossiusův

postupně

a

může

Traumatická katarakta
postupně

se

vidění.

otisk pigmentového epitelu duhovky
předního

pouzdra

prstenec a je známkou

během určité

po tupém

Zhmoždění
Zlunoždění

rozvíjet.

a tím zhoršené

Dojde tak k zabarvení

jako

Neovlivňuje vidění

čočky

může někdy způsobit

oka

označuje

stav se

zkalení

čočky

doby

poranění

čočky.

Takto vzniklý

proběhlého poranění.

vstřebá.

akutně

nebo se

a vznik následného zákalu je

příčinou

oka vzniknout

tzv . kontuzní katarakty.
tzv.
katarakty. Kontuzní katarakta obvykle postihuje zadní pouzdro
s progresí na její zbývající

část.

některých případech

V

čočkových

tupého násilí praskne. Dojde k hyperhydrataci

Růžičková

zákalu. Jak popisuje Kraus, Karel,

zákalu

Při

může

v

ojedinělých případech spontánně

traumatickém poškození oka

může

pouzdro

čočky

čočky

v důsledku

vláken a rychlému vzniku
stupeň

(2000), mírný

kontuzního

odeznít.

dojít ke

změně

polohy

čočky .
čočky.

Posun

čočky

nebo-li subluxace může mít jakýkoliv směr. Čočka se tedy může posunout
přední

jak do sklivcového prostoru tak i do

subluxace

čočky patří

kolísání vizu, neostré

komory. Mezi symptomy traumatické
vidění
vidění,,

či

porucha akomodace

vznik

astigmatismu 8 .

Při

intraokulárním

stav se

poranění

obecně značí

s průnikem kovu

může

dojít ke vzniku katarakty
katarakty.. Tento

metalóza. Sideróza je výsledkem intraokulárního
jako metalóza.
intraokulámího

působení

čočky. Změny čočky

jsou tím

železa. Dochází k ukládání molekul železa v epitelu
železa.
víc

zřetelnější, čím

poranění

blíže leží cizí

s průnikem fizího

na endotelu rohovky,

v pouzdru

čočky.

tělesa

předním

membránách. Vznikají
Takové

těleso čočce.

obsahujícího

pouzdru

paprskovitě
vytváření

Chalkóza se rozvíjí

se

čočky

měď.

označuje

jako

intraokulárním

Dochází k ukládání

a na dalších

uspořádané

při

nitroočních

žluté nebo

hnědé

slunečnicová

mědi

bazálních

pigmentace

katarakta.

8 Slovem astigmatismus se rozumí vada v lomivosti oka. Taková vada spočívá v tom, že paprsky se
v oku nespojují v jednom bodě
bodě..
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Při

perforujícím

poranění čočky
čočky může
může

dojít
dojít k ruptuře
ruptuře

k progresi do obrazu kompletního zákalu.
zákalu. Zejména
Zejména

čočkového
čočkového

pouzdra
pouzdra aa tím
tím

při
při větší
větší trhlině
trhlině

vznikat spolu
spolu se zákalem také
také perforace
perforace nitroční
nitro ční tekutiny
tekutiny do
do

pouzdra
pouzdra

čočky,
čočky,

což
což

může
může

může
může

vyvolat sekundární glaukom.

3.1.5
Při

Nutriční

poruchy

poruchách výživy je rovněž
rovněž prokázán
prokázán výskyt
výskyt katarakty.
katarakty. Závažné
Závažné nutriční
nutriční poruchy
poruchy

vedoucí k malabsorbci a rozvratu
vnitřního prostředí
prostředí (například
(například silné
silné průjmy
průjmy spojené
spojené
rozvratu vnitřního
s dehydratací) zvyšují riziko vzniku katarakt
trojnásobně až
až čtyřnásobně.
čtyřnásobně. Prevalence
Prevalence
katarakt trojnásobně
takového typu katarakty je především
především v rozvojových
rozvojových zemích.
zemích. Epidemiologické
Epidemiologické studie
studie
ukazují, že zvýšené hladiny riboflavinu, vitamínu
vitamínu EE ,, C
C aa beta-karotenu
beta-karotenu zz důvodu
důvodu
jejich antioxidačních
antioxidačních účinků
účinků snižují riziko vzniku
vzniku katarakty.
katarakty.

3.1.6 Biochemické změny
změny
Biochemické

změny,

enzymů
enzymů

jako je nižší obsah
obsah

nebo
nebo nižší
nižší obsah
obsah kyseliny
kyseliny

askorbové, snižují obranyschopnost čočky
čočky aa zvyšují
zvyšují tak
tak riziko
riziko vzniku
vzniku katarakty.
katarakty.

3.1.7 Dlouhodobé užívání
užívání léků
léků
Dlouhodobá aplikace
takto

podmíněné
podmíněné

obsahují

být
být

příčinou
příčinou

katarakty závisí jak na
na délce
délce podávání
podávání

dávkování. Katarakta
které

některých
některých léků
léků může
může

může
může

léků
léků

tak
tak ii na
na samotném
samotném

mít souvislost
souvislost ss dlouhodobou
dlouhodobou aplikací
aplikací

kortikosteroidy

anticholinesterázy, mohou

vzniku
vzniku katarakty.
katarakty. Výskyt
Výskyt

či
či

způsobit
způsobit

miotika.
miotika.

očních
očních

Silná
Silná miotika,
miotika, jako
jako

kapek,
kapek,

například
například

kataraktu.
kataraktu. Vznik
Vznik katarakty
katarakty je
je pravděpodobnější
pravděpodobnější

u nemocných s dlouhotrvající aplikací než
než uu jedinců
jedinců ss kratšími
kratšími intervaly
intervaly podávání
podávání
anticholinesterázy. Tvorba takové
takové katarakty
katarakty je
je vysoce
vysoce individuální.
individuální.

I jiné léky,

například
například

antiarytmikum jako je
je Amiodaron,
Amiodaron, může
může při
při dlouhodobém
dlouhodobém užití
užití

být
být příčinou
příčinou vzniku
vzniku pigmentových
pigmentových deposit
deposit na
na
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přední
přední části
části čočky,
čočky,

viz
viz Hanuš
Hanuš aa

kolektiv (1997). V souvislosti s podáváním tohoto antiarytmika bylo referováno
změn

na čočce.

Katarakta byla

zjištěna

o výskytu

preparátů.

při

i

dlouhodobém užití

některých

sloučeniny patřící

Fenothiaziny jsou chemické

fenothiazinových

do skupiny psychotropních
způsobit

látek. Léky této skupiny, zejména chlorpromazin a thioridazin, mohou
pigmentovaná deposita v přední

Přípravky

části čočky.

obsahující zlato mohou mít

Sloučeniny

zlata používané k

vyvolat nežádoucí

účinky

Na výskytu katarakty se

přestanou kouřit

souvislost se

změnami

na

čočce .
čočce.

revmatických chorob a jiných kolagenóz, mohou

na kůži, ledvinách a dalších orgánech.

může

třikrát

jsou vystaveni až

léčení

příčinou

přítomnost

podílet i

toxické látky.

vyššímu vzniku katarakty než

Například kuřáci

nekuřáci.

U lidí,

se riziko vzniku katarakty snižuje, ale nikdy nedosáhne

kteří

úrovně těch,

kteří nekouřili.

3.1.8 Metabolické

změny

Na vznik katarakty má vliv závažné metabolické

i další metabolické
Wilsonova choroba.

změny

například

jako jsou

Právě léčba

onemocnění

- diabetes mellitus, ale

galaktosémie, hypokalcémie a

diabetické katarakty je tématem mé práce.

Diabetes mellitus
Diabetes mellitus (DM)
akomodační

čirost oční čočky,

ovlivnit

onemocnění

schopnost. Toto chronické

a patogenetický

původ.

zvýšenou hladinou

nebo jeho

může

má

její

refrakční

různý

genetický, zevní

Jedná se o syndrom charakterizovaný hyperglykémií,

glu~ózy

v krvi. Ta je

nedostatečným účinkem.

způsobena nedostatečnou

onemocnění

ostrůvků

slinivky

čili

sekrecí inzulínu

Prakticky se jedná o absolutní nebo relativní

nedostatek inzulínu. Inzulín je hormon, jehož produkce probíhá v beta
Langerhansových

index a

břišní

pankreatu . Dlouhodobý
tedy pankreatu.

buňkách
průběh

je, jak uvádí Sosna (2001), spojen s rizikem vzniku chronických mikro a
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makro vaskulárních
vaskulámích komplikací zejména
zejména očních,
očních, ledvinových,
ledvinových, nervových
nervových aa cévních.
cévních.
Rozlišujeme dva typy daného onemocnění
onemocnění -- 1. typ
typ aa 2.
2. typ.
typ.

Diabetes mellitus
mel1itus 1. typu byl

dříve
dříve označován
označován

jako
jako inzulín-dependentní
inzulín-dependentni diabetes
diabetes

mellitus (IDDM). Tento typ DM je charakterizován
charakterizován destrukcí
destrukcí beta
beta
produkujících
Zpočátku

právě

buněk
buněk

inzulín. Proces destrukce probíhá
probíhá obvykle
obvykle po
po dobu
dobu několika
několika let.
let.

lze zjistit pouze

přítomnost

onemocnění
onemocněni

se již

vyznačuje

onemocnění

je nepochybným

buňkám,
buňkám,

protilátek
protilátek proti
proti beta
beta

další
další fáze
fáze

zvýšenou
zvýšenou hladinou
hladinou glykémie.
glykémie. Taková
Taková manifestace
manifestace
důsledkem
důsledkem

příčiny
příčiny

autoimunního
autoimunního procesu,
procesu, jehož
jehož

i průběh zůstávají do značné míry neobjasněny.
neobjasněny. Vznik
Vznik onemocnění
onemocněni DM
DM 1.
1. typu
typu může
může
mít i původ genetický. Pravděpodobnost
Pravděpodobnost postižení
postižení osoby,
osoby, jejíž
jejíž rodič
rodič nebo
nebo sourozenec
sourozenec
trpí diabetem 1. typu, se uvádí kolem
kolem 55 až 10%,
10%, viz
viz Sosna
Sosna (2001).
(2001). V
V aktivaci
aktivaci
chorobného procesu mohou sehrát jistou
jistou roli ii faktory
faktory zevního
zevního
infekční

prostředí,
prostředí, například
například

agens.

Výše uvedený typ

onemocnění

někdy označován

proto je také

je charakteristický
charakteristický pro
pro mladší
mladší skupinu
skupinu
jako typ juvenilní,
juvenilní, ii když
když ani
ani

pozdější
pozdější

pacientů
pacientů

aa

nástup
nástup není
není

výjimkou. Postižení bývají obvykle štíhlé postavy
postavy aa vzniklá
vzniklá metabolická
metabolická porucha
porucha
vede k dalšímu váhovému úbytku. Nástup choroby
choroby je
je náhlý,
náhlý, pacient
pacient pociťuje
pociťuje slabost,
slabost,
únavu, pocit

žízně,

dostavují se i příznaky
příznaky diabetické
diabetické ketoacidózy
ketoacidózy jako
jako je
je nevolnost,
nevolnost,

zvracení. Takový deficit vyžaduje zevní
zevni podávání
podávání inzulínu
inzulínu již
již od
od

počátku
počátku

onemocnění.

Diabetes mellitus 2. typu byl dříve
dříve označován
označován jako
jako non-inzulín-dependentní
non-inzulín-dependentní diabetes
diabetes
mellitus (NIDDM). Pro tento typ diabetu
diabetu je charakteristická
charakteristická mírná
mírná forma
forma poruchy
poruchy
inzulínové

sekrece a

zároveň
zároveň

tzv. inzulinorezistence. V

snížený

důsledku
důsledku

hyperglykémie. DM 2. typu je
příslušníky
příslušníky

2.
2. typu
typu

nemocného je

může
může

také
také vést
vést

častější
častější

inzulínu
inzulínu vv cílových
cílových tkáních
tkáních

tak
tak vzniklého
vzniklého patogenetického
patogenetického procesu
procesu vzniká
vzniká

onemocnění
onemocnění

choroby hraje velmi významnou roli
roli

účinek
účinek

neimunologického
neimunologického

dědičná
dědičná

původu.
původu. Při
Při

vzniku
vzniku

vloha.
vloha. Výskyt
Výskyt nemoci
nemoci mezi
mezi rodinnými
rodinnými

než v případě
případě diabetu
diabetu l.typu.
l.typu. Ke
Ke vzniku
vzniku diabetu
diabetu

přítomnost
přítomnost některých
některých

zevních
zevních

faktorů.
faktorů.

K
K těm
těm hlavním
hlavním

patří
patří

malá
malá fyzická
fyzická aktivita,
aktivita, obezita,
obezita, stres
stres či
či působení
působení určitých
určitých léčiv
léčiv například
například diuretik
diuretik nebo
nebo
kortikoidů.
kortikoidů.
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Výše uvedený typ je chorobou
typ

dospělý)

nápadně

středního
středního

a vyššího
vyššího věku
věku (proto
(proto také
také označován
označován jako
jako
začíná
začíná většinou
většinou méně
méně

a vzniká typicky
typicky u osob s nadváhou.
nadváhou. Nemoc
Nemoc

pozvolným nástupem.

Onemocnění může

být

Průběh
Průběh

zjištěno
zjištěno při
při

tak
tak

může
může

kontrolním
kontrolním

být
být po
po

či
či

řadu
řadu

náhodném
náhodném

let
let asymptomatický.
asymptomatický.
vyšetření
vyšetření moči
moči

nebo
nebo

hladiny krevního cukru. Na
Na nemoc může
může také
také upozornit
upozornit vznik
vznik infekčních
infekčních komplikací
komplikací
jako

například

při zátěžové

choroby

kožní mykózy
mykózy

či
či

infekce

močových
močových

situaci typu infarktu myokardu
myokardu

postačuje

u velké

většiny
většiny

či
či

cest.
cest. Jindy
Jindy je
je diabetes
diabetes zjištěn
zjištěn až
až

mozkové
mozkové cévní
cévní

nemocných
nemocných jen
jen dieta,
dieta,

eventuelně
eventuelně

s perorálními antidiabetiky. Inzulínem je ke zlepšení
zlepšení kompenzace
kompenzace
část

příhody.
příhody.

K
K léčbě
léčbě

vv kombinaci
kombinaci

léčena
léčena jen
jen

menší
menší

nemocných.
nemocných .

Diabetes mellitus

ať

směrech. Ovlivňuje
Ovlivňuje
čočky.

už první
první nebo
nebo druhý typ
typ

tvorbu katarakty, ale i

může
může působit
působit

refrakční
refrakční

index
index aa

na
na

čočku
čočku

vv několika
několika

akomodační
akomodační

schopnost
schopnost

Se zvýšenou hladinou
hladinou krevního cukru
cukru stoupá
stoupá ii obsah
obsah glukózy
glukózy ve
ve sklivci.
sklivci.

Glukóza potom difunduje do čočky.
čočky. Tam
Tam je enzymaticky
enzymaticky konvertována
konvertována na
na sorbitol.
sorbitol.
Ten zde nemetabolizuje, ale zůstává
zůstává v čočce
čočce aa podmiňuje
podmiňuje zvýšenou
zvýšenou hydrataci
hydrataci čočky.
čočky .
Ta je

častou příčinou
příčinou

Presbyopie nebo-li
u

myopie.

stařecká
stařecká

Současně
Současně

dochází
dochází k omezení
omezení akomodace
akomodace

čočky.
čočky.

dalekozrakost se
se u diabetiků
diabetiků objevuje
objevuje obvykle
obvykle dříve
dříve než
než

nediabetiků.
nediabetiků .

Katarakta se vztahuje k diabetu také jako
jako jedna
jedna zz jeho
jeho hlavních
hlavních pozdních
pozdních komplikací.
komplikací.
Vysoké riziko vzniku katarakty
katarakty u diabetiků
diabetiků může
může být
být podmíněno
podmíněno akumulací
akumulací sorbitolu
sorbitolu
uvnitř čočky,
čočky ,

její následnou hyperhydratací
hyperhydratací aa následkem
následkem neenzymatické
neenzymatické glykace
glykace

proteinů oční čočky.

Termín pro
pro tento
tento typ katarakty
katarakty je
je cataracta
cataracta diabetica
diabetica uu starších
starších

a cataracta apud diabeticem u mladších
mladších osob.
osob. Katarakta
Katarakta uu

diabetiků
diabetiků

bývá
bývá

často
často

oboustranná. Sosna (2004) uvádí, cituji:
cituji: "Diabetickou
"Diabetickou kataraktu
kataraktu považujeme
považujeme
za častou
častou komplikaci diabetu.
diabetu. Prevalence katarakty
katarakty je
je u diabetiků
diabetiků

poměrně
poměrně

vysoká.
vysoká.

Předpokládá
Předpokládá

se, že až 10% nemocných
nemocných diabetem
diabetem má
má kataraktu
kataraktu nebo
nebo bylo
bylo pro
pro ni
ni

operováno.

Na druhé

právě
právě

straně
straně

15% všech
všech operací
operací katarakty
katarakty je
je

u pacientů
pacientů nemocných diabetem".
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prováděno
prováděno

Dalši
Další metabolické poruchy
Galaktosémie jako

dědičné
dědičné onemocnění
onemocnění

se
se

vyznačuje
vyznačuje

neschopností
neschopností enzymaticky
enzymaticky

konvertovat galaktózu na glukózu. Kraus aa kolektiv
kolektiv (1997)
(1997) popisuje,
popisuje, že
že až
až
čtvrtiny

postižených

dětí
dětí

tři
tři

mohou
mohou mít v prvních
prvních týdnech
týdnech života
života rozvinutou
rozvinutou kataraktu
kataraktu

v souvislosti s hydratací čočky
čočky při
při kumulaci
kumulaci galaktózy.
galaktózy.

Hypokalcémie

čili
čili

může
může

snížená hladina vápníku vv krvi
krvi

Může
Může

Taková katarakta bývá obvykle
obvykle oboustrarmá.
oboustranná.

vést
vést kk tvorbě
tvorbě očních
očních zákalů.
zákalů.

jít
jít oo nález
nález stacionárni
stacionárni nebo
nebo

progredující .

Wilsonova choroba nebo-li hepatolentikulámí
hepatolentikulámí degenerace
degenerace je
je
metabolismu

mědi.

Pro tuto chorobu
chorobu je typicky
typicky

Kaiserův-Fleischerův.

Jedná se o

zlatohnědé
zlatohnědé

očním
očním příznakem
příznakem

Při Wilsonově

chorobě

tzv.
tzv. prstenec
prstenec
Současně
Současně

zabarvení
zabarvení rohovky.
rohovky.

se zlatohnědé pigmentace mohou
mohou ukládat vv pouzdru
pouzdru
hvězdice.

dědičná
dědičná porucha
porucha

čočky,
čočky, nejčastěji
nejčastěji

ve
ve tvaru
tvaru

zpravidla
zpravidla nedochází
nedochází kk závažnějšímu
závažnějšímu zhoršení
zhoršení

zraku.

Myotonická dystrofie je

dědičné
dědičné onemocnění,
onemocnění,

jehož
jehož podstatou
podstatou je
je opožděná
opožděná relaxace
relaxace

kontrahovaných

svalů,

ochablost

obličejového
obličejového

a u postižených

mužů
mužů

výrazná
výrazná frontální
frontální alopécie.
alopécie. U
U tohoto
tohoto

svalstva,
svalstva,

převodní
převodní

kardiální
kardiální poruchy
poruchy

onemocnění
onemocnění

může
může

se
se

objevovat progredující zadní
zadní subkapsulámí katarakta.
katarakta.

3.2

Patogeneze

Patogeneze tvorby katarakty má s postupuj ícím
ícím

věkem
věkem

který, jak uvádí
uvádí Kraus a kolektiv (1997), není
není ještě
ještě
může
může

objevit v jakémkoliv

Chemické

věku,
věku,

avšak
avšak u mladších
mladších

změny
změny čočk2vých
čočk.9vých proteinů
proteinů

multifaktoriální
multifaktoriální charakter,
charakter,

plně
plně vysvětlen.
vysvětlen.
věkových
věkových

Tento
Tento vývoj
vývoj se
se

skupin
skupin vv menší
menší

míře.
míře.

s tvorbou
tvorbou pigmentace,
pigmentace, nižší
nižší koncentrace
koncentrace

draslíku,
draslíku, vyšší
vyšší koncentrace
koncentrace sodíku
sodíku aa vápníku,
vápníku, zvýšená
zvýšená hydratace
hydratace čočky
čočky či
či pokles
pokles
akomodační
akomodační

schopnosti, to jsou
jsou typické
typické faktory
faktory podporující
podporující tvorbu
tvorbu senilních
senilních

viz
viz Obrázek
Obrázek 5.
5. V
V rámci
rámci vývoje
vývoje katarakty
katarakty rozlišujeme
rozlišujeme
vytvářejí
vytvářejí

individuální
individuální obraz
obraz nebo
nebo se
se vzájemně
vzájemně kombinují.
kombinují.
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několik
několik typů,
typů,

změn,
změn ,

které
které buď
bud'

Kortikální katarakta
U tohoto typu katarakty se objevuje zkalení kortikálních vrstev čočky. Častým
příznakem
světelné

být v

zdroje. Kortikální katarakta bývá

různém

značně

rozostřeného oslňujícího

bývá pocit

často

očích.

stupni vývoje na obou

rozdílná. Jak uvádí Kraus, Karel,

obrazu

při

pohledu na intenzivní

oboustranná, ale asymetrická.

Může

Rychlost progrese takové katarakty je

Růžičková

(2000),

některé

kortikální zákaly

bývají po dlouhá období stacionární zatímco jiné rychle progredují. Prvním patrným
objektivním

příznakem

kortikální katarakty

kůry čočky.
čočky .

vakuoly nebo-li dutinky v oblasti
kataraktu charakteristické hydropické

při vyšetření

zduření

štěrbinové lampě

na

jsou

Histologicky je pro kortikální
čočky.

vláken

Nukleární katarakta
Zákal postihuje centrální vrstvy
určitý

u

stupeň

říci,

že

nad hranicí

ovlivňuje

vystupňovaná

Kraus, Karel,

Růžičková

nukleární sklerózy a žlutavého zabarvení

dospělých jedinců

lze

čočky.

středního věku

zrakové funkce

(2000) uvádí, že

čočky

za fyziologický stav.

minimálně. Příčinou

skleróza a zažloutnutí centrální

části čočky.

se považuje

Všeobecně

však

nukleární katarakty je
onemocnění

Progrese

vede i k poruchám barevného vnímání.
vnimání. U takového stavu dochází i ke zhoršení
dálkového

vidění.

Postupné biochemické
některých

krátkozrakosti oka.
oka. V
přechodně

presbyopům

čtení

změny

případech

mohou vést k myopizaci

tento myopický posun

umožňuje

obecně

progredují

bez brýlí. Nukleární katarakty

pomalu. Jsou obvykle oboustranné a mohou být asymetrické. V
nukleární katarakty je jádro

čili

čočky neprůhledné, zahnědlé.

pokročilém

stádiu

Histologicky je takový typ

katarakty charakterizován homogenitou jádra čočky se ztrátou

buněčného

vrstvení.

Zadní subkapsulární katarakta
Jedná se o typ katarakty, který není spojen pouze se senilními
následkem traumatu, intraokulárního

změnami,

zánětu, radiačního působení

může být
ale múže

nebo výsledkem

L

dlouhodobého podávání
vrstvách

kortikosteroidů.

při vyšetření štěrbinovou

Jemný duhový lesk v zadních kortikálních

lampou je první známkou zadní subkapsulární

katarakty. Pacienti si

stěžují nejčastěji

Bývá snížená ostrost

vidění

na

oslnění

a špatné

na blízko a pokles vizu

vidění při

při čtení

světle.

do blízka. Histologicky

je pro zadní subkapsulární kataraktu typická migrace epitelových

26

jasném

buněk čočky

v zadní subkapsulární oblasti. Tyto
označovány

buňky

jsou zduřelé,

zvětšené

a bývají

též jako buňky měchýřové.

Iris
Cornea

Srovnání optických změn zkalené
Obrázek 5: Srovnáni

čočky

s čočkou zdravou

lntumescentní katarakta
Čočka má u intumescentní katarakty obraz bělavý perleťově lesklý. Dochází

k hydrataci - bobtnání

čočkových

hmot.

Brunescentní katarakta
Jde o kataraktu, která má souvislost s postupem homogenní sklerotizace jádra čočky.
Čočkaje zabarvena do odstínů hnědé barvy.

Maturní
Matumí katarakta
Jedná se o

pokročilý stupeň

zkalené

čočky.

Dochází ke sklerotizaci všech

čočkových

vrstev. Charakteristický vzhled pro maturní kataraktu je bílý až matně lesklý.
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Hypermaturní katarakta
Je kataraktou pokročilou
pokročilou a dlouhotrvající. Dochází
Dochází při
při ní
ní ke
ke vstřebávání
vstřebávání biochemicky
biochemicky
změněného

kortikálního materiálu a postupnému zmenšování
zmenšování pouzdra
pouzdra čočky.
čočky.

K výše popsaným typům
typům může
může být dále přidružen
při družen pseudoexfoliační
pseudoexfoliační syndrom,
syndrom, vzácně
vzácně
pak pravá exfoliace.

Pseudoexfoliační syndrom
Při

takovém syndromu se ukládají
ukládají na
na

řasnatého tělíska

čočce,
čočce,

rohovce,
rohovce, duhovce
duhovce ii na
na

výběžcích
výběžcích

fibrogranulámí
fibrogranulární bílé lunoty.
hmoty. Tyto
Tyto usazeniny
usazeniny pravděpodobně
pravděpodobně vznikají
vznikají

z intraokuláTIÚch bazálních membrán. Jeví
Jeví se jako

šedobělavé
šedobělavé

skvrny.
skvrny.

Exfoliační
Exfoliační

syndrom může být jednostranný, ale i oboustranný.
oboustranný. Častější
Častější výskyt
výskyt je
je uu vyšších
vyšších
věkových
nitročním

skupin. Syndrom

může
může

být
být provázen
provázen glaukomem
glaukomem --

či-li
či-li

zvýšeným
zvýšeným

tlakem.

Pravá exfoliace
Pravá exfoliace
hutníků
záření

čočkového

pouzdra je vzácná
vzácná a byla
byla popsána
popsána vv minulosti
minulosti uu sklářů,
sklářů,

ajiných lidí pracujících u průmyslových
průmyslových vysokoteplotních
vysokoteplotních pecí.
pecí. Infračervené
Infračervené

a žár

pravděpodobně způsobují
způsobují štěpení
štěpení

povrchových
povrchových vrstev
vrstev pouzdra.
pouzdra. Ty
Ty se
se

pak odlupují v podobě hoblinek.

3.3

Prevence katarakty

o příčinách
příčinách vzniku katarakty, jak uvádí Filipec (2005),
(2005), existuje
existuje jen
jen omezený
omezený počet
počet
studií, ze kterých by vyplývaly konkrétní závěry
závěry pro
pro prevenci.
prevenci. V
V nedávné
nedávné době
době jedna
jedna
ze studií prokázala, že užívání vitamínů
vitamínů A, C, E
E a beta-karotenu
beta-karotenu může
může hrát
hrát vv prevenci
prevenci
vzniku katarakty určitou
určitou roli z důvodu
důvodu jejich
jejich antioxidačních
antioxidačních účinků.
účinků.

Jako jeden z dalších

faktorů
faktorů

expozici ultrafialového

vedoucí ke vzniku
vzniku katarakty
katarakty jsem
jsem uvedla
uvedla zvýšenou
zvýšenou

záření.
záření.

Proto snaha chránit
chránit si
si

oči
oči slunečními
slunečními

brýlemi
brýlemi

může
může

být vnímána jako jistá forma
fonna prevence. Podobně
Podobně Kyselová,
Kyselová, Stefek,
Stefek, Bauer
Bauer (2004)
(2004) píše
píše
oo kyselině
kyselině acetylsalicylové,
acetylsalicylové, cituji:
cituji:

"Před
"Před

40
40 lety
lety zjistil
zjistil Cot1ier
Cotlier (1961),
(1961), že
že aspirin
aspirin

28
...ft

(kyselina acetylsalicylová) chrání pacienty s revmatoidní artritidou nebo diabetem
před

kataraktou. Experimentální studie poté prokázaly, že aspirin chrání proteiny

čočky před řadou

dalších chemických procesů podílejících se na vzniku katarakty".

nepříjemná.

Prevence katarakty nemusí být lidem
zjištěno,

že

3.4

před

V jedné z dalších studií bylo

vznikem katarakty chrání umírněná konzumace

červeného

vína.

Diagnostika katarakty

Při kataraktě

si pacienti

nejčastěji stěžují
vidění

subjektivním znakem je dvojité
vidění či

zhoršená kvalita
odlišně

mohou

vidění při

ovlivňovat

na špatnou zrakovou ostrost. Dalším

postiženého oka nebo porucha barevného

špatném

osvětlení.

zrakovou ostrost.

různé

Avšak
Avšak

typy katarakty

Subjektivní pocity mohou být

u jednotlivých katarakt odlišné až rozporuplné 9 .

Objektivně

tak lze stanovit diagnózu až

zahájeno celkové zevní

vyšetření

zornic. Následuje podrobné
na stav spojivky, rohovky,
tj. najejí polohu,

stupeň

vyšetření

na

vyšetření. Prvně

vyšetření oční

motility a reakce

štěrbinové lampě. Vyšetření

komory, duhovky a na vlastní

je

je

zaměřeno

vyšetření oční čočky

a typ zákalu.

V diagnostice katarakty se také
vyšetření.

oftalmologickém

oka a jeho okolí,

vyšetření

přední

při

Dále je možné

uplatňuje vyšetření očního

vyšetření

pozadí a ultrazvukové

zrakové ostrosti do dálky, do blízka a také

zorného pole. Mezi speciální testy

patří

laserová interferometrie, testy

makulárních funkcí, elektroretinografie a vyšetření evokovaných potenciálů.

Při počínající kataraktě,

kdy

ještě

zakalení

není

vidět

biomikroskopicky, ale

kvalita

vidění

(měření

hustoty) pomoci Scheimpllugovy
Scheimptlugovy kamery. Jedná o se velmi citlivou metodu,

kdy se

vyšetřuje

umožňuje

nejsou
9

je však již

výrazně

čočky

zraková ostrost

zjistit i minimální

při

postižena, se dnes používá denzitometrie

sníženém

světelném

změny průhlednosti čočky,

kontrastu. Tato metoda

které

při běžném vyšetření

vidět.

Příkladem může být vznik krátkozrakosti. Pacient, který potřeboval brýle na blízko, začne číst bez

brýlí.
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původně

Dalším novým pomocníkem v diagnostice katarakty je aberometr. Ten byl
léčbu

zkonstruován pro diagnostiku a

chirurgií. Použití aberometru
projevuje

právě

V

současnosti

její

vidění

katarakty, která se

je neocenitelné.

neexistuje žádná konzervativní terapie, která by mohla zpomalit nebo
léčby

katarakty má za následek zhoršování

a života. Pokud již katarakta vznikne, pak je jedinou metodou

chirurgické

odstranění

léčba

Chirurgická

řádů
řádů,,

laserovou

katarakty

zastavit rozvoj katarakty. Odkládání
kvality

zřetelné

diagnostice málo

zvyšováním aberací vyšších

Léčba

3.5

při

řádů refrakční

aberací vyšších

s následnou

katarakty

prochází

Sosna (2004), pokrok, který byl

implantací
rychlým

učiněn

umělé

nitrooční

rozvojem.

Jak

léčby

čočky.
zmiňuje

se

čtyři

v chirurgii katarakty za poslední

desetiletí, je obrovský.
obrovský.

Historie chirurgické léčby katarakty
starověku léčili

kataraktu

chirurgicky, ale veškeré zprávy a popisy pracovních postupů byly ztraceny.

Nepřesné

Chirurgické

řešení

má svou historii. Již

někteří lékaři

záznamy jsou z období 800 let

př.n.l,

kdy

čočku přes

limbus

rohovky do sklivce.
sklivce. Arabský

lékař

žijící kolem roku 1010 popsal odsátí

měkké

katarakty pomocí duté jehly.

Rovněž Syřané

aspirační

indičtí lékaři

ve

reklinovali

ve 12. a 13. století

metodu. Výskyt komplikací v souvislosti s uvedeným

způsobem léčby

vysoký. Za úspěch se považovalo byl-h
byl-li "odoperovaný" schopen
Ve

středověku

se objevovali tzv.

pichači zákalů,
zákalů , kteří

prováděli

chůze

tuto

byl

bez pomoci.

lancetou po proniknutí do oka

okrajem rohovky rozetnuli pouzdro čočky. Čočkové hmoty se postupně vyplavily
do

přední

komory a

vstřebaly.

Tím došlo k

odstranění

šedého zákalu bohužel

s následným akutním glaukomem.

Francouz Jacques Daviel v roce 1752 jako první provedl extrakci zkalené
incizí. Samotný výkon se
pravidel

asepse.

prováděl

Německý

čočky

bez umrtvení a bez zachování jakýchkoliv

oftalmolog
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Albrecht

von

Graefe

zdokonalil

extrakapsulární teclmiku.
techniku. Zavedl

nůž,
nůž,

který
který

umožňoval
umožňoval

dokonalejší
dokonalejší adaptaci
adaptaci

okrajů
okrajů

rány. V důsledku
důsledku toho poklesl výskyt infekčních
infekčních komplikací.
komplikací.

Henry Smith, voják sloužící v Indii, zavedl
háčku pomocí
pomocí
zavedl zevní
zevní používání
používání svalového
svalového háčku
vytlačoval
vytlačoval čočku
čočku

kterého

z oka limbálním řezem.
řezem . Jeho
Jeho postup
postup je
je znám
znám jako
jako Smithova
Smithova

indická operace. Kraus, Karel,

Růžičková
Růžičková

(2000)
(2000)

uvádějí,
uvádějí,

že
že tato
tato Smithova
Smithova indická
indická

operace byla standardně používána
používána na přelomu
přelomu 19.
19. aa 20.
20. století.
století.

Ve snaze snížit výskyt peroperačních
peroperačních komplikací
komplikací došlo
došlo kk posunu
posunu kk novým
novým operačním
operačním
teclmikám
technikám jako je metoda fakoemulzifikace zavedená
zavedená do
do praxe
praxe Charlesem
Charlesem
Kelmanem v New Yorku v roce 1967.
operačního

Klíčovým
Klíčovým

krokem
krokem bylo
bylo také
také zavedení
zavedení

mikroskopu do praxe.

Moderní metody operačních postupů
postupů
Intrakapsulární extrakce - ICCE
lCCE je metoda, která
která vv minulých
minulých letech
letech byla
byla považována
považována
za standardní

způsob

operace šedého zákalu, se
se dnes
dnes využívá
využívá zcela
zcela

výjimečně.
výjimečně .

Podstatou operace je kryoextrakce čočky
čočky sondou.
sondou. Náhlé
Náhlé snížení
snížení teploty
teploty sondy
sondy vytváří
vytváří
dočasné

namražení nejbližších

částí
částí čočky
čočky

i přístup s využitím rohovkového
krvácení a riziko vyššího

řezu.
řezu.

aa umožní
umožní tak
tak její
její

SS touto

pooperačního
pooperačního

operační
operační

vynětí
vynětí

zz oka.
oka. Lze
Lze volit
volit

teclmikou
technikou se
se snižuje
snižuje riziko
riziko

astigmatismu.
astigmatismu. Nevýhodou
Nevýhodou je
je ale
ale

poměrně
poměrně

velká operační rána. Ke stabilizaci refrakci oka
oka dochází
dochází za
za 22 -- 33 měsíce
měsíce po
po operaci.
operaci.

ExtrakapsuláTIÚ
metoda, jejíž
jejíž podstatou
podstatou je
je
Extrakapsulámí extrakce - ECCE je metoda,
při

zachování

možné

dvěma
dvěma

převážné části

jejího pouzdra. V
V současné
současné

cestami. Bud' expresí
expresí jádra
jádra

čočky
čočky

umělé
umělé

intraokulární

čočky
čočky (lOL)

je
je vyjmutí
vyjmutí

čočky
čočky

nebo
nebo teclmikou
technikou fakoemulzifikace.
fakoemulzifikace.

Pro oko je velmi významné zachování
zachování zadního
zadního pouzdra
pouzdra
implantace

době
době

vynětí
vynětí čočky
čočky

čočky.
čočky.

do
do fyziologicky
fyziologicky

Je
Je tak
tak

umožněna
umožněna

přirozené
přirozené části
části

oka
oka

s minimálními následnými komplikacemi.
komplikacemi. Zachování
Zachování zadního
zadního pouzdra
pouzdra tvoří
tvoří současně
současně
mechanickou překážku
překážku sI<livci.
sI<:livci. Při
Při poranění
poranění zadního
zadního pouzdra
pouzdra čočky
čočky může
může dojít
dojít
k prolapsu sklivce do přední
přední komory, následné
následné reakci
reakci sítnice
sítnice aa vzniku
vzniku edému
edému
makuly. Sklivcová trakce může
může způsobit
způsobit následné
následné odchlípení
odchlípení sítnice.
sítnice.
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Extrakapsulární extrakce
otevření předního

jádro.

pouzdra

Irigačně-aspirační

tvořeného

čočky

s expresí jádra

čočky.

čočky
čočky

operační
operační

Poté se

je metoda, která
je

rána

rozšíří
rozšíří

představuje
představuje

a odstraní
odstraní zkalené
zkalené

kanylou se dokončí
dokončí odsátí zbytků
zbytků čočkových
čočkových hmot. Do
Do vaku
vaku

zadním a částí předním pouzdrem je pak implantována rOL.
lOL.

Extrakapsulární extrakce
nejpoužívanější

čočky
čočky

s technikou fakoemulzifikace je vv současné
současné

metodou operace katarakty.

Prvně
Prvně

době
době

byla fakoemulzifikace zavedena
zavedena

v roce 1967 a od té doby prošla vývojem. Principem techniky
je využití
využití ultrazvuku.
ultrazvuku.
techniky je
Pomocí kanyly, ovládané ultrazvukem je možno provést fragmentaci
fragmentaci (rozdrcení)
(rozdrcení)
čočkového

jádra

Fakoemulzifikaci

a

aspIracI

předchází

otevření
otevření

kapsulorexí. Výhodou takového
množství
pooperační

i celkovou

pooperačních

vzniklých
předního
předního

operačního
operačního

komplikací a
Současně

rehabilitace.
náročnost

takto

úlomků
úlomků

čočkových
čočkových
nejčastěji
nejčastěji

pouzdra

postupu
postupu je malý
malý

výrazně
výrazně

řez.
řez.

hmot.
hmot.

cirkulární
cirkulární

Snižuje
Snižuje se
se tak
tak

se urychluje
urychluje hojeni
hojeru ii zraková
zraková

takový postup zkracuje délku operace
operace aa tím
tím

operace pro pacienta. Postup fakoemulzifikace je

znázorněn
znázorněn

na Obrázku 6.

Obrázek 6: Fakoemulzifikace

3.6

Operační postup

V této podkapitole popisuji
vyšetřeni.
vyšetřeru.

Ve druhé

Neodmyslitelnou

části

součástí
součástí

operační
operační

POPISUJI

kroky. V první
typy

části
části

anestesie

operace katarakty je implantace
implantace

u

předoperační
předoperační

operace

katarakty.
katarakty.

umělé
umělé nitrooční
nitrooční čočky.
čočky.

Jednotlivé typy, vlastnosti, parametry a požadavky na umělé
umělé
části.

uvádím

čočky
čočky

popisuji
popisuji ve
ve třetí
třetí

V poslední čtvrté části charakterizuji aspekty následné pooperační
pooperační péče.
péče.
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3.6.1

Předoperační vyšetření

pacientů

U všech

vyšetření

interní

zapotřebí

je

základního

vyšetření
vyšetření

a základní biochemické

předoperačnímu vyšetření

předoperačního
předoperačního vyšetřenÍ.
vyšetření.

To
To zahrnuje
zahrnuje

krve. K samotnému
samotnému

očnímu
očnímu

pak řadíme
operační opatření
řadíme keratometrii a biometrii. Před
Předoperační
opatření

vyplývají z anamnézy a z předoperačních
například
například

závažné údaje, jakou jsou

vyšetřenÍ.
vyšetření.

Má-li pacient vv anamnéze
anamnéze

vysoký
vysoký krevní tlak,
tlak, nemoci srdce,
srdce, dechové
dechové

obtíže nebo diabetes melittus, pak je nutná kompenzace
kompenzace takového stavu
stavu ve spolupráci
spolupráci
s interním

Při

lékařem.

samotném výkonu na

operačním

lékaře.

kontrolou anestesiologického
operováni
operační
důvodů

na

ambulantně.

Ráno

komplikace odchází

operováni

například

metabolické

nebo dýchací obtíže
peroperační

nebo

domů.

celkově
celkově

onemocnění
onemocnění

či

jiná

pooperační

zdravotní
zdravotní stav
stav pod
pod stálou
stálou

zdraví pacienti
pacienti jsou
jsou obvykle
obvykle

a v odpoledních hodinách
hodinách pokud
pokud nejsou
nejsou

Pacienti,

kteří
kteří

nemohou
nemohou být ze
ze zdravotních
zdravotních

pak hospitalizováni.
hospitalizováni. Obvyklá
Obvyklá délka hospitalizace
hospitalizace

dva dny avšak může
může být i delší.
delší.

3.6.2 Anestesie
Operační

pacientův
pacientův

Mladší a

přichází

ambulantně, jsou

očním oddělení činí

sále je

Příčinou
Příčinou

- diabetes mellitus, závažná

onemocnění,
onemocnění,

u kterých
kterých je

srdce
srdce

kk možné
možné

čočky
čočky

obvykle
obvykle

komplikaci.

během
během

operace

výkon provedený extrakapsulární metodou
metodou extrakce

adolescentů

Zpravidla

onemocnění
onemocnění

větší
větší předpoklad
předpoklad

nevyžaduje celkovou anestesii. Ta je preferována
preferována pouze v
u dětí,

hospitalizace
hospitalizace bývá
bývá

ojedinělých
ojedinělých případech
případech

nebo u mentálně retardovaných
retardovaných pacientů.
pacientů.

dostačující

anestesií u výkonu je tak
tak lokální anestesie.

Dříve
Dříve

se
se jako
jako jeden
jeden

z typů lokální anestesÍe využívala anestesie
anestesie retrobulbární
retrobulbární nebo peribulbární.
peribulbární.
Nevýhodou

těchto

metod byly možné komplikace
komplikace jako retrobulbární
retrobulbární krvácení,
krvácení,

perforace bulbu nebo poraněni
poranění optického nervu.
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V

současnosti
současnosti

přednost
přednost

je dávána

topické
topické anestesii.
anestesii. Ta
Ta

spočívá
spočívá

v nakapání anestetika na povrch rohovky operovaného
operovaného oka.
oka. V
V
výkonu se

může

vv instilaci
instilaci

prúběhu
prllběhu operačního
operačního

dle potřeby
potřeby doplnit subconiunctivální
subconiunctivální anestesií,
anestesií, což
což je
je

podspojivková aplikace anestetika. Druhým
Druhým typem,
typem , který
který

čili
čili

může
může

injekční
injekční
během
během

doplnit
doplnit

operace topickou anestesii, je aplikace anestetika
anestetika kanylou
kanylou přímo
přímo do
do

přední
přední

komory.
komory.

Výhody topické anestesie s možností doplnění
doplnění lokální
lokální anestesií
anestesií jsou
jsou velké.
velké. Snižuje
Snižuje se
se
jednak riziko perforace bulbu a jednak
jednak se
se eliminuje
eliminuje vznik
vznik následného
následného dvojitého
dvojitého
vidění čili

diplopie. Výhodou je

rovněž
rovněž

velmi
velmi rychlá
rychlá pooperační
pooperační rehabilitace
rehabilitace vidění
vidění

z důvodu nepřítomnosti hematomu.

Před

samotnou operací je nutné aplikovat na
na povrch
povrch rohovky
rohovky mydriatikum
mydriatikum vv podobě
podobě

očních

kapek. Druh a množství
množství je individuální
individuální aa je
je tak
tak

Rozšířená
operačního

určeno
určeno očním
očním lékařem.
lékařem .

zornice tedy mydriáza
mydriáza je na operovaném
operovaném oku
oku nutná
nutná po
po celou
celou dobu
dobu
výkonu. Mydriáza
Mydriáza je

kapsulorekce pouzdra
pouzdra

čočky.
čočky.

nitrooční čočky. Během

důležitá
důležitá

pro
pro

přehlednost
přehlednost

čočky
čočky

vv průběhu
průběhu

Totéž platí i u vlastní
vlastní fakoemulzifikace
fakoemulzifikace aa implantace
implantace

operace je kromě
kromě samotné
samotné

operační
operační

přítomen
přítomen

skupiny
skupiny

na operačním sále anestesiolog. Ten
Ten dohlíží
dohlíží na
na fyziologické
fyziologické funkce
funkce aa na
na celkový
celkový
zdravotní

stav

pacienta.

V

případě
případě

nutnosti
nutnosti

potřebné
potřebné

indikuje
indikuje aa aplikuje
aplikuje

medikamenty.
medikamenty.

3.6.3 Implantace
Umělá
Umělá nitrooční
nitrooční čočka
čočka

se implantuje do
do

na Obrázku 7. V současné
současné
materiálů.
materiálů.

Počátkem
Počátkem

umělé
umělé čočky
čočky

době
době

vyčištěného
vyčištěného

se používá
používá

pouzdra
pouzdra

řada
řada čoček
čoček

čočky,
čočky,

ukázka
ukázka je
je

vyrobených
vyrobených zz

různých
různých

druhé poloviny 20.
20. století
století se
se implantovaly
implantovaly tvrdé
tvrdé

z polymetylmetakrylátu. Výhodou
Výhodou

těchto
těchto

čoček
čoček

snášenlivost a nízká
nízká cena. Nevýhoda
Nevýhoda byla
byla v nutnosti
nutnosti

čočky
čočky

byla
byla dobrá
dobrá optická
optická kvalita,
kvalita,
rozšířit
rozšířit řez
řez při
při

operaci
operaci na
na více
více

než 5 mm.
mm. Takový řez
řez znamenal
znamenal větší
větší trauma,
trauma, nutnost
nutnost použít
použít kk uzavření
uzavření rány
rány stehy
stehy aa
možnost vzniku pooperačního
astigmatismu.
po operačního astigmatismu.
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Obrázek 7: Ukázka implantace umělé
umělé čočky
čočky

Počátek

osmdesátých let

přinesl
přinesl

rychlý
rychlý rozvoj
rozvoj v používání
používání

měkkých
měkkých čoček.
čoček.

Ty
Ty se
se

složí do speciálního zavaděče
zavaděče - injektoru
injektoru aa implantují
implantují řezem
řezem menším
menším než
než 33 nuTI.
mm. Tak
Tak
malý

řez

lze uzavřít bez šití.

Měkké
Měkké umělé
umělé čočky
čočky jsou
jsou vyrobeny
vyrobeny zz měkkého
měkkého akrylátu
akrylátu

lO
nebo hydrogelu či silikonu. Tyto materiály se
se blíží
blíží optimu
optimu lO.•

V

současné
současné době
době

o umělé

čočky,
čočky,

U takových

se

při
při

operaci katarakty
katarakty používají
používají mono
monofokální
fokální

kterými se
se koriguje
koriguje

čoček

lze

vidění
vidění

současného
současného vidění
vidění

čočky.
čočky.

Jedná
Jedná se
se

oka
oka jenom
jenom na
na jednu
jednu vzdálenost.
vzdálenost.

na
na blízko
blízko ii na
na dálku
dálku dosáhnout
dosáhnout pouze
pouze

systémem "monovision", viz Filipec (2005).
jedno oko
oko zvýhodňuje
zvýhodňuje
(2005). Jde
Jde oo stav,
stav, který
který jedno
při vidění

na dálku a druhé
druhé oko
oko koriguje tak,
tak, aby
aby bylo
bylo

mírně
mírně

krátkozraké
krátkozraké aa vidělo
vidělo

lépe na blízko. Čočky
Čočky multifokální,
multifokální, které
které mají
mají podobně
podobně jako
jako čočka
čočka přirozená
přirozená
schopnost akomodace, jsou zatím ještě
ještě tématem
tématem vědeckých
vědeckých studií.
studií.

Optimální materiál, ze kterého má být
být čočka
čočka vyrobena,
vyrobena, musí
musí být
být dostatečně
dostatečně
pružný. To proto, aby se čočka
čočka mohla bez
bez poškození
poškození složit
složit do
do injektoru
injektoru aa
po implantaci řezem
řezem v rohovce
rohovce se
se ve
ve vyčištěném
vyčištěném pouzdře
pouzdře původní
původní čočky
čočky rozvinula.
rozvinula.
Materiál i tvar umNé
čočky
by
měl
mít
schopnost
potlačit
dělení
epitelových
umělé čočky
měl
schopnost potlačit dělení epitelových buněk
buněk
jejichž zbytky jsou vždy přítomny
přítomny v pouzdře.
pouzdře. Možné
Možné dělení
dělení aa růst
růst těchto
těchto epitelových
epitelových
buněk
buněk by
by mohl
mohl po
po několika
několika měsících
měsících či
či letech
letech způsobit
způsobit sekundární
sekundární kataraktu.
kataraktu. Filipec
Filipec
(2005) popisuje, že umělá
umělá čočka
čočka by měla
měla mít
mít parametry
parametry podobné
podobné jako
jako má
má naše
naše
přirozená
čočka
přibližně
ve
věku
20
let.
Tato
ideální
čočka
by
měla
mít
schopnost
přirozená čočka přibližně ve věku
Tato ideální čočka by měla mít schopnost
perfektního
perfektního vidění
vidění na
na všechny
všechny vzdálenosti,
vzdálenosti, to
to je
je na
na čtení,
čtení, na
na střední
střední vzdálenosti
vzdálenosti
metrů
a
do
dálky.
Zároveň
by
měla
splnit
požadavky
na
dobrou
do
šesti
do šesti metrů a do dálky. Zároveň by měla splnit požadavky na dobrou kvalitu
kvalitu
\0
10

vidění.
vidění.
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pooperační péče

3.6.4 Aspekty následné
Po

operačním

výkonu je operované oko kryté obvazem a to obvykle do druhého dne.
dne.

Další omezení závisí
uplatněna.
oddělení,

především

během

na typu anestesie, která byla

výkonu
očním

Pacient je po operaci v celkové anestesii hospitalizován na

kde se

kontinuálně

sleduje rána i

pooperační

stav. Pro pacienty po operaci

Nejdůležitější

v lokální anestesii neplatí žádná speciální omezení.

je vyvarovat se

jakémukoliv úrazu operovaného oka. V prvních dnech po operaci je vhodné oko
na noc vázat, používat
oko si nesahat z

oční

důvodu

kapky podle

možného

doporučení očního lékaře

zavlečení

infekce.

použit tmavé brýle. Krátce po operaci není vhodné
současně

číst

Při

prudkém

a na operované

světle

je důležité

ani zdravým okem, protože se

namáhá i operované oko a mohlo by tak dojít
doj ít k jeho podráždění.

Součástí pooperační péče

jjsou
sou následné kontroly u

očního lékaře

pomocí brýlí. Tato korekce se odvozuje od dioptrií implantované
předepisují oční lékaři

Definitivní brýle

i korekce

vidění

čočky .
nitrooční čočky.

až po úplném zhojení. Obvykle po

měsíci

až šesti týdnech od operace.

Pacienti,

kteří

jsou po operaci šedého zákalu a

současně

mají

onemocnění

diabetes

mellitus, jsou po operaci zpravidla dispenzarizováni ve speciálních takzvaných
diabetologicko-očních

z hlediska dalších

poradnách. Samotná poradna je pro pacienta významná

léčebných postupů,

ošetřovatelství , kde se
ale i z hlediska ošetřovatelství,

uplatňují

jednotlivé aspekty tohoto oboru, zejména pak edukace (viz. Apendix A).

3.7
Současná

Možné

peroperační

a pooperační komplikace

chirurgie katarakty má výborné výsledky pokud jde o zlepšení zrakové

ostrosti. Jak uvádí Kraus, Karel,

Růžičková

(2000) u více než 90% kataraktou

postižených je dosahováno plné zrakové ostrosti. Výskyt komplikací v souvislosti
s operací katarakty technikou malého
zznej
nejrůznějších
různěj ších
vv

dl
,II

na peroperacnI
peroperaCnI

II

důvodů

řezu

mohou objevit.

je nízký,

přesto

Komplikace

se však komplikace
můžeme

rozdělit

vv ,,

a pooperacnI.
pooperaCnI.

Peroperační komplikace jsou takové komplikace, které nastanou během samotného operačního

výkonu.
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Peroperační

•

komplikace mohou být:

ruptura zadního pouzdra

čočky

řešena přední

Taková komplikace je pak
z

přední

komory. Ponechání sklivce v

podráždění

edému
•

či

často

provázena ztrátou sklivce.

vitrektomií, kdy se odstraní sklivec
přední komoře

by totiž znamenalo

bulbu a možný nástup sekundárního glaukomu nebo makulárního

odchlípení sítnice.

krvácení - Vzniká
komoře.

většinou

jako následek mechanických

očního

K dokonalému
dochází do

tří

tlaku. Krvácení i následný edém po

projasnění

až

několika

při

čtyř týdnů

manipulaci v

poklesu zrakové ostrosti.

v přední

přechodným

dnech odezní.

rohovky, jak uvádí Kraus a kolektiv (1997),
od vzniku.
může

poškození endotelu rohovky - K takovému poškození
operace

zásahů

Takový stav bývá obvykle provázen vznikem edému a

vzestupem

•

- Je velmi

přední komoře.
Důvodem

dojít

Tato komplikace vede ke

během

značnému

je zkalení rohovky. Rozvinuté

případy

mohou být až indikací ke keratoplastice, cožje
což je transplantace rohovky.
•

expulzivní hemoragie - Komplikace, která se projevuje nejprve zvýšením
nitroočního

tlaku, dále prolapsem sklivce.

krvácením z prasklé sítnicové
ukončení

či

způsobena

chorioidální cévy. Jediným

operace pevnou suturou,

takové komplikace je velmi

Je

případně

mohutným
řešením

je

zadní sklerektomií. Prognóza

nepříznivá.

Pooperační

komplikace mohou nastat jednak

s odstupem

času

bezprostředně

jako její pozdní následek. Mezi

pooperační

po operaci a nebo

komplikace

obecně

můžeme počítat:

•

přechodný

vzestup

pooperačních

dnech

nitroočního
hlavně

tlaku - Bývá

poměrně

v souvislosti s přítomností

častý

v prvních

zbytků

použitého

visko
elastického materiálu. Úprava je obvykle spontánní. Výjimečně může
viskoelastického
nastat vzestup tlaku v souvislosti se
konzervativní,

popřípadě

chirurgická.
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zánětlivou

reakcí.

Léčba

je pak

•

intraokulámí
zánět

stavu

zánět eventuelně

začíná

se

projevovat v prvních

zahrnuje

nasazení

endoftalmitida se
•

může

většinou několik týdnů

stavu
•

může

pooperačních

vhodných

objevit až

cystoidní makulární edém

častou příčinou

operační endoftalmitida - Tento
chronická po
pooperační

antibiotik.

několik měsíců

či-li

Léčba

dnech.

takového

po operační

Chronická

po operaci.

edematózní prosáknutí makuly - Vzniká

po operaci a může

přetrvávat

až

několik měsíců.

Bývá

poklesu zrakové ostrosti po operaci katarakty. K takovému

dojít zejména u diabetických operací katarakt.

po
operační astigmatismus pooperační

Může

vzniknout pokud se

stehy. Stehy založené k uzavření rány mohou

při

operace zakládají

způsobit

určitý

stupeň

astigmatismu. Pokud takový stav přetrvává, je nutné stehy odstranit.
•

dislokace

čočky

-

Může

časná

být

nebo pozdní. U takového stavu je pak

nutná chirurgická revize.
•

odchlípení sítnice - Pozdní komplikace po operaci katarakty,
objevuje

do šesti

měsíců

po

výkonu.

Tato

nejčastěji

se

častější

komplikace je

po intrakapsulámí extrakci a dále u operací s porušením zadního pouzdra.

Horší

pooperační

komplikace
patrné

výsledky operace katarakty a

můžeme předpokládat

především

u skupiny

četnější peroperační

pacientů

pooperační

nemocných diabetem. Je to

u nemocných s pokročilými formami diabetické retinopatie a

u pacientů s diabetickou makulopatií. V nemalém procentu
pacientů,

i

případů

jak uvádí Sosna (2004), vidíme akceleraci procesu na sítnici,

u

těchto

především

výrazně zvýšenou cévní permeabilitu l2 , která může vést ke vzniku cystoidního
l2

makulámího edému. Léčba takového stavu je obtížná s nejistými výsledky. Časté
jsou nálezy s velmi podstatným zhoršením zraku. Pro diabetickou kataraktu tedy
obecně

platí

včasná

operace a stabilizace nálezu na sítnici pomocí speciálního

laseru.

12

Permeabilitou se označuje propustnost.
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4. Praktická
Druhá

část

mé

část

bakalářské

práce je

o odoperovaných pacientech na
ověření
ověřeni

údaje používám pro
části

teoretické

praktickou. Využívám v ní
ni základní údaje

operačním
očním operačnim

sále FTNsP. Takto

shromážděné

charakteristik nebo hypotéz uvedených v první
mě,

a vycházejících z odborné literatury. Zajímá

charakteristiky diabetické katarakty
skutečně

částí

uváděné

v odborné

literatuře

zda

některé

jsou v souladu se

operovanými pacienty. Nejprve vždy nafonnuluji hypotézu a tu se pak

snažím dokázat nebo vyvrátit prostřednictvím empirických dat.

4. 1
Ve své

Metodika
bakalářské

práci j sem použila metody založené na
druhů

postupech, vycházej
vycházející
ící ze základních

běžných

metodických

operacÍ. Jsou to
myšlenkových operací.

následující metody:

•

metoda poznání - Je založená na rozumovém, tj.
reality. Zkoumanou realitu

vysvětluje

zprostředkovaném

obrazu

a verifikuje pomocí teoretického

myšlenÍ.
myšlení.
•

metoda abstrakce - Pomocí této metody je redukován
znaků určité části

třídy znaků,

specifické znaky, kterými se zkoumané

která je jim

části

a zanedbává

metoda indukce - Řeší vztah mezi teorií a pozorovacími údaji a to tak,

a konkrétní

závěry

metoda analogie z toho

•

společná

obecnější,

reality lišÍ.
liší.

že se shromažďují empirické poznatky a najejich

•

sledovaných

objektivní reality, takže její interpretace je
objektivni

tj. omezuje se na vlastnosti té

•

počet

závěry

o

ověření

se vyvozují obecné

některými

objekty a vyvozuje

o stavu a vývoji reality.
Zjišťuje

~hodě
§,hodě

metoda statistická pro

základě

shody

znaků

dalších znaků
Shromažďuje

mezi

těchto objektů.

a

seřazuje

údaje používané v dané práci

a jednotlivých
charakteristik aj
ednotli vých hypotéz.
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Sledované údaje u operovaných pacientů

4.2

Údaje o pacientech odoperovaných na očním operačním sále FTNsP jsem
shromažďovala
především

po dobu jednoho roku, od ledna do prosince 2006. Sledovala jsem
těchto pacientů

diabetické katarakty a u

si zaznamenávala následující

údaje:

•

stáří

mě,

pacienta - Zajímalo

nejfrekventovanější věk

jaký

mají pacienti

odoperovaní pro kataraktu.

•

míry jsou

zrněny
změny

na

oční čočce

zdaje progrese na obou

•

očích

u

pravých

či

Značila

levých -

onemocnění

jsem si do jaké

diabetes mellitus oboustranné,

stejná či nikoliv.

typy diabetes mellitus - Zaznamenávala jsem si, zda pacient s onemocněním
diabetes mellitus měl první

•

očí

zda bylo více odoperovaných

či

druhý typ daného

onemocnění.

terapie diabetu - Sledovala jsem, jaké množství odoperovaných
bylo

léčeno

perorálními antidiabetiky, kolik

pacientů

diabetiků

bylo závislých na

zevním podávání inzulínu a kolik diabetiků bylo pouze na dietě.
•

přítomnost peroperačních
peroperační

•

komplikací - Všímala jsem si, zda byly

přítomny

komplikace. Pokud ano, tak proč ajaké.

faktory, vedoucí k peroperačním komplikacím - Zapisovala jsem si faktory,
při

které mohou

operaci

diabetické katarakty vést k

peroperačním

komplikacím.
•

použití

fakoemulzifikačního přístroje

- U jednotlivých operací diabetických

katarakt jsem porovnávala délku fakoemulzifikace v minutách, použitý výkon
fakoemulziftkačního
fakoemulzifikačního

přístroje

v procentech,

dobu

v závislosti na použitém výkonu mikrochirurgického
těchto údajů

•

jsem zkonstruovala koeficient tvrdosti

pohlavÍ
pohlaví u odoperovaných

pacientů

-

fakoemulzifikace

přístroje.

Na

základě

čočky.

Zjišťovala

jsem, zda šedý zákal

žený či muže
postihuje více ženy
•

roční

období -

Značila jsem

si

počty

a zjišťovala tak jejich vzestupnou

operací katarakt v jednotlivých měsících
či

sestupnou

četnost.

zaznamenávala podíly diabetických katarakt na celkovém
odoperovaných katarakt.
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Zároveň

počtu

jsem

ostatních

V záznamech se neobjevují údaje o jménu ani

anonymní. Za rok 2006 bylo na

příjmení

očním operačním

pacienta. Tato data jsou zcela
pacienta.

sále odoperováno 1096

pacientů,

z nichž bylo hospitalizováno 354 s diabetickou kataraktou.
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5. Hypotézy
Ve své práci jsem stanovila následující hypotézy:

Hypotéza 1: Podíl katarakt s komplikací diabetes mellitus na celkovém podílu

operací katarakt by měl být, jak uvádí Sosna (2004), kolem 15%.

Hypotéza 2: S vyšším

věkem

se zvyšuje pravděpodobnost vzniku katarakty i

diabetické katarakty.

Hypotéza 3:

Při

operaci diabetické katarakty jsou možné peroperační komplikace.

Hypotéza 4: Diabetické i senilní katarakty bývají

často

oboustraImé.
oboustrarmé.

Hypotéza 5: Ženy postihuje katarakt
kataraktaa častěji než muže.

Hypotéza 6: Délka fakoemulzifikace se

může

lišit u jednotlivých

s diabetickou kataraktou v závislosti na tvrdosti jádra
čočky či

čočky,

na další patologii

na patologicko-anatomických poměrech.

Hypotéza 7: Použitý výkon

fakoemulzifikačního přístroje

se

může

operací diabetických katarakt lišit v závislosti na tvrdosti jádra
patologii

pacientů

čočky či

Hypotéza 8:

Počet

na patologicko-anatomických poměrech.

operací v letních měsících je nižší.
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u jednotlivých

čočky,

na další

Hypotéza 1: Podíl katarakt s komplikací diabetes
diabetes mellitus
mellitus na
na celkovém
celkovém podílu
podílu
operací katarakt by

měl
měl

být, jak uvádí Sosna
Sosna (2004),
(2004), kolem
kolem 15%.
15%. Hypotéza
Hypotéza se
se

potvrdila, přestože podíl byl mírně
mírně vyšší než 15%.
15%.

znázorňuje

Graf 1

onemocnění
operačního

procentuální podíl
podíl katarakt
katarakt ss komplikací
komplikací metabolického
metabolického

- diabetes melitus na celkovém
celkovém

počtu
počtu

operací
operací katarakt
katarakt

sálu FTNsP. Z grafu je
je patrné, že katarakta
katarakta spolu
spolu ss

diabetes mellitus se vyskytla

přibližně
přibližně

ve třiceti
třiceti procentech
procentech

očního
očního

onemocněním
onemocněním

případů.
případů.

To
To zhruba
zhruba

odpovídá výše uvedené hypotéze. Oproti
je podil
podíl mírně
mírně vyšší.
vyšší. To
To může
může
Oproti Sosna (2004)
(2004) je
být dáno

relativně

odoperovaných

krátkým obdobím jednoho
jednoho roku,
roku, po
po které
které byly
byly statistiky
statistiky

pacientů
pacientů shromažďovány.
shromažďovány.

specializovaného úseku našeho

pracoviště
pracoviště

Dalším
Dalším

důvodem
důvodem může
může

- diabetologicko
diabetologicko

oční
oční

být
být

přítomnost
přítomnost

poradny.
poradny. Pacienti
Pacienti

s diabetem a současně
současně očními
očními defekty
defekty jsou
jsou zpravidla
zpravidla dispenzarizováni
dispenzarizováni ve
ve speciálních
speciálních
diabetologicko-očních

kde odborný

lékař

poradnách. Taková poradna
poradna je
je i součástí
součástí našeho
našeho

pracoviště,
pracoviště,

má v evidenci pacienty
pacienty ss diabetem
diabetem aa šedým
šedým zákalem
zákalem ii po
po samotné
samotné

operacI.

Podíl
Podíl diabetických
diabetických katarakt
katarakt

ID Diabetické
Diabetické katarakty
katarakty

Ostatní
Ostatní katarakty
katarakty

I

Graf 1:
1: Procentuální
Procentuální podíl
podíl diabetických
diabetických katarakt
katarakt
Počty
Počty

operací
operací diabetické
diabetické katarakty
katarakty aa ostatních
ostatních odoperovaných
odoperovaných katarakt
katarakt vv jednotlivých
jednotlivých

měsících
měsících

sloupce
sloupce

za rok 2006 na našem pracovišti
pracovišti uvádí
uvádí Graf
Graf 2.
2. Spodní
Spodní
společně
společně

sloupce
sloupce ss daným
daným
Stejně
Stejně

ss čísly
čísly odpovídají
odpovídají
počtem
počtem

právě
právě

modře
modře značené
značené

diabetickým
diabetickým kataraktám,
kataraktám, horní
horní

červené
červené

pak
pak ukazují
ukazují na
na ostatní
ostatní tj.
tj. jiné
jiné než
než diabetické
diabetické katarakty.
katarakty.

jako
jako uu předchozího
předchozího grafu
grafu je
je patrný
patrný přibližně
přibližně třetinový
třetinový podíl
podíl pacientů
pacientů
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s onemocněním
onemocněním diabetes mellitus na celkovém
celkovém počtu
počtu operací
operací katarakt
katarakt vv jednotlivých
jednotlivých
měsících.

Diabetické katarakty
katarakty a ostatní
ostatní katarakty
katarakty
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Graf 2: Diabetické katarakty a ostatní
ostatní katarakty
katarakty

Graf 3 prezentuje pouze diabetické katarakty odoperované
odoperované na
na našem
našem operačním
operačním sále.
sále.
Mezi takové katarakty

řadím
řadím

jednak
jednak cataracta diabetica
diabetica uu starších,
starších, ale
ale ii cataracta
cataracta

apud diabetem u mladších. Jsou
Jsou zde tedy
tedy
odoperovaní

pacienti,

ať

či
či

už prvniho
prvního

kteří
kteří

měli
měli

zařazeni
zařazeni

současně
současně

všichni
všichni pro
pro šedý
šedý zákal
zákal

onemocnění
onemocnění

druhého typu. V souvislosti
souvislosti ss tímto
tímto

diabetes
diabetes mellitus
mellitus

onemocněním
onemocněním

jsou
jsou

léčeni
léčeni

inzulínem, perorálními antidiabetiky nebo jsou
jsou pouze
pouze na
na dietě.
dietě. Grafy
Grafy ss popisy
popisy léčby
léčby
diabetických pacientů
pacientů u nás odoperovaných
odoperovaných pro
pro kataraktu
kataraktu uvádím
uvádím níže
níže ve
ve své
své práci.
práci.

Počet odoperovaných
odoperovaných

diabetických
diabetických katarakt
katarakt

oo

.,c-~Q;cu

.,
....

c..
oo

Qj
>(,)

oo

D..
D..

leden
leden

Graf
Graf 3:
3:

Počet
Počet

únor
únor

blezen
brezen

duben
duben

květen
květen

červen
červen

odoperovaných
odoperovaných diabetických
diabetických katarakt
katarakt
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červenec
červenec

srpen
srpen

záll
záll

Ijen
Ijen

lIStopad
listopad prosinec
prosinec

Hypotéza 2: S vyšším věkem
věkem se zvyšuje
zvyšuje pravděpodobnost
pravděpodobnost vzniku
vzniku katarakty
katarakty ii
diabetické katarakty. Hypotéza se
se potvrdila.
Na následujícím Grafu 4 je zobrazena
pro diabetickou kataraktu na
relativně

ve

vysoký

věku

čtyři

struktura
struktura

očním
očním operačním
operačním

pacientů
pacientů

Průměrné
Průměrné stáří
stáří

let. Pouze jedno
jedno procento

pro diabetickou kataraktu ve

věku
věku

odoperovaných
odoperovaných

sále
sále FTNsP.
FTNsP. ZZ grafu
grafu je
je patrný
patrný

věkový průměr
průměr pacientů.
pacientů. Téměř
Téměř dvě
dvě třetiny
třetiny

osmdesáti až devadesáti
devadesáti let.

sedmdesát

věková
věková

tvoří
tvoří

nemocných
nemocných jsou
jsou

hospitalizovaných
hospitalizovaných je
je pak
pak

skupina
skupina

pacientů
pacientů

operovaných
operovaných

padesáti až
až padesáti
padesáti devíti
devíti let.
let. OdoperovaIÚ
Odoperovaní

pro diabetickou kataraktu nad devadesát let
let pak
pak

tvoří
tvoří

pouze
pouze

dvě
dvě procenta
procenta

všech
všech

případů.

Věková
Věková struktura
struktura pacientů
pacientů s diabetickou
diabetickou kataraktou
kataraktou

2%
2%

1%
1% 1%
1%

6%
6%
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90 aa více
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Graf 4:

Věková
Věková

Relativně
Relativně

struktura pacientů
pacientů s diabetickou
diabetickou kataraktou
kataraktou

vysoký

onemocněIÚ
onemocnění

věkový
věkový průměr
průměr pacientů
pacientů

v daném

uvedla, se objevují
důvodem
důvodem

věku.
věku.

Jak šedý zákal, tak i diabetes
diabetes mellitus,
mellitus, jak
jak jsem
jsem již
již

především
především

metabolické

reflektuje
reflektuje pravděpodobnost
pravděpodobnost výskytu
výskytu obou
obou

změny

..změny

u osob ss vyšším
vyšším

věkem.
věkem.

čočkových
čočkových proteinů
proteinů

aa

V
V případě
případě katarakty
katarakty jsou
jsou
přítomnost
přítomnost žlutohnědého
žlutohnědého

~'

pigmentu měnícího
měnícího propustnost světla.
světla.

Vysokému
Vysokému

věku
věku

ii typ
typ diabetu.
diabetu.
5,
5,

měli
měli

hospitalizovaných
hospitalizovaných

Téměř
Téměř

pacientů
pacientů

na
na

oČIÚm
očním oddělení
oddělení

FTNsP
FTNsP odpovídá
odpovídá

všichni
všichni odoperovaní
odoperovaní pro
pro diabetickou
diabetickou kataraktu
kataraktu jak
jak ukazuje
ukazuje Graf
Graf

diabetes
diabetes mellitus
mellitus druhého
druhého typu.
typu. Prevalence
Prevalence bývá
bývá až
až desetkrát
desetkrát vyšší
vyšší než
než
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u prvního typu. Navíc druhý typ diabetu bývá
charakteristický tím, že jeho incidence
třiceti

let se objevuje poměrně

často

výrazně

spojen s genetickou vazbou a je

s věkem stoupá. U osob mladších

vzácně.

Typy diabetu

2%

98%

[i!yp
1. DM O-Typ
~
I ~TYP 1.0M
o Typ 2}?M]
Graf 5: Typy diabetu

Na rozdíl od tohoto typu, první typ není tak velkou
často

měrou podmíněn

geneticky a

se projevuje u osob štíhlých. Je diagnostikován v dětství a v dospívání. S tímto
operačním

typem diabetu se na našem
procento

případů. Důvodem

je

sále setkáváme

relativně

nízký

výjimečně, tvoří

počet pacientů

i fakt, že se lidé s prvním typem diabetu nedožívají vysokého
katarakty
počtu

pravděpodobnější.

pouze jedno

s tímto typem, ale

věku,

Jak uvádí Sosna (2001), v roce 2000

kdy je výskyt

mělo

z celkového

nemocných diabetem 92% druhý typ, zbývajících 8% pak diabetes prvního

typu.

Onemocnění

od

něj

diabetes mellitus nemá přímý vliv na operaci katarakty, avšak odvíjí se

možné komplikace

faktory, jejichž

peroperační

přítomnost může

vést k

pacientů, můžeme počítat porušení

mydriázu

i

pooperační.

peroperačním

nejčastěji

pooperační

právě

komplikace se pak odvíjí
odvíj í od nálezu

nález na sítnici
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nedostatečnou

syndromu, brunescentní nebo

na sítnici. Mohou nastat případy, kdy se operace zdařila, avšak
neuspokojivé, protože

se objevující

komplikacím u této skupiny

zadního pouzdra se ztrátou sklivce,

či současnou přítomnost pseudoexfoliačního

hypermaturní katarakty. Možné

Mezi

neumožňuje

funkční

ostré

výsledky jsou

vidění.

Takové

pooperační

či

diabetické retinopatie

diabetické makulopatie.

Pokročilost

stádia

onemocnění

od počátku

inzulínem

léčby

můžeme

diabetem

Jak jsem již uvedla v teoretické

či

různou pokročilostí

komplikace mohou být dány

části,

hodnotit podle indikované

léčby.

diabetes mellitus prvního typu vyžaduje již

zevní podávání inzulínu. Naproti tomu u diabetu druhého typu je

léčena jen část

nemocných. Obvykle k

léčbě

nemoci

postačuje

pouze dieta

dieta v kombinaci s perorálními antidiabetiky (PAD).

Terapie diabetu

32%

36%

ID

Ir"'O
"- PAD
- -!!'.lOieta
El- Oieta

o Insulin
I
Insulín I

Graf 6: Terapie diabetu

Přibližně čtyřicet

procent

pacientů

s diabetickou kataraktou, jak je patrné z Grafu 6,

bylo léčeno právě dietou. Úkolem diety je dosažení a udržení nonnálního
normálního stavu
výživy nemocných a zachování uspokojivého metabolického stavu, zejména
z hlediska hladiny krevního cukru a

tuků.

Dieta je nutná u všech nemocných

diabetem.

Diabetici, u kterých

nepostačuje

pouze dieta k navození uspokojivé metabolické

kompenzace, jjsou
sou pak "Současně
l3. Z grafu 6 je
'Současně s ní léčeni i perorálními antidiabetiky
antidiabetiky'3.
vidět,

že skupina

pacientů léčena

perorálními antidiabetiky a

na sále FTNsP pro diabetickou kataraktu

tvořila třicet

současně

odoperovaná

dva procent.

Perorální antidiabetika jsou léky zevního
13 Perorálni
zevrúho užití používané k léčbě diabetes mellitus.
melJitus. V současné době
perorálních antidiabetik. Jsou to jednak deriváty sulfonylurey, dále
jsou na trhu celkem tři typy perorálrúch
biguanidy a třetí skupinu tvoří inhibitory alfaglukosidázy. Všechny tři používané skupiny působí
na metabolismus cukrů.
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Pacienti, kteří jsou v léčbě
léčbě diabetu
diabetu závislí na aplikaci
aplikaci inzulínu,
inzulínu, tvořili
tvořili opět
opět dvaatřicet
dvaatřicet
počtu
počtu

procent z celkového
operačním

odoperovaných pro
pro diabetickou
diabetickou kataraktu
kataraktu na
na našem
našem
diabetiků
diabetiků

sále. Jakjsem již popsala,
popsala, uu

druhého
druhého typu
typu je
je jen
jen uu

části
části

14
nemocných používán inzulín
ke zlepšení
inzulín14
zlepšení metabolické
metabolické kompenzace.
kompenzace. Pokročilost
Pokročilost

stádia diabetu

měřená

výše uvedenými ukazateli
ukazateli nemá
nemá

přímý
přímý

vliv
vliv na
na genezi
genezi

katarakty.

Hypotéza 3:

Při

operaci diabetické katarakty
katarakty jsou
jsou možné
možné

komplikace. Daná hypotéza oo možnosti

peroperačních
peroperačních

peroperační
peroperační

komplikací
komplikací nebyla
nebyla

vyvrácena.
peroperační
peroperační

Jak ukazuje následující Graf 7,
se vyskytly

přibližně

ve dvaceti
dvaceti procentech
procentech

objevily i přes použití moderních
moderních

operačních
operačnich

komplikace
komplikace uu diabetické
diabetické katarakty
katarakty
případů.
případů. Peroperační
Peroperační

technik.
technik. Na
Na

používá metoda fakoemulzifikace a technika
technika malého
malého

řezu
řezu

očním
očním

problémy
problémy se
se

sále
sále FTNsP
FTNsP se
se

na
na implantaci
implantaci

měkkých
měkkých

acrylátových čoček (viz podkapitoly Léčba
Léčba katarakty
katarakty aa Operační
Operační postup).
postup).

Přítomnost
Přítormost peroperačních
peroperačních

komplikací
komplikací u diabetické
diabetické
katarakty
katarakty

17%
r-- . . . ,. ., __17%
r-----_
~

83%

ll!!!
I Ano
Ano o
O l\Je
Ne II
Graf
Graf 7:
7: Přítomnost
Přítomnost peropéračních
peropéračních komplikací
komplikací uu diabetické
diabetické katarakty
katarakty

14
14 Inzulínové
Inzulínové přípravky
přípravky se
se od
od sebe
sebe liší
liší jednak
jednak rychlosti
rychlosti nástupu
nástupu aa jednak
jednak dobou
dobou působeni.
působení. Obvyklá
Obvyklá
aplikace
přípravku je
je subkutánně
subkutánně tedy
tedy pod
pod kůži
kůži aa to
to nejčastěji
nejčastěji pomocí
pomocí inzulínové
inzulínové pwnpy.
pwnpy.
aplikace daného
daného přípravku
S
je inzulín
inzulín vv průběhu
průběhu dne
dne aplikován
aplikován podle
podle indikace.
indikace.
S kontinuálni
kontinuální kontrolou
kontrolou glykérnie
glykémie je
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Jak bude uvedeno níže,

část
část peroperačních
peroperačních

komplikací
komplikací nemusí
nemusí souviset
souviset

přímo
přímo

s použitou operační
operační technikou implantace čočky,
čočky, ale
ale je
je dána
dána například
například anatomickými
anatomickými
poměry,

stupněm

peroperačních

či
či

zákalu

čočky.
čočky.

pato genezí

přítomnosti
přítomnosti

Navíc
Navíc je
je indikace
indikace

komplikací do jisté
jisté míry subjektivní.
subjektivní. Hodnocení
Hodnocení

operačního
operačního

výkonu
výkonu

jako komplikovaného je dáno operatérem
operatérem aa vychází
vychází ze
ze záznamu
záznamu operačního
operačního dekursu.
dekursu.

Za komplikovanou jsem považovala každou
operaCI, uu které
které byla
byla vv operačním
operačním
každou operacI,
dekursu učiněna poznámka operatérem.

V záznamech
může

operačního

dekursu jsem identifikovala
identifikovala faktory,
faktory, jejichž
jejichž

přítomnost
přítomnost

vést k peroperačním
peroperačním komplikacím.
komplikacím. Tyto faktory
faktory jsem
jsem rozdělila
rozdělila do
do následujících
následujících

skupin:

•

porušení zadního pouzdra a následná ztráta
ztráta sklivce
sklivce -- Takový
Takový stav
stav je
je během
během
řešen
řešen přední
přední

operace

vitrektomií, tedy
tedy vyčištěním
vyčištěním

za použití vitrektomu. Na
mikrochirurgický

přístroj
přístroj

očním
očním

operačním
operačním

"Storz

Apendix B). Nastavením funkce
funkce

přední
přední

sále
sále FTNsP
FTNsP používáme
používáme

PREMIERE"
PREMIERE"

přední
přední

komory
komory od
od sklivce
sklivce

vitrektomie
vitrektomie na
na tomto
tomto

a současným použitím vitrektomové
vitrektomové sondy
sondy operatér
operatér docílí
docílí
sklivce v přední

komoře.
komoře.

buďto umělá čočka
času.

Ve druhém

sekundární operace.
čočka

přímo
přímo během
během

operované
operované oko
oko

Během
Během

neumožňuje
neumožňuje

její
její

přístroji
přístroji

aa mgaci
mgaci

operace
operace nebo
nebo až
až ss odstupem
odstupem

zůstává
zůstává

afakické
afakické do
do následné
následné

takové sekundární
sekundární operace
operace se
se zpravidla
zpravidla

implantuje do přední
přední komory
komory aa to

pouzdra

řezání
řezání

VIZ
VIZ

Po zvládnutí
zvládnutí dané
dané komplikace
komplikace se
se dle
dle podmínek
podmínek

implantuje

případě
případě

přístroje
přístroje

(popis
(popis

bezpečné
bezpečné

především
především

umělá
umělá

proto,
proto, že
že stav
stav zadního
zadního

uložení
uložení za
za duhovku.
duhovku. SS výše
výše popsanou
popsanou

komplikací, jak jsem již uvedla, se

můžeme
můžeme častěji
častěji

setkat
setkat uu diabetických
diabetických

katarakt.
•

patologicko-anatomické

poměry
poměry

- Do této
této skupiny
skupiny jsem
jsem

zařadila
zařadila volnější
volnější

5
závěsný aparát .... čočky, značně hlubokou
hlubokou oční
oční komoru,
komoru, synechii
synechii iridi/
iridi/ 5 aa

endotelovou dystrofii rohovky. Tyto pato
fyziologické podmínky
patofyziologické
podmínky vznikají
vznikají
voku

například
například

onemocnění
onemocnění

15
15

po

proběhlém
proběhlém

zánětu,
zánětu,

úrazu
úrazu

a mohou zkomplikovat
zkomplikovat implantaci
implantaci

či
či jiném
jiném

umělé
umělé čočky.
čočky.

Synechií
Synechií iridis
iridis rozumíme
rozumíme vazivové
vazivové spojení
spojení či
či srůsty
srůsty mezi
mezi duhovkou
duhovkou aa čočkou.
čočkou.
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přidruženém
přidruženém

U
U diabetiků
diabetiků

s kataraktou
i
•

můžeme

současnou přítomnost

čočce

pseudoexfoliačního

syndromu

či současnou

Přítomnost těchto

přehlednosti operačního

pole.

horší spolupráce s pacientem - Pacient

pohled operovaného oka na
hlavou. V tomto

dodatečně

nálezů

během operačního

určené světelné

případě může

přítomnost

intumescentní, maturní nebo

patologických

pokynů

topická anestesie, nedbá

počítat

diabetické makulopatie.

Za takové faktory považuji

hypermaturní
hypennaturní kataraktu.

předchází

či

- Mám na mysli faktory, které se
čočky.

k vlastní patologii

poměry

patologicko-anatomické

diabetické retinopatie

patologické nálezy na
přidružují

•

meZI
mezI

operatéra.

brání dobré

výkonu, kterému

Například

body nebo bez

nefixuje

upozornění

dojít k protržení zadního pouzdra

či

pohne

jinému

nevratnému poškození oka.
•

nedostatečná

mydriáza -

i přes předoperační rozkapání oka. To
komoře. Důvodem

které brání

je zpravidla jiné

dostatečné

i u subcompenzovaných
při nedostatečné
pří

zabraňuje

rozšířenou

diabetiků.

V

ředěný

dostatečné rozšíření

obtížně

průběhu

ZOrruCI
zormcI

dobré viditelnosti v oční

oční onemocnění (například

mydriáze. Velmi

mydriáze aplikován

komory. Ten způsobí

nedostatečně

Pacient má

glaukom),

dosahujeme mydriázy
operačního

roztok adrenalinu

výkonu je

přímo

do

oční

zornice.

Faktory vedoucí k peroperačním komplikacím

6%

12%

Patogicko-anatomické
Patogicko-anatornické

poměry

D Patologické nálezy na čočce

O Horší spolupráce s pacientem

oD Nedostatečná mydriáza
Graf 8: Faktory vedoucí k peroperačním komplikacím
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Na výše uvedeném Grafu 8 jsem
jsem uvedla procentuální
procentuální podíly
podíly výše
výše uvedených
uvedených faktorů,
faktorů,
přítomnost

jejichž

vedla k peroperačním
peroperačním komplikacím
komplikacím

při
při

operaci
operaci diabetické
diabetické

katarakty na našem operačním
operačním sále.
sále. Z grafu
grafu je
je patrné,
patrné, že
že nejčastější
nejčastější byly
byly komplikace
komplikace
vyplývající z patologie
zdrojem komplikací
poměry,

které

faktory

způsobující
způsobující

s následnou

při

čočky.
čočky.

poloviční
polovičIÚ

podíl.
podíl. Druhým
Druhým

nejčastějším
nejčastějším

operaci
operaci diabetické
diabetické katarakty
katarakty byly
byly patologicko-anatomické
patologicko-anatomické

zapříčinily
zapříčinily

přední

Ty
Ty mají

chirurgické problémy
problémy vv jedné
jedné

peroperační
peroperačIÚ

čtvrtině
čtvrtině případů.
případů.

Zbývající
Zbývající

komplikace
komplikace jako
jako porušení
porušení zadního
zadního pouzdra
pouzdra

vitrektomií, horší spolupráce
spolupráce ss pacientem
pacientem nebo
nebo

nedostatečná
nedostatečná

mydriáza se vyskytly v šesti až dvanácti procentech
procentech případů.
případů.
Hypotéza 4: Diabetické ii senilní
senilní katarakty
katarakty bývají
bývají často
často oboustranné.
oboustranné. Hypotéza
Hypotéza

byla shromážděnými daty potvrzena.

Na Grafu 9 je
očí

procentuálně
procentuálně znázorněn
znázorněn počet
počet

pravých
pravých aa počet
počet levých
levých odoperovaných
odoperovaných

pro diabetickou
diabetickou kataraktu
kataraktu na očním
očním operačním
operačním sále
sále FTNsP.
FTNsP. ZZ grafu
grafu je
je zřetelné,
zřetelné, že
že

počet

pravých odoperovaných
odoperovaných

očí
očí

pro diabetickou
diabetickou kataraktu
kataraktu je
je

téměř
téměř

totožný
totožný

s počtem odoperovaných očí levých. Čísla
Čísla tedy
tedy odpovídají
odpovídají dané
dané hypotéze,
hypotéze, přestože
přestože
v grafu vycházím pouze ze skupiny
skupiny diabetických
diabetických katarakt,
katarakt, nikoliv
nikoliv ze
ze skupiny
skupiny
senilních katarakt obecně.

Pravé a levé oko uu diabetické
diabetické katarakty
katarakty

49%
51%
51%

lIno:: Levé
Levé oko
oko ~ Pravé
Pravé oko
oko I
I

Graf
Graf 9:
9: Pravé
Pravé aa levé
levé oko
oko uII diabetické
diabetické katarakty
katarakty

51
51

Chemické

změny čočkových proteinů,
proteinů,

akomodačni
akomodačrú

zvýšená
zvýšená hydratace
hydratace

čočky
čočky

aa pokles
pokles její
její

schopnosti, jsou typické pro vznik
vznik senilních
senilních katarakt.
katarakt. Tyto
Tyto

postihují zpravidla

obě
obě oči ať

už ve stejné, menší
menší

či
či větší
větší míře.
míře.

změny
změny

Senilní
Senilní katarakty
katarakty

bývají tedy často oboustranné, avšak
avšak mohou
mohou být
být jak
jak symetrické
symetrické tak
tak asymetrické.
asymetrické.

Podobně

je tomu i u diabetických katarakt.
katarakt.

u daného metabolického
progrese

změn

onemocnění
onemocnění

Změny
Změny

na
na oční
oční čočce,
čočce, které
které se
se vyskytují
vyskytují

diabetes mellitus,
mellitus, bývají
bývají oboustraIU1é,
oboustranné, avšak
avšak

nemusí být na obou
obou očích
očích stejná. U
U pacientů,
pacientů, kteří
kteří mají
mají šedý
šedý zákal
zákal aa

současně onemocnění
onemocnění

diabetes mellitus, je vhodná
vhodná včasná
včasná operace
operace katarakty.
katarakty.

Pokud jsou u pacienta indikovány

obě
obě oči
oči

k operaci
operaci katarakty,
katarakty, pak
pak je
je nemocnému
nemocnému

na našem

operačním

úspěšném

zhojení, přichází
přichází pacient na operaci oka
oka druhého.
druhého.

sále odoperováno nejprve
nejprve jedno
jedno oko.
oko.

Následně,
Následně,

po
po jeho
jeho

Hypotéza 5: Ženy postihuje katarakta
katarakta častěji
častěji než
než muže.
muže. Data
Data verifikují
verifikují hypotézu.
hypotézu.
Procentuální podíl odoperovaných žen a

mužů
mužů

pro
pro diabetickou
diabetickou kataraktu
kataraktu na
na našem
našem

pracovišti uvádí Graf 10. Z grafu lze
lze vyčíst,
vyčíst, že v sedmašedesáti
sedmašedesáti procentech
procentech byly
byly pro
pro
diabetickou kataraktu odoperovány ženy, zbývající
zbývající procenta
procenta pak
pak
Předpokládáme-li

pak

stejný podíl

téměř dvojnásobně
dvojnásobně větší

mužů
mužů

a žen i při
při operacích
operacích ostatních
ostatních

podU
podíl žen než

mužů
mužů při
při

Pohlaví u diabetologické
diabetologické katarakty
katarakty

I

I!I
I!I Žena
Žena I

Graf
laví uu diabetické
Graf 10:
10: Poh1
Pohlaví
diabetické katarakty
katarakty
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typů
typů

muži.
muži.

katarakty,
katarakty,

operaci
operaci katarakty
katarakty ss diabetem
diabetem je
je

v souladu s výše uvedenou hypotézou.

ID
~ o Muž
Muž

tvoří
tvoří

Příčinou

vyššího podílu katarakty u žen je

pravděpodobně,

jak uvádí Filipec (2005),

honnonální odlišnost. Rozsáhlá studie Beaver Dam ukázala, viz Klein (1992),
jejich hormonální
že

právě

snížení hladiny

důležitou

estrogenů

bylo

při

vzniku katarakty

roli.
roli.

může

Vyšší podíl operací u žen
věku.

u žen po menopauze, hraje

S vyšším
řečeno

věkem

být

způsoben

se pak zvyšuje

v předchozích

částech,

také tím, že se ženy dožívají vyššího

pravděpodobnost

vzniku katarakty. Jak již
většinou

spojen se

lišit u jednotlivých

pacientů

výskyt šedého zákalu bývá

stárnutím organismu.

může

Hypotéza 6: Délka fakoemulzifikace se

s diabetickou kataraktou v závislosti na tvrdosti jádra
čočky či

na patofyziologických

poměrech.

komoře

za

účelem

na další patologii

Hypotéza byla potvrzena.
potvrzena.

Délkou fakoemulzifikace rozumím dobu, po kterou je
sonda v oční

čočky,

přítomna fakoemulzifikační

fragmentace a následného

odstranění čočkových

vláken.

Zjištěnou

až po

dobu fakoemulzifikace jsem

dvě

rozdělila

minuty. Intervaly mají délku dvacet

fakoemulzifikaci delší než

dvě

intervalů

do osmi stejných
pět

minuty. Pro každý

sekund. Poslední úsek

časový

úsek jsem

od nuly

označuje

spočítala počet

operací diabetické katarakty s délkou fakoemulzifikace spadající do daného
intervalu. Počty operací jsou na následujícím Grafu 11. K výpočtu jsem však použila
intervalu.
data pouze do poloviny září
zkoušen nový
Podobně

loňského

roku. Od poloviny září do konce roku byl totiž

fakoemulzifikační přístroj

jsem

postupovala

i

a hodnoty mezi

v následující

přístroji

nelze srovnávat.

hypotéze

týkající

používán

nejčastěji

se

výkonu

fakoemulzifikačního
e.
fakoemulzifikačnilio přístroj
přístroje.

Z grafu je

než

dvě

zřejmé,

že je

fakoemulzifikačni přístroj
fakoemulzifikační

minuty.
minuty. Fakoemulzifikace delší než

procentech

případů. Průměrná

na FTNsP je přibližně

třičtvrtě

dvě

minuty se vyskytla pouze v pěti

doba použití fakoemulzifikace
minuty.

Nejčastější
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v čase kratším

zjištěná

je však délka od

z operací

čtvrt

po

půl

minuty. Druhou

nejpočetnější
nejpočetnější

dobou užití
užití

fakoemulzifikačního
fakoemulzifikačního přístroje
přístroje

je
je interval
interval

od jedné po jednu a čtvrt
čtvrt minuty.
minuty.

Délka fakoemulzifikace
fakoemulzifikace vv minutách
minutách
120
100
uo

...co

80

C'O
~

Cl)
Cl)

c..
c-

-
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oo
.....
Cl)
Cl)

·u
'0
oo

39
39

40

o.
a.

20
22

22

O
0-0,25
0-0,25

0,26
0,26 -- 0,5
0,5

0,51
- 0,75
0,51·0,75

0,76
- 1,00
0,76·1,00

11-- 1,25
1,25

1,26
1,26 -- 1,5
1,5

1,5
1,5 -- 1,75
1,75

1,76
1,76 -- 22

déle
déle než
než 22

Čas
Čas vv minutách
minutách
Graf 11: Délka fakoemulzifikace v minutách
minutách

Délka fakoemulzifikace je ovlivněna
ovlivněna několika
několika faktory
faktory jako
jako je
je například
například tvrdost
tvrdost jádra
jádra
čočky, pokročilost

zákalu

čočky
čočky či
či přítomnost
přítomnost

se výše uvedené faktory, pak lze

patologických
patologických podmínek.
podmínek. Objevují-li
Objevují-li

předpokládat,
předpokládat,

že
že užití
užití fakoemulzifikace
fakoemulzifikace

během
během

samotného výkonu bude mít delší trvánÍ.
trvání.

Délka trvání fakoemulzifikace reflektuje
čočky. Operatér
Operatér
reflektuje celkový
celkový stav
stav oka
oka ii samotné
samotné čočky.
postupuje

při

znamenalo

potřebu
potřebu

operaci tak, aby
aby nedošlo
nedošlo kk protržení
protržení zadního
zadniho pouzdra,
pouzdra, což
což by
by

pomalu. Avšak
představuje
představuje
právě
právě

vitrektomie. Z tohoto
tohoto pohledu
pohledu je
je logické
logické postupovat
postupovat obezřetně
obezřetně aa

přítomnost
přítomnost operačních
operačnich nástrojů
nástrojů voční
v oční komoře
komoře

pro oko samotné

zátěž.
zátěž.

pacientova
pacientova oka
oka

Dobu
Dobu fakoemulzifikace
fakoemulzifikace by
by tak
tak bylo
bylo optimální,
optimálni,

z výše uvedeného důvodu
důvodu co nejvíce
nejvíce zkrátit.
zkrátit. Optimální
Optimální doba
doba fakoemulzifikace
fakoemulzifikace

by mohla být charakterizována jako
jako čas
čas nezbytně
nezbytně nutný
nutný kk bezpečnému
bezpečnému odsátí
odsátí zkalené
zkalené
čočky.
čočky.

Snahou operatéra
()peratéra je pak
pak co
co nejvíce
nejvíce se
se přiblížit
přiblížit této
této optimální
optimálni

při
při zohlednění
zohlednění

tvrdosti čočky
čočky a celkového stavu
stavu operačního
operačního pole.
pole.
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době
době

Hypotéza

7:

Použitý

fakoemulzifikačního
fakoemulzifikačnmo

výkon

přístroje

může

se

jednotlivých operací diabetických katarakt lišit v závislosti na tvrdosti jádra
u jednotlivýcb
čočky,

čočky

na další patologii

či

na patologicko-anatomických

poměrech.

potvrzena.
Hypotéza byla shromážděnými daty potvrzena.
Procentuální výkon

fakoemulzifikačního přístroje

opět rozdělila

katarakty jsem

do osmi

intervalů.

u jednotlivých operací diabetické

Ty jsou zobrazeny na následujícím

přístroje

Grafu 12. Pro každý interval výkonu daného

jsem

spočítala počty

operací

s použitým výkonem spadající do daného intervalu.

může

Výkon fakoemulzifikátoru
Ze

shromážděného

souboru odoperovaných pacientů na našem

je však patrné, že se

výkonu.

Průměrná

nabývat hodnot od nula do sta procent.

fakoemulzifikačnÍ přístroj
fakoemulzifikační

hodnota výkonu daného

očním operačním

používá pouze do

přístroje

je pak

relativně

čtyřiceti

sále

procent

nízká a dosahuje

dvanácti procent. Použití více než dvacet procent výkonu mikrochirurgických
systémů

procent.

Stejně

není

Nejméně

potom nad

jako v předchozím

ovlivněn

je zastoupen interval od šesti do deseti

šest procent.

délky fakoemulzifikace, je použitý výkon

pokročilý stupeň

či přítomnost pseudoexfoliačního

předpokládat,

dobu trvání
přístroje

třicet

případě

faktory jako je

podmínek

lze

příliš časté
časté.. Nejpočetněji

je

při

že užití fakoemulzifikace

zákalu

nálezy patologických

syndromu. U výše uvedených

během

nižším procentuálním výkonu

určován

čočky,

operatérem a může se

ruptuře

faktorů

samotného výkonu bude mít delší

přístroje .
přístroje.
během

Výkon mikrochirurgického
operačního

Nastavením výkonu operatér reflektuje celkový stav oka i samotné
postupuje tak, aby nedošlo k

přístroje

zákroku

měnit.

čočky. Při

operaci

zadního pouzdra, což by znamenalo použití

vitrektomu.
vitrektomu. Na Grafu 12 je pro každou operaci katarakty
výkonu.
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uváděna průměrná

hodnota
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Graf 12: Použitý výkon
výkon fakoemulzifikačního
fakoemulzifikačního přístroje
přístroje v
v procentech
procentech

HlavIÚm
Hlavním faktorem

ovlivňující
ovlivňující

délku
délku fakoemulzifikace
fakoemulzifikace aa použitý
použitý výkon
výkon

přístroje
přístroje je
je

tvrdost jádra čočky. V případě
případě relativně
relativně nonnálního
normálního stavu
stavu oka
oka je
je jádro
jádro čočky
čočky měkké.
měkké_
Fakoemulzifikace je pak charakterizována
charakterizována krátkou
krátkou dobou
dobou aa nízkým
nízkým výkonem
výkonem
použitého

přístroje.
přístroje.

Avšak je-li
je-li jádro

přidruženého onemocnění,
onemocnění,

čočky
čočky

tvrdé
tvrdé

například
například

musí
musí operatér postupovat
postupovat pomalu
pomalu aa

zz důvodu
důvodu jiného
jiného

obezřetně.
obezřetně.

Znamená
Znamená

to tak delší čas fakoemulzifikace a pravděpodobně
pravděpodobně i nutnost
nutnost použít
použít vyššího
vyššího výkonu.
výkonu.

Doba fakoemulzifikace a použitý výkon tak
tak
tvrdost jádra

čočky

nebo jako
jako

měřítko
měřítko

může
může

být
být chápán
chápán jako
jako aproximace
aproximace pro
pro

komplikovanosti
komplikovanosti operace
operace

či
či zručnosti
zručnosti

operatéra. Sestrojila jsem proto nový ukazatel
ukazatel charakterizující
charakterizující tvrdost
tvrdost jádra
jádra čočky.
čočky.
Koeficient tvrdosti jádra čočky vznikl
vznikl násobením
násobením délky
délky fakoemulzifikace
fakoemulzifikace vv minutách
minutách
použitým výkonem v procentech.
jsou na
na následujícím
následujícím Grafu
Grafu 13,
13, kde
kde jsou
jsou
procentech. Výsledky jsou
počty

operací diabetické kaatarakty pro intervaly
intervaly koeficientu
koeficientu tvrdosti.
tvrdosti.
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Graf 13: Koeficient tvrdosti čočky u diabetických katarakt

Koeficienty tvrdosti jádra
měkké

V

jádro

literatuře

čočky.

čočky,

čočky

jsem

rozdělila

do

tří intervalů.

druhý pak nonnální
normální stav jádra a poslední

není uvedena nonnální
normální nebo

průměrná

První

značnou

označující

množinu na

tři části,

tvrdost.

hodnota koeficientu tvrdosti jádra

Proto jsem nalezla takové hodnoty koeficientu tvrdosti, které

naměřenou

označuje

rozdělují

z nichž první obsahuje 25 procent hodnot, druhá

nonnální
normální tvrdost padesát procent a třetí zbývajících dvacet pět procent.

Měkké

Normální tvrdost

jádro

Tvrdé jádro

jádra
Koeficient tvrdosti

3 až 11,5

Oaž3

Na níže uvedeném Grafu 14 je

znázorněna

nad 11,5

délka fakoemulzifikace v závislosti

na použitém výkonu fakoemulzifikátoru II
u diabetických katarakt. Z předložených
hodnot je

zřejmé,

. těmito veličinami neexistuje jasná závislost. To znamená,

že mezi

,~

že nelze s určitostí tvrdit, že vysoký výkon
dobu použití. Z grafu je

vidět,

že

různým

fakoemulzifikace a naopak. Doba použití
především

přístroje

bude znamenat jeho krátkou

výkonům

přístroje

odpovídá stejná doba

a jeho výkon jsou totiž

určeny

tvrdostí jádra čočky. To mimo jiné podporuje správnost zvoleného kritéria

pro hodnocení tvrdosti

čočky.
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na použitém
použitém výkonu
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přístroje

Hypotéza 8:
shromážděná

Počet

operací v letních
letních

měsících
měsících

je
je nižší.
nižší. Tuto
Tuto hypotézu
hypotézu potvrdila
potvrdila

data.

Na níže uvedeném Grafu 15 jsou vv jednotlivých měsících
měsících znázorněny
znázorněny celkové
celkové počty
počty
všech katarakt odoperovaných na očním
očnim operačním
operačním sále
sále FTNsP.
FTNsP. Grafické
Grafické znázornění
znázorněni
naznačuje,
naznačuje,

že v zimních

měsících
měsících

bylo na našem
našem

operačním
operačním

sále
sále provedeno
provedeno více
více

operací katarakty. Tato skutečnost
skutečnost odpovídá uvedené
uvedené hypotéze.
hypotéze.
Počet
Počet operací
operací katarakty
katarakty
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Graf
Graf 15:
15: Počet
Počet operací
operací katarakt
katarakt
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srpen
srpen

záři
záři

řljen
řljen

listopad
listopad prosinec
prosinec

Časové rozložení operací v daném roce respektuje teplotní podmínky pro hojení ran

a minimalizuje rizika vzniku infekce. V letních

měsících

je vyšší riziko vzniku

infekce.

Jedním z

důvodů,

proč

jsou i častější dovolené

je v letních

měsících

pracovníků operačního

nižší

počet

týmu.
týmu . Ze stejného

pacienti, pokud je jejich zdravotní stav nelimituje, dávají spíše
v zimních

měsících.
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operací katarakt,
důvodu

i samotní
samotni

přednost

operaci

6.

Závěr

Katarakta je

vznik

může

oční onemocnění,

být vyvolán

poruchy, biochemické
aje
a je

častější

které je charakterizováno zkalením

řadou faktorů

změny,

či záněty

úrazy

u žen. Katarakta se

k nimž

často

patří

oční čočky.

Její

nutriční

metabolické poruchy,

oka. Výskyt katarakty stoupá s věkem

objevuje u metabolického

onemocnění

diabetes

mellitus jako jedna z jeho hlavních pozdních komplikací.

několik typů

Rozlišujeme

centrální vrstvy

čočky,

katarakty podle postižené

pak mluvíme o nukleární

části čočky.

kataraktě.

Postihuje-li zákal

Další typy jsou zadní

subkapsulární katarakta, kortikální katarakta, nebo intumescentní, brunescentní

maturní katarakta. Typy katarakt bud'
Může

kombinují.

k nim být

vytváří

vzájemně

individuální obraz nebo se

při družen pseudoexfoliační

syndrom nebo

či

vzácně

pravá

exfoliace.

Kataraktu nelze
chirurgické

a v

léčit

odstranění

současnosti

také

fakoemulzifíkace.
fakoemulzifikace. Po
otevře přední

konzervativní cestou, jedinou možnou metodou

nejužívanější

Do

s následnou implantací

biometrickém

čočkových

vyčištěného

expulzivní hemoragie. Mezi

vyžaduje

ale je II

peroperační

čočky,

pooperační
zánět,

tlaku, intraokulární
čočky

změnu operačního

Diabetes mellitus

Moderní

s použitím

se nejprve pomocí

řezu

fakoemulzifikační

hmot s následnou aspirací takto vzniklých

komplikace jsem ve své práci

astigmatismus, dislokaci

řezu

je

pouzdra je implantována umělá akrylátová čočka.

kterými jsou ruptura zadního pouzdra

nitročního

vyšetření

pouzdro cirkulární kapsulorexí. Poté se za použití

S operací katarakty mohou být spojeny
Peroperační

čočky umělé.

metodou je metoda malého

předoperačním

sondy provede fragmentace
úlomků.

čočky

zkalené

léčby

nebo

rozdělila

do

pooperační
čtyř

základních skupin,

krvácení, poškození endotelu rohovky a

komlikace jsem

zařadila přechodný

cystoidní makulární edém,

a odchlípení sítnice.

Přítomnost těchto

postupu nebo další individuální

nepředstavuje

komplikace.

vzestup

pooperační

komplikací

pooperační léčbu.

komplikaci pro vlastní chirurgický zákrok,

něj větší četnost peroperačních

a po
operačních komplikací.
pooperačních
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přínos

Za hlavní
poznatků

Druhá
na

první teoretické

o etiologii, patogenezi a

část bakalářské

očním operačním

některé

potvrzují

Přibližně třicet

části

léčbě

považuji shrnutí a

setřídění

moderních

katarakty.

práce využívá údaje o pacientech operovaných pro kataraktu

sále FTNsP v roce 2006. Takto

charakteristiky uvedené v teoretické

procent

pacientů léčených

shromážděné

empirické údaje

části.

pro kataraktu

mělo

tzv. diabetickou

kataraktu, tedy diabetes komplikovaný kataraktou. Dále empirické údaje potvrdily
rostoucí

pravděpodobnost

věk pacientů

vzniku diabetické katarakty ve vyšším
čtyři

byl sedmdesát

pravděpodobnost

výskytu obou

hospitalizovaných

pacientů

přímý

léčbu

pokročilost

de kurzu na
dekurzu

Nejčastější

Téměř

věku.

tak reflektuje
věku

Vysokému

všichni odoperovaní

měli

stádia diabetu, jak ukazují pozorované údaje,
měřítko pokročilosti

očním operačním

byly s téměř

nálezů

na

čočce.

patofyziologicko-anatomické
případů.

v daném

komplikací u diabetické katarakty

z patologických

věk pacientů

vysoký

diabetu jsem použila

((dieta,
dieta, PAD, inzulín).

operačního

peroperačních

případů.

onemocnění

vliv na genezi katarakty. Jako

indikovanou

Záznamy

Relativně

odpovídá i typ diabetu.

druhý typ diabetu. Naopak

nemá

let.

věku. Průměrný

polovičním

přibližně

které

přítomnost

ve dvaceti procentech

podílem komplikace vyplývající

nejčastějším

Dalším

poměry,

sále FTNsP ukazují

zapříčinily

zdrojem komplikací byly
problémy v jedné

čtvrtině
přední

Zbývající faktory jako je porušení zadního pouzdra s následnou

vitrektomií, horší spolupráce s pacientem a nedostatečná mydriáza nebyly tak

časté.

Potvrdily se i hypotézy, že senilní a diabetické katarakty bývají oboustranné a u žen
je vznik katarakty

častější.

Oboustrannost katarakty verifikuje počet operací levého a

pravého oka, který byl ve sledovaném souboru shodný. Hormonální odlišnost žen je
pak

pravděpodobnou příčinou

pacientů

U

jejich

dvoutřetinového

podílu na celkovém

počtu

s diabetickou kataraktou.

pacientů

operovaných na

fakoemulzifikace

a

očním operačním

použitý

fakoemulzifikačního

výkon

fakoemulzifikace se u jednotlivých

sále FTNsP
FTN sP jsem
j sem dále sledovala délku

pacientů
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přístroje.

Délka

lišila v závislosti na tvrdosti jádra

čočky,

patogenezi

čočky
čočky

a na
na patofyziologických
patofyziologických podmínkách.
podmínkách.

i v případě použitého výkonu
výkonu
fakoemulzifikace byla

tři
tři čtvrtě
čtvrtě

fakoemulzifikačního
fakoemulzifikačního

Podobně
Podobně

přístroje.
přístroje .

tomu
tomu je
je

Průměrná
Průměrná

délka
délka

minuty
minuty a průměrný
průměrný výkon
výkon dvanáct
dvanáct procent.
procent. Mezi
Mezi

délkou a použitým výkonem
výkonem mikrochirurgického
mikrochirurgického

přístroje
přístroje

žádnou vazbu. Délka trvání fakoemulzifikace,
fakoemulzifikace,

stejně
stejně

jsem
jsem

přitom
přitom

nezjistila
nezjistila

jako
jako výkon,
výkon, je
je

určen
určen

zjednodušeně
zjednodušeně

chápat
chápat

operatérem, který reflektuje
reflektuje celkový
celkový stav oka
oka a čočky.
čočky.

Dobu fakoemulzifikace a použitý výkon lze
lze dle
dle mého
mého názoru
názoru
jako ukazatel tvrdosti jádra
jádra

čočky.
čočky.

Ve své
své

bakalářské
bakalářské

práci
práci jsem
jsem proto
proto sestrojila
sestrojila

koeficient tvrdosti jádra jako násobek
násobek délky
délky fakoemulzifikace
fakoemulzifikace aa použitého
použitého výkonu.
výkonu.
Dále jsem definovala meze koeficientu
koeficientu tvrdosti
tvrdosti jádra
jádra
čočky

čočky.
čočky.

Pro
Pro normální
normální jádro
jádro

dosahuje koeficient tvrdosti
tvrdosti hodnot 33 až
až 11,5.
11,5.

Za hlavní

přínos
přínos

druhé, praktické

hypotéz z teoretické

části
části

části
části

své
své

bakalářské
bakalářské

práce
práce považuji
považuji

ověření
ověření

na
na empirických datech
datech aa dále
dále sestrojení
sestrojení ukazatele
ukazatele ex-post
ex-post

charakterizuj
ícího tvrdost jádra
čočky.
charakterizujícího
jádra čočky.

Práce by mohla být
Bakalářská

přínosem
přínosem

práce totiž

i pro samotné pacienty,
pacienty, jako
jako

představuje
představuje

součást
součást

jejich
jejich edukace.
edukace.

souhrnný
souhrnný popis
popis anatomie
anatomie oka
oka aa aspektů
aspektů daného
daného

onemocnění.
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Apendix A - Edukace u pacientů s diabetickou kataraktou
Edukace pacienta by

měla

probíhat ve dvou

vzájemně

souvisejících rovinách. První

rovinou je edukace spojená s onemocněním diabetes mellitus, druhou pak edukace

katarakty.
Edukace je nezbytnou a trvalou
dřívější

součástí péče

tělesné

již

a duševní pohody než lidé bez této nemoci. V posledních

letech byly zavedeny nové metody v
kva1itnější léčbu
kvalitnější

přenos odpovědnosti

Edukaci je v posledních letech

Dosavadní

léčbě

diabetu. Takové metody zahrnují

inzulínem i perorálními antidiabetiky, snazší testy pro stanovení

hodnoty glykémie i

typů

Některé

studie ukázaly, že lidé s onemocněním diabetes mellitus udávají nižší

subjektivní pocit

z

o nemocné s diabetem.

vědecké

za vlastní chorobu z

přikládán celosvětově
c d osvětově

poznání zatím

neumožňuje

lékaře

na pacienta.

zásadní význam.

spolehlivou prevenci vzniku žádného

diabetu. Manifestní chorobu také nelze v

současné

době

dostupnými

prostředky vyléčiť
vyléčit . Základním úkolem je stálé zlepšování dlouhodobé prognózy a
l6
6

kvality života nemocných,
zdravÍ.
o své zdraví.

Plnění

rovněž

i dosažení maximální míry nezávislosti v péči

takového úkolu

předpokládá

do jisté míry prevenci vzniku

akutních a chronických komplikací diabetu.

Dobře prováděná

edukace zlepšuje psychickou adaptaci na danou chorobu, ale

i subjektivní pocity nemocných. Podílí se velkou
nemocného k

léčbě,

i na dokonalé praktické zvládání základních
jídelníčku,

důraz

přístupu

náhlých komplikací.

Edukace u

pacientů

měření

s diabetickou kataraktou probíhá v

součástí očního oddělení.

v oblasti edukace je kladen

léčebných postupů například

aplikaci inzulínu, samostatné

případných

která je

na aktivním

dále na udržení uspokojivé metabolické kompenzace a tím

i úspěšné prevenci vývoje komplikací. Hlavní

dietního

měrou

Edukace je

hodnot glykémie,

sestavení
či řešení

diabetologicko-oční poradně
poradně,,

zaměřena

na nutnost pravidelných

kontrol, kde je důležité sledovat zrakovou ostrost, ale i zajistit další

léčbu

ló Jediným prostředkem, který může diabetes mellitus definitivně vyřešit je úspěšná transplantace
16
pankreatu kombinovaná s transplantací ledviny.
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při eventuálně

očních

možných

progresivních

srozumitelná a výstižná komunikace.
ošetřovatelské

brýlové korekce

Vlastní specifika má edukace
operačním

zejména na nutnost
operačního

uplatnění

zákroku.
zákroku.

zde má

roli sehrávají i psychologicko
přesná

aplikace

kapek, v případě identifikace bolesti pak její klasifikace, dále

předepsané

po samotném

Důležitou

Své

aspekty jako je aktivita v péči o své zdraví,

předepsaných očních

nutnost užití

změnách.

či

prevence

předoperační,

očního

jiné specifické prvky pak edukace

operací je

zaměřena

a srozumitelné a jasné

vysvětlení

zákroku. Edukace pacienta

předoperačních
před operačních vyšetřeni
Pooperační

úrazu.

edukace se orientuje na

před

pooperační

rekonvalescenci

a na prevenci proti úrazu.

Podmínkou pro dosažení
kontrola osvojeni

úspěchů

v oblasti edukace je aktivní zapojení nemocných a

předávaných poznatků.
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Apendix B - Popis fakoemulzifikačního
fakoemulzifikačního přístroje
přístroje
Fakoemulzifikační přístroj
přístroj

používáme
celkem

přístroj

devět

je nezbytnou
nezbytnou součástí
součástí oční
oční chirurgie.
chirurgie. Na
Na našem
našem pracovišti
pracovišti
zařízení
zařízení

"Storz
"Storz PREMIERE".
PREMIERE". Toto
Toto mikrochirurgické
mikrochirurgické

poskytuje
poskytuje

funkcí (viz.níže
(viz.níže uvedená
uvedená tabulka).
tabulka). Každá
Každá funkce
funkce po
po navolení
navolení je
je
operačního
operačního

automaticky integrována do
do

systému.
systému.

Nejužívanější
Nejužívanější

funkce
funkce pro
pro operaci
operaci

katarakty jsou následující:

•

určena
určena

mgace - Funkce je
postupů
postupů

pro
pro použití
použití

v předním
předním segmentu, kde
kde je
je

během
během

kapsulotomie
kapsulotomie aa ostatních
ostatních

zapotřebí
zapotřebí

pouze
pouze

čisté
čisté

irigace
irigace bez
bez

aspIrace.
aspirace.
•

irigace-aspirace - Funkce je použita
použita

při
při odstraňování
odstraňování zbytků
zbytků čočky
čočky během
během

extrakapsulární extrakce katarakty,
katarakty, kdy
kdy je
je nutná
nutná irigace
irigace zároveň
zároveň ii aspirace.
aspirace.
•

fako -

Fakoemulzifikační
Fakoemulzifikační

postupech zejména
zejména

při
při

sonda
sonda se
se využívá
využívá

fragmentaci
fragmentaci

čočkových
čočkových

při
při

fakoemulzifikačnÍch
fakoemulzifikačních

vláken.
vláken. Maximální
Maximální výkon
výkon

dané funkce je 35 w.
W.
•

intraokulární
intraokulárnÍ tlak -

Při
Při

operacích
operacích se
se takové
takové funkce
funkce využívá
využívá kk natlakování
natlakování

irigace do oka.

Název funkce

Uplatnění
Uplatnění

dané
dané funkce
funkce mikrochirurgického
mikrochirurgického
přístroje
přístroje

IRIGACE

Funkce standardně
standardně užívaná
užívaná při
při operaci
operaci katarakty
katarakty

IRIGACE/ASPIRACE

Funkce standardně
standardně užívaná
užívaná při
při operaci
operaci katarakty
katarakty

FAKO

Funkce standardně
standardně užívaná
užívaná při
při operaci
operaci katarakty
katarakty

VITREKTOMIE

Uplatňuje
Uplatňuje

se
se při
při řezání
řezání aa následné
následné irigaci
irigaci sklivce
sklivce

BIPOLARNI KOAGULACE
KOAGULACE

Uplatňuje
Uplatňuje

se
se při
při zastavení
zastavení krvácení
krvácení během
během operace
operace

MIKRONUZKY

Uplatňuje
Uplatňuje

se
se při
při operaci
operaci zadního
zadního segmentu
segmentu

OSVETLENI

Uplatňuje
Uplatňuje

se
se při
při operaci
operaci zadního
zadního segmentu
segmentu

SPECIALNI REFLUX

Uplatňuje
Uplatňuje

se
se

při
při čištění
čištění

koncovky
koncovky pneumatickým
pneumatickým

tlakem
tlakem
mTRAOKULARNITLAK
WTRAOKULARNITLAK

Funkce
Funkce standardně
standardně užívaná
užívaná při
při operaci
operaci katarakty
katarakty
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Dalším

příslušenstvím

pak samotného

pedálový

ovladač,

aspirační

tekutiny, pedálový

fakoemulzifikačního přístroje

je kazeta,

obrazovka a posuvný stojan pro infuzi. Kazeta se používá ke
ovladač,

jehož konektor je

umístěn

sběru

na zadním panelu

přístroje,

pak slouží pro ovládání funkcí. Obrazovka je uspořádána logickým

způsobem

k usnadnění obsluhy. Umožňuje tak volbu funkcí požadovaných pro daný

chirurgický postup.
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