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1. ÚVOD
Selhání funkce rohovkového endotelu, z toho vyplývající edém rohovky a snížení její
transparentnosti, zůstává stále jednou z hlavních indikací k transplantaci rohovky keratoplastiky. Od roku 1905, kdy Eduard Zirm provedl první úspěšnou perforující
keratoplastiku (PKP), (Zirm EK 1989, Zirm ME 1989), až do konce 20. století byl tento typ
operace jedinou známou možností účinného řešení selhání endotelu rohovky. Při PKP dochází
k výměně všech vrstev rohovky, a to i těch, které u pacientů s onemocněním endotelu
postiženy nejsou, nebo pouze sekundárně a zpravidla reverzibilně (edém epitelu, stromatu).
PKP je tak zatížena celou řadou možných peroperačních i pooperačních komplikací. Mezi
nejčastější komplikace vznikající v průběhu operace řadíme především poškození tkání
předního segmentu (duhovka, čočka), ztráta sklivce, krvácení. Za pravděpodobně
nejzávažnější, zrak ohrožující komplikaci považujeme expulsivní choroidální hemoragii.
Groh v souboru 2421 pacientů s provedenou PKP udává výskyt pre-expulsivní hemoragie u 9
pacientů (0,4 %) a expulsivní hemoragie u 3 pacientů (0,1 %), (Groh et al. 1999).
Také v průběhu pooperačního hojení pacientů po provedené PKP je popisováno relativně
vysoké procento komplikací. Nejenom samotné hojení a přítomnost rohovkových stehů, ale i
nutná dlouhodobá steroidní lokální terapie je spojena s některými dalšími možnými
komplikacemi, jako je vznik sekundárního glaukomu, komplikované katarakty, infekčních
zánětů. Wagoner uvádí v souboru 910 provedených PKP výskyt alespoň jedné pooperační
komplikace u 362 očí (39,8 %). Jako nejčastější uvádí endotelovou rejekci (17,3 %),
sekundární glaukom (15,5 %), bakteriální keratitidu (5,8 %), persistující epitelový defekt (3,4
%) a dehiscenci rány (1,6 %), (Wagoner et al. 2009). V jiné práci Farjo udává počet rejekcí po
provedené PKP pro BK 9,8 % při délce sledovací doby 36m (Farjo et al. 2004). Jako další
relativně často uváděné komplikace jsou popisovány zvýšení nitroočního tlaku u 42 %
pacientů po PKP (Allouch et al. 2003), výskyt mikrobiální keratitidy u 12,1 % pacientů
v souboru 323 PKP (Huang et al. 2000) respektive 7,4 % v souboru 285 provedených
keratoplastik (Akova et al. 1999). Vzácněji udávanými komplikacemi jsou vrůstání epitelu
(Aldave et al. 2005) nebo dehiscence rány u 2,53 % (Tseng

et al. 1999). Jednou

z nejzávažnějších pooperačních komplikací, která může opět vést k funkční ztrátě oka je
endoftalmitida. Taban zhodnotil publikované práce popisující výsledky celkem u 90 549 očí
s PKP a zaznamenal výskyt pooperační endoftalmitidy 0,382 % (Taban et al. 2005).
Dlouhodobé výsledky a výskyt pooperačních komplikací u pacientů po PKP provedené
pro BK jsou do značné míry závislé také na typu použité NOČ při předchozí operaci
8

katarakty. Sugar presentoval výsledky retrospektivního hodnocení 469 pacientů s provedenou
PKP pro artefakickou BK. Celkové přežívání terče bylo 93 % v prvním roce s poklesem na 62
% po 6 letech. Nejnižší počet selhání štěpu byl u zadně-komorových NOČ (6 %), dále u
předně-komorových NOČ (34 %) a u čoček fixovaných na duhovku (29 %) při průměrné
sledovací době 27,1 měsíce (Sugar 1989).
V roce 1998 publikoval Melles první sdělení o úspěšné transplantaci zadních vrstev
rohovky, zadní lamelární keratoplastice (Melles et al. 1998). U této operace se cíleně mění
pouze postižená vrstva, tedy endotel, DM a přilehlé hluboké vrstvy stromatu. Ostatní
struktury rohovky zůstávají z větší části zachovány. Tento typ lamelární keratoplastiky,
nazvaný Mellesem jako „Zadní lamelární keratoplastika“, byl později přejmenován na DLEK
(Deep Lamellar Endothelial Keratoplasty). Jednalo se o chirurgicky značně obtížnou metodu
a snad i z toho důvodu nedošlo k jejímu většímu rozšíření. Nicméně, následoval relativně
bouřlivý rozvoj modifikací této operační techniky. Jednotlivé úpravy v operačním postupu
zpravidla významně snížily operační náročnost, přinesly lepší klinické výsledky a zasloužily
se o výrazné zvýšení obliby této operace mezi oftalmochirurgy.
Hlavním mezníkem, který významným způsobem zjednodušil celý výkon, bylo
usnadnění přípravy rohovky příjemce. Původně byl postižený endotel a přiléhající hluboké
vrstvy stromatu z rohovky příjemce odstraňován po předchozí separaci pomocí speciálně
konstruovaných spatulí a nitroočních nůžek. Jednalo se o relativně zdlouhavý a složitý postup
vyžadující speciální instrumentárium (Melles et. al. 1998). V roce 2003 publikoval nejprve
Sihna (Sinha et al. 2003) a poté v roce 2004 Melles (Melles et al. 2004) techniku
Descemetorhexe respektive Descemet-strippingu, kdy postižený endotel a DM jsou z oka
příjemce sloupnuty pomocí háčku. Metoda byla nazvána DSEK (Descemet Stripping
Endothelial Keratoplasty). Všechny následně publikované operační postupy využívají tento
velmi jednoduchý a rychlý postup při přípravě rohovky příjemce (Price FW Jr. a Price MO
2005; Price MO a Price FW Jr. 2006; Gorovoy 2006).
Další inovace operačních technik můžeme sledovat ve dvou směrech: jednak ve
zlepšení přípravy dárcovské rohovkové lamely, a jednak v rozvoji technik implantace lamely
do oka příjemce.
Klasická příprava dárcovské lamely pomocí ostrých spatulí popsaná Mellesem byla
relativně složitá, a její hlavní nevýhodou byla nerovnoměrná tloušťka dárcovské lamely a
hrubší povrch disku (Melles et al. 1998). V roce 2006 byly publikovány první práce popisující
přípravu lamely pomocí mechanického mikrokeratomu (Gorovoy 2006; Vajpayee et al. 2006).
Tato technika se postupem času stala pravděpodobně nejrozšířenější modifikací zadní
9

lamelární keratoplastiky v současné době. V posledních letech se k podobnému účelu používá
také femtosekundový laser (Soong et al. 2008; Ide et al. 2010). Tyto techniky jsou v odborné
literatuře

označovány

jako

DSAEK

(Descemet

Stripping

Automated

Endothelial

Keratoplasty), respektive femto-DSAEK. Hlavní výhodou techniky DSAEK je, že celá
operace je relativně snadná a rychlá. Publikované výsledky operací ukazují dostatečnou
pooperační hustotu endotelových buněk na transplantátu a nízkou frekvenci závažných
peroperačních a pooperačních komplikací, především ve srovnání s PKP. Průměrná zraková
ostrost pacientů po operaci DSAEK ve srovnání s PKP je velmi dobrá, zpravidla však
nedosahuje hodnot jako u pacientů, u kterých byla lamela tvořena pouze DM a endotelem bez
přilehlých vrstev stromatu (Bahar et al. 2008; Bahar et al. 2009; Hjortdal a Ehlers 2009).
Posledně zmiňovaný typ operace, u kterého je lamela tvořena pouze DM a
endotelem, byl poprvé popsán v roce 2006 opět Mellesem (Melles et al. 2006; Melles et al.
2008). Hlavní výhodou je v případě úspěšně provedené operace zcela excelentní zraková
ostrost, srovnatelná s visem na zdravém oku. Příčinou jsou prakticky nulové známky jizvení
na styčné ploše mezi lamelami, neboť oba povrchy (rohovka příjemce i lamela dárce) jsou
zcela hladké (Price et al. 2009; Ham et al. 2009a; Guerra et al. 2011). Nevýhodou operace je
obtížná příprava lamely vedoucí k relativně vysoké ztrátovosti rohovek a obtížná manipulace
s lamelou, včetně implantace, vedoucí k nižším hodnotám pooperační hustoty endotelových
buněk – endothelial cell density (ECD), (Ham et al. 2009b; Patel 2012).
Lamelární keratoplastiky obecně představují ve srovnání s PKP významné snížení
počtu závažných peroperačních a pooperačních komplikací. Anshu ve své práci zabývající se
frekvencí rejekce u různých typů transplantací zjistil proběhlou rejekční epizodu 1 respektive
2 roky po operaci v 13 %, respektive 18 % případů po PKP, 8 % respektive 12 % po DSEK a
1 % respektive 1 % u operací typu DMEK (Anshu et al. 2012).
Rovněž funkční výsledky lamelárních keratopastik jsou významně lepší ve srovnání
s výsledky u PKP v řadě publikovaných prací. Lamelární keratoplastiky jsou prováděny
zpravidla bezstehovou technikou malým řezem, což pro pacienta představuje výrazně vyšší
komfort, kratší dobu nutné pooperační léčby a z toho vyplývající nižší množství pooperačních
komplikací souvisejících s dlouhodobou léčbou steroidy. Hjortdal srovnal výsledky
transplantace rohovky u 20 pacientů po PKP a 20 pacientů po DSAEK. Nejlépe korigovaná
zraková ostrost 12 měsíců po operaci byla signifikantně lepší u skupiny DSAEK (0,56 % ±
0,04), ve skupině PKP (0,33± 0,60). 70 % pacientů ve skupině DSAEK mělo zrakovou ostrost
lepší než 0,5, zatímco ve skupině PKP bylo takovýchto pacientů pouze 25 %. Refrakční
ametropie a astigmatismus byly signifikantně menší u skupiny DSAEK. Rozdíl ECD rok po
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transplantaci v obou skupinách nebyl statisticky signifikantní, 1338 ± 113 bb/mm2 ve skupině
DSAEK a 1610 ± 124 bb/mm2 ve skupině PKP (Hjortdal a Ehlers 2009). Terry hodnotil 60
očí bez jiné komorbidity 6 měsíců po operaci DSAEK. Průměrná BCVA se zlepšila z 20/83
na 20/38 a 92 % pacientů mělo zrakovou ostrost 20/40 a lepší. Pooperační ECD bylo 1918
bb/mm2 což představovalo ztrátu 31 % ve srovnání s předoperačními hodnotami (Terry et al.
2009). Koening publikoval výsledky 6 měsíců po DSAEK u 34 pacientů. Průměrná BCVA se
zlepšila z 20/99 předoperačně na 20/42 pooperačně (p < 0,0001). U 21 pacientů (61.8 %) byla
zraková ostrost 20/40 a lepší. Pooperační ECD byla 1396 ± 440 bb/mm2 .To představovalo
průměrnou ztrátu buněk 1426 bb/mm2 (50 % ztráta; p = 0,0001). V devíti případech (27 %)
zaznamenali autoři dislokace v časném pooperačním období, vyžadující repozici (Koenig et
al. 2007).
Jinou skupinu lamelárních keratoplastik, jak již bylo zmíněno výše, představují operace,
u kterých dochází k implantaci pouze DM a endotelu bez přítomnosti podpůrných hlubokých
vrstev stromatu (DMEK). V případě úspěšně provedené operace jsou dosažené výsledky
operace excelentní. Poprvé tuto operaci úspěšně provedl a v roce 2006 publikoval Melles
(Melles et al. 2006; Melles et al. 2008). Příčinou vynikajících funkčních výsledků jsou
prakticky nulové známky jizvení mezi lamelami, neboť oba povrchy (rohovka příjemce i
lamela dárce) jsou zcela hladké. Price uvádí ve svém souboru 60 očí, že zraková ostrost 3
měsíce po operaci byla u 26 % pacientů 20/20, u 63 % 20/25 nebo lepší a u 94 % 20/40 nebo
lepší. Pooperační úbytek endotelu 3 měsíce po operace byl 30 % ± 20 % (Price et al. 2009).
Ham v souboru 40 pacientů, u nichž byl úspěšně proveden DMEK (z původního souboru 50
pacientů) udává BCVA 6 měsíců po operaci stejné nebo lepší než 20/40 u 95 % pacientů a
20/25 u 75 % pacientů (Ham et al. 2009a).
Hlavními nevýhodami techniky DMEK ve srovnání s DSAEK je obtížná příprava lamely,
vedoucí k relativně vysoké ztrátovosti rohovek a obtížná manipulace s lamelou, včetně
implantace, vedoucím k relativně nižším hodnotám ECD pooperačně ve srovnání s metodou
DSAEK (Patel 2012). Ham popisuje v souboru 26 pacientů s úspěšně provedenou
transplantací DMEK ECD po 12 měsících 1680 ± 550 bb/mm2 (Ham et al. 2009b). Dapena
udává ECD 24 m po úspěšně provedené transplantaci 1730 ± 400 bb/mm2 (Dapena et al.
2009). Velmi tenká lamela se roluje endotelem směrem ven, v přední komoře příjemce se
relativně obtížně rozbaluje, problémem může být také stranová orientace lamely. Autoři
popisují ve srovnání s technikami typu DSAEK vyšší procento decentrací lamely, neúplné
přiložení lamely k rohovce příjemce a potřebu opakovaného doplnění bubliny vzduchu do PK,
tak aby došlo ke kompletnímu přiložení lamely, případně nutnost výměny lamely pro primární
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selhání. Ham popisuje nutnost výměny lamely u 10 očí z 50 (tj. 20 %), (Ham et al. 2009a),
Price udává nutnost primární výměny lamely u 8 % pacientů (Price et al. 2009). Dapena
popisuje ve svém souboru 135 očí vždy 3 po sobě jdoucí skupiny 45 očí s částečným nebo
úplným odchlípením lamely v 20 %, respektive v 13,3 a 4,4 % (Dapena et al. 2011b).
Obecně je tedy možné považovat za prokázané, že lamelární keratoplastiky jsou pro
pacienty s BK, vzniklé na základě postižení endotelu, vhodnější metodou chirurgického řešení
s lepšími funkčními výsledky a menším množstvím peroperačních i pooperačních komplikací
ve srovnání s PKP. Otázkou zůstává, která z metod lamelární keratoplastiky, respektive jaké
chirurgické postupy jsou bezpečnější a efektivnější. Díky relativní náročnosti operace není do
současné doby stanoven jednoznačně optimální chirurgický postup, existuje řada modifikací
celé operace. Ve snaze zjednodušit chirurgický postup a zlepšit dlouhodobé výsledky
lamelárních keratoplastik se problematikou dále zabývá celá řada očních chirurgů.
Doposud bylo publikováno relativně velmi málo prací přímo srovnávajících výsledky
u různých typů lamelárních transplantací. Bahar porovnal výsledky u 177 očí, u kterých byla
provedena PKP nebo některá z technik zadní lamelární keratoplastiky - DLEK , DSEK nebo
DSAEK z důvodu postižení endotelu rohovky. Rok po operaci byla BDVA ve skupině PKP
20/53, 20/80 ve skupině DLEK, 20/56 ve skupině DSEK a 20/44 ve skupině DSAEK.
Průměrný astigmatismus byl 3.78 ±1.91 D v PKP skupině, a 1.61 ± 1.26 D, 1.86±1.1 D a
1.36±0.92 D ve skupinách DLEK, DSEK a DSAEK (p<0.0001). Dislokaci dárcovského terče
zaznamenali u 6 (8.8 %) pacientů ve skupině DLEK, 2 pacientů (12.5 %) ve skupině DSEK a
7 pacientů (15.6 %) ve skupině DSAEK (p = 0.0004). Průměrná ztráta buněk 1 rok po operaci
byla 40.11 % a byla stejná ve všech 4 skupinách (Bahar et al. 2008). Guerra v souboru 15
pacientů, u kterých byl na jednom oku proveden DSAEK a na druhém oku DMEK, zhodnotil
výsledky pooperační zrakové ostrosti, hustoty endotelu a také subjektivní spokojenost a
preferenci pacientů. Rok po operaci byla statisticky významně lepší (p 0,004) korigovaná
zraková ostrost na dálku u očí po DMEK 20/24 ve srovnání s očima po DSAEK (20/32).
Tomu odpovídala i subjektivní preference typu operace samotnými pacienty. 62 % pacientů
by spíše upřednostnilo DMEK, 15 % DSAEK a 23 % pacientů neupřednostnilo žádný typ
operace. Ztráta endotelových buněk byla v obou skupinách srovnatelná (Guerra et al. 2011).
Tourtas hodnotil 2 skupiny pacientů. U 38 pacientů autoři provedli DMEK, ve druhé skupině
tvořené 35 pacienty, byl proveden DSAEK. Sledovací doba byla 6 měsíců. Podobně jako
v předchozí práci byla zraková ostrost statisticky významně lepší u pacientů po DMEK ve
srovnání s pacientky po DSAEK. Množství endotelu bylo v obou skupinách srovnatelné
(Tourtas et al. 2012).
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Dle typu implantované lamely můžeme v současné době používané techniky
zadních lamelárních keratoplastik rozdělit na tři hlavní skupiny:
1. Lamela tvořená endotelem, DM a hlubokými vrstvami stromatu.
2. Lamela sestávající pouze z endotelu a DM
3. Kombinovaná lamela – vlastní modifikace (viz strana 136)
Ad 1. Do první skupiny operací řadíme výkony, při nichž je do oka příjemce
transplantována lamela tvořená endotelem, DM a hlubokými vrstvami stromatu (obr. 1.1).
Stroma působí jako nosič pro 15-20 µm silnou DM a endotel. Celková tloušťka lamel se liší
dle použité techniky a pohybuje se mezi 100 – 300 µm. Větší tloušťka lamely umožňuje
snadnější přípravu transplantátu, jednodušší manipulaci v průběhu operace a nižší riziko
poškození endotelu v průběhu implantace lamely do oka příjemce. Nevýhodou je především
možnost vzniku jizvení stromatu interlamelárně, což vede k pomalejšímu zlepšování zrakové
ostrosti pacientů. Vedle toho, díky nestejné tloušťce lamel dárce a příjemce, dochází
k většímu vlivu na pooperační refrakční stav oka. Výsledná korigovaná zraková ostrost jen
zřídka dosahuje hodnot 1,0. Do této skupiny operací řadíme postupy, které jsou v zahraniční
literatuře označovány jako Deep lamellar endothelial keratoplasty – DLEK (lamela příjemce i
dárce připravena manuálně pomocí nožů), Descemet stripping endothelial keratoplasty –
DSEK (lamela dárce je připravena manuálně pomocí nožů, rohovka příjemce je připravena
jednoduchým sloupnutím DM a endotelu), Descemet stripping automated endothelial
keratoplasty – DSAEK (lamela dárce připravena pomocí mikrokeratomu, rohovka příjmce
obdobně jako u předchozího typu) a femtoDSAEK (na rozdíl od předchozí varianty je lamela
dárce vytvořena pomocí femtosekundového laseru).

Obrázek č. 1.1 Schematické znázornění lamelární keratoplastiky typu DSEK, DSAEK. Modře
původní endotel, zeleně transplantovaná lamela, DM a stroma, šipka ukazuje na
transplantovanou lamelu.
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Ad 2. Druhou základní skupinou operací jsou výkony, kdy chirurg transplantuje
lamelu sestávající se pouze z DM a endotelu, stroma dárcovské rohovky je kompletně
odstraněno. Takovýto typ lamely je připraven sloupnutím kruhovité části DM ze
sklerokorneálního disku dárce (obr. 1.2). Metoda byla nazvána DMEK (Descemet´s mebrane
endothelial keratoplasty). Příprava rohovky pacienta pro transplantaci je stejná jako u výše
zmíněných operací, v současné době se využívá výhradně sloupnutí DM - Descemet stripping.
Výhodou úspěšně provedených operací tohoto typu je především vynikající zraková ostrost a
velmi rychlá rekonvalescence. Vzhledem k tomu, že dojde k výměně dvou tenkých a
hladkých vrstev rohovky, je vliv na refrakční stav oka minimální a prakticky nedochází
k jizvení mezi vrstvami. Z důvodu nepřítomnosti přilehlého stromatu a tím chybějící
mechanické podpory lamely je však manipulace s dárcovskou lamelou relativně velmi
obtížná. To představuje teoreticky větší zátěž pro transplantovaný endotel, jehož citlivost na
mechanické poškození je obecně známa.

Obrázek č. 1.2 Schematické znázornění lamelární keratoplastiky typu DMEK. Modře původní
endotel, zeleně transplantovaný endotel a DM, šipka ukazuje na transplantovanou lamelu.
ad 3. Kombinovaný typ lamely. Typ lamely, kombinující výhody obou předchozích
metod a zároveň eliminující jejich případné nedostatky by mohl být optimálním způsobem
transplantace rohovkového endotelu. Naším cílem bylo navržení jednoduchého chirurgického
postupu, který by zlepšil dlouhodobé anatomické a funkční výsledky operací. Výsledkem naší
práce bylo vytvoření chirurgické metody k přípravě nového typu lamely. Její centrální, zhruba
šesti milimetrová část je tvořena pouze DM a endotelem, stroma je v této části kompletně
odstraněno. Tato centrální část lamely umožňuje pooperační zrakovou ostrost srovnatelnou
s technikami DMEK. Naopak periferie lamely je obdobná lamelám se stromálním podporou a
je tvořena endotelem, DM a hlubokými vrstvami stromatu. Tento periferní lem výrazně
usnadňuje manipulaci s lamelou v průběhu implantace do oka příjemce (obr. 1.3). Tento typ
operace jsme nazvali DMEK-S (Descemet membrane endotelial keratoplasty with periferal
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stromal rim). Jedná se tedy o jakousi hybridní variantu rohovkové lamely. Chirurgický
postup, způsoby implantace, vliv na poškození endotelu v průběhu operačního zákroku,
anatomické a funkční výsledky u jednotlivých skupin pacientů jsou obsahem této práce.

Obrázek č. 1.3 Schematické znázornění lamelární keratoplastiky typu DMEK-S. Modře
původní endotel, zeleně transplantovaný endotel, DM a periferní stromální lem, šipka ukazuje
na transplantovanou lamelu.
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2. HYPOTÉZA A CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE
Hybridní typ lamely tvořený centrální obnaženou částí tvořenou DM a endotelem a
periferní částí, kde je lamela navíc tvořena také podpůrnými hlubokými vrstvami stromatu
teoreticky kombinuje výhody obou stávajících typů lamel pro zadní lamelární keratoplastiku a
zároveň minimalizuje jejich případné nedostatky.
Cílem disertační práce je navrhnout nový typ lamely pro zadní lamelární keratoplastiku,
najít nejvhodnější způsob její přípravy a optimální postup implantace. Na souboru pacientů
ověřit efektivitu a bezpečnost nového chirurgického postupu, nazvaného Descemet´s
membrane endothelial keratoplasty with periferal stromal rim (DMEK-S). K dosažení cíle
byly stanoveny tyto dílčí úkoly.
1. Vypracovat nový chirurgický postup přípravy hybridní lamely pro zadní lamelární
keratoplastiku v experimentálních podmínkách – experiment 1.
2. Ověřit techniku preparace lamely a její vliv na hustotu endotelu rohovky
v experimentálních podmínkách – experiment 2.
3. Navrhnout optimální způsob implantace lamely – experiment 3.
4. Zhodnotit efektivitu a bezpečnost navrženého způsobu implantace lamely technikou
hydroimplantace v experimentálních podmínkách – experiment 4.
5. Zhodnotit anatomické a funkční výsledky navrženého chirurgického postupu
DMEK-S v souboru operovaných pacientů.
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3. TEORETICKÁ ČÁST
3.1.

Anatomie a funkce rohovky

3.1.1. Rohovka
Rohovka je unikátní transparentní optická tkáň. Je bezbarvá, zcela průhledná a
bezcévná. Přední povrch rohovky je pokryt slzným filmem, zadní povrch je v přímém
kontaktu s komorovou vodou. Z anatomického hlediska se rohovka skládá z pěti vrstev:
epitelu a jeho bazální membrány, Bowmanovy vrstvy, stromatu, DM a endotelu (obr. 3.1)
(Beuerman a Pedrosa 1996). Rohovka zaujímá asi 20 % povrchu oční koule. Je pokračováním
opakní sklery a semitransparentní spojivky. Přechodová zóna mezi rohovkou a sklerou je
bohatě vaskularizovaná oblast zvaná limbus, která obsahuje zásobu pluripotentních
kmenových buněk.
Základy rohovky se vyvíjí v 2 měsíci embryonálního vývoje a jsou odvozeny od 2
embryonálních vrstev – povrchového ektodermu, ze kterého se vytváří rohovkový epitel, a
neurální lišty, ze které vzniká stroma, endotel a nervové buňky.
Tvar rohovky je konvexní a asferický (Krachmer 2005). Při narození je průměr
rohovky asi 10 mm, postupně se s věkem zvětšuje a v dospělosti dosahuje asi 11,5-12 mm
horizontálně a o 1 mm více vertikálně (Rufer et al. 2005). Centrální průměrná tloušťka
rohovky u normálního dospělého jedince je 535 µm (Doughty a Zaman 2000), směrem do
periferie se zvyšuje až na hodnoty kolem 680 µm. Průměrné zakřivení rohovky je 7,8 mm,
což při indexu lomu 1.376 představuje refrakční sílu asi 43.25 dioptrií. Rohovka tak
představuje hlavní refrakční prostředí oka (Krachmer 2005; John 2006).
Rohovka má dvě hlavní funkce. Jednak představuje mechanickou bariéru vůči
vnějšímu prostředí a dále rohovkou prochází a láme se světlo. Jakákoliv změna její struktury
nebo ztráta průhlednosti může vést k významnému snížení zrakové ostrosti. Průhlednost
rohovky je daná především pravidelným uspořádáním kolagenních vláken do prostorové sítě,
která redukuje rozptyl světla při průchodu stromatem. Podstatné pro zachování transparence
je i absence krevních a lymfatických cév, nízký počet stromálních buněk a hladký povrch
rohovky. Nezbytná je i správná funkce endotelu a epitelu (Krachmer 2005).
Výměna kyslíku a metabolitů v rohovce probíhá difúzí z komorové tekutiny
endotelem a slzným filmem na povrchu epitelu (Krachmer 2005). Rohovkové stroma je ve
srovnání s komorovou tekutinou mírně hyperosmolární, což způsobuje průnik tekutiny do
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rohovky. Pro zachování průhlednosti rohovky je nezbytný obsah vody jen přibližně 78 % její
hmotnosti, proto musí být komorová tekutina vstupující do rohovky aktivně odstraňována
buňkami endotelu (Macnamara et al. 2004; Wigham a Hodson 1981).

Obr.č. 3.1 Anatomická stavba rohovky na histologickém řezu

3.1.2. Epitel
Epitel rohovky (epithelium anterius corneae) vytváří první bariéru mezi okem a
zevním prostředím. Jedná se o vícevrstevný, dlaždicový, nekeratinizující epitel tvořený 5-7
vrstvami buněk. Jeho tloušťka je přibližně 40-50µm, tj. asi 10 % celkové tloušťky rohovky, a
je konstantní v celé ploše rohovky (Krachmer 2005). Embryologicky je odvozen od
povrchového ektodermu a objevuje se v pátem až šestém gestačním týdnu (DelMonte a Kim
2011).
Zevní vrstva epitelu je tvořena 2-3 vrstvami povrchních plochých buněk. Střední část
epitelu obsahuje 2-3 vrstvy křídlatých buněk – kulovitých buněk s laterálními křídlatými
výběžky. Nejhlubší, bazální vrstva epitelu je tvořena jednou řadou cylindrických buněk. Tyto
bazální buňky epitelu jsou hemidesmosomy upevněny na basální membráně, jejíž
komponenty produkují, a která odděluje epitel od Bowmanovy vrstvy. Kotvící filamenta,
tvořená kolagenem typu VII a vycházející z hemidesmosomů, procházejí bazální membránou
a končí v předních částech Bowmanovy vrstvy, v hloubce asi 1-2 mikrony (John 2006).
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Epitelové buňky mají mezi sebou těsná spojení, která redukují množství tekutiny
pronikající ze slzného filmu. V oblasti limbu se rohovkový epitel mění v epitel přechodný a
posléze spojivkový. V epitelu se též nalézají Langerhansovy buňky. Jsou to specializované
makrofágy původem z kostní dřeně a jejich hlavní funkcí je prezentace antigenů buňkám
imunitního systému příjemce (Hamrah a Dana 2007).
Rohovkový epitel je obnovován jednak z basálních buněk epitelu a dále z limbálních
pluripotentních kmenových buněk, které se nacházejí v přechodné zóně mezi rohovkou a
spojivkou, v záhybech nazvaných Vogtovy palisády (Dua a Azuara-Blanco 2000). Bazální
buňky postupně migrují směrem k povrchu a mění svůj tvar přes křídlaté na ploché buňky,
které posléze na povrchu rohovky ztrácejí vzájemná spojení, odumírají a uvolňují se do
slzného filmu. Celý diferenciační proces trvá asi 7-14 dnů (Hanna et al. 1961). Epitel je kryt
slzným filmem, který je důležitý z optického hlediska, neboť vyrovnává jemné
nepravidelnosti předního povrchu rohovky a přispívá tak k dokonale hladkému povrchu.
V bazálních a suprabazálních vrstvách epitelu se nalézá hustá pleteň sensorických
nervů.
3.1.3. Bowmanova vrstva
Bowmanova vrstva je nebuněčná, membráně podobná vrstva, detekovatelná světelným
mikroskopem mezi rohovkovým epitelem a stromatem u lidí, a také některých savců. Její
tloušťka je 8-12 µm (Beuerman a Pedrosa 1996). Je tvořena nepravidelně upořádanými
jemnými kolagenními vlákny, především typu I, III a V (Wilson a Hong 2000). Průměr vláken
je 20-30 µm, což je méně než průměr kolegenních vláken přítomných v rohovkovém stromatu
(Krachmer 2005). Tato vrstva není schopná regenerace, dojde-li k jejímu poškození, je
nahrazena jizvou (DelMonte a Kim 2011). Nicméně normální epitel je formován a udržován i
v případě, že je Bowmanova vrstva nepřítomna, tak jak to vidíme u pacientů po excimerových
fotoablacích (Krachmer 2005). Fyziologická funkce Bowmanovy vrstvy tak není dosud zcela
objasněna. Její původ je předmětem diskuzí, pravděpodobně se jedná o pozůstatek primárního
acelulárního embryonálního stromatu (Beuerman a Pedrosa 1996).
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3.1.4. Stroma
Stroma (substantia propria corneae) lidské rohovky tvoří asi 90 % její tloušťky tj.
přibližně 500 µm. Je tvořeno z extracelulární matrix, keratocytů (rohovkových fibroblastů) a
nervových vláken.
Buněčná složka zaujímá pouze 2-3 % celkového objemu rohovky (Otori 1967).
Hlavním buněčným typem jsou keratocyty. Embryonálně jsou odvozeny z mezenchymálních
buněk, které migrují z neurální lišty v sedmém gestačním týdnu (West-Mays a Dwivedi 2006;
DelMonte a Kim 2011). Keratocyty jsou vnořené mezi kolagenní lamely, mají množství
výběžků, které se vzájemně dotýkají. Na příčných rohovkových řezech se keratocyty jeví jako
dlouhé, tenké, ploché buňky ležící paralelně s povrchem rohovky (Ojeda et al. 2001). Jejich
hlavní funkcí je syntéza kolagenních vláken a extracelulární stromální matrix, jejíž
významnou součástí jsou proteoglykany glykosaminoglykanů. Keratocyty obsahují krystaliny,
které představují 25-30 % rozpustných buněčných proteinů. Tyto krystaliny jsou zodpovědné
za redukci zpětného odrazu světla od keratocytů a přispívají tak k průhlednosti rohovky.
V předním stromatu jsou také přítomny dendritické buňky původem z kostní dřeně,
které mohou za určitých okolností prezentovat antigeny imunitnímu systému. V zadní části
stromatu byly detekovány makrofágy (Hamrah a Dana 2007).
Kolagen představuje asi 70 % suché váhy rohovky. Většinou se jedná o kolagen typu
I, dále je přítomno také menší množství kolagenu typu III, V a VI (Newsome et al. 1982;
Konomi et al. 1984; Yue et al. 1986; Peters et al. 1996). Stroma se odlišuje od jiných
kolagenní struktur tím, že je za normálních okolností průhledné. To je dáno velmi přesným
uspořádáním stromálních vláken a extracelulární matrix. Kolagení vlákna jsou uspořádána do
paralelních svazků nazývaných fibrily a tyto fibrily jsou dále uspořádány do paraleleně
organizovaných vrstev, neboli lamel (DelMonte a Kim 2011). Stroma lidské rohovky je
tvořeno asi 200 až 250 lamelami, Sousední lamely jsou vzájemně orientovány v různých
úhlech od 0 do 90 (Maurice 1970; Meek a Boote 2004). Každá lamela probíhá paralelně
s povrchem rohovky od limbu k limbu. Jednotlivé lamely se často větví do dvou až tří odnoží,
které někdy zůstavají ve stejné vrstvě, jindy se stávají součástí sousední vrstvy (lamely).
Nejsou tedy na sobě poskládány, ale tvoří vzájemně propletenou síť (Ojeda et al. 2001). Tato
vysoce organizovaná síť redukuje odraz světla a přispívá k průhlednosti a mechanické
pevnosti rohovky. Hlubší vrstvy jsou důsledněji organizovány než povrchní vrstvy a tento
rozdíl vysvětluje snazší chirurgickou disekci v hlubších vrstvách stromatu a také rozdílnou
reakci stromatu na edém rohovky. Výsledkem asymetrického otoku hlubokých vrstev rohovky
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jsou záhyby DM popisované jako strie, přední vrstvy stromatu jsou více rigidní (DelMonte a
Kim 2011). Obměna kolagenu v rohovce je pomalá, vyžaduje asi 2-3 roky.
3.1.5. Descemetova membrána
DM je bazální membránou endotelu. Lze jí detekovat již ve čtvrtém měsíci nitroděložního
vývoje (Beuerman a Pedrosa 1996). Její tloušťka je při narození přibližně 3 m a v příčném
řezu je uspořádaná v pruzích (anterior banded layer), podélně byla detekovaná hexagonální
síť (Sawada et al. 1990). V průběhu života endotelové buňky formují další vrstvu, která v
příčném řezu není uspořádána v pruzích (posterior non-banded layer) a má amorfní strukturu.
S věkem se DM ztlušťuje až na 10µm (Bourne 2003; Krachmer 2005). Onemocnění, jako
například Fuchsova dystrofie, jsou spojena s ukládáním atypického pruhovaného kolagenu
v zadních vrstvách DM (Bourne et al. 1982). DM je tvořena především kolagenem typu IV a
lamininem (Fitch

et

al.

1990).

Je odolná vůči

enzymatické

degradaci

matrix

metaloproteinázou. Proto u rohovkových ulcerací zůstává dlouho intaktní, pouze se vlivem
nitroočního tlaku vyklenuje jako descemetokela. Relativně snadno ovšem DM praská vlivem
mechanického stresu, například porodním poraněním. Při ruptuře DM proniká komorová
tekutina do stromatu s následným edémem. DM neregeneruje, ale pokud je obnažené místo
překryto migrujícími endotelovými buňkami, edém stromatu vymizí (Krachmer 2005).

3.1.6. Endotel
Endotel je nejvnitřnější vrstva rohovky. Je tvořen jednou vrstvou převážně
hexagonálních buněk. Vzniká migrací a proliferací mezenchymálních buněk pocházejících
z neurální lišty přibližně v 6. týdnu nitroděložního vývoje.
Buňky endotelu jsou přibližně 20 μm široké a 5 μm vysoké. Obsahují četné
cytoplazmatické organely, jako mitochondrie, endoplazmatické retikulum, volné ribozómy a
Golgiho aparát, což svědčí o jejich aktivním metabolismu (Beuerman a Pedrosa 1996; Joyce
2003). Přední povrch buněk buněk je plochý, obrácený k DM. Zadní volný povrch vytváří
četné mikroklky a záhyby, které maximalizují povrchní plochu exponovanou do komorové
tekutiny.
Hustota endotelových buněk se při narození pohybuje kolem 6000/mm2 (Bourne 2003), záhy
však ztrácejí schopnost proliferace a jejich počet se s věkem snižuje. Rohovkový endotel u
lidí neproliferuje, neboť faktory přítomné v komorové tekutině inhibují proliferaci
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rohovkového endotelu in situ. Lidské rohovkové endotelové buňky však proliferují
v buněčných kulturách a tím dokazují jejich schopnost mitozy (Krachmer 2005).
Normální buněčná denzita endotelových buněk u zdravých rohovek se snižuje
s věkem. Průměrná roční ztráta činí 0,3-0,6 % (Joyce 2003), což představuje úbytek
z průměrných 3400/mm2 u 15letého na 2300/mm2 u 85letého jedince (Bourne 2003). Také
zánětlivé reakce v předním segmentu, zvýšený nitrooční tlak a dystrofie endotelu mohou mít
za následek ztrátu endotelových buněk a dysfunkci endotelu. Místa uvolněná fyziologickým
odumíráním buněk, či léze vzniklé za patologických stavů jsou reparovány migrací okolních
buněk, které se rozprostírají v místě poškození a po restituci buněčných kontaktů obnovují
svoji funkci. Následkem takovéto reparace dochází ke zvětšování buněk a k postupné změně
jejich typického hexagonálního tvaru (Joyce 2003). U zdravé rohovky je asi 70-80 % buněk
hexagonálních (obr. č. 3.2). Odchylku od tohoto jednotného tvaru nazýváme pleomorfismus.
Koeficient variability (standardní odchylka od průměrné plochy buňky v poměru k průměrné
ploše buňky) je u zdravých rohovek asi 0,25. Zvýšení této variability je nazýváno
polymegatismus a je ukazatelem rohovkové dysfunkce (Krachmer 2005).
Endotelové buňky mají dvě hlavní funkce: tvoří bariéru zamezující volnému prostupu
nitrooční tekutiny a zároveň umožňují průnik živin, vody a metabolitů do stromatu a tím
udržují fyziologickou hydrataci stromatu (Fischbarg a Maurice 2004). Ta je základní
podmínkou pro transparenci rohovky a její konstatní optickou mohutnost. Aktivní transport je
zajišťován pomocí iontových pump přenášející především sodík a uhličitany z rohovky do
komorové tekutiny, což vytváří osmotický gradient pro tok vody přes akvaporiny
(Macnamara et al. 2004). Patologická ztráta endotelových buněk pod hranici 1000/mm2, např.
následkem traumatu, onemocnění nebo iatrogenního zavinění, znamená riziko zvýšené
hydratace rohovky s následným vznikem edému a ztrátou její průhlednosti.
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Obr. č. 3.2 Zdravý endotel rohovky, zobrazení pomocí zrcadlového mikroskopu

3.2.

Edém rohovky

Průhlednost rohovky je jedním ze základních předpokladů vzniku jasného obrazu na
sítnici. Tento stav je z velké části závislý na rovnováze elektrolytů a tekutiny mezi
jednotlivými

rohovkovými

vrstvami.

V případě

narušení

této

rovnováhy

dochází

k nahromadění tekutiny, otoku rohovky (Krachmer 2005). Kumulace tekutiny vzniká
především v hlubokých vrstvách stromatu, což je pravděpodobně způsobeno odlišným
obsahem glykosaminoglykanů v zadních rohovkových lamelách ve srovnání s předními
rohovkovými lamelami (Meek a Boote 2004). Příčinou snížené průhlednosti rohovky při jejím
edému je zvýšený rozptyl světla (Meek et al. 2003).
Ačkoliv proces udržení konstantní hydratace rohovky není doposud zcela objasněn, známe
hlavní faktory, které se podílí na regulaci rohovkové hydratace. Jsou to především:
1. Epitelová a endotelová bariera
2. Odpařování slz
3. Nitrooční tlak
4. Metabolicky aktivní procesy
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Ad 1 – těsná spojení (tight junction) mezi buňkami epitelový a endotelové vrstvy byla
prokázána jednak pomocí elektronového mikroskopu (McCartney at al. 1987), jednak
imunohistochemickými metodami (Sugrue a Zieske 1997; Petroll et al. 1999). Tato těsná
spojení omezují průtok elektrolytů a tekutiny paracelulárními prostory. Integrita epitelový
bariery může být jednoduše prokázána například aplikací barviva, jako je fluorescein
(Krachmer 2005).
Ad 2 – význam odpařování slz na udržení hydratace rohovky není zcela jednoznačně
prokázán. Je například všeobecně znám příznak zhoršeného vidění ráno po probuzení u
pacientů s Fuchsovou dystrofií. To se někdy vysvětluje sníženým odpařováním slz v průběhu
noci a zvýšeným edémem rohovky (Krachmer 2005). Nicméně například studie, která
hodnotila vliv vzdušné vlhkosti na rychlost odeznění otoku rohovky, neprokázala žádnou
závislost mezi vlhkostí okolního prostředí a rychlostí vymizení otoku (Bourasa et al. 1991).
Ad 3 – akutní zvýšení nitroočního tlaku může vést k akumulaci tekutiny v rohovce, tak jak
to můžeme pozorovat u akutního glaukomového záchvatu nebo u pacientů po refrakčních
výkonech (Fogla et al. 2001). Chronické zvýšení nitroočního tlaku může vést k poškození
endotelu a následnému chronickému edému rohovky (Krachmer 2005).
Ad 4 - za normálního fyziologického stavu regulují průnik tekutiny a iontů do rohovky
především specializované metabolické pumpy (Na+/K+ ATPasové pumpy), a to jak na úrovni
epitelu, tak především endotelu. Jejich přítomnost na laterálních membránách endotelových
buněk byla prokázána autoradiografickými a histochemickými technikami. Tyto pumpy
aktivně transportují tekutinu z rohovky do komorové tekutiny. Tyto aktivní procesy vyžadují
kyslík a energii ve formě ATP. Nedostatek kyslíku nebo ATP, jako například u hypoxie
indukované kontaktními čočkami, vede k edému na úrovni epitelu nebo stromatu (Krachmer
2005). Při onemocněních postihující endotel můžeme pozorovat nejenom snížení počtu
endotelových buněk, ale zároveň bylo zjištěno, že se snižuje počet míst s Na+/K+ ATPasovou
pumpou (McCartney et al. 1987).
Z výše uvedeného vyplývá, že hlavní význam pro udržení fyziologické hydratace
rohovky, a tím její průhlednosti, má především neporušená integrita endotelové bariery a
správná funkce aktivní metabolické pumpy buněk endotelu. Při poškození endotelu vzniká
rohovkový edém.
Poškození endotelu rohovky můžeme rozdělit na primární, kdy je příčinou primární
onemocnění endotelu u rohovkových dystrofií, a sekundární, kdy jsou endotelové buňky
poškozeny následkem jiného očního nebo celkového onemocnění.
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3.2.1. Primární selhání endotelu

3.2.1.1.

Endotelové dystrofie rohovky

Termínem rohovkové dystrofie označujeme heterogenní skupinu oboustranných,
geneticky podmíněných, nezánětlivých onemocnění rohovky. Většina dystrofií nemá žádné
celkové systémové příznaky a projevuje se různým snížení transparence rohovky a postižením
zraku. Klinicky rozdělujeme rohovkové dystrofie do tří skupin podle anatomické lokalizace
primárních změn. Dystrofie postihující především epitel a Bowmanovu membránu nazýváme
přední rohovkové dystrofie, druhou skupinou jsou stromální dystrofie. Stavy, primárně
postihující endotel a DM, označujeme jako endotelové dystrofie (zadní rohovkové dystrofie) a
tvoří třetí skupinu.
Mezi endotelové dystrofie rohovky klasicky zařazujeme 4 klinické jednotky Fuchsovu endotelovou dystrofii rohovky (Fuchs´ endothelial corneal dystrophy - FECD),
zadní polymorfní dystrofii endotelu (posterior polymorphous corneal dystrophy - PPCD),
kongenitální hereditární endotelovou dystrofii (congenital hereditary endothelial corneal
dystrophy - CHED) a endotelová dystrofie vázaná na chromozom X (X –linked endothelial
corneal dystrophy –XECD), (Klintworth 2009).
3.2.1.1.1. Fuchsova endotelová dystrofie rohovky
Fuchsova endotelová dystrofie rohovky (Fuchs‘ endothelial corneal dystrophy; FECD)
je progresivní, geneticky podmíněné onemocnění rohovky, poprvé popsané Ernestem
Fuchsem v roce 1910 (Fuchs 1910). Je relativně časté, oboustranné (i když velmi často
asymetrické), charakterizované poklesem hustoty buněk endotelu rohovky. Tento pokles
může vést až ke ztrátě funkčnosti endotelu s následným edémem rohovky a ztrátou zrakové
ostrosti (Afshari et al. 2006; Krachmer 2005). Dle věku, ve kterém jsou detekovány první
příznaky, rozlišujeme dvě formy onemocnění. Jednak vzácnou formu dystrofie s časnou
manifestací (early onset FECD), která se může projevit již v první dekádě života, a jednak
typ s pozdní manifestací, který se projevuje nejčastěji ve čtvrté až šesté dekádě života (Zhang
et al. 2006; Biswas et al. 2001; Liskova et al. 2007). Jak časná, tak pozdní forma onemocnění
se častěji vyskytuje u žen, v poměru 2,5-3:1 (Cross et al. 1971; Krachmer 1978; Rosenblum et
al. 1980).
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FECD s pozdní manifestací je jednou z nejčastěji diagnostikovaných patologií
rohovkového endotelu s celosvětovým výskytem. Prevalence se liší v různých částech světa.
Je nejčastější rohovkovu dystrofií v Severní Americe, kde postihuje 4 % populace nad 40 let
(Krachmer 1978). V řadě studií je také popisována jako jedna z hlavních indikací pro
provedení keratoplastiky – v zemích Severní Ameriky - 23.3 % (Dobbins et al. 2000), 15,2 %
(Cosar et al. 2002), 13 % (Hyman et al. 1992), 13 % (Dorrepaal et al. 2007), 10,8 % (Ghosheh
et al. 2008); v Evropských zemích - 13,9 % (Haaman et al. 1994), 9,4 % (Legeais et al. 2001),
9,1 % (Poinard et al. 2003); i v dalších částech světa jako v Indii 16,6 % (Pandrowala et al.
2004) nebo Saudské Arábii 14 % (alFaran et al. 1991). Naopak v některých zemích je
diagnostikována poměrně vzácně, například v Japonsku (Santo et al. 1995; Shimazaki et al.
2007) nebo na Taiwanu (Chen et al. 2001).
Histologicky nalézáme drobné prominence DM (guttae), které dávají endotelu vzhled
tepaného

kovu

(Gottsch

et

al.

2006).

Výběžky jsou

dobře

pozorovatelné

při

biomikroskopickém vyšetření, a to nejlépe v retroiluminaci. Tyto prominence vedou
k narušení mezibuněčných spojů endotelových buněch a jejich úbytku. Na rohovkách s FECD
byla zjištěna přítomnost výrazně vyššího procenta apoptotických buněk (2,65 %) ve srovnání
se zdravými rohovkami (0,23 %), (Borderie et al. 2000). Okolní endotel reaguje změnou
velikosti a tvaru buněk. Při histopatologickém vyšetření lze u pokročilého onemocnění
pozorovat, kromě úbytku endotelových buněk a prominencí DM, také její ztlušťování ve
formě patologické zadní kolagenní vrstvy a projevy spojené s edémem rohovky (Afshari et
al. 2006), (obr. č. 3.3).
Onemocnění je geneticky heterogenní. Dědičnost je zpravidla autosomálně
dominantní. Dosud bylo mapované do čtyř oblastí – FECD 1 na 13. chromozomu - 13pTel13q12.13 (Sundin et al. 2006a), FECD 2 na 18. chromozomu - 18q21.2-q21.32 (Sundin et al.
2006b), FECD 3 na 5. chromosomu - 5q33.1-q35.2 (Riazuddin et al. 2009) a FECD 4 na 9.
chromozomu (Riazuddin et al. 2010). U typu onemocnění s časným začátkem byla popsána
mutace v genu COL8A2 na 1. chromosomu- 1p34.3-p32 (Biswas et al. 2001; Liskova et al.
2007). Souvislost s jinými očními nebo celkovými onemocněními nebyla doposud spolehlivě
prokázána (Eghrari a Gottsh 2010).
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Obr. č. 3.3 FECD, zobrazení pomocí zrcadlového mikroskopu
Klinicky můžeme rozlišit 4 stadia FECD :
Stadium 1 - cornea guttata. Rohovkový epitel je bez patologie, stroma bez edému, na
endotelu jsou patrné ojedinělé výchlipky DM v centrální rohovkové zóně (guttae), okolní
buňky endotelu vykazují pleomorfismus a polymegatismus. Tyto výchlipky se postupně
rozšiřují i do periferie. Pacient v této fázi ještě nemá žádné subjektivní obtíže, onemocnění je
odhaleno náhodně při vyšetření na štěrbinové lampě (obr. č. 3.4).
Stadium 2 - stromální edém bez edému epitelu (obr. č. 3.5). Stroma je ztluštělé. Na
endotelu pozorujeme četné výchlipky DM, které splývají a postihují jak centrum, tak i
periferii.

Při

vyšetření

spekulárním

mikroskopem

nacházíme

výraznou

asymetrii

endotelových buněk. Pacient subjektivně popisuje výrazné kolísání zrakové ostrosti v průběhu
dne, s maximem změn v ranních hodinách.
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Obr. č. 3.4 FECD, zobrazení na štěrbinové lampě

Obr. č. 3.5 FECD, difuzní osvětlení na štěrbinové lampě
Stadium 3 - stromální edém s edémem epitelu – keratopatia bullosa (BK). Stromální
edém se rozšiřuje až k epitelovým vrstvám a vytváří epitelové a subepitelové buly.
Subjektivně pacient popisuje fotofobii, bolestivost (z důvodu praskání epitelových bul a
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obnažení subepitelových nervových zakončení), dochází k výraznému a trvalému poklesu
zrakové ostrosti.
Stadium 4 - subepitelová fibróza. Rohovka je opákní a vaskularizovaná. Subepiteliálně
se nachází depozita fibrozní tkáně jako odpověď na chronický edém. V této pokročilé fázi
onemocnění dochází k mírnému zlepšení subjektivních bolestivých obtíží, a výraznému
poklesu zrakové ostrosti. Rohovková citlivost je snížená (Elhalis et al. 2010).
Diferenciální diagnostika není v rozvinutém klinickém stadiu obtížná. V časných
fázích je třeba odlišit tzv. Hassalova-Henleova tělíska. Jedná se o periferní guttae, postihující
periferii rohovky starších pacientů. Na rozdíl od klasické cornea guttata u FECD, tento stav
nikdy nevede ke vzniku rohovkového edému (Adami et al. 1993; Lorenzeti et al. 1967).
Sekundárně vznikají guttae (pseudoguttae) následkem úrazu (Waring et al. 1982), toxinů
(Kuwabara et al. 1968), zánětů nebo infekce (Kanai a Kaufman 1982; Waring et al. 1976;
Edmons a Iwamoto 1972). Jinak je klinický obraz FECD poměrně charakteristický. Problém v
diferenciální diagnóze může nastat v případě pacienta s již dekompenzovaným endotelem a
edémem rohovky. Pak je třeba zvážit přítomnost celé řady onemocnění vedoucích k edému
rohovky.
3.2.1.1.2.

Zadní polymorfní dystrofie rohovky

Zadní polymorfní dystrofie rohovky (posterior polymorphous corneal dystrophy;
PPCD) je oboustranné onemocnění s charakteristickými změnami na úrovni endotelu a DM.
Poprvé bylo popsáno jako klinická jednotka Koeppem v roce 1916 (Koeppe 1916).
Abnormality nalézáme především na úrovni DM a endotelu. Jedná se o 3 typy nálezů - léze
podobné vezikulám, proužkovité léze a difuzní opacity (Waring et al. 1978). Základním
projevem jsou vezikuly, které nalézáme prakticky u všech pacientů, samostatně nebo společně
s proužkovitými lezemi nebo u difuzních opacifikací rohovky. Při vyšetření na štěrbinové
lampě můžeme tyto vezikuly pozorovat jako transparentní cysty obkroužené šedavým halo na
úrovni DM a endotelu. Můžeme je nalézt prakticky kdekoliv na zadní ploše rohovky. Mohou
být jednotlivé, nebo uspořádané do linií, shluků, nebo splývajících skupin (Krachmer 2005),
(obr. č. 3.6). Bylo zjištěno, že tyto vezikuly jsou tvořeny drobnými exkavacemi zadního
povrchu DM, vyplněné fibrilárním nebo kolagením materiálem

(Hirst a Waring 1983;

Laganowski et al. 1991a). Endotelové buňky mezi těmito postiženými oblastmi mohou být
normálně velké s typickým mozaikovým pravidelným uspořádním, nebo mohou být menší,
více nahloučené, ale nejčastěji jsou zvětšené a pleomorfní. (Krachmer 2005).
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Obr. č. 3.6 Zadní polymorfní dystrofie endotelu, zobrazení na štěrbinové lampě
U některých pacientů můžeme pozorovat přední synechie mezi duhovkou a zadní
plochou periferní části rohovky, které mohou způsobit sekundární glaukom. Klinicky je
potřeba odlišit tyto adheze od přemosťujících duhovkových proužků, které přichycují
duhovku k prominující Schwalbeho linii u Axenfeldovy a Riegerovy anomálie (Klintworth
2009). V závažnějších případech může být přítomna i atrofie duhovky, korektopie, everze
pigmentového listu nebo průhledná reflektující membrána na duhovce (Krachmer 1985;
Rodrigues et al. 1980).
Hlavním morfologickým příznakem PPCD je nahrazení rohovkového endotelu
abnormálními buňkami epitelového charakteru. Tyto buňky se mohou vyskytovat v jedné
vrstvě nebo mohou vytvářet vícevrstevné útvary. Buňky mají četné mikrokly a obsahující
tonofilamenta, desmosmy a cytokeratiny (Rodrigues et al. 1980; Jirsová et al. 2007). DM je
vícevrstevná a nepravidelně ztluštělá. Přítomnost normální přední vrstvy uspořádáné
v pruzích v DM naznačuje, že počáteční vývoj probíhá bez alterace a k abnormálnímu
ukládání kolagenu ve formě různě zluštělé zadní kolagenní vrstvy dochází především
postnatálně. Změny DM jsou považovány za sekundární, vznikající na podkladě dysfunkce
endotelových buněk (Henriquez et al. 1984; Johnson a Brown 1978).
PPCD je onemocnění autosomálně dominantní s neúplnou penetrací a extrémně
variabilní expresivitou, a to i v rámci jedné rodiny. U některých členů rodiny můžeme na
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rohovkách nalézt pouze nepatrné změny a subjektivně jsou bez větších problémů, jiní příbuzní
ze stejné rodiny mohou trpět edémem rohovky nebo sekundárním glaukomem vedoucím
k podstatnému snížení zrakové ostrosti až slepotě. Velké rozdíly mohou být přítomny i mezi
pravým a levým okem jednoho jedince (Krafchak et al. 2005; Hirst et al. 1983; Liskova
2008). Doposud bylo onemocnění mapované do 3 oblastí. Lokus PPCD1 je lokalizovaný na
20. chromozomu -20p11.2 (Heon et al. 1995; Heon et al. 2002; Gwilliam et al. 2005). Tento
lokus se částečně překrývá s lokusem pro kongenitální hereditární endotelovou dystrofii
s autozomálně dominantní dědičností, což by mohlo naznačovat, že obě onemocnění vznikají
na základě mutace ve shodném genu (Toma et al. 1995). Původně zvažovaná mutace genu
VSX1 v tomto lokusu byla jako příčina PPCD vyloučena (Liskova 2008). Druhým lokusem
je PPCD2 na 1. chromosomu – 1p34.3-p32, konkretně mutace v genu COL8A2 kodujícím
alpha-2 řetězec kolagenu VIII (Biswas et al. 2001). Třetí lokus PPCD3 je mapován do oblasti
10. chromosomu – 10p11.2. Tato oblast zahrnuje gen TCF8/ZEB1 kodující transkripční
faktor 8 (Krafchak et al. 2005).
Klinicky řada pacientů zůstává asymptomatických. K subjektivní obtížím zpravidla
dochází ve druhé až čtvrté dekádě života. Příčinou snížené zrakové ostrosti je zpravidla edém
rohovky, který je následkem nedostatečné funkce abnormálního endotelu, nebo chronický
sekundární glaukom, způsobený především přerůstáním změněných endotelových buněk přes
trámčinu komorového úhlu, kdy dochází k jeho postupnému uzávěru (Klintworth 2009).
V těchto případech lze při gonioskopickém vyšetření pozorovat goniosynechie. Někdy jsou
rozsáhlé přední synechie viditelné již při základním vyšetření na štěrbinové lampě (Krachmer
1985; Rodrigues et al. 1980). Zjištění sekundárního glaukomu u pacientů s PPCD je závažné,
neboť může vést až k oboustranné slepotě (Threlkeld et al. 1994; Liskova 2008).
Z jiných očních a celkových onemocnění je PPCD v literatuře dávána do souvislosti
s keratokonem (Bechara et al. 1991; Driver et al. 1994), astigmatismem (DeRespinis et al.
1996; John 1998) a Alportovým syndromem (Colville a Savige 1997; Sabates et al. 1983).
V diferenciální diagnóze je třeba odlišit FECD, kongenitální hereditární endotelovou
dystrofii rohovky a iridokorneální endotelový syndrom (viz dále). Zejména ve stadiu edému je
ovšem toto rozlišení obtížné.
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3.2.1.1.3. Kongenitální hereditární endotelová dystrofie
Kongenitální hereditární endotelová dystrofie (congenital hereditary corneal
dystrophy; CHED) byla poprvé popsána v roce 1960 (Maumenee 1960). Jedná se o vzácné
onemocnění, charakterizované ztluštěním a zkalením rohovky, většinou oboustranným a
symetrickým, bez dalších vývojových abnormalit předního segmentu (Ehlers et al. 1998). Dle
typu dědičnosti rozlišujeme jednak variantu autosomálě dominantní – CHED 1 (Toma et al.
1995), jednak závažnější a častější variantu autosomálně recesivní, označovanou jako CHED
2 (Hand et al. 1999). Hlavní histopatologickou změnou u obou typů CHED je výrazný edém
stromatu a epitelu, které jsou důsledkem dysfunkce endotelu (Ehlers et al. 1998; Kirkness et
al. 1987; Klintworth 2009). Endotelové buňky rohovky jsou degenerované, vykazují
nepravidelný tvar a mají více jader (Ehlers et al. 1998). Imunohistochemické vyšetření
prokázalo přítomnost epitelových markerů. Buňky tedy zřejmě prodělávají abnormální
diferenciaci a transformaci, která vede k akceleraci sekrece komponent bazální membrány
(Cockerham et al. 2002). DM je výrazně ztluštělá, respektive nacházíme přítomnost
patologické zadní kolagenní vrstvy, přiléhající k zadnímu povrchu DM, tvořené fibrilami
velikosti asi 20-40 nm a menšího množství materiálu připomínajícho bazální membránu
(Klinworth 2009).
CHED 1 byla mapována do oblasti 20p11.2 (Toma et al. 1995). Gen pro toto
onemocnění nebyl dosud zjištěn. CHED 2 způsobuje gen SLC4A11, nacházející se v lokusu
20p13 (Desir et al. 2007; Vithana et al. 2006).
Klinicky se snížení transparence rohovky může vyskytnout již při narození, častěji se
však objevuje až během prvních let života. Onemocnění vykazuje pomalou progresi. U typu
CHED 2 je věšinou opacita rohovky patrná již při narození, často je přítomen nystagmus
(Judisch a Maumenee 1978; Klinworth 2009). Někdy je typ CHED 2 kombinována
s postižením sluchu, které se začíná projevovat nejčastěji ve druhé dekádě života. Tato
kombinace je nazývána Harboyanův syndrom (Harboyan et al. 1971; Puga et al. 1998).
V diferenciální diagnóze CHED je třeba vzít v úvahu především kongenitální
glaukom, mukopolysacharidózy a PPCD (Ehlers et al. 1998; Kirkness et al. 1987).
V České republice doposud nebyl popsán ani jeden případ této dystrofie (Lišková
2008).
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3.2.1.1.4. Endotelová dystrofie vázaná na chromozom X
Endotelová dystrofie vázaná na chromozom X (X-linked endothelial corneal
dystrophy; XECD) byla poprvé popsána před několika lety v rozsáhlé čtyřgenerační rodině
(Schmid et al. 2006). Onemocnění je charakterizované vrozeným zkalením rohovky různého
stupně,

klinicky

postihující

pouze

muže.

Histopatologicky

nalézáme

ložiskové

nepravidelnosti a degenerativní změny v buňkách rohovkového endotelu. DM je nepravidelně
ztluštělá, s drobnými exkavacemi. Zadní nepruhovaná vrstva DM chybí (Klintworth 2009).
Onemocnění bylo mapováno do oblasti Xq25 (Schmid et al. 2006). Jiná rodina s tímto
typem endotelové dystrofie nebyla dosud popsána.
Postižení je výrazně závažnější u mužů, u nichž může vést až k těžkému poškození
zraku. V těchto případech bývá spojeno s nystagmem a zonulární keratopatií. Na endotelu
nacházíme změny připomínající měsíční krátery. Ženy v postižené rodině jsou klinicky bez
příznaků, pouze nacházíme endotelové abnormality.

3.2.1.2.

Iridokorneální endotheliální syndrom

Přiřazení tohoto onemocnění ke skupině primáního poškození endotelu není jasné,
jelikož etiologie onemocnění není dosud objasněna (viz níže). Ovšem vzhledem k tomu, že
klinický obraz nápadně připomíná dystrofie endotelu, zařadil jsem tento syndrom samostatně
do skupiny primárního poškození endotelu.
Iridokorneální endotheliální (ICE) syndrom je jednostranné, pravděpodobně získané
onemocnění rohovkového endotelu. První projevy můžeme pozorovat zpravidla u mladých
dospělých jedinců. Pod tento název dnes zařazujeme několik původně samostatných
klinických jednotek – Esenciální atrofii duhovky, Chandlerův syndrom, Cogan-Reesův
syndrom a Iris naevus syndrom (Krachmer 2005). Campbell na podkladě klinických a
histopatologických nálezů vyslovil názor, že jednotícím znakem těchto syndromů je společný
patologický základ – abnormality rohovkového endotelu a produkce abnormální bazální
membrány (Campbell et al. 1978; Howell et al. 1997). Společným znakem této skupiny
onemocnění je tedy přítomnost patologické membrány na přední ploše duhovky a
v komorovém úhlu, která dává strukturám vzhled tepaného stříbra. Sekundárně následkem
této membrány vznikají atrofie duhovky, korektopie a glaukom s uzavřeným úhlem (Eagle a
Shields 1980). Yanoff sjednotil tyto onemocnění pod společný název – iridokorneální
endotelový syndrom, ICE syndrom (Yanoff 1979).
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Etiologie onemocnění zůstává nejasná. V některých studiích byl u vysokého procenta
pacientů se syndromem ICE v endotelu rohovky zjištěn pomocí PCR techniky výskyt DNA
viru herpes simplex (Alvarado et al. 1994). V jiné studii byly u vysokého procenta pacientů
zjištěny protilátky proti viru Epstein-Barr (Tsai et al. 1990). Jisté je zatím jen to, že za
určitých, dosud nejasných podmínek, dojde k šiření endotelu a bazální membrány mimo
periferní rohovku. Studie popisující pacienty v časné fázi ICE syndromu udává přítomnost
dvou buněčných populací. Autoři předpokládají transformaci normálních buněk endotelu na
ICE buňky (Levy et al. 1995a; Lee et al. 1994). Předpokládá se, že u těchto pacientů jsou
přítomny pluripotentní buňky, odvozené od buněk neurální lišty, které vlivem určitého
stimulu začnou proliferovat, nebo vlivem stimulu dochází k metaplazii endotelových buněk
(Hirst et al. 1995; Howell et al. 1997; Levy et al. 1995b).
Histologicky nalézáme oblasti s vícevrstevným endotelem na zadní ploše rohovky.
Charakteristická je přítomnost populace abnormálních endotelových buněk nazývaných ICE
buňky. Tyto buňky se při vyšetření spekulárním mikroskopem jeví jako tmavé, ohraničené
světlými oblastmi, ztrácejí svou hexagonalitu. Ve srovnání se zdravým endotelem se tedy při
tomto vyšetření jeví světelně jako reverzní (Hirst et al. 1980; Laganowski et al. 1991b). Také
pomocí konfokálního mikroskopu pozorujeme značnou asymetrii, hyperreflektivní jádra a
vysoce nepravidelné buněčné upořádání (Garibaldi et al. 2005; Sheppard et al. 2005). Tato
vyšetřovací technika je zvláště přínosná v případě již vzniklého rohovkového edému.
Bylo zjištěno, že ICE buňky jsou morfologicky a imunohistochemicky podobné
buňkám rohovkového epitelu (Hirst et al. 1995; Levy et al. 1995b). Abnormální endotel,
produkující abnormální basální membránu, se šíří za Schwalbeho linii a překrývá komorový
úhel a přední plochu duhovky (Campbell et al. 1978; Eagle a Shields 1987). Kontrakce této
membrány vykonává trakci na duhovku a vede ke korektopii a atrofii v protilehlém kvadrantu
duhovky. Vytvářejí se periferní přední synechie, vedoucí k uzávěru komorového úhlu (Shields
1983). Také dochází ke změnám v oblasti DM: přední části mají normální vzhled, zatímco
zadní vrstvy tvořené postnatálně jsou patologické. Z toho lze vyvozovat, že endotelové buňky
jsou původně normální, ale následně získávají vlastnosti epitelu, degenerují a proliferují
(Portis et al. 1985).
Jak bylo zmíněno výše, klinicky můžeme rozlišit 4 subtypy ICE syndromu.
1. Esenciální atrofie duhovky – hlavnímy projevy jsou patologické změny na duhovce –
atrofie duhovky, defekty duhovky, změna zornice od lehké excentricity po závažnou
korektopii. Atrofie duhovky až fenestra v duhovce se vyskytují většinou na straně
protilehlé k excentricitě zornice, ale mohou se vyskytnout i na místech mimo trakci.
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V tom případě je pravděpodobnou příčinou ischemie (Shields et al. 1978; Brancato et al.
1997). Změny endotelu jsou přítomny, ale mohou být subklinické. Edém rohovky se
objevuje zpravidla později.
2. Chandlerův syndrom – prvním příznakem je zamlžené vidění, často v počátku
onemocnění horší v ranních hodinách. Změny duhovky jsou zpravidla, zejména při
začátku onemocnění relativně malé, zornice bývá okrouhlá.
3. Cogan-Reesův syndrom – byl popsán jako jednostranný glaukom s nálezem četných
stopkatých duhovkových uzlíků. Tak jako i u jiných podtypů ICE syndromu, i zde
nalézáme membránu šířící se ze zadního povrchu rohovky, přes komorový úhel až na
přední plochu duhovky.
4. Iris nevus syndrom – popsán původně jako jednostranný difuzní nevus duhovky s řadou
dalších duhovkových příznaků – ektropion, heterochromie, periferní přední synechie.
Následně se může objevit také sekundární glaukom a edém rohovky (obr. č. 3.7).
Diagnóza ICE syndromu je potvrzena, pokud jsou přítomny dva ze tří základních
příznaků – typické změny duhovky, abnormální rohovkový endotel, periferní přední synechie
(Krachmer 2005).
Diferenciálně diagnosticky je potřeba odlišit především melanom duhovky. Příznaky,
které svědčí spíše pro ICE syndrom, jsou změny na endotelu, případně edém rohovky,
periferní přední synechie, ektropion duhovky ve více směrech a atrofie duhovky (Shields et al.
2011).
Klinicky jsou ICE syndromy také velmi podobné endotelovým dystrofiím, zejména
PPCD, zvláště pokud je vyjádřena stranově asymetricky. Na rozdíl od dystrofií jsou
iridokorneální syndromy charakteristické jednostranným výskytem, rychlou progresí a nemají
rodinnou zátěž. Onemocnění je možné odlišit pomocí spekulárního mikroskopu (Laganovski
et al. 1991b), ve stadiu edému pomůže k odlišení zpravidla vyšetření příbuzných pacienta
(Lam et al. 2010; Lefebvre et al. 2009).
U Axenfeldovy-Riegersovy anomálie nalézáme rovněž obdobné patologické změny
komorového úhlu a duhovky jako u ICE syndromu. Ty mohou také zde vést ke vzniku
sekundárního glaukomu, nicméně endotel rohovky u těchto vývojových anomálií je zcela
normální (Shields 1983).
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Obr. č. 3.7 Iridokorneální endotelový syndrom, difuzní osvětlení na štěrbinové lampě
3.2.2. sekundární selhání endotelu
Mezi sekundární příčiny selhání endotelu řadíme akutní nebo chronické trauma,
chemické, fyzikální nebo zánětlivé poškození endotelu a hypoxie. Edém v těchto případech
postihuje, stejně jako u primárního selhání endotelu, nejprve stroma, je fokální nebo difuzní,
akutní nebo chronický (Krachmer 2005).

3.2.2.1.

Mechanické poškození endotelu

3.2.2.1.1. Akutní a chronické trauma
Přímé mechanické poškození endotelu je vůbec nejčastější příčinou edému rohovky
a vzniku BK. K poškození endotelu může dojít v souvislosti s operací předního segmentu oka,
následkem akutního nebo chronického traumatu (Liesegang 1991). Poškození endotelu může
být komplikací prakticky jakékoliv nitrooční operace nebo úrazu předního segmentu oka, ale
nejčastěji je popisováno v souvislosti s operací katarakty (Bates a Cheng 1988; Morrison at al.
1989; Goodman et al. 1989). Dále bylo popsáno u sekundární implantace nitrooční čočky
(NOČ), (Bellamy et al. 2000), u explantace NOČ (například z důvodu chybného výpočtu
dioptrií, opacifikace čočky, decentrace čočky atd.) (Mamalis et al. 1991, Mamalis 2000), nebo
36

u pacientů s duhovkovým implantátem (Garcia-Pous et al. 2011). Patofyziologicky se na
poškození endotelu podílí především mechanické a tepelné vlivy, dále také volné radikály,
vznikající účinkem ultrazvuku na molekuly komorové vody (Takahashi 2005).
Stále se zlepšující a šetrnější chirurgická technika, použití kvalitních viskomateriálů a
implantace moderních typů NOČ výrazně snižuje procentuelní výskyt této komplikace u
pacientů po operaci katarakty (Polack 1989). Na druhou stranu velké množství provedených
operací je příčinou stále vysokého zastoupení tohoto typu poškození endotelu v absolutních
číslech.
Edém rohovky vzniklý krátce po chirurgickém výkonu může mít buď charakter lokální,
nebo difuzní (obr. č. 3.8).

obr. č. 3.8 Difuzní edém epitelu rohovky po operace katarakty, difuzní osvětlení na štěrbinové
lampě
U lokálního ohraničeného okrsku edému rohovky je příčinou nejčastěji přímé poranění
endotelu nástrojem nebo NOČ. Příčinou difuzního edému je zpravidla dlouhotrvající
fakoemulsifikace v přední či zadní komoře, k poškození endotelu může dojít také při expresi
jádra vlastní čočky u techniky extrakapsulární extrakce. Vzácnou a často špatně
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diagnostikovanou příčinou difuzního pooperačního edému je odchlípení DM (obr. č. 3.9),
vzácně může dojít i k jejímu odtržení a případné ztrátě (Pieramici et al. 1994).

Obr. č. 3.9 Odchlípení Desemetovy membrány, zobrazení na štěrbinové lampě. Šipka ukazuje
odchlípenou DM.
V některých případech může i postoperačně docházet k dalšímu snižování počtu
endotelových buněk. Rizikovými faktory je především přítomnost sklivce v přední komoře,
zejména pokud je v kontaktu s endotelem, rovněž u některých typů NOČ, především předněkomorových, byly popsány úbytky endotelu (Leibowitz et al. 1981; DeSilva et al. 2011).
Dalším zdrojem chronického poškozování endotelu může být cizorodý materiál, který je
v kontaktu s endotelem, například okraje optiky nebo haptiky decentrovaných NOČ, vývody
antiglaukomových implantátů nebo duhovkové stehy (Kronenthal 1981).

3.2.2.1.2. Invaze epitelu
Invaze epitelových buněk do přední oční komory je vzácnou, ale velmi obávanou
komplikací závažných perforujících úrazů a také komplikovaných nitroočních operací. Jedná
se o potencionálně devastující komplikaci, která byla popsána po operacích katarakty,
úrazech, penetrujících i lamelárních keratoplastikách, aspiraci komorové vody a
transkorneálním (McCannelově) stehu (Weiner et al. 1989; Pai a Glasgow 2010). Ztráta zraku
je zpravidla výsledkem dekompensace rohovky, často v kombinaci se sekundárním
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glaukomem, a může v krajním případě vést až k evisceraci nebo enukleaci bolestivého bulbu.
Incidence onemocnění po nitroočních operacích se udává asi 0,076 % - 0,27 % (Walker et al.
2008; Weiner et al. 1989). Histopatologicky nalézáme membránu tvořenou 1-3 vrstvami
nekeratinizujícího plošného epitelu, šířící se přes zadní plochu rohovky na duhovku (Weiner
et al. 1989). Imunohistochemicky můžeme prokázat protilátky proti mucinu MUC16,
cytokeratinu AE1/AE2 a cytokeratinu 19 (Pai a Glasgow 2010). Klinicky se může membrána
projevovat třemi formami – 1. ohraničené útvary na duhovce podobné perlám 2. epitelový
cysty 3. membrána vycházející z epitelu a překrývající struktury předního segmentu. Tato
poslední forma má nejhorší prognózu. Predisponujícími faktory pro invazi epitelu je
inkarcerace duhovky, čočkového pouzdra nebo sklivce do rány (Weiner et al. 1989), otevřená
fistula rány, poškození rohovkového endotelu, vaskularizace stromatu rohovky (Srinivasan et
al. 2004).

3.2.2.2.

Chemické poškození endotelu

3.2.2.2.1. Toxic anterior segment syndrom
Toxický syndrom předního segmentu oka (TASS – toxic anterior segment
syndrome) je relativně vzácný, akutní sterilní zánět předního segmentu oka, vyvolaný
přítomností toxických látek v přední oční komoře. Objevuje se po nitroočních operacích,
nejčastěji operaci katarakty (Monson et al. 1992). Byl ovšem popsán i po dalších operacích –
implantaci

fakických

předně-komorových

čoček

(van

Phillips

2001),

penetrující

keratoplastice (Maier et al. 2008), antiglaukomových operacích (Pastor et al. 1993),
intravitreální aplikaci bevacizumabu (Sato et al. 2010). Zánětlivé příznaky se objevují
zpravidla 12-48 hodin po operaci. Klinicky nápadnými příznaky jsou zhoršení visu, zvýšení
nitroočního tlaku, rohovkový edém, zánět předního segmentu oka s přítomností buněk a
fibrinu v přední komoře, dilatovaná a nereagující zornice (Choi et al. 2008). Závažné formy
TASS mohou vést k dekompenzaci rohovky, sekundárnímu glaukomu, trvale dilatované
zornici a cystoidnímu makulárnímu edému (Parikch a Edelhauser 2003; Arslan et al. 2010;
Avisar a Weinberger 2010), (obr. č. 3.10). Stav, kdy poškození se týká především
rohovkového endotelu, a ostatní struktury jsou ušetřeny, je v literatuře někdy nazýván jako
syndrom toxické destrukce endotelových buněk (TECD – toxic endothelial cell destruction
syndrome), (Glaser et al. 1992; Breedbaart et al. 1990).
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Obr. č. 3.10 Toxický syndrom přeního segmentu oka, difuzní osvětlení na štěrbinové lampě
Příčinou TASS je působení neinfekčních toxických látek v přední oční komoře. Jako
možné zdroje TASS byla popsána celá řada látek. V zásadě je možné je rozdělit do několika
skupin.

1.

Látky běžně používané v průběhu operace katarakty, které z důvodu nesprávné
koncentrace, pH, osmolarity, obsahu toxických příměsí, případně zvýšené citlivosti
endotelu na tyto látky vedou k projevům onemocnění. TASS byl popsán po podání
některých typů viskomateriálů (Artola et al. 1993; Kremer et al. 2010), irigačních
roztoků, antibiotik podávaných do přední komory (Garcia-Ferrer et al. 1991),
anestetik (Kadonosono et al. 1998; Parikch a Kwon 2011), mydriatik (Hyndiuk a
Schultz 1992), vzduchu (Olson 1980), trypanové modři (Buzard et al. 2010).

2.

Látky používané při jiných očních operacích (jako například trabekulektomie nebo
pars plana vitrektomie), které se náhodně dostávají do přední oční komory, také
mohou vyvolat TASS. Byla popsána BK u pacientů s přítomností silikonového oleje
v přední komoře (Ozdek et al. 2011), při ponechání perflurokarbonu v přední oční
komoře (Cauchi et al. 2005), po trabekulektomiích s použitím mitomycinu (Pastor et
al. 1993), po aplikaci 5-fluorouracilu do filtračního polštářku (Mazey et al. 1994).

3.

Látky, které nejsou určeny k nitrooční aplikaci, ale nedopatřením se dostanou do
přední komory v průběhu operace – talek z chirurgických rukavic, oční masti, zbytky
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chemických látek používaných při sterilizace a čištění chirurgických nástrojů –
rozpouštědla (Hellinger et al. 2007), etylenoxid (Ari et al. 2011), glutaraldehyd (Unal
et al. 2006), zoxidovaná kovová tělíska a rezidua z operačních nástrojů (Smith et al.
2000).
4. Termostabilní endotoxiny. Bakteriální endotoxiny mohou kontaminovat nástroje
v průběhu sterilizace. Především Gram negativní bakterie mohou proliferovat ve
vodních

reservoárech,

například

ve

fakoemulsifikačních

přístrojích

nebo

v autoklávech, zejména pokud se neprovádí jejich pravidelná výměna. Tyto bakterie
jsou během sterilizace zničeny, ovšem jejich endotoxiny (lipopolysacharidové látky)
jsou stabilní i při vysokých teplotách. Pokud se následně dostanou v průběhu operace
do oka, mohou vyvolat těžké projevy TASS (Kreisler et al. 1992).
Diferenciálně diagnosticky je velmi důležité odlišit TASS od akutní endoftalmitidy, a to
především z důvodu odlišné léčby. Pacienti s endoftalmitidou, na rozdíl od TASS, udávají
výraznou bolestivost, dochází ke ztrátě červeného reflexu sítnice. Obtíže se objevují zpravidla
o něco později, nejčastěji 4-7 den po operaci.
3.2.2.2.2. Poškození

endotelu

chemickými

látkami

transkorneálně
K poškození endotelu může dojít také průnikem některých chemických látek rohovkou.
Destrukce endotelu je možnou komplikací poleptání rohovky zásadami (Lie et al. 1999;
Chung a Fagerholm 1987). Bylo také popsáno poškození endotelu následkem chronické
aplikace mitomicinu u pacienta po fototerapeutické keratektomii (Roh a Funderburgh 2009).

3.2.2.3.

Zánětlivé poškození endotelu

3.2.2.3.1. Endoteliitis
Endoteliitis rohovky můžeme definovat jako spektrum onemocnění, u nichž je
rohovkový endotel primárním místem zánětu. Projevuje se edémem rohovky, mírnou
zánětlivou reakcí v přední oční komoře a precipitáty na endotelu. Mikroskopicky nalézáme na
endotelu pseudoguttae, zvětšené intercelulární prostory, infiltraci endotelu zánětlivými
buňkami, tečkovité oblasti se ztrátou endotelu (Hillenar et al. 2009). Klinicky lze rozlišit 4
formy – lineární, sektorovitou, disciformní a difuzní (Suzuki a Ohashi 2008). Ačkoliv přesná
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patogeneze není dosud zcela objasněna, často u pacientů pomocí různých laboratorních
vyšetření zjišťujeme přítomnost infekčního patogenu. Nejčastěji bývají detekovány viry ze
skupiny herpetických virů - Herpes simplex virus (Hillenar et al. 2009), virus Varicella-Zoster
(Khodabande 2009), Cytomegalovirus (Yamauchi et al. 2007; Koizumi et al. 2008; Suzuki et
al. 2007; Chee et al. 2007; Miynaga et al. 2009). Vzácněji byla popsána souvislost s dalšími
infekčními onemocněními – přiušnicemi (Singh a Sodhi 2004), mikrosporidiální keratitidou
(Loh et al. 2009) nebo při infekci vezikulárním virem ze skupiny rhabdoviridae (Madhavan et
al. 2002). Antivirová léčba v kombinaci s topickým užitím kortikosteroidů zpravidla efektivně
potlačí zánět, avšak v některých případech může dojít k nevratnému poškození endotelu a
jeho dysfunkci (Suzuki a Ohashi 2008).

3.2.2.3.2.

Iridocyclitis

Samotný zánět duhovky může také vést k poškození endotelu a snížení počtu
endotelových buněk.

Bylo zjištěno, že pacienti s chronickou iridoyclictidou, především

pokud jsou přítomny špekovité precipitáty, mají ve srovnání s párovým zdravým okem
sníženou hustou endotelových

buněk

(Setala 1979).

U pacientů

s dlouhotrvající

heterochormní cyklitidou byly zjištěny četné abnormality rohovkového endotelu (Brooks et
al. 1986; Brooks et al. 1987).
Histologicky nalézáme akumulaci mononukleárů na povrchu duhovky a
rohovkového endotelu. Předpokládá se, že právě tyto buňky, které vycestovávají z
duhovkových cév, mohou vytvářet deposita na duhovce a endotelu. Předpokládá se, že
příčinou poškození endotelu by mohla být autoimunitní reakce proti rohovkovému endotelu
(Dithmar et al. 1996). Na poškození endotelu u pacientů s chronickými iridocyclitidami se
může spolupodílet sekundární zvýšení nitroočního tlaku.

3.2.2.3.3.

Endotheliální rejekce

Jako rejekci označujme imunitní zánět postihující transplantovanou rohovku.
Rejekce může postihnout všechny rohovkové vrstvy, nicméně vzhledem k vysoké
metabolické aktivitě endotelu a neschopnosti endotelu regenerovat, je rejekce endotelu
nejzávažnější. Dlouhodobé přežívání transplantovaných rohovek je velmi vysoké. U pacientů
s nízkým rizikem odhojení se udává pětileté přežití v různých studiích 73-95 % (Williams et
al. 2008; Arentsenet al. 1983; Polack 1973; Fasolo et al. 2011). Nejčastějšími příčinami
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selhání terče jsou ireversibilní rejekce, selhání endotelu z důvodu glaukomu či infekce
(Williams et al. 2008; Rahman et al. 2010).

.
Obr. č. 3.11 Selhání endotelu po PKP, difuzní osvětlení na štěrbinové lampě
Přestože riziko rejekce po transplantaci rohovky je relativně nízké, vzhledem k
velkému počtu provedených transplantací se jedná o relativně častou indikaci k výměně terče.
Rizikovými faktory endotelové rejekce je především vaskularizace rohovky příjemce, nižší
věk pacienta, předchozí selhání štěpu, pre-existující nitrooční zánět, přítomnost předních
synechií (Krachmer 2005).
Klinicky můžeme rozlišit dvě formy endotelové rejekce – fokálně progresivní a
difuzní. U fokálně progresivní formy je typická linie cytotoxických lymfocytů, vytvářející tzv.
Khodadoustovu precipitační linii. Obvykle začíná od místa periferní vaskularizace a postupuje
směrem k centru. Bez léčby může dojít k destrukci celého endotelu a následnému totálnímu
zkalení terče. Difuzní forma je typická drobnými precipitáty celého endotelu transplantované
rohovky. Subjektivně pacient udává zhoršení visu, světloplachost a diskomfort (Vlková a
Hlinomazová 1999). Endotelové buňky jsou při rejekční reakci destruovány lymfocyty, nad
poškozenou oblastí vzniká edém stromatu. Včas podané lokální, případně celkové
kortikosteroidy mohou snížit počet lymfocytů přítomných na endotelu a eliminovat rejekční
reakci (Kuchynka 2007).
Diferenciálně diagnosticky je nutné odlišit rejekci štěpu od recidivující herpetické
keratouveitidy, invaze epitelu či chronické infekce rohovky. Pro herpetickou keratouveitidu
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může svědčit eventuální přítomnost typických epitelových lézí, precipitáty typicky nalézáme
nejen na dárcovském terči, ale také na endotelu příjemce. U invaze epitelu je zpravidla méně
nápadná zánětlivá složka, v některých případech však stav rozlišíme až chybějící odpovědí na
léčbu steroidy (Krachmer 2005).

3.2.2.4.

Další příčíny poškození endotelu

Jako další možné zdroje poškození endotelu, vedoucí k následnému edému rohovky,
byly popsány například tyto:
dlouhodobé zvýšení nitroočního tlaku, eventuelně proběhlý glaukomový záchvat

1.

(Schwartz et al. 1988)
2.

diodový laser použitý pro cyklofotokoagulaci (Kumar et al 2008)

3.

UVA záření 370 nm při terapeutickém ošetření rohovky pacientů s keratokonem
metodou corneal cross linking (Gokhale 2011)
dlouhodobá hypoxie. Byl popsán edém rohovky u horolezců s výškovou nemocí,

4.

který souvisel s nízkou saturací kyslíkem (Bosch et al. 2010). Rovněž u ischemického
postižení bulbu při okluzi karotidy je jednou ze známek ischemie předního segmentu
edém rohovky (Mills 1989)
akutní selhání endotelu u Hornerova syndromu, pravděpodobně vlivem denervace

5.

sympatiku (Zamir et al. 1999)
oboustranný edém rohovky s postižením endotelu po celkovém užití amantadinu

6.

(Esquenazi 2009).

3.3.

Léčba edému rohovky

Léčba rohovkového edému závisí na specifických příčinách a individuálních projevech u
daného pacienta. Cílem je zlepšit zrakové funkce, nebo alespoň zmírnit subjektivní obtíže.
1. Použití hypertonických roztoků, například 5 % chlorid sodný v podobě kapek nebo
masti, může přechodně osmoticky odčerpat vodu z epitelu. Jiným přípravkem je
glycerin, který by měl být, vzhledem k možnému dráždění, aplikován po topické
anestezii (Krachmer 2005).
2. Bandážní kontaktní čočka může dočasně odstranit dyskomfort při BK. Pro bandáž se
doporučuje kontaktní čočka s vysokou propustností pro kyslík. Tato metodu zpravidla
používáme pouze jako dočasné řešení, nebo je vyhrazena pro pacienty nevhodné pro
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chirurgické řešení. Je třeba vždy myslet na rizika související s dlouhodobou aplikací
kontaktní čočky, především riziko vzniku infekčního rohovkového vředu (Krachmer
2005).
3. Termální kauterizace. Kauterizace předního stromatu a Bowmanovy vrstvy vede k
vytvoření jizev a pevného spojení mezi epitelem a přilehlými vrstvami stromatu. To
sníží vytváření bul a mikrocystického edému. Tato technika je jednoduchá a účinně
odstraní pacientovi bolest. Je vyhrazena pro pacienty se špatnou prognosou zrakových
funkcí, nebo pro pacienty nevhodné k chirurgickému řešení (Krachmer 2005).
4. Excimer

laser.

Fototerapeutická

keratektomie

předního

stromatu

rohovky

excimerovým laserem byla popsána jako další metoda vedoucí ke zpevnění spojení
mezi epitelem a stromatem a tím ke zmírnění bolestí u pacientů s edémem rohovky
(Rosa a Cennamo 2002).
5. Cross-linking rohovky (CXL), navozený pomocí riboflavinu a ozářením rohovky
ultrafialovým zářením vlnové délky 365 nm, byl popsán jako efektivní metoda
k snížení tloušťky edematózní rohovky a zmenšení subjektivních obtíží pacientů s BK
(Ehlers a Hjortdal 2008, Cordeiro Barbossa et al. 2010).
6. Spojivkový lalok. Překrytí rohovky vaskularizovanou spojivkovou tkání po odstranění
epitelu dobře odstraňuje bolest. Vzhledem ke zhoršení průhlednosti rohovky je tato
metoda opět určena především pro pacienty se špatnou zrakovou prognosou a
pacienty, kteří nejsou vhodnými kandidáty po transplantaci rohovky (Krachmer 2005).
7. Amniová membrána. V posledních letech je aminová membrána často využívána ke
krátkodobému symptomatickému zmírnění subjektivních obtíží (Pires et al. 1999).
8. Penetrující keratoplastika. Transplantace rohovky zůstává definitivní léčbou pro celou
řadu rohovkových onemocnění. Transplantací získá pacient zásobu funkčních
endotelových buněk a také nové stroma. Správné použití imunosupresiv a moderní
chirurgické techniky jsou příčinou vysoké úspěšnosti těchto keratoplastik. Cílem
keratoplastik je na rozdíl od předchozích technik nejen snížení subjektivních obtíží
vyplývajících z edému rohovky, ale také obnovení funkce rohovky se zrakovou
rehabilitací (Krachmer 2005).
9. Zadní lamelární keratoplastika. U těchto operací jsou nahrazovány pouze endotel, DM,
popřípadě hluboké vrstvy stromatu. Ve srovnání s penetrující keratoplastikou mají tyto
techniky nižší pooperační refrakční vady, rychlejší zrakovou rehabilitaci, menší
množství závažných pooperačních a pooperačních komplikací (Melles et al. 1999,
Terry a Ousley 2001).
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Pseudofakická BK byla v minulosti jednou z nejčastějších příčin provedení PKP.
Prognosa pro dlouhodobé přežívání terče byla značně ovlivněna typem přítomné NOČ. Sugar
například presentoval výsledky retrospektivního hodnocení 469 pacientů s provedenou PKP
pro artefakickou BK. Celkové přežívání terče bylo u 93 % očí v prvním roce s poklesem na
62 % očí po 6 letech. Nejnižší počet selhání štěpu byl u zadněkomorových NOČ - 6 očí. U
čoček fixovaných na duhovku byl tento počet téměř pětinásobný – 29 % očí. Nejvyšší počet
selhání štěpu, u 34 % očí, byl u pacientů s implantovanou předněkomorovou čočkou
fixovanou v komorovém úhlu. Průměrná sledovací doba v tomto souboru pacientů byla 27,1
měsíce (Sugar 1986).
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Úvod

4.1.

Hlavním smyslem zadní lamelární keratoplastiky je implantace štěpu s dostatečným
množstvím funkčních endotelových buněk. V experimentální části práce jsme proto navrhli
chirurgickou přípravu lamely a způsob implantace této lamely do oka pacienta. Chtěli jsme
především ověřit vliv těchto chirurgických technik na hustotu transplantovaných
endotelových buněk. Celou experimentální část práce je tak možno rozdělit na 4 části –
stanovení chirurgického postupu přípravy hybridní lamely, zjištění vlivu této chirurgické
techniky na hustotu endotelu lamely, stanovení chirurgického postupu implantace lamely a
zjištění vlivu této chirurgické techniky na hustotu endotelu lamely. Experimenty jsem
prováděl ve spolupráci s MUDr. Ivanou Krabcovou a Mgr. Kateřinou Jirsovou, Ph.D. z oční
tkáňové banky VFN (Krabcová et al. 2011).
Chirurgický postup přípravy hybridní lamely pro zadní lamelární

4.2.

keratoplastiku – experiment 1
K ověření navrženého chirurgického postupu přípravy hybridní rohovkové lamely
bylo použito 5 korneosklerálních štěpů velikosti 17 mm, nevhodných k transplantaci.
Korneosklerální disk rohovky dárce byl položen na dno Barronovy arteficiální přední komory
(Katena, Denville, New Jersey). Sklerální část byla upevněna fixačním kroužkem Barronovy
komory, ale rohovka byla ponechána volně, konkavitou směrem nahoru, tj. v této fázi nebyl
vytvořen prostor mezi dnem komory a rohovkou. Oddělení DM od stromatu bylo provedeno
technikou „big bubble“. Při této technice je k oddělení stromatu a DM využito injikovaného
vzduchu. Vzduch injikovaný do rohovky pod určitým tlakem je schopen pronikat mezi
jednotlivými rohovkovými lamelami, ale neprostupuje volně DM. Samotné lamely rohovky
mezi sebou jsou pevně spojeny a není možné je vzduchem oddělit. Mezi jednotlivými
lamelami zůstávají pouze velmi drobné bublinky vzduchu, které způsobují přechodné bělavé
zkalení stromatu rohovky. Jediným místem, kde se vzduch může hromadit v relativně větším
množství, je prostor mezi stromatem a DM. Adhezní síly mezi oběma vrstvami jsou zde
poměrně malé. Pokud injikovaný vzduch narazí na tento prostor, dojde k vytvoření vzduchové
bubliny mezi DM a stromatem a k centrálnímu odchlípení DM. Adhezní síly v periferii
rohovky jsou však opět větší a zabrání úniku vzduchu periferií rohovky. Centrální bublinka
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pod DM tak zůstává zachována minimálně po dobu potřebnou k preparaci rohovkové lamely.
K insuflaci vzduchu do stromatu byla použita insulinová jehla se stříkačkou o obsahu 1cm3
(B. Braun, Melsungen, Germany). Jehla byla vpíchnuta do stromatu rohovky v krajní periferii
dárcovského disku tak, aby bylo minimalizováno poškození transplantovaného endotelu.
Zkosení jehly bylo orientováno směrem nahoru, tedy k endotelu (obr. č. 4.1). Následně byl do
stromatu injikován vzduch, který způsoboval nejprvě bělavé zkalení rohovky a poté došlo
k vytvoření centrální bubliny, která oddělila DM od stromatu (obr. č. 4.2 a 4.3). Vzhledem
k tomu, že endotelová strana rohovky je v této fázi umístněna směrem nahoru, bylo vytvoření
bubliny možné kontrolovat vizuálně. Krátce po vytvoření menší bubliny byl zmírněn tlak na
insuflaci vzduchu tak, aby nedošlo k překotné separaci vrstev, velkému tlaku uvnitř bubliny a
ruptuře DM. Následně byl uvolněn fixační mechanismus Barronovy arteficiální komory,
povrch endotelu pokryt jemnou vrstvou dispersního viskomateriálu (Viscoat, Alcon, Fort
Worth, Texas). Dále byl terč obrácen a umístněn zpět na arteficiální komoru, nyní endotelem
směrem dolů. Rohovka byla opět fixačním mechanismem pevně přichycena. Pomocí
obslužných stříkaček, napojených na arteficiální komoru, byl vytvořen přiměřený tlak
v arteficiální komoře. Velikost tlaku byla kontrolována palpačně. Následně bylo
odpreparováno přibližně 80 % stromatu pomocí jednorázového nože crescent (Huco Vision
SA, Saint-Blaise, Switzerland) ( obr. č. 4.4.). V počátečním období byla pomocí barvy Skin
Marker (Kendall, Mansfield, Massachusetts, USA) a trepanu (central Free Hand Corneal
Trephine, PMS, Tuttlingen, Germany) vyznačena centrální 6 mm zóna, později bylo od tohoto
značení upuštěno a velikost centrální zóny byla prováděna odhadem. V této centrální části
rohovky, v místech nad vytvořenou bublinou, bylo proniknuto ostrým nástrojem do prostoru
velké bubliny přes zbylé stroma. Řez byl prováděn dostatečně razantně tak, aby nedošlo při
následném vymizení bubliny k porušení DM (obr. č. 4.5). Do prostoru mezi stromatem a DM
byla vsunuta speciální špátle, která byla k těmto účelům navržena (Jezek, Prague, Czech
Republic). Konec nástroje je okrouhlý tak, aby nedošlo k poškození DM při jejím zavádění
mezi ní a stroma. Nástroj se postupně rozšiřuje, což usnadňuje jeho zavedení. Na horní ploše
má tento nástroj centrální podélnou drážku, která dovoluje bezpečné krájení stromatu nad
ním, bez rizika sklouznutí nože a poškození DM (obr. č. 4.6). Rohovka byla takto naříznuta
v centrální části zhruba ve dvou na sebe kolmých rovinách. Poté byl zbytek stromatu
v centrální části odstraněn pomocí nože crescent. Řez byl veden tak, aby okraje mezi oblastí
s obnaženou DM a částí rohovky, kde byl ponechán stromální lem, byly skosené a přechod
pozvolný (obr. č. 4.7).
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V periferních oblastech s ponechanými hlubokými vrstvami stromatu byla barevným
markerem (Skin Marker, Kendall) označeno místo, umožňující v další fázi operace rozpoznat
stromální a endotelovou stranu terče. K tomuto účelu bylo voleno buď písmeno stranově
asymetrické (S, F), nebo dvě různé po sobě jdoucí značky (jeden bod, dva body), (obr. č. 4.8).
Poté byl uvolněn fixační mechanismus Barronovy arteficiální komory a terč endotelem
směrem nahoru přemístněn na spodní díl průbojníku (Barron disposable punch, Katena).
Manuálním tlakem na nůž průbojníku (horní díl) byla vytnuta centrální lamela. Standardně
jsme používali velikost průbojníku 8,0 mm (obr. č. 4.9).
Souhrn - Ve všech pěti případech se podařilo odchlípení DM v centrální části rohovky
technikou big bubble a následná preparace lamely s ponecháním periferního stromálního
lemu. Doba trvání preparace lamely byla obvykle asi 30 - 45 minut. Tímto experimentem
jsme prokázali, že námi navrženou techniku je teoreticky možné použít k přípravě lamely pro
zadní lamelární keratoplastiku.

Obr. č. 4.1 Zavedení jehly do stromatu dárcovské rohovky
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Obr. č. 4.2 Zahájení insuflace vzduchu do dárcovské rohovky

Obr. č 4.3 Odchlípení DM bublinou vzduchu
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Obr. č. 4.4 Odstranění povrchní vrstvy stromatu pomocí jednorázového nože crescent

Obr. č. 4.5 Proniknutí paracentesním nožem do bubliny
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Obr. č. 4.6 Vsunutí špátle mezi DM a stroma. Na špátli je dobře patrna centrální podélná
drážka.

Obr. č. 4.7 Odstranění stromatu z centrální části lamely
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Obr. č. 4.8 Označení stromální strany lamely

Obr. č. 4.9 Vytnutí lamely průbojníkem před implantací

53

Ověření techniky preparace lamely a jejího vlivu na hustotu endotelu –

4.3.

experiment 2

4.3.1. Metodika
K ověření vlivu techniky preparace na hustotu endotelu bylo použito 22
korneosklerálních štěpů velikosti 17 mm, nevhodných pro transplantaci rohovky. Tyto
rohovky byly rozděleny do dvou skupin. Skupinu 1 tvořilo 12 rohovek s hustotou endotelu
před preparací větší než 2500 bb/mm2 . Skupinu 2 tvořilo 10 rohovek s hustotou endotelu nižší
než 2500 bb/mm2, ale minimální hustota endotelu byla 2200 bb/mm2. Průměrný věk dárců byl
65.7 ± 16.7 let ve skupině 1 a 61.8 ± 6.0 let ve skupině 2. Preparace lamel byla provedena
technikou popsanou v kapitele 4.2. Hustota endotelu a procentuelní zastoupení mrtvých buněk
bylo změřeno před započetím preparace. Poté byly rohovky uchovány při teplotě 31°C
v mediu pro tkáňové kultury (Minimum Essential Medium with Earle’s salts) s LGlutaminem, 25 mM HEPES (AppliChem, GmbH, Germany), 7,5 % roztokem bikarbonátu
sodného (2.24 g/l), antibioticko-antimykotickým roztokem penicillinu G (100 U/ml),
streptomycin sulfátu (100 µg/ml) a amfotericinu B (Fungizone), a 2 % fetálním boviním
sérem (vše od Invitrogen/Gibco, Glasgow, UK). Po 48 hodinách byla opět zhodnocena
hustota endotelu. Hodnocení endotelových buněk rohovky bylo prováděno po obarvení 0,15
% trypanovou modří (Sigma-Aldrich, Germany) po dobu 90 sekund, a následném oplachu
0,9 % roztokem glukosy. K zobrazení endotelu v centrální části rohovky, případně její lamely,
bylo použito 200násobné zvětšení a fázový kontrast světelného mikroskopu (Olympus
CKX41, Japan) s připojeným fotoaparátem Olympus C-3040 (Japan). K vlastnímu
vyhodnocení byl použit počitačový analyzační systém Lucia (Laboratory Imaging, Czech
Republic). Hodnocena byla hustota endotelu (ECD) a procento mrtvých buněk (% DC).
Oblasti, kde nebyly přítomny endotelové buňky, byly zahrnuty do procentuálního zastoupení
mrtvých buněk.
4.3.2. Výsledky experimentu 2
Souhrnné výsledky jsou uvedeny v tabulkách 4.1 a 4.2. Během procesu přípravy došlo
k průměrnému snížení hustoty endotelu o 150 bb/mm² ve skupině 1 (p 0,030), (tabulka 4.3),
respektive o 152 bb /mm ² po 48 hodinách (p 0,018), (tabulka 4.4). Ve skupině 2 došlo ke
snížení hustoty endotelu zjištěnému bezprostředně po preparaci 118 bb/mm² (p 0,004),
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(tabulka 4.5), respektive 280 bb/mm² po 48 hodinách (p 0,001), (tabulka 4.6). Rozdíl mezi
oběma skupinami nebyl statisticky významný (p 0,79), (tabulka 4.7).
Po 48 hodinách byla hustota endotelu ve skupině 1 prakticky nezměněna, ve skupině 2
nastal další pokles. Hodnota ECD ve skupině 1 v průměru byla o 1.33 bb/ mm² nižší než
hodnota bezprostředně po preparaci (p 0,972), (tabulka 4.8). Ve skupině 2 byl tento rozdíl
v průměru 162 bb/mm² (p 0,013), (tabulka 4.9). Rozdíl v poklesu ECD mezi oběma
skupinami byl statisticky významný (p 0,019, (tabulka 4.10).
Průměrné procentuální množství mrtvých buněk (% DC) po dokončení preparace byla
4,9 % ve skupině 1 a 5,21 % ve skupině 2. Rozdíl v % DC mezi skupinami nebyl signifikantní
(p 0.9), (tabulka 4.11). Distribuce mrtvých buněk po preparaci se lišila individuálně u
jednotlivých lamel, ale nezaznamenali jsme rozdíl mezi oběma skupinami. U 16 z celkových
22 lamel byly malé ostrůvky mrtvých buněk nebo oblasti bez buněk (méně než 20 buněk)
rozložené difusně v celé centrální části lamely. U šesti z 22 lamel byly mrtvé buňky přítomny
především v oblastech přechodu centrální zóny do oblastí s podpůrným stromálním lemem.
Procentuelní zastoupení mrvých buněk po 48 hodinovém uchování v mediu pro
tkáňové kultury se snížilo statisticky signifikantně v obou skupinách (tabulky 4.12 a 4.13).
Snížení % DC bylo 3,41 % (p 0,012) ve skupině 1 a 3,51 % (p 0,023) ve skupině 2. Mezi
oběma skupinami nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl (p 0,96), (tabulka 4.14).
Souhrn – V tomto experimentu jsme zjistili, že námi navržená technika preparace
lamely má relativně malý, nicméně statisticky významný vliv na snížení hustoty endotelu
(ECD) a zvýšení procentuelního zastoupení mrtvých buněk (% DC). Nezaznamenali jsme
statisticky významný rozdíl v úbytku ECD bezprostředně po preparaci mezi skupinou rohovek
s vysokou hodnotou předoperační ECD (nad 2500 bb/mm²) a nižší hodnotou předoperační
ECD (pod 2500 bb/mm²). Nicméně jsme zaznamenali rozdíl v chování rohovek
v následujících 48 hodinách po preparaci. Zatímco ve skupině 1 se hodnoty ECD dále
neměnily, ve skupině 2 jsme pozorovali další statisticky významný pokles hustoty ECD.
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Tabulka č. 4.1 ECD a % DC ve skupině 1
Rohovka
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
průměr
medián

ECD bb/mm2
Před
Bezprostředně Po 48
přípravou po přípravě
hodinách
3016
2922
2749
3334
2568
2782
2863
2858
2703
2990
2864
2830
2699
2668
2666
2844
2598
2462
2902
2865
2998
3066
2862
2838
2570
2463
2598
2634
2598
2700
2609
2604
2490
2970
2825
2863
2875±222
2725±156
2723±156
2882
2747
2726

% DC
Před
přípravou
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Bezprostředně Po 48
po přípravě
hodinách
3.1
0.5
23.0
10.4
0.2
0.4
4.2
0.0
1.1
0.4
8.6
0.3
1.3
0.0
6.6
1.1
4.2
0.3
1.4
0.0
0.2
4.2
4.9
0.3
4.9
1.5
3.7
0.3

% DC
Před
přípravou
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Bezprostředně Po 48
po přípravě
hodinách
12.2
5.1
8.0
0.0
1.2
0.0
2.7
0.0
3.8
0.0
12.0
2.6
4.2
0.1
5.7
2.2
1.3
2.2
1.0
4.8
5.2
1.7
4.0
1.1

Tabulka č. 4.2 ECD a % DC ve skupině 2
Rohovka
čislo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
průměr
medián

ECD bb/mm2
Před
Bezprostředně Po 48
přípravou po přípravě
hodinách
2294
2013
1835
2160
1987
1927
2038
2014
2064
2338
2276
1823
2322
2233
2198
2404
2115
1851
2363
2263
2306
1960
1849
1725
2312
2283
2022
2304
2280
1941
2249±147
2131±157
1969±180
2308
2174
1934

Tabulka č. 4.3 t - test pro ECD před přípravou a bezprostředně po přípravě, skupina 1
proměnná Dvojvýběrový párový t-test , skupina 1 (rohovky nad 2500 bb/mm2)
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n - počet párů, t – testovací kriterium, sv - stupně volnosti, p – hladina významnosti
průměr sm.odch. n rozdíl sm.
t
sv p
int.spoleh. int.
odch.
-95,0 %
spoleh.
rozdílu
+95,0 %
ECDpřed 2875
222
12
ECD po
2725
156
12 150
209
2,49 11 0,030 17,56
282,8
56

Tabulka č. 4.4 t- test pro ECD před přípravou a 48 hodin po přípravě, skupina 1
proměnná Dvojvýběrový párový t-test , skupina 1 (rohovky nad 2500 bb/mm2)
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n - počet párů, t – testovací kriterium, sv - stupně volnosti, p – hladina významnosti
průměr sm.odch. n rozdíl sm.
t
sv p
int.spoleh. int.
odch.
-95,0 %
spoleh
rozdílu
+95,0 %
ECDpřed 2875
222
12
ECD po
2723
156
12 152
188
2,78 11 0,018 31,75
271,2
48 h

Tabulka č. 4.5 t- test pro ECD před přípravou a bezprostředně po přípravě, skupina 2
proměnná Dvojvýběrový párový t-test , skupina 2 (pod 2500 bb/mm2)
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n - počet párů, t – testovací kriterium, sv - stupně volnosti, p – hladina významnosti
průměr sm.odch. n rozdíl sm.
t
sv p
int.spoleh. int.
odch.
-95,0 %
spoleh
rozdílu
+95,0 %
ECDpřed 2250
147
10
ECD po
2131
157
10 118
99,3
3,76 9 0,004 47,15
189,2
Tabulka č. 4.6 t-test pro ECD před přípravou a 48 hodin po přípravě, skupina 2
proměnná Dvojvýběrový párový t-test , skupina 2 (pod 2500 bb/mm2)
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n - počet párů, t – testovací kriterium, sv - stupně volnosti, p – hladina významnosti
průměr sm.odch. n rozdíl sm.
t
sv p
int.spoleh. int.
odch.
-95,0 %
spoleh
rozdílu
+95,0 %
ECDpřed 2250
147
10
ECD po
1969
180
10 280
195
4,56 9 0,001 141,1
419,5
48 h

Tabulka č. 4.7 srovnání úbytku ECD bezprostředně po přípravě ve skupině 1 a 2
Dvojvýběrový nepárový t-test, skupina 1 a 2
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n – počet členů souboru, t – testovací kriterium, sv – stupně volnosti, p – hladina
významnosti
průměrný sm.odch. n int.spoleh.
int. spoleh.
t
sv p
úbytek
-95,0 %
+95,0 %
1 (≥ 2500) 138
216
12 33,94
242,9
2 (˂ 2500) 118
99,3
10 3,775
232,6
0,272 20 0,79
skupina
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Tabulka č. 4.8 t-test pro ECD bezprostředně po přípravě a po 48 hodinách, skupina 1
proměnná Dvojvýběrový párový t-test , skupina 1 (rohovky nad 2500 bb/mm2)
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n - počet párů, t – testovací kriterium, sv - stupně volnosti, p – hladina významnosti
průměr sm.odch. n rozdíl sm.
t
sv p
int.spoleh. int.
odch.
-95,0 %
spoleh
rozdílu
+95,0 %
ECD po
2725
156
12
ECD po
2723
156
12 1,33 128
0,360 11 0,972 -80,11
82,77
48 h
Tabulka č. 4.9 t-test pro ECD bezprostředně po přípravě a po 48 hodinách, skupina 2
proměnná Dvojvýběrový párový t-test , skupina 2 (pod 2500 bb/mm2)
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n - počet párů, t – testovací kriterium, sv - stupně volnosti, p – hladina významnosti
průměr sm.odch. n rozdíl sm.
t
sv p
int.spoleh. int.
odch.
-95,0 %
spoleh
rozdílu
+95,0 %
ECD po
2131
157
10
ECD po
1969
180
10 162
167
3,07 9 0,013 42,54
281,7
48 h
Tabulka č. 4.10 srovnání úbytku ECD po přípravě a po 48 hodinách ve skupině 1 a 2
Dvojvýběrový nepárový t-test, skupina 1 a 2
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n – počet členů souboru, t – testovací kriterium, sv – stupně volnosti, p – hladina
významnosti
průměrný sm.odch. n int.spoleh.
int. spoleh. t
sv p
úbytek
-95,0 %
+95,0 %
1 (≥ 2500) 1,33
128
12 -87,18
89,85
2 (˂ 2500) 162
167
10 65,14
259,1
-2,55
20 0,019
skupina

Tabulka č. 4.11 srovnání % DC beprostředně po preparaci ve skupině 1 a 2
Dvojvýběrový nepárový t-test, skupina 1 a 2
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n – počet členů souboru, t – testovací kriterium, sv – stupně volnosti, p – hladina
významnosti
průměrný
sm.odch. n int.spoleh.
int.spoleh.
t
sv p
% DC
-95,0 %
+95,0 %
1 (≥ 2500) 4,9
6,27
12 1,619
8,181
2 (˂ 2500) 5,21
4,23
10 1,616
8,804
-0,133 20 0,9
skupina
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Tabulka č. 4.12 t-test pro % DC bezprostředně po přípravě a po 48 hodinách, skupina 1
proměnná Dvojvýběrový párový t-test , skupina 1 (rohovky nad 2500 bb/mm2)
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n - počet párů, t – testovací kriterium, sv - stupně volnosti, p – hladina významnosti
průměr sm.odch. n rozdíl sm.
t
sv p
int.spoleh. int.
odch.
-95,0 %
spoleh
rozdílu
+95,0 %
% DC po 4,9
6,27
12
% DC po 1,49
3,03
12 3,41 4,26
2,78 11 0,018 0,7029
6,114
48 h

Tabulka č. 4.13 t-test pro % DC bezprostředně po přípravě a po 48 hodinách, skupina 2
proměnná Dvojvýběrový párový t-test , skupina 2 (rohovky pod 2500 bb/mm2)
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n - počet párů, t – testovací kriterium, sv - stupně volnosti, p – hladina významnosti
průměr sm.odch. n rozdíl sm.
t
sv p
int.spoleh. int.
odch.
-95,0 %
spoleh
rozdílu
+95,0 %
% DC po 5,21
4,23
10
% DC po 1,7
2,02
10 3,51 4,04
2,75 9 0,023 0,6185
6,402
48 h

Tabulka č.4.14 srovnání úbytku % DC po 48 hodinách od preparace ve skupině 1 a 2
Dvojvýběrový nepárový t-test, skupina 1 a 2
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n – počet členů souboru, t – testovací kriterium, sv – stupně volnosti, p – hladina
významnosti
průměrný sm.odch. n int.spoleh. int. spoleh.
t
sv p
% DC
95,0 %
+95,0 %
1 (≥ 2500) 3,41
4,26
12 0,9019
5,915
2 (˂ 2500) 3,51
4,04
10 0,7643
6,256
0,570
20 0,96
skupina
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Chirurgický postup implantace lamely technikou hydroimplantace –

4.4.

experiment 3
Naším cílem bylo nalézt techniku implantace lamely, která bude šetrná k endotelu a
bude mít jen malý vliv na hodnoty ECD. K tomuto účelu jsme modifikovali techniku
implantace měkké nitroční čočky pomocí cartridge. Abychom v průběhu implantace
nedeformovali jemnou tkáň transplantátu kovovým nebo plastovým pístem injektoru,
nahradili jsme mechanickou sílu pístu proudem tekutiny.
Na začátku implantace byl endotel lamely pokryt malým množstvím dispersního
viskomateriálu (Viscoat, Alcon, Fort Worth, Texas). Lamela byla ohnuta zhruba v poměru
50:50 endotelem směrem dovnitř. Rohovkovou pinzetou byla uchopena za stromální okraj a
přenesena na otevřenou část vstupního prostoru cartridge používanou k implantaci měkkých
NOČ. K implantaci lamely byl použit typ cartridge Naviglide (Naviglide 2,8, Medicel AG,
Wolfhalden, Switzerland), určený k implantaci řezem velikosti 2,8 mm. Lamela byla zasunuta
tlakem cyklošpátle na stromální lem do uzavřené části cartridge. Poté byla uzavřena
otevíratelná část cartridge a v tomto prostoru uskřinuta plastová přechodka, délky asi 2 cm,
která byla vyrobena sestřižením koncovky dětského infuzního setu. Tato přechodka byla
napojena na 5ccm injekční stříkačku, naplněnou Ringerovým roztokem (obr. 4.10). Za účelem
vyhodnocení byla lamela proudem vody protlačena cartridgí na plastovou Petriho misku.
Souhrn – Podařilo se nám navrhnout a sestavit set pro implantaci lamely technikou
hydroimplantace. Veškeré použité materiály jsou standardně dostupné na očních operačních
sálech, jejich cena je relativně nízká. V jednom pokusném případě jsme ověřili, že lamelu je
takto možné velmi jednoduše implantovat pomocí cartridge a proudu vody. Následně jsme
přikročili k ověření vlivu této techniky na hustotu endotelu transplantované lamely –
experiment 4.
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Obr. č. 4.10 Set pro implantaci lamely technikou hydroimplantace
Zhodnocení efektivity a bezpečnosti navrženého způsobu implantace

4.5.

hybridní lamely – experiment 4

4.5.1. Metodika
K ověření efektivity a bezpečnosti navržené techniky implantace bylo použito 10
korneosklerální terčů velikosti 17 mm, které nebyly vhodné pro keratoplastiku. Z těchto terčů
byl připraven hybridní typ lamely se stromálním lemem – DMEK-S dle vypracovaného
postupu popsaného v experimentu č. 1. Rohovkové terče byly uchovávány za stejných
podmínek jako v předchozím experimentu. Byly použity lamely s hustotou endotelu nad 2000
buněk na mm2, bez známek závažného polymorfismu a polymegatismu. Z dárců bylo 7 mužů
a 3 ženy, průměrný věk byl 63 ± 7 let. Průměrná doba uchování rohovky před přípravou
lamely byla 29 ± 12 dní. Zhodnocení lamel bylo provedeno stejným způsobem jako
v experimentu č. 2.
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4.5.2. Výsledky
Přehledné výsledky ECD a procentuální zastoupení mrtvých buněk endotelu před a po
experimentální hydroimplantaci cartridgí jsou uvedeny v tabulce č. 4.15. Pouze několik
mrtvých buněk (méně než 0,1 %) bylo pozorováno u všech rohovek před preparací hybridní
lamely. Střední hodnota ECD rohovkových lamel po jejich preparaci a těsně před jejich
uložením do cartridge byla 2334 ± 189 bb/mm2. Střední hodnota počtu mrtvých buněk v
procentech (% DC) byla 2.14 ± 2.31, po experimentální inserci byla 5.48 ± 4.7 %. Poškození
indukované insercí bylo v průměru 3.34 ± 3.0 %. Tento rozdíl byl statisticky významný (p
0,009), (tabulka 4.16).
Souhrn – Lze konstratovat, že navržený způsob implantace hybridní lamely technikou
hydroimplantace je relativně šetrný, nicméně došlo ke statisticky významnému zvýšení % DC
v průměru o 3.34 %.
Tabulka č. 4.15 ECD a % DC před a po implantaci lamely
ECD před
% DC před
% DC po
Lamela č. uložením lamely uložením lamely
hydroimplantaci
do cartridge
do cartridge
1
2394
8.0
14.8
2
2050
0.8
1.8
3
2044
0.7
5.9
4
2233
2.9
11.3
5
2365
2.8
3.9
6
2320
2.9
3.0
7
2458
0.7
1.5
8
2687
1.8
9.0
9
2275
0.2
2.4
10
2517
0.6
1.2
Průměr ± SD
2334 ± 189
2.14 ± 2.31
5.48 ± 4.7

Poškození
způsobené
hydroimplantací
6.8
1.0
5.2
8.4
1.1
0.1
0.8
7.2
2.2
0.5
3.34 ± 3.0

Tabulka č. 4.16 t-test pro % DC před a po implantaci lamely
proměnná

% DC před
implantací
% DC po

Dvojvýběrový párový t-test
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n - počet párů, t – testovací kriterium, sv - stupně volnosti, p – hladina významnosti
průměr sm.
n
rozdíl sm.
t
sv p
int.
int.
odch.
odch.
spoleh. spoleh.
rozdílu
-95,0
+95,0
%
%
2,14
2,31
10
5,48

4,70

10

-3,34

3,20

-3,3

9

0,009

-5,629

-1,051
62

5. KLINICKÁ ČÁST
Studie byla provedena v souladu s Helsinskou deklarací etických zásad
v lékařském výzkumu. Před začátkem byl vypracován informovaný souhlas a informace
pro pacienty, které byly projednány a schváleny Etickou komisí FNKV v roce 2007.
5.1.

Charakteristika souboru 1

Studie byla prováděna na Oční klinice 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v období 1/2009 do roku 3/2011. Soubor 1 tvořilo
71 očí celkem 55 pacientů, u kterých byla provedena implantace hybridní lamely DMEK-S
technikou hydroimplantace (viz výše). Jednalo se o 10 mužů a 45 žen. Průměrný věk byl 72
(± 11,02) let, v rozmezí 49 - 94 let. Nejčastější operační diagnózou byla artefakická nebo
afakická bulózní keratopatie - celkem 27 očí, dále FECD – 15 očí, PPCD – 7 očí. U 22 očí se
jednalo o výměnu transplantovaného endotelu z důvodu předchozího selhání po lamelární
keratoplastice (tab.5.1). Pacienti docházeli na poooperační kontroly na rohovkovou ambulanci
oční kliniky FNKV a mohli jsme tak sledovat pooperační vysledky. Průměrná sledovací doba
v souboru byla 9,8 měsíce (±6,7), minimální sledovací doba byla 3 měsíce.
Tabulka č. 5.1 Indikace k provedení DMEK-S v souboru 1
Operační diagnóza
BK
FECD
PPCD
Selhání endotelu po lamelární keratoplastice
Celkem

Počet očí
27
15
7
22
71

Vylučujícím kriteriem pro zařazení pacienta do souboru byla předoperační přítomnost
jiného očního onemocnění operovaného oka, které by mohlo ovlivnit průběh operace,
pooperační průběh nebo pooperační visus. K faktorům nepříznivě ovlivňujícím průběh
operace a pooperační průběh řadíme především stavy oka, které nepříznivě ovlivňují přiložení
lamely. Jedná se například o chybění čočkového pouzdra, afakii nebo přítomnost
předněkomorové NOČ, stavy po pars plana vitrektomii. U těchto pacientů bývá oko
peroperačně hypotonické, fixace lamely vzduchem je obtížná a často při změně polohy
pacienta dochází k úniku bubliny vzduchu z přední komory do sklivcového prostoru.
V některých případech u pacientů s patologickými změnami předního očního segmentu je
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nutné před samotnou implantací lamely ještě modifikovat chirurgicky postup a upravit
anatomický stav přední komory oka příjemce tak, abychom zvýšili pravděpodobnost udržení
bubliny vzduchu v přední komoře a přilnutí lamely. Mezi takovéto zákroky můžeme zařadit
odstranění sklivcové hernie, odsátí zbytků silikonového oleje, úpravu polohy předněkomorové
nebo zadněkomorové NOČ, případně výměnu předněkomorové čočky fixované v komorovém
úhlu za NOČ fixovanou na duhovku, suturu duhovky v případě velkého kolobomu nebo
zúžení zornice pomocí duhovkových stehů (například u pacienta po TASS), (obr. č. 5.1).

Obr. č. 5.1 Stav po transplantaci DMEK-S a pupiloplastice u pacienta po TASS, difuzní
osvětlení na štěrbinové lampě
Druhou skupinou duplicitních onemocnění operovaného oka byly stavy, které mohly
ovlivnit výslednou zrakovou ostrost. Nejčastěji se jednalo o věkem podmíněnou makulární
degeneraci (VPMD), pokročilý glaukomový nález, stavy po operaci sítnice.
Celkově jsme v uvedeném období do souboru 1 nezařadili z výše popsaných důvodů
31 očí. Nejčastějším duplicitním onemocněním, které bylo vylučujícím kriteriem, byla věkem
podmíněná makulární degenerace (VPMD) – 8 pacientů, dále stav po pars plana vitrektomii
(7 pacientů), stav po PKP (4 pacienti). U 3 pacientů byla přítomna předněkomorová NOČ.
Ostatní diagnózy byly v našem souboru přítomny vzácněji. Přehledně viz tabulka č. 5.2.
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Tabulka č. 5.2 Duplicitní onemocnění očí u pacientů plánovaných pro DMEK-S,
nezařazených do souboru.
Duplicitní diagnóza
Glaukom s uzavřeným úhlem, stav po
prodělaném glaukomovém záchvatu
Absolutní glaukom
Věkem podmíněná makulární degenerace
Stav po pars plana vitrektomii pro amoci
Stav po pars plana vitrektomii pro
epimakulární membránu
Stav po pars plana vitrektomii pro
endoftalmitidu, předně-komorová NOČ
Diabetická retinopatie s makulárním edémem
Amblyopie, předně-komorová NOČ
Myopia gravis
Stav po prodělené chorioretinitidě
TASS
ICE sy
Stav po PKP
Stav po keratitis herpetica
Stav po penetrujícím poranění
Předně-komorová NOČ
Celkem

Počet očí
1
1
8
5
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
31

Bezpečnost a efektivita této techniky byla srovnána s jinou skupinou nemocných soubor 2, kteří byli operováni na našem pracovišti v období 10/07 až 12/08. Lamela byla
připravena stejným způsobem, jako u předchozího souboru pacientů, ale implantace byla
provedena starší technikou „Glide“ (popis techniky implantace viz kapitola 5.3.3.1). Do
souboru 2 jsme rovněž zařadili pouze nemocné bez jiného duplicitního onemocnění. Jednalo
se o pacienty naší rohovkové ambulance, u kterých jsme měli možnost sledovat dlouhodobě
pooperační výsledky.
Soubor 2 tvořilo celkem 27 očí 22 pacientů, z toho 8 mužů a 14 žen. Průměrný věk
v této skupině pacientů byl 69,92 ± 8,9 let. Nejmladší pacient měl v době operace 41 let,
nejstarší 80 let. Průměrná sledovací doba v tomoto souboru byla 20,7 měsíce (± 10,8).
V sedmi případech tohoto souboru jsme kombinovali operaci DMEK-S s operací katarakty a
implantací zadněkomorové NOČ. Operační diagnózou byla především BK (16 očí), dále
FECD (6 očí) a PPCD (4 oči). Přehledně viz tabulka č. 5.3.
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Tabulka č.5.3 Indikace k provedení DMEK-S v souboru 2
Operační diagnóza
BK
FECD
PPCD
Selhání endotelu po lamelární keratoplastice
Celkem

5.2.

Počet očí
16
6
4
1
27

Předoperační příprava

Předoperačně všichni pacienti aplikovali do oka plánovaného k operaci kombinovaný
preparát Tobradex (Alcon–Couvreur N.V., Puurs, Belgium), který obsahuje účinné látky
antibiotikum tobramycin a kortikosteroid dexamethasone. Doporučené dávkování bylo 5x
denně 1-2 dny před operací. Operace byly prováděny za hospitalizace, celková délka pobytu
na oční klinice byla zpravidla 4-7 dnů. Samotná předoperační příprava v den operace byla
identická jako u pacientů před jinými nitroočními operacemi předního očního segmentu.
K navození mydriasy před operací jsme použili 1 % kapky tropicamidu (Unitropic 1 %,
Unimed Pharma, Bratislava, Slovenská rep.) a 10 % kapky neosynephrinu (Neosynephrinpos 10 %, Ursapharm Arzneimittel GMBH, Saarbrucken, Germany).
Na operačním sále bylo operované oko standardním způsobem desinfikováno. Byl
proveden výplach spojivkového vaku a rohovky a zároveň desinfekce kůže víček 5 %
roztokem povidone iodidu (Betadine sol., Egis Pharmaceuticals Ltd., Budapest, Hungary) po
dobu 3 minut. Operace byly prováděny v topické anestezii. Oko bylo znecitlivěno užitím
několika kapek lokálního anestestetika oxybuprokain (Benoxi 0,4 %, Unimed Pharama,
Bratislava, Slovenská rep.) a lidocain (Lidocain 2 %, Egis Pharmaceuticals Ltd., Budapest,
Hungary).
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Operační technika

5.3.

Vlastní operační výkon je možné rozdělit na tři fáze:
1. Příprava dárcovské lamely
2. Chirurgická příprava oka příjemce na tranpslantaci lamely, případně další
chirurgické postupy na předním segmentu oka.
3. Implantace lamely do oka příjemce.
5.3.1. Příprava dárcovské lamely
Tkáň určená k přípravě rohovkové lamely typu DMEK-S a následné transplantaci byla
získána z Mezinárodní oční tkáňové banky při FNKV Praha (OTB01). Rohovky dodávané
touto tkáňovou bankou jsou uchovávány v roztoku Eusol. Maximální doporučená doba mezi
úmrtním dárce a transplantací tkáně je 14 dní. Vzhledem k další manipulaci a přípravě lamel
před samotnou operací byly používány korneosklerální štěpy o průměru 17 mm. Jediným
kriteriem při výběru vhodné tkáně byla vysoká kvalita endotelu dárcovské rohovky. Jako
minimální hodnotu hustoty endotelových buněk před vlastní přípravou lamely jsme stanovili
počet 2500 buněk na mm2. Jiné parametry, jako například věk dárce, stáří lamely a příčina
úmrtí nebyly ve výběru zohledňovány a v této studii také nebyl zjišťován vliv těchto
parametrů na výsledek operace.
Všechny lamely jsme připravovali těsně před vlastní implantací na operačním sále za
sterilních podmínek. Chirurgický postup při přípravě lamely byl totožný jako v laboratorní
části naší práce (popis viz kapitola 4.2).
5.3.2. Chirurgická příprava oka příjemce na transplantaci lamely.
Rohovkový tunelový řez velikosti 2,75 mm byl proveden jednorázovým nožem při
limbu u čísla 12 (A-OK, Angled 2,75 mm, Alcon, US), následně byly paracentésním nožem
provedeny 2 paracentésy při limbu u čísla 3 a 9 (A-OK, 15° Angle Blade, Alcon, US).
V případě výrazného edému rohovky, který znemožňoval dostatečnou vizualizaci struktur
v přední komoře, byla provedena abraze epitelu. Tento postup jsme zvolili u 14 pacientů.
V těchto případech jsme po ukončení operace kryli rohovku pacienta krycí kontaktní čočkou,
která byla ponechána na oku do zhojení epitelu. K odstranění DM a poškozeného endotelu
v centrální zhruba 9 mm oblasti pacientovy rohovky byla použita technika kontinuální
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descemetorhexe. Při této technice jsme nejprve ostrým háčkem provedli cirkulární natržení
DM (Reversed Sinskey Hook, Katena, Denville, New Jersey). Následně jsme použili tupý
háček (Endothelial Stripper, Katena, Denville, New Jersey) a provedli jsme sloupnutí
membrány a endotelu (obr. č. 5.2).

Obr. č. 5.2 Descemetorhexe
K udržení přední komory v průběhu tohoto manévru jsme použili irigační kanylu
fakopřístoje (Irrigation handpiece, Denville, New Jersey), zavedenou přes levou paracentesu a
napojenou na infuzi s Ringerovým roztokem (Fresenius Kabi, Verona, Italy). Do takto
připraveného oka jsme implantovali dárcovskou lamelu.
U pacientů, kde jsme transplantaci rohovky kombinovali s operací katarakty, jsme
tento postup částečně modifikovali. Rohovkový řez a paracentesy byly identické jako u
předchozího postupu. Následně jsme přední komoru vyplnili kohezivním viskomateriálem
(Provisc, Alcon, Fort Worth, Texas). Pomocí kapsulární pinzety jsme provedli kontinuální
cirkulární kapsulorexi. Výše popsaným způsobem byla provedena descemetorhexe.
Následovalo standardní dokončení operace katarakty technikou fakoemulsifikace a
implantace zadně-komorové NOČ. Po dokončení operace katarakty byla přední komora
pomocí irigace a aspirace důkladně propláchnuta tak, aby došlo k dokonalému odstranění
zbytků viskomateriálu. Další postup operace byl identický jako v případě nekombinované
operace.
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5.3.3. Implantace lamely do oka příjemce
K vlastní implantaci lamely jsme používali dvě techniky. V počátečním období
(09/2007 -11/2008) jsme používali techniku implantace pomocí glidu (pacienti ze souboru 2),
později ve snaze minimalizovat možné poškození endotelu a urychlit průběh operace jsme
používali vlastní techniku implantace lamely pomocí proudu Ringerova roztoku s užitím
plastové cartridge, kterou je možné označit jako metodu hydroimplantace (pacienti ze souboru
1). V souboru 1 jsou zahrnuti pacienti operovaní metodou hydroimplantace v období 1/2009 –
3/2011 a tuto modifikaci používáme na našem pracovišti až do současné doby.

5.3.3.1.

Implantace technikou glide (soubor 2)

Endotel dárcovského terče je pokryt v centrální části tenkou vrstvou dispersního
viskomateriálu (Viscoat, Alcon). Lamelu překládáme v poměru asi 40:60. Následuje rozšíření
rohovkového tunelového řezu u č. 12 na zhruba 3,5 mm. Pomocí rohovkové pinzety je lamela
přenesena na plastový proužek (IOL Glide, BD Visitec, Sarasota, Florida), který slouží jako
podklad pro lamelu. Tento proužek byl předtím jedním svým koncem zaveden do přední
komory operovaného oka. Mírným tlakem cyklošpátle na přeloženou lamelu je lamela sunuta
po plastovém proužku až do přední oční komory příjemce. Následně je plastový podkladový
proužek odstraněn (viz obr. č. 5.3).

Obr. č. 5.3 Implantace lamely technikou glide
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K rozvinutí lamely v přední komoře došlo zpravidla spontánně po naplnění přední
komory Ringerovým roztokem z irigační kanyly zavedené přes pomocnou paracentésu. V
případě nutnosti bylo rozložení lamely podpořeno pomocným nástrojem (cyklošpátle)
z protilehlé paracentésy za kontinuální irigace. Zkontrolovali jsme stranovou orientaci lamely,
tak, aby lamela byla otočena endotelovou stranou směrem do přední komory. V případě
otočení lamely (endotelem směrem k rohovce), ke kterému ovšem došlo spíše vyjímečně,
jsme pomocí spatuly a irigační kanyly provedli otočení lamely do správné polohy. Správně
rozloženou lamelu jsme fixovali k rohovce příjemce pomocí bubliny vzduchu, injikované
stříkačkou do přední komory opět z pomocné paracentésy.
Pokud nebyla dárcovská lamela přesně centrována na střed rohovky, následovala
repozice lamely technikou jemného masírování rohovky ve směru požadovaného posunu.
Následně jsme doplnili vzduch do přední komory, tak aby vzduchová bublina prakticky úplně
vyplňovala přední komoru. Pak jsme zkontrolovali pevnost rohovkových ran a v případě
nutnosti jsme rány utěsnili pomocí pomocí hydratace rohovkového stromatu v jejím okolí.
Palpačně jsme ověřili tonus bulbu. Naším záměrem bylo, aby tlak v oku byl v normě nebo
lehce nad normu. Pacient byl následně vyzván, aby v poloze na zádech hleděl do stropu, tak
aby vztlaková síla bubliny vzduchu optimálně přitlačovala lamelu k rohovce.
Po 60 minutách byla část vzduchu v přední komoře nahrazena Ringerovým roztokem,
tak aby se okraje bubliny vzduchu lehce překrývaly s okraji implantované lamely.
Následovala opětná kontrola rohovkových ran a případné doplnění hydratace paracentes. Na
závěr operace byly aplikovány kombinované kapky antibiotikum tobramycin a kortikosteroid
dexamethasone (Tobradex, Alcon). Poté bylo oko kryto průhlednou plastovou krytkou,
pacient byl převezen na lůžkovou část oddělení a byl poučen o nutnosti správného
polohování, tj. v horizontální poloze na zádech s pohledem do stropu.
Bublina vzduchu v přední komoře zůstala až do jejího spontánního vstřebání, tj.
zhruba 2-3 dny (obr. č. 5.4).
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Obr. č. 5.4 Bublina vzduchu v přední komoře fixující lamelu DMEK-S, difuzní osvětlení na
štěrbinové lampě při poloze pacienta vsedě

5.3.3.2.

Implantace technikou hydroimplatnace (soubor 1)

Tuto druhou techniku implantace jsme zavedli do naší praxe od období 1/2009. Naší
snahou bylo především urychlit a zjednodušit tuto část operace a minimalizovat zatížení
endotelu při implantaci lamely. Před samotným zavedením této implantační techniky jsme
provedli experiment k ověření bezpečnosti tohoto postupu a vlivu na endotel transplantované
lamely (viz laboratorní experiment, kapitola 4,5-4,7). Lamelu jsme implantovali pomocí
cartridge (Naviglide 2,8, Medicel AG, Wolfhalden, Switzerland) rohovkovým tunelovým
řezem 3,0 mm. Samotné vložení lamely do cartridge a příprava je uvedena v experimentální
části práce.
Ústí cartridge jsme přiložili k hlavnímu rohovkovému řezu tak, aby se rohovková rána
částečně otevřela. Tlakem na píst injekční stříkačky, připojené ke cartidge, jsme vytvořili
proudění tekutiny, které vneslo lamelu do přední komory oka pacienta. Ke stablizaci přední
komory jsme použili irigační kanylu zavedenou přes paracentesu. V okamžiku implantace
lamely jsme ovšem uvolněním pedálu, ovládajícího irigaci, plnění přední komory zastavili,
aby nedošlo k přetlačení lamely otevřeným rohovkovým řezem ven z oka. Po implantaci
lamely a spontánním uzavření rohovkové rány, jsme obnovili irigaci a doplnili jsme přední
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komoru. Tento manévr pomohl k rychlému rozvinutí lamely. Provedli jsme zrakovou kontrolu
stranové orientace lamely. Další postup byl již totožný jako v přechozím případě u implantace
lamely technikou glide (viz obr. č. 5.5 a č. 5.6).

Obr. č. 5.5 Přiložení implantačního setu, technika hydroimplantace

Obr. č. 5.6 Implantovaná lamela v příjemcově oku; její fixace bublinou vzduchu
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5.4.

Pooperační péče a vyšetření

V pooperačním období jsme sledovali rozsah přiložení lamely a její polohu na
štěrbinové lampě (viz obr. č. 5.7 a 5.8).

Obr. č. 5.7 Přiložená lamela typu DMEK-S, difuzní osvětlení na štěrbinové lampě

Obr.č. 5.8 Přiložená lamela typu DMEK-S, patrna linie přechodu mezi centrální a periferní
části, štěrbinové osvětlení na štěrbinové lampě.

73

Dále jsme v pooperačním období sledovali hodnotu nitroočního tlaku pomocí
bezkontaktního tonometru, korigovanou a nekorigovanou zrakovou ostrost na Snellenových
optotypech v 1, 3, 6, 12, 18 a 24 měsíci po operaci. Hustotu buněk endotelu rohovky jsme
měřili pomocí bezkontaktního spekulárního endotelového mikroskopu (Topcon SP 3000,
Tokyo, Japan), a to v 1, 6, 12 a 24 měsíci. Jedná se o poloautomatické měření, kdy po
zobrazení endotelových buněk, vyšetřující označí minimálně 20 endotelových buněk
v centrální oblasti rohovky, následně je počítačem vypočtena hustota endotelových buněk.
Ztráta endotelu byla vypočítána jako rozdíl mezi naměřenou hodnotou endotelu u pacienta
s transplantovaným endotelem a hustotou endotelu dárovského rohovky deklarovanou
tkáňovou bankou.
V pooperační období pacienti kapali lokálně kombinovaný preparát antibiotikum
(tobramycin) a kortikosteroid (dexamethasone) Tobradex po dobu 14 dnů po operaci 5x
denně. Po 14 dnech bylo vysazeno lokální antibiotikum a pacient kapal 3x denně lokální
steroidy (Dexamethasone, Polfa Warsawa S.A., Varšava, Polsko) po dobu 6-ti měsíců. Po 6-ti
měsících do 1 roku po operaci pacient lokálně kapal fluorovaný kortikosteroid
(fluorometholon acetát, Flarex, Alcon–Couvreur N.V, Puurs, Belgium) 3x denně.

5.5.

Peroperační komplikace

V našem souboru pacientů jsme sledovali výskyt a četnost peroperačních komplikací.
Obecně můžeme tyto komplikace rozdělit na dvě skupiny. Za prvé to byly obtíže, které
nastaly při přípravě lamely před samotným zahájením operace pacienta. Jednalo se buď o
neodchlípení DM technikou big bubble, nebo naopak o překotné vytvoření bubliny
s následnou rupturou. Pokud nedošlo k vytvoření bubliny, která by odloučila DM od stromatu,
pokračovali jsme technikou postupného mechanického odstraňovaní stromálních lamel
v centrální části rohovky. Tato situace nastala ve sledovaném období v 5 případech, z toho u
3 rohovek se podařilo dosáhnout technikou postupné preparace úrovně DM bez jejího
poškození. Ve 2 případech však pro vznikou mikroperforaci lamely bylo od další preparace
upuštěno, lamela byla ponechána se zbylými vrstvami hlubokého stromatu a takto
implantována. Jednalo se tedy o lamelu typu DSEK. Vzhledem k tomu, že chirurgická
technika obnažení DM byla ovšem v těchto 5 případech odlišná od námi popsané základní
techniky, výsledky těchto operací jsme do hodnoceného souboru nezařadili. Druhým typem
komplikací během přípravy lamely bylo překotné vytvoření bubliny v průběhu vstříknutí
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vzduchu do rohovky a následná ruptura DM. Tuto komplikaci jsme ve sledovaném období
zaznamenali ve 2 případech. Tyto rohovky byly pro další transplantaci nepoužitelné, bylo
nutné použít náhradní rohovkové terče dodané z rohovkové banky.
Druhou skupinou peroperačních komplikací jsou obtíže vzniklé při samotné operaci
pacienta a implantaci rohovkové lamely do oka příjemce. V našem souboru pacientů se
jednalo takřka výhradně o nesprávné rozvinutí lamely v PK, tedy otočení lamely endotelovou
stranou směrem ke stromatu příjemce. Díky pomocným značkám (viz popis chirurgické
metody) jsme problém prakticky okamžitě identifikovali a pomocí jednoduchého manévru
cykošpátlí a irigační kanylou jsme provedli přetoční lamely do správné polohy. V souboru 1
jsme zaznamenali tento stav u 9 pacientů (12,5 %).
Z dalších možných vzácných peroperačních komplikací, které jsou v literatuře
popisovány v průběhu perforující nebo lamelární keratoplastiky, jako je poškození tkání
předního segmentu oka (duhovky, čočky), ztráta sklivce, krvácení nebo expulsivní
hemorhagie, jsme v našem souboru pacientů nezaznamenali žádnou (tabulka č. 5.4).
Tabulka č. 5.4 Peroperační komplikace v souboru 1
Otočení lamely

9

12,5 %

Poškození předního segmentu

0

0%

Ztráta sklivce

0

0%

Krvácení

0

0%

Expulsivní hemorhagie

0

0%

5.6.

Pooperační komplikace

V literatuře jsou v souvislosti s perforující a lamelární keratoplastikou uváděny
především tyto pooperační komplikace : neúplné přiložení lamely a její decentrace , zvýšení
NOT, syndrom Urrets–Zavalia (akutní glaukomový záchvat), infekční keratitida, persistující
epitelové defekty, endotelová rejekce, dehiscence operační rány, vrůstání epitelu,
endoftalmitida, selhání transplantátu.
Nejčastější pooperační komplikací v našem souboru pacientu bylo pooperačně
neúplné přiložení lamely, případně její decentrace (obr. č. 5.9). Pokud tedy lamela nebyla
optimálně přiložena po resorpci vzduchu z přední komory, doplňovali jsme bublinu vzduchu
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s cílem znovu přiložit implantovanou lamelu. Toto doplnění jsme prováděli standardně 7 dní
po primární operaci na operačním sále, za sterilních podmínek, zpravidla ambulantně. Přední
komora byla zcela naplněna vzduchem, pacient byl ponechán 60 minut na operačním sále
v poloze vleže na zádech. Po této době byla část vzduchu nahrazena Ringerovým roztokem,
tak aby se okraje bubliny kryly s okrajem lamely. Pokud tento postup nevedl k následnému
přiložení lamely, byl opakován vždy po týdnu.

Obr. č. 5.9 Nepřiložená lamela typu DMEK-S
V souboru pacientů č. 1 (71 očí) bylo nutné doplnit vzduch do PK z důvodu neúplného
přiložení lamely ve 44 případech (62 %). U 31 pacientů (43,7 %) postačilo vzduch do PK
doplnit jedenkrát, u 9 pacientů (12,7 %) bylo nutné opakovat doplnění vzduchu do PK 2x, ve
3 případech (4,2 %) jsme vzduch doplnili 3x a v jednom 4x (viz graf č. 5.1).
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Graf č.5.1 Pooperační doplnění vzduchu do PK, soubor 1
Druhou nejčastějí pooperační komplikací byla elevace nitroočního tlaku nad 21 torr,
kterou jsme zaznamenali u 18 pacientů v souboru 1 (25,4 %). V těchto případech byla léčba
doplněna lokálními antiglaukomatiky (timolol, dorsolamid). U všech našich pacientů byl
s touto léčbou glaukom kompensován a nebylo potřeba přistoupit k antiglaukomatozní
operaci.
Další pooperační komplikaci je selhání lamely. Celkem jsme výměnu lamely ve
sledovaném období v souboru 1 provedli v 16 případech (22,5 %). V 10 případech (14 %) se
jednalo o primární selhání endotelu, kdy po operaci nedošlo k vymizení rohovkového edému.
Výměnu lamely jsme provedli do 3 měsíců po první operaci. Ve zbylých 6 případech (8,5 %)
došlo k přechodnému projasnění rohovky a následnému opětovnému selhání endotelu.
Příčinou byla ve všech těchto případech nízká hustota transplantovaného endotelu. Takovéto
selhání lamely jsme označili jako sekundární. Rejekční reakci jsme v našem souboru pacientů
nezaznamenali žádnou.
Z dalších výše zmíněných pooperačních komplikací jsme v našem souboru pacientů
nezaznamenali žádnou (tabulka č. 5.5).
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Tabulka č. 5.5 Pooperační komplikace
Neúplné příložení lamely

44

62 %

Elevace NOT

18

25,4 %

Primární selhání lamely

10

14 %

Sekundární selhání lamely

6

8,5 %

Syndrom Urrets –Zavalia,

0

0%

Infekční keratitis

0

0%

Persistující epitelový defekty

0

0%

Endotelová rejekce

0

0%

Vrůstání epitelu

0

0%

Endoftalmitis

0

0%

5.7.

Kriteria hodnocení úspěšnosti operace DMEK-S

V pooperačním období jsme u pacientů hodnotili především hustotu endotelových
buněk rohovky (ECD), dále nekorigovanou zrakovou ostrost na dálku (UCVA) a nejlépe
korigovanou zrakovou ostrost na dálku (BCVA).
Vzhledem k tomu, že hlavním cílem transplatance rohovky je náhrada endotelu, je
hustota buněk endotelu rohovky (ECD) údajem, který nejvíce vypovídá o chirurgické
úspěšnosti transplantace. Vyšetření endotelu jsme prováděli v 1, 3, 6, 12, 18, a 24 měsíci po
operaci. Hodnotili jsme úbytek endotelu způsobný samotnou operací, kdy jsme porovnali údaj
o hustotě endotelových buněk rohovky připravené oční tkáňovou bankou a deklarovaný na
průvodním listu transplantované tkáně s pooperační hustotou endotelových buněk u pacienta
s transplantovaným

endotelem.

Následně

jsme

sledovali

další

případný

úbytek

transplantovaného endotelu v čase.
Korigovaná a nekorigovaná zraková ostrost svědčí o klinické úspěšnosti operace a
především o benefitu, který přináší pacientovi. Zraková ostrost byla sledována v 1, 3, 6, 12,
18 a 24 měsíci pooperačně. Vyšetření bylo prováděno pomocí projekčních optotypů a hodnota
byla zaznamenána pomocí desetinných čísel.
Výsledky operace jsme porovnali v obou souborech dle typu implantační techniky.
Samostatně jsme také vyhodnotili výsledky u skupiny pacientů s kombinovaným
zákrokem DMEK-S a operací katarakty s implantací NOČ.
Srovnali jsme rovněž výsledky operace dle diagnózy (příčiny selhání endotelu).
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Statistická analýza dat

5.8.

Získané údaje jsme statisticky zpracovali ve spolupráci s Ing. Janou Vránovou, CSc.
z Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK. K hodnocení statistické
významnosti výsledků byl použit jednak párový t-test pro závislé vzorky a dále vícerozměrný
test statistické významnosti (Bonferroniho test). Tento test jsme použili z toho důvodu, aby
bylo možné přehledně porovnat více údajů mezi s sebou, především statistickou významnost
rozdílů mezi skupinami v jednotlivých časových úsecích.
Výsledky

5.9.

5.9.1. Výsledky souboru 1
Soubor tvořilo 71 očí pacientů se selháním endotelu rohovky, bez jiného očního
onemocnění, které by mohlo mít vliv na průběh operace, pooperační hojení nebo výslednou
zrakovou ostrost. Přehledné výsledky v této skupině pacientů jsou uvedeny v tabulce č. 5.6.
ECD označuje hustotu endotelových buněk, UCVA nekorigovanou zrakovou ostrost a BCVA
nejlépe korigovanou zrakovou ostrost.
Tabulka č. 5.6 Výsledky souboru 1 (hydroimplantace) – ECD, UCVA, BCVA
Time; Průměry MNČ (Soubor 1,Hydroimplantace)
Wilksova lambda= 0,12772, F(18,571,83)=33,993, p=0,0000
Dekompozice efektivní hypotézy
měsíce

ECD
Sm.odch.
51,95

ECD
-95 %
2804,5

ECD
+95 %
3009,4

UCVA
průměr
0,103

UCVA
Sm.odch.
0,027

UCVA
-95 %
0,050

UCVA
+95 %
0,157

BCVA
průměr
0,140

BCVA
Sm.odch.
0,028

BCVA
-95 %
0,085

BCVA
+95 %
0,196

n

0

ECD
průměr
2907,0

1

1273,5

82,72

1110,4

1436,6

0,359

0,043

0,274

0,444

0,534

0,045

0,446

0,623

28

3

1177,4

78,62

1022,4

1332,4

0,437

0,041

0,356

0,518

0,665

0,042

0,581

0,748

31

6

1108,5

71,96

966,6

1250,4

0,464

0,038

0,389

0,538

0,658

0,039

0,582

0,734

37

12

1005,4

79,92

8478

1162,9

0,518

0,042

0,436

0,601

0,718

0,043

0,634

0,803

30

18

1163,8

145,91

876,1

1451,5

0,667

0,076

0,516

0,817

0,922

0,079

0,767

1,077

9

24

989,0

195,76

603,0

1374,9

0,740

0,102

0,538

0,942

0,940

0,105

0,732

1,147

5

Primární přiložení lamely v této skupině pacientů jsme zaznamenali u 27 pacientů, u
31 pacientů bylo nutné jedenkrát doplnit vzduch do přední oční komory, v 9-ti případech jsme
doplnili vzduch 2x, ve 3 případech 3x a v jednom 4x (viz graf. č. 5.1).
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5.9.1.1.

Hustota endotelových buněk rohovky (ECD)

Průměrná předoperační hustota endotelu dárcovského terče deklarovaná oční tkáňovou
bankou byla 2907 ±51,9 buněk na mm2. Při prvním měřením endotelu, které jsme prováděli
měsíc po provedné transplantaci, byla průměrná hustota endotelu 1273 ±82,7 buněk na mm2.
To představuje úbytek 43,8 %. Během následných kontrol v 3, 6, 12, 18 a 24 měsíci jsme
zaznamenali prakticky stabilizaci nálezu, eventuelně malý pokles hustoty endotelových buněk
rohovky. Průměrná hustota endotelu byla ve 3. měsíci 1177 ±78,6, v 6. měsíci 1108 ±72, ve
12. měsíci 1005 ±79,9, v 18. měsíci 1163 ±145,9 a ve 24. měsíci 989 ±195,7 l buněk na mm2.
Provedli jsme vícerozměrný test statistické významnosti (Bonferroniho test). Jako
statisticky významné (údaje označené červeně) vycházejí rozdíly hustot endotelových buněk
předoperačně a ve všech následných kontrolách. Naopak jako statisticky nevýznamné (údaje
označené černě) vycházejí rozdíly hustot endotelových buněk mezi jednotlivými
pooperačními kontrolami (tab.č.5.7). Obdobné statistické výsledky jsme získali při porovnání
jednotlivých skupin pomocí t-testu pro závislé vzorky. Zde rovněž jako statistiky významné
(p ≤ 0,05) bylo srovnání hodnot předoperační hustoty endotelu a při všech následných
kontrolách (tabulky č 5.8 až 5.13 a grafy č.5.2 až 5.7). Rozdíly hustot endotelu při porovnání
výsledků mezi všemi ostatními časovými kontrolami bylo statisticky nevýznamné (viz
tabulky č.5.7 – Bonferroniho test a tabulky 5.14 a 5.15 a grafy 5.8 a 5.9 srovávající ECD 3
měsíce po operaci a 12 měsíců, repsektive 24 měsíců po operaci.).
Tabulka č.5.7 Bonferroniho test, ECD, soubor 1
Bonferroniho test; proměnná ECD (Hydroimplantace,skupina 1)
Pravděpodobnost pro post-hoc testy
Chyba:meziskup. PČ = 1916E2, sv = 204,00
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
měsíce
předop. 1
3
6
12
po oper.
ECD
2907,0
1273,6
1177,5
1108,5
1005,4
předop.
2907,0
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1
1273,6 0,00
1,00000 1,00000 0,43486
3
1177,5 0,00
1,00000
1,00000 1,00000
6
1108,5 0,00
1,00000 1,00000
1,00000
12
1005,4 0,00
0,43486 1,00000 1,00000
18
1163,9 0,00
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000
24
989,0
0,00
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

18

24

1163,9
0,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

989,0
0,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

1,00000
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Tabulka č. 5.8 t-test pro ECD předoperační a 1 měsíc po operaci, soubor 1
proměnná Dvojvýběrový párový t-test , (hydroimplantace data)
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n - počet párů, t – testovací kriterium, sv - stupně volnosti, p – hladina významnosti
průměr sm.odch. n rozdíl sm.
t
sv p
int.spoleh. int. spoleh.
odch.
-95,0 %
+95,0 %
rozdílu
ECD 0m 2925,3 332,32
ECD 1m 1174,0 552,82
30 1751 684,05 14,02 29 0,0000 1495,93
2006,79
Krabicový graf
ECD rohovka (počet buněk) vs. ECD 1m
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500

Průměr
Průměr±SmOdch
Průměr±1,96*SmOdch

ECD rohovka (počet buněk)
ECD 1m

Graf č. 5.2 krabicový graf ECD předoperační vs. ECD po 1m, soubor 1
Tabulka č.5.10 t-test pro ECD předoperační a 6 měsíců po operaci, soubor 1
proměnná Dvojvýběrový párový t-test , (hydroimplantace data)
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n - počet párů, t – testovací kriterium, sv - stupně volnosti, p – hladina významnosti
průměr sm.odch. n

ECD 0m
ECD 6m

2934,7
1082,0

329,92
507,99

rozdíl sm.
t
odch.
rozdílu

38 1852

sv

p

int.spoleh. +95,0
-95,0 %
%

544,95 20,95 37 0,0000 1673,64

2031,88
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Krabicový graf
ECD rohovka (počet buněk) vs. ECD 6m
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500

ECD rohovka (počet buněk)
ECD 6m

Průměr
Průměr±SmOdch
Průměr±1,96*SmOdch

Graf č.5.4 krabicový graf ECD předoperační vs. ECD po 6 m, soubor 1
Tabulka č. 5.11 t-test pro ECD předoperační a 12 měsíců po operaci, soubor 1
proměnná Dvojvýběrový párový t-test , (hydroimplantace data)
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n - počet párů, t – testovací kriterium, sv - stupně volnosti, p – hladina významnosti
průměr sm.odch. n rozdíl
sm.
t
sv p
int.spoleh. +95,0
odch.
-95,0 %
%
rozdílu
ECD 0m 3003,0 379,31
ECD12m 1005,4 435,36
30 1997,60 565,45 19,34 29 0,0000 1786,45
2208,74

Krabicový graf
ECD rohovka (počet buněk) vs. ECD 12m
4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

ECD rohovka (počet buněk)
ECD 12m

Průměr
Průměr±SmOdch
Průměr±1,96*SmOdch

Graf č.5.5 krabicový graf ECD předoperační vs. ECD po 12m, soubor 1
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Tabulka č.5.13 t-test pro ECD předoperační a 24 měsíců po operaci, soubor 1
proměnná

ECD 0m
ECD 24m

Dvojvýběrový párový t-test , (hydroimplantace data)
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n - počet párů, t – testovací kriterium, sv - stupně volnosti, p – hladina významnosti
průměr sm.odch. n rozdíl
sm.
t
sv p
int.spoleh. +95,0
odch.
-95,0 %
%
rozdílu
2899,21 198,64
989,00 507,98
5 1910,20 472,95 9,03 4 0,0008 1322,9
2497,4
Krabicový graf
ECD rohovka (počet buněk) vs. ECD 24m

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

-500

ECD rohovka (počet buněk)
ECD 24m

Průměr
Průměr±SmOdch
Průměr±1,96*SmOdch

Graf č.5.7 krabicový graf ECD předoperační vs. ECD po 24 m , soubor 1
Tabulka č. 5.14 t-test pro ECD 3 měsíce po operaci a 12 měsíců po operaci, soubor 1
proměnná

ECD 3m
ECD 12m

Dvojvýběrový párový t-test , (hydroimplantace data)
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n - počet párů, t – testovací kriterium, sv - stupně volnosti, p – hladina významnosti
průměr sm.odch. n rozdíl sm.
t
sv p
int.spoleh. +95,0
odch.
-95,0 %
%
rozdílu
1179,57 604,14
1088,42 430,63
19 91,15 428,68 0,926 18 0,3662 -115,46
297,778
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Graf č. 5.8 krabicový graf ECD 3 měsíce po operace vs. ECD po 12 m, soubor 1
Tabulka č.5.15 t-test pro ECD 3 měsíce po operaci a 24 měsíců po operaci, soubor 1
proměnná

ECD 3m
ECD 24m

Dvojvýběrový párový t-test , (hydroimplantace data)
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
n - počet párů, t – testovací kriterium, sv - stupně volnosti, p – hladina významnosti
průměr sm.odch. n rozdíl sm.
t
sv p
int.
+95,0
odch.
spoleh. - %
rozdílu
95,0 %
1226,60 300,55
989,00 507,98
5 237,6 604,49 0,879 4
0,4291 -512,98 988,18
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Graf č.5.9 krabicový graf ECD 3 měsíce po operace vs. ECD po 24 m, soubor 1
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5.9.1.2.

Nekorigovaná zraková ostrost (UCVA)

Dalším hodnotou, jejíž změnu jsme posuzovali v čase, byla nekorigovaná zraková
ostrost (UCVA). V souboru 1 byla průměrná UCVA před operací 0,10 ±0,02, měsíc po
operaci 0,36 ±0,04, 3 měsíce po operaci 0,44 ±0,04, 6 měsíců po operaci 0,46 ±0,03, 12
měsíců po operaci 0,52 ±0,04, 18 měsíců po operaci 0,67 ±0,08 a 24 měsíců po operaci 0,74
±0,10.
Statisticky významné zlepšení nekorigovaného visu jsme zaznamenali při porovnání
předoperačního visu se všemi následnými kontrolami. Statisticky významné zlepšení jsme
zaznamenali také při srovnání nekorigované zrakové ostrosti při první kontrole měsíc po
operaci a při následných kontrolách v 18 a 24 měsíci (viz tabulka č.5.16 a graf č.5.10).
Tabulka č.5.16 Bonferroniho test : proměnná UCVA, soubor 1
Bonferroniho test; proměnná UCVA (Hydroimplantace,soubor 1)
Pravděpodobnost pro post-hoc testy
Chyba:meziskup. PČ = ,05238, sv = 204,00
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
měsíce
předop. 1
3
6
12
po oper.
UCVA 0,10346 0,35893 0,43710 0,46351 0,51833
předop. 0,10346
0,00003 0,00000 0,00000 0,00000
1
0,35893 0,00002
1,00000 1,00000 0,18191
3
0,43710 0,00000 1,00000
1,00000 1,00000
6
0,46351 0,00000 1,00000 1,00000
1,00000
12
0,51833 0,00000 0,18191 1,00000 1,00000
18
0,66667 0,00000 0,01161 0,18267 0,37452 1,00000
24
0,74000 0,00000 0,01536 0,13787 0,25151 0,97162

18

24

0,66667
0,00000
0,01161
0,18267
0,37452
1,00000

0,74000
0,00000
0,01535
0,13786
0,25150
0,97161
1,00000

1,00000

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

UCVA

0,3
0,2
0,1
0
předop.

3m

12m

24m

Graf. č.5.10 UCVA v souboru 1
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5.9.1.3.

Nejlépe korigovaná zraková ostrost (BCVA)

Nejlépe korigovaná zraková ostrost byla předoperačně 0,14 ±0,02, měsíc po operaci
0,53 ±0,04, 3 měsíce po operaci 0,66 ±0,04. Dále byla 0,66 ±0,04 v 6. měsíci, 0,72 ±0,04 ve
12. měsíci, 0,92 ±0,08 v 18 měsíci a 0,94 ±0,1 ve 24 měsíci po operaci.
Statisticky významné zlepšení korigovaného visu jsme zaznamenali opět při porovnání
předoperačního visu se všemi následnými kontrolami. Statisticky významné zlepšení jsme
zaznamenali také při srovnání nejlépe korigované zrakové ostrosti při první kontrole měsíc po
operaci a při následných kontrolách v 18 a 24 měsíci (viz tabulka č.5.17 a graf č.5.11).
Tabulka č. 5.17 Bonferroniho test: proměnná BCVA, soubor 1
Bonferroniho test; proměnná BCVA (Hydroimplantace, soubor 1)
Pravděpodobnost pro post-hoc testy
Chyba:meziskup. PČ = ,5552, sv = 204,00
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
měsíce
předop. 1
3
6
12
po oper.
BCVA 0,14051 0,53393 0,66452 0,65811 0,71833
předop. 0,14051
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1
0,53393 0,00000
0,72929 0,76866 0,06824
3
0,66452 0,00000 0,72929
1,00000 1,00000
6
0,65811 0,00000 0,76867 1,00000
1,00000
12
0,71833 0,00000 0,06824 1,00000 1,00000
18
0,92222 0,00000 0,00055 0,09007 0,06065 0,50060
24
0,94000 0,00000 0,01006 0,33889 0,26924 1,00000

18

24

0,92222
0,00000
0,00055
0,09006
0,06055
0,50060

0,94000
0,00000
0,01005
0,33889
0,26924
1,00000
1,00000

1,00000

1
0,8
0,6
BCVA

0,4
0,2
0
předop.

3m

12 m

24 m

Graf. č. 5.11 BCVA v souboru 1
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5.9.2. Srovnání souboru 1 ( hydroimplantace) se souborem 2 (glide)
Abychom

mohli

porovnat

metodu

implantace

lamely DMEK-S

technikou

hydroimplantace, porovnali jsme výše uvedený soubor pacientů operovaných touto technikou
bez jiné oční komplikace se souborem pacientů operovaných na našem pracovišti v období
10/2007 až 12/2008, u nichž byla lamela implantována technikou glide. Aby byly oba soubory
porovnatelné, zařadili jsme opět pouze pacienty bez jiného duplicitního onemocnění. Soubor
2 tvořilo celkem 27 očí 22 pacientů, z toho 8 mužů a 14 žen. U šesti pacientů jsme provedli
výměnu lamely pro nefunkčnost endotelu. Z toho ve 4 případech jsme výměnu provedli 6
měsíců po operaci, další 2 výměny jsme provedli 1 rok po operaci. Výsledky ECD, UCVA a
BCVA viz tabulka 5.17.
Tabulka č.5.18 soubor 2 (glide) – přehledné výsledky
Preop.

1m

3m

6m

12 m

18 m

24 m

ECD

2862±192 1423±810 1382±723 1109±480 1040±462 1164±593 989±454

UCVA

0,2±0,15

BCVA

0,25±0,17 0,45±0,27 0,48±0,32 0,61±0,29 0,67±0,28 0,79±0,27 0,95±0,11

0,37±0,28 0,44±0,29 0,50±0,30 0,64±0,26 0,66±0,25 0,65±0,24

Tyto výsledky jsme statisticky porovnali se souborem 1, do kterého byli zařazeni
pacienti s lamelou implantovanou technikou hydroimplantace.Výsledky všech sledovaných
parametrů (ECD, UCVA, BCVA) je tedy možné považovat za byly v obou skupinách
srovnatelné. Rozdíly ECD mezi oběma skupinami nebyly statisticky významné (viz tabulka č.
5.19, graf 5.12). U UCVA byly výsledky rovněž srovnatelné. Jediným statisticky významným
rozdíl (p 0,0272) jsme nalezli při porovnání UCVA 1 měsíc po operaci ve skupině 1 a 12
měsíců ve skupině 2 (viz tabulka č. 5.20, graf 5.13). Obdobně hodnoty BCVA byly v obou
skupinách srovnatelné. Statisticky významný rozdíl jsme nalezli pouze při srovnání BCVA
v 1. a 18. měsíci v rámci skupiny 1 (p 0,0158) a při srovnání BCVA v 1. měsíci pooperačně
ve skupině 1 a ve 24. měsíci pooperačně ve skupině 2 (p 0,0143), (viz tabulka 5.21 a graf
5.14).
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Graf č.5.12 Porovnání ECD souboru 1 (hydroimplantace) a souboru 2 (glide)
Tabulka č.5.19 Bonferroniho test : porovnání ECD souboru 1 (hydroimplantace) a souboru 2 (glide)
Bonferroniho test; proměnná ECD (Hydroimplantace, soubor 1 + Glide, soubor 2)
Pravděpodobnost pro post-hoc testy
Chyba:meziskup. PČ = 2047E, sv = 234,00
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
m – měsíce po operace, sb – číslo souboru
Měsíce po
operaci
sb
ECD
před
1
op
před
2
op
1
1
1
2
3
1
3
2
6
1
6
2
12
1
12
2
18
1
18
2
24
1
24
2

předop

předop

1

1

3

3

6

6

12

12

18

18

24

24

1
2941,7

2
2895,1
1,0000

1
1360,8
0,0000

2
1680,8
0,0000

1
1250,9
0,0000

2
1475,7
0,0000

1
1122,6
0,0000

2
1402,7
0,0000

1
1042,7
0,0000

2
1176,2
0,0000

1
1163,9
0,0000

2
932,3
0,0000

1
989,0
0,0000

2
988,5
0,0000

0,0000

0,0001

0,0000

0,0000

0,0100

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
0,7667
1,0000
0,9440
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
0,6104
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
0,6600
1,0000
0,9589
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0001
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,7667
1,0000
1,0000
0,6104
1,0000
0,6600

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
0,9440
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,9589

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000

1,0000
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Graf č.5.13 Porovnání UCVA souboru 1 (hydroimplantace) a souboru 2 (Glide)
Tabulka č.5.20 Bonferroniho test : Porovnání UCVA souboru 1 (hydroimplantace) a souboru 2
(Glide)
Bonferroniho test; proměnná UCVA (Hydroimplantace, soubor 1 + Glide, soubor 2)
Pravděpodobnost pro post-hoc testy
Chyba:meziskup. PČ =,05761, sv = 234,00
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
m –měsíce po operaci, sb – číslo souboru
předop předop 1
1
3
3
6
6
12
12
m

18

18

24

24

0,6667
0,0000
0,0002
0,4749
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,5833
0,0001
0,0064
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,7400
0,0000
0,0008
0,4020
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,6286
0,0000
0,0000
0,5153
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

sb
0,1348
předop
předop
1
1
3
3
6
6
12
12
18
18
24
24

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

0,1348
0,1962
0,3950
0,6600
0,5022
0,5692
0,4495
0,6200
0,5180
0,7071
0,6667
0,5833
0,7400
0,6286

1,0000
0,0064
0,0005
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0001
0,0000
0,0000

0,1962
1,0000
0,7817
0,0122
0,0031
0,0015
0,0019
0,0000
0,0009
0,0000
0,0002
0,0064
0,0008
0,0000

0,3950
0,0064
0,7817
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,5945
1,0000
0,0272
0,4749
1,0000
0,4020
0,0153

0,6600
0,0005
0,0122
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,5022
0,0000
0,0031
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,5692
0,0000
0,0015
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,4495
0,0000
0,0019
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,6424
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,6200
0,0000
0,0000
0,5945
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,5180
0,0000
0,0009
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,7071
0,0000
0,0000
0,0217
1,0000
1,0000
1,0000
0,6424
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000

1,0000
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Graf č.5.14 Porovnání BCVA souboru 1 (hydroimplantace) a souboru 2 (glide)
Tabulka č.5.21 Bonferroniho test : proměnná BCVA souboru 1 (hydroimplantace) a souboru 2
(Glide)
Bonferroniho test; proměnná BCVA (Hydroimplantace, soubor 1 + Glide, soubor 2)
Pravděpodobnost pro post-hoc testy
Chyba:meziskup. PČ =,05140, sv = 234,00
označ. rozdíly (červeně) jsou významné na hladině p˂0,05
m –měsíce po operaci, sb – číslo souboru
předop předop 1
1
3
3
6
6
12
12
m

18

18

24

24

0,9222
0,0000
0,0000
0,0158
1,0000
1,0000
1,0000
0,9853
1,0000
1,0000
1,0000

0,8889
0,0001
0,0000
0,0607
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,9400
0,0000
0,0000
0,1333
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,8786
0,0000
0,0000
0,0143
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

sb
0,1814
předop
předop
1
1
3
3
6
6
12
12
18
18
24
24

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

0,1814
0,2510
0,5750
0,7600
0,7087
0,7154
0,7000
0,8133
0,7300
0,8357
0,9222
0,8889
0,0400
0,8786

1,0000
0,0064
0,0005
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0001
0,0000
0,0000

0,2510
1,0000
0,0007
0,0009
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,5750
0,0000
0,0007
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,2125
1,0000
0,1017
0,0158
0,0607
0,1333
0,0143

0,7600
0,0000
0,0009
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,7087
0,0000
0,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,7154
0,0000
0,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,7000
0,0000
0,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
0,9853
1,0000
1,0000
1,0000

0,8133
0,0000
0,0000
0,2125
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,7300
0,0000
0,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

0,8357
0,0000
0,0000
0,1017
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000
1,0000

1,0000
1,0000

1,0000
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5.9.3. Výsledky u pacientů s kombinovaným operačním zákrokem
V souboru pacientů, u nichž byla implantována lamela technikou hydroimplantace a kteří
neměli jinou oční patologii (soubor 1) jsme u 16 pacientů provedli kombinovanou operaci –
DMEK-S a operaci katarakty technikou fakoemulsifikace s implantací zadněkomorové NOČ.
V tomto podsouboru jsme vyhodnotili změřené ECD, UCVA a BCVA pro jednotlivé
pooperační intervaly (tabulka 5.22 a grafy 5.15, 5.16 a 5.17).

Preop.

1m

3m

6m

12 m

18 m

24 m

ECD

2874±420 1262±544 1256±616 1250±521 1525±554 1164±593 1216±383

UCVA

0,2±0,19

BCVA

0,30±0,26 0,40±0,35 0,8±0,35

0,25±0,27 0,55±0,35 0,7±0,19

0,7±0,17

0,95±0,05 1,0±0

0,8±0,2

0,65±0,24

1,0±0

0,95±0,11

Tabulka č. 5.22 Výsledky u pacientů s kombinovaným výkonem DMEK-S a operace
katarakty

3000
2500
2000

DMEK-S

1500
DMEK-S +
katarakta

1000
500
0
preop.

3m

12m

24m

Graf č. 5.15 Porovnání ECD ve skupině DMEK-S a DMEK-S + katarakta
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Graf č. 5.16 Porovnání UCVA v podskupině DMEK-S a DMEK-S + katarakta
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Graf č.5.17 Porovnání BCVA ve skupině DMEK-S, DMEK-S + katarakta
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5.9.4. Výsledky dle operačních diagnóz
Hlavní indikací pro lamelární keratoplastiku v souboru 2 byla BK, FECD, PPCD a
selhání endotelu po předchozí lamelární keratoplastice. Porovnali jsme ECD, UCVA a BCVA
v jednotlivých podskupinách. Výsledky mezi jednotlivými skupinami byly srovnatelné (viz
tabulky 5.23, 5.24 a 5.25).

Dg.

n

preop

1m

3m

6m

12m

18m

BK

43

2892±349

1270±350

1161±245

1097±280

933±365

1031±634

FECD

18

2929±409

1339±557

1273±651

1150±697

1166±485

1186±277

PPCD

9

2794±203

1242±55

1180±204

1497±479

1382±294

1401±603

2830±240

1322±423

1234±423

1073±404

1100±335

991±160

Selhání 26

Tabulka č.5.23 ECD

Dg.

n

preop

1m

3m

6m

12m

18m

BK

43

0,06±0,09

0,19±0,14

0,37±0,17 0,43±0,18 0,48±0,26 0,57±0,32

FECD

18

0,2±0,1

0,26±0,28

0,41±0,37 0,55±0,37 0,7±0,19

PPCD

9

0,16±0,19

0,36±0,31

0,67±0,21 0,6±0,14

Selhání

26

0,05±0,08

0,23±0,17

0,31±0,17 0,38±0,25 0,4±0,2

0,72±0,14

0,55±0,15 0,55±0,05
0,47±0,18

Tabulka č. 5.24 UCVA

Dg.

n

preop

1m

3m

6m

12m

18m

BK

43 0,08±0,13 0,25±0,22 0,52±0,22 0,58±0,2

0,63±0,26

0,8±0,3

FECD

18 0,31±0,26 0,38±0,34 0,5±0,38

PPCD

9

Selhání

26 0,07±0,09 0,34±0,23 0,57±0,26 0,66±0,24 0,61±0,2

0,74±0,35 0,94±0,04

0,18±0,20 0,48±0,36 0,73±0,09 0,93±0,09 0,90±0,14

0,95±0,1
0,95±0,05
0,72±0,13

Tabulka č. 5.25 BCVA
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6.

DISKUSE
Zadní lamelární keratoplastika se stala během poslední dekády metodou volby při řešení

selhání endotelu rohovky. Tato nová operační metoda stále hledá optimální způsob vytvoření
dárovské lamely a techniku implantace endotelu do nitra oka.

6.1.

Hybridní lamela DMEK-S
V naší práci jsme popsali novou techniku vytvoření lamely, která je tvořena dvěma

částmi s rozdílnou tloušťkou rohovky. Tuto techniku jsme označili jako DMEK-S (DMEK
s periferním stromálním lemem). V centrální zhruba 6 mm oblasti, která je podstatná pro
výslednou zrakovou ostrost, je lamela tvořena obnaženou DM a endotelem. Periferní část
lamely tvoří kromě DM a endotelu také přilehlé hluboké vrstvy stromatu, v těchto částech je
tedy lamela obdobná jako lamely DSAEK. Tento periferní prstenec má šířku zhruba 1-1,5mm
a tloušťku přibližně 100 µm. Celkový rozměr implantovaných lamel v našem souboru byl 8,0
mm. Periferní stromální lem poskytuje lamelám mechanickou podporu a usnadňuje tak
manipulaci s transplantátem. Tato periferní část stabilizuje tenkou fragilní centrální část,
udržuje tvar lamely, zabraňuje jejímu rolování a umožňuje relativně snadnou implantaci do
oka příjemce a rozložení lamely v přední oční komoře. Stromální část také dovoluje barevné
označení lamely v průběhu operace a tím rozlišení předozadní orientace. To umožňuje
chirurgovi při manipulaci s lamelou v přední komoře oka příjemce přesně rozpoznat na které
straně je endotel. Tak je možné pravděpodobně zabránit některým případům primárního
selhání terče, které bylo popsáno u pacientů po transplantací DMEK (Ham et al. 2008). Na
druhou stranu, periferní podpůrný stromální lem nemá žádný vliv na výslednou zrakovou
ostrost (Pereira et al. 2011). Námi navržený a používaný typ lamely můžeme označit jako
hybridní, neboť představují přechodnou variantu mezi lamelami typu DSAEK a DMEK.
Hybridní lamely díky kombinaci předchozích typů teoreticky kombinují výhody obou
předchozích technik. To je především vynikající pooperační zraková ostrost, srovnatelná
s výsledky pacientů po DMEK a relativně jednoduchá příprava a manipulace s lamelou
v průběhu operace, srovnatelná s lamelami typu DSAEK.
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6.2.

Příprava lamely typu DMEK-S a její komplikace

Prací popisujích přípravu lamely pro lamelární keratoplastiku bylo doposud
publikováno v odborné literatuře relativně málo. Glasser popisuje komplikace při přípravě
lamely typu DSAEK (Glasser et al. 2010), Price se ve své práci věnuje komplikacím při
přípravě lamely typu DMEK (Price et al. 2009). Srovnání s množství ztrát při přípravě jiných
typů lamel je tak relativně obtížně pro malý počet publikovaných prací, zabývající se touto
problematikou. K občasným ztrátám rohovek dochází především z důvodu decentrace řezu
nebo neúplného vytvoření lamely (Glasser et al. 2010). Při přípravě rohovek typu DMEK
udává Price v souboru 72 rohovek: v 6 případech (8 %) nutnou konverzi na DSAEK a v 6
případech (8 %) ztrátu rohovky (Price et al. 2009).
Při přípravě rohovky typu DMEK-S se jak v experimentální, tak v klinické části naší
práce tato metoda přípravy lamely ukázala jako relativně velmi jednoduchá. V počátečním
období byla doba přípravy lamely zhruba 30-45 minut, po zácviku se doba výrazně zkrátila a
v současné době nepřesahuje 15 minut. K poškození rohovek v průběhu preparace docházelo
spíše ojediněle. V experimentální části naší práci došlo ke ztrátě 2 rohovek. V obou těchto
případech nedošlo k vytvoření bubliny a separaci DM od stromatu, tyto rohovky nebyly
zahrnuty do hodnocení experimentu. K ruptuře DM nedošlo. V době trvání klinické části
práce se v pěti případech nepodařilo odchlípit DM injekcí vzduchu, nicméně u 3 těchto
rohovek se podařilo dosáhnout úrovně DM metodou postupného odstraňování stromálních
lamel, ve 2 případech jsme implantovali lamely typu DSEK. Vzhledem k tomu, že příprava
lamely byla odlišná od námi popsaného způsobu, nebyli pacienti s těmito lamelami zařazeni
do sledovaného souboru. Druhým typem komplikací během přípravy lamely bylo překotné
vytvoření bubliny v průběhu vstříknutí vzduchu do rohovky a následná ruptura DM.
Takovouto komplikaci jsme zaznamenali ve sledovaném období 2x. Tyto 2 rohovky nebylo
možné použít pro transplantaci a musela být použita náhradní tkáň. Celkově tedy došlo
v období trvání experimentu ke ztrátě dvou tkání, tedy méně než 3 %.

6.3.

Příprava lamely typu DMEK-S a její vliv na ECD v experimentálních

podmínkách
Velmi důležitým kriteriem hodnocení techniky přípravy lamely je její vliv na hustotu
endotelu. Při přípravě lamel typu DSAEK je ztráta endotelu relativně velmi nízká. Při použití
mikrokeratomu byly ztráty bezprostředně po preparaci 3.0-3.7 % (Suwan-Apichon et al. 2006;
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Chen et al. 2008a). Vzhledem k delší a obtížnější manipulaci s tkání při přípravě lamel typu
DMEK lze předpokládat větší zatížení endotelu. Lie publikovala pokles ECD u lamel typu
DMEK u 10 rohovek. Původní průměrná ECD 2701 ± 302 bb/mm2 před přípravou se snížila
na 2604 ± 352 bb/mm2 týden po přípravě, respektive na 2190 ± 768 bb/mm2 4 týdny po
přípravě (Lie et al. 2008). Poškození endotelu publikované Zhu se spolupracovníky, kteří
získávají DM sloupnutím z konkávního okraje byl 2,61 ± 1.77 % po sloupnutí (Zhu et al.
2006). Ignacio, který získává DM sloupnutím z konvexního prstence, popisuje ztrátu endotelu
8.46 ± 6.9 % (Ignacio et al. 2005). Bayyoud popisuje vliv techniky DMEK na hustotu
endotelu u 10 rohovek. Průměrné ECD před operací bylo 2183 ± 77 bb/mm2, den po preparaci
2094±110 bb/mm2, respektive 2078 ± 134 bb/mm2 4 dny po preparaci. Ztráta endotelu byla
4,1 % den po preparaci a 4,8 % 4 dny po preparaci (Bayyoud et al. 2012).
V našem souboru jsme k ověření bezpečnosti naší techniky provedli experiment, kdy
jsme testovali snížení hodnot ECD během procesu přípravy ve dvou skupinách rohovek
(experiment 2). Jednak to byly rohovky s původní hodnotou hustoty endotelu přes 2500
bb/mm2 a dále skupina rohovek s hodnotou pod 2500 bb/mm2. Během procesu přípravy došlo
k průměrnému snížení hustoty endotelu o 150 bb/mm² ve skupině 1 (p 0,030), respektive o
152 bb/mm2 po 48 hodinách (p 0,018). Ve skupině 2 došlo ke snížení hustoty endotelu
zjištěnému bezprostředně po preparaci 118 bb/mm2 (p 0,004), respektive 280 bb/mm2 po 48
hodinách (p 0,001). Rozdíl mezi oběma skupinami nebyl statisticky významný (p 0,79). Po 48
hodinách od preparace byla hustota endotelu ve skupině 1 prakticky nezměněna, ve skupině 2
došlo k dalšímu poklesu. Hodnota ECD ve skupině 1 v průměru byla o 1.33 bb/mm² nižší než
hodnota bezprostředně po preparaci (p 0,972). Ve skupině 2 byl tento rozdíl v průměru 162
bb/mm² (p 0,013). Rozdíl v poklesu ECD mezi oběma skupinami byl statisticky významný (p
0,019).
Obdobné výsledky jsme získali také při hodnocení průměrného procentuálního
zastoupení mrtvých buněk (% DC). Po dokončení preparace byla 4,9 % ve skupině 1 a 5,21 %
ve skupině 2. Rozdíl v % DC mezi skupinami nebyl signifikantní (p 0.9), (tabulka 4.11).
Distribuce mrtvých buněk po preparaci se lišila individuálně u jednotlivých lamel, ale
nezaznamenali jsme rozdíl mezi oběma skupinami. Procentuelní zastoupení mrtvých buněk po
48 hodinovém uchování v mediu pro tkáňové kultury se snížilo statisticky signifikantně
v obou skupinách. Snížení % DC bylo 3,41 % (p 0,012) ve skupině 1 a 3,51 % (p 0.023) ve
skupině 2. Mezi oběma skupinami nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl (p 0.96). Tímto
experimentem jsme ověřili, že námi navržená technika preparace lamely má relativně malý,

96

nicméně statisticky významný vliv na snížení hustoty endotelu (ECD) a procentuelní
zastoupení mrtvých buněk (% DC).
Zaznamenali jsme také rozdíl v chování rohovek v následujících 48 hodinách po
preparaci dle hodnoty ECD před preparací. Zatímco ve skupině 1 se hodnoty ECD dále
neměnily, ve skupině 2 jsme pozorovali další statisticky významný pokles hustoty ECD.
Z toho důvodu jsme v klinické části práce vybírali tkáně s hodnotou ECD před preparací vyšší
než 2500 bb/mm2. Námi publikované hodnoty jsou tedy plně srovnatelné s výše uvedenými
technikami (Krabcová et al. 2011).

6.4.

Implantace lamely typu DMEK-S a její vliv na ECD v experimentálních

podmínkách
Dalším krokem, kdy dochází ke značnému snížení ECD je samotná implantace lamely
do přední oční komory. V literatuře je popsána celá řada implantačních technik lamel typu
DSAEK. Po zavedení implantace lamely malým řezem Mellesem v roce 2002 (Melles et al.
2002) je lamela téměř výhradě implantována ve složeném nebo srolovaném stavu malým
řezem. Klasickým způsobem takovéto implantace lamely je pomocí pinzety, kdy lamela je
přeložena zhruba v poměru 40:60, nebo 50:50. Tato metoda je označována jako „taco“
technika. Jinou běžně používanou technikou je metoda „glide“, která je podrobně popsána
v kapitole 5.3.3.1. Dalšími metodami, které se v literatuře objevují, je vtažení lamely do oka
pinzetou z protilehlého řezu, nebo vtažení lamely pomocí 10/0 polypropylenového stehu (Van
Cleynenbreugel et al. 2008). Další způsoby, které byly popsány pro implantaci lamel typu
DSAEK je použití Tanova inserčního systému (Khor et al. 2011) nebo Businova injektoru
(Busin et al. 2008). V obou případech je lamela uložena do ochranného injektoru, jeho ústí je
vloženo do přední komory a z protilehlé incise jemnou pinzetou je lamela vsunuta do přední
komory. Nejnověji je k dispozici také jednorázový injektor (Keramed Endoshield injektor) u
kterého je lamela vtlačena do oka pístovým mechanismem, podobně jako u implantace
hydrofilních NOČ.
Nicméně v literatuře bylo doposud publikováno jen velmi málo prací, které by
hodnotily vliv samotné techniky implantace lamely v experimentu. Mehta experimentálně na
modelu porovnal vliv implantace na poškození endotelu u 30 lamel typu DSAEK. 15 rohovek
bylo implantováno technikou taco, 15 technikou glide. Poškození bylo 32 % v první skupině a
9,0 % ve druhé skupině. Rozdíl byl statisticky signifikantní. V klinické části Mehtovy práce,
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kde byly lamely technikou glide implantovány pacientům byl úbytek po 6 měsících 25,3 %
(Mehta et al. 2008). Hwang porovnal velikost poškození endotelu implantované lamely u 3
typů implantačních technik – taco technika, vtažení lamely pinzetou a vtažení stehem. Lamely
byly implantovány do enukleovaného prasečího bulbu. Velikost poškození byla u „taco“
techniky 17,9 %, u techniky vtažení 17,3 % a při použití stehu 18,8 %. Mezi jednotlivými
metodami nenalezli autoři statisticky významný rozdíl (Hwang a Kim 2009). Vliv implantace
na ECD u lamel typu DMEK dle nám dostupných informací doposud publikován nebyl.
V našem soubour jsme ve snaze minimalizovat tlakové a tahové síly na implantovanou
lamelu navrhli techniku hydroimplantace, kdy lamela uložená do plastové cartridge je
vnesena do přední komory proudem tekutiny. V experimentu 4 naší práce jsme u 10 rohovek
zjišťovali průměrné hodnoty poškození endotelu vlivem implantace. Střední hodnota ECD
rohovkových lamel po jejich preparaci a těsně před jejich uložením do cartridge byla 2334 ±
189 bb/mm2. Střední hodnota počtu mrtvých buněk v procentech (% DC) byla 2.14 ± 2.31 a
po experimentální inserci byla 5.48 ± 4.7 %. Poškození indukované insercí bylo v průměru
3,34 ± 3,0 % (Krabcová et al. 2011). To jsou hodnoty nižší než u výše zmíněných autorů. Je
tedy možné říci, že námi navržená technika hydroimplantace lamely typu DMEK-S je v
experimentálních podmínkách velmi šetrná a bezpečná.
Nicméně většina popsaných implantačních technik je hodnocena přímo v klinické
praxi a je sledován úbytek endotelu na transplantovaných lamelách u pacientů ve srovnání
s ECD rohovky dárce před implantací. Na pooperační hustotu endotelu v tomto případě však
má vliv nejenom samotná inserce lamely, ale také další faktory, především chirurgická
manipulace s lamelou v PK, doba přítomnosti vzduchu v PK, eventuelně následné doplňování
vzduchu do PK, velikost implantované lamely atd. Terry udává ztrátu endotelových buněk ve
skupině 49 pacientů 6 měsíců po provedené DSAEK s implantací technikou taco 33 % ± 14 %
a 34 % ± 13 % po 12 měsících (Terry 2009). Busin popisuje při použití svého injektoru u 10
pacientů ztrátu endotelu 20,0 % po 6 měsících, 23,5 % po 12 měsících a 26,4 % po 24
měsících (Busin et al. 2008). Khor při použití Tanova inserčního systému popisuje ztrátu
endotelu 13,1 % po 6 měsících u 20 pacientů a 15,6 % po 12 měsících u 10 pacientů (Khor et
al. 2011). Ham publikovala pooperační ECD u 26 pacientů po DMEK, kdy došlo k poklesu
předoperační ECD dárce 2620 ± 210 bb/mm² na 1850 po 6 měsících a 1680 bb/mm² po 12
měsících u fungujících lamel (Ham et al.2009b). Dapena ze stejné skupiny autorů publikovala
u 120 pacientů úbytek endotelu z předoperační hodnoty 2580 ± 185 bb/mm² na 1310 ± 740
bb/mm² po 12 měsících (Dapena et al. 2011a). Marianne Price publikovala úbytek endotelu
po 6 měsících ve skupině 38 pacientů po DMEK o 32 % ± 20 % (Price et al. 2009).
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V našem souboru 1, kde byla lamela implantována technikou hydroimplantace byly
průměrné hodnoty ECD 6 měsíců po operaci 1109 ± 72 bb/mm2 , rok po operaci 1005 ± 72
bb/mm2 a 2 roky po operaci 989 ± 196 bb/mm2. V souboru 2 kde byla lamela implantována
technikou glide byla hodnota ECD 6 měsíců po operaci 1109±480 bb/mm2, rok po operaci
1040 ± 462, 2 roky po operaci 989 ± 454 bb/mm2. Rozdíl mezi jednotlivými technikami
implantace nebyl statisticky signifikantní. Přesto, že tedy implantace lamely technikou
hydroimplantace je chirurgicky velmi jednoduchá, na nadále ji používáme při našich
operacích, nepodařilo se nám v našem souboru prokázat větší šetrnost této techniky
k endotelu.

6.5.

Technika DMEK-S a její vliv na ECD v klinických podmínkách
Pokud posuzujeme pooperační změny ECD v čase, zaznamenali jsme trvalý malý

pokles hustoty buněk, nicméně tyto změny nebyly statisticky signifikantní. Lze tedy
konstatovat, že po přiložení lamely a vymizení edému epitelu, kdy je již možné měřit hustotu
endotelových buněk rohovky, je hodnota ECD relativně stabilní. Přesto je tento pokles lehce
vyšší než fyziologický pokles endotelu u zdravých jedinců, udávaný okolo 2 % ročně (Cheng
et al. 1985; Rozskovska et al. 2004; Sanchis-Gimeno et al. 2005).
Hodnoty ECD v obou našich souborech byly nicméně ve srovnání s publikovanými
pracemi nižší, a to především ve srovnání s technikami DSAEK, v menší míře také u lamel
typu DMEK (Hjortdal a Ehlers 2009; Terry et al. 2009; Ham et al. 2009b). Vzhledem k tomu,
že jsme v experimentu ověřili, že jak samotná příprava lamely, tak i technika hydroimplantace
mají na snížení ECD relativně velmi malý vliv, je nutné hledat příčinu snížení hustoty
endotelu v dalších krocích při samotné implantaci, především manipulaci v přední oční
komoře. Vliv může hrát i vyšší procento neúplného přiložení lamely a z toho vyplývající
častější doplnění vzduchu do PK v našem souboru. Určitou roli může hrát i menší velikost
implantátu. V našem souboru jsme standardně používali velikost terče průměru 8,0 mm.
V publikovaných pracích, zabývajících se pooperační hustotou endotelu po operaci typu
DMEK, volili autoři velikost dárcovské lamely 9,0-10,0 mm (Ham et al.2009b) respektive 8,5
nebo 9,0 mm (Price et al. 2009).
Také my v současné době již volíme velikost implantátu 9,0 mm, přestože manipulace
s lamelou v přední komoře je lehce obtížnější. Zvětšení průměru implantátu o 0,5 mm
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představuje zvětšení plochy o 13 %. Lze tedy předpokládat adekvátně vyšší množství
transplantovaných endotelových buněk.

6.6.

Technika DMEK-S a její vliv na zrakovou ostrost v klinických

podmínkách
Dalším velice významným faktorem hodnocení úspěšnosti transplantace je
nekorigovaná a korigovaná zraková ostrost. Chen v souboru 150 pacientů po DSAEK udává
po 6 měsících zlepšení UCVA z 0,13 (20/155) na 0,27 (20/73), BCVA z 0,23 (20/86) na 0,53
(20/38), (Chen et al. 2008b). Terry ze stejného týmu udává, že ve skupině 60 pacientů bez jiné
oční komorbidity po provedené DSAEK mělo 12 měsíců po operaci 92 % z nich zrakovou
ostrost lepší než 0,5 a 20 % pacientů mělo zrakovou ostrost 1,0 (20/20) a lepší (Terry et al.
2009). Foster uvádí ve skupině 29 očí u 74 % pacientů bez jiné oční komorbidity BCVA ≥ 0,5
(20/40) 6 měsíců po operaci. (Foster et al. 2012). Price udává ve skupině 35 pacientů po
DSAEK bez onemocnění sítnice, 6 měsíců po operaci, BCVA 0,5 (20/40) u 80 % pacientů
(Price et al. 2008).
Menší počet publikovaných prací hodnotí výsledky zrakové ostrosti u pacientů po
DMEK. Dapena ve svém souboru 96 pacientů bez jiného zrakového postižení a s fungující
lamelou udává 6 měsíců po operaci BCVA 0,5 (20/40) a lepší u 9 % pacientů, visus 0,8
(20/25) a lepší u 73 % pacientů, visus 1,0 (20/20) a lepší u 45 % pacientů (Dapena et al.
2011a). Price publikovala výsledky BCVA v souboru 56 očí bez jiné oční patologie po
provedené DMEK. Střední hodnoty BCVA před operací byla 0,4 (20/50). Po 3 měsících mělo
26 pacientů BCVA 1,0 (20/20), 63 % 0,8 (20/25) a 94 % 0,5 (20/40), (Price et al. 2009). Ham
v souboru 40 pacientů s úspěšně provedeným DMEK udává, že 95 % pacientů mělo BCVA
0,5 a lepší a 75 % pacientů mělo zrakovou ostrost 0,8 a lepší (Ham et al. 2009).
Hodnoty zrakové ostrosti u pacientů po DMEK jsou v publikovaných pracích výrazně
lepší než u pacientů po DSAEK Dvě publikované práce přímo srovnávají pooperační
zrakovou ostrost u metod DSAEK a DMEK. Tourtas porovnal 38 pacientů po DMEK se
skupinou 35 pacientů po provedené DSAEK. 6 měsíců po operaci se zvýšila BCVA z 0,2 (0,7
± 0,48 logMAR) na 0,67 (0,17 ± 0,12 logMAR) ve skupině DMEK. Ve skupině DSAEK se
předoperační BCVA 0,18 (0,75 ± 0,32 logMAR) zvýšila na 0,45 (0,36 ± 0,15 logMAR). U
pacientů po DMEK byla BCVA signifikantně lepší než ve skupině DSAEK (Tourtas et al.
2012). Guerra hodnotil 15 pacientů, u kterých na jednom oku byl proveden DSAEK a na
druhém oku DMEK. Zraková ostrost 12 měsíců po operaci byla ve skupině DMEK 0,83
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(20/24) a ve skupině DSAEK 0,63 (20/32). Rozdíl byl opět statisticky signifikantní (Guerra et
al. 2011). Příčinou jsou velmi pravděpodobně problémy v interface mezi stromatem lamely a
rohovkou příjemce. Jak je viditelné i při vyšetření na ŠL u pacientů po DSAEK, tato plocha
není opticky zcela čistá, na rozdíl od pacientů po operacích typu DMEK. Ferrari zjistili
pomocí konfokální mikroskopie souvislost mezi horší kvalitou interface a nižší zrakovou
ostrostí (Ferrari et al. 2012).
V našem souboru pacientů se UCVA zlepšila z 0,1 (± 0,02) na 0,43 (± 0,04) po 3
měsících, 0,46 (± 0,04) po 6 měsících, 0,52 (± 0,04) po 12 měsících a 0,74 (± 0,1) po 24
měsících. Předoperační BCVA 0,14 (± 0,03) se zlepšila na 0,67 (± 0.04) po 3 měsících, 0,66
(± 0,04) po 6 měsících, 0,72 (± 0,04) po 12 měsících a 0,94 (± 0,11) po 24 měsících. Tyto
výsledky jsou plně srovnatelné s výsledky operací DMEK u jiných autorů a lepší než
výsledky operací typu DSAEK ( Chen et al. 2008b; Terry et al 2009; Dapena et al. 2011a,
Price et al. 2009).
Relativně malý rozdíl mezi nekorigovanou a korigovanou zrakovou ostrostí v našem
souboru (0,46 UCVA oproti 0,66 BCVA po 6 měsících, respektive 0,52 oproti 0,72 po 12
měsících) potvrzuje, že implantovaná hybridní lamela ovlivňuje refrakci pacienta (a tím rozdíl
mezi korigovanou a nekorigovanou zrakovou ostrostí) pouze ve velmi malé míře. Přesné
hodnocení refrakčního vlivu operace je obtížné vzhledem k tomu, že u pacientů před operací
je refrakce výrazně ovlivněna samotným onemocněním rohovky, především edémem
stromatu a epitelu. V našem souboru mělo 6 měsíců po operaci 74 % pacientů sferický
ekvivalent menší nebo roven 1 dioptrii. V porovnání s tím u pacientů po provedené PKP se
velikost pooperačního astigmatismu udává průměrně v rozmezí 4-5 dioptrií (Samples a Binder
1985; Jensen a Maumenee 1974; Perlman 1981).

6.7.

Technika DMEK-S, výskyt a četnost komplikací

Dalším faktorem, který je při posouzení efektivity operace důležitý, je množství
pooperačních komplikací.
Nejčastější pooperační komplikací je prakticky ve všech publikacích udáváno neúplné
přiložení lamely s nutným následným doplněním vzduchu do PK. Villarrubia v souboru 75
očí po DSAEK udává odchlípení štěpu v 17 případech (22,5 %), v 16 případech se autorům
podařilo lamelu přiložit opakovanou aplikací vzduchu do PK (Villarrubia et al. 2011). Shih
v souboru 126 očí po DSAEK odchlípení štěpu u 22 očí (17,5 %). 17 z nich bylo úspěšně
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přiloženo doplněním vzduchu do PK (Shih et al. 2009). Ponchel uvádí neúplné přiložení
lamely v souboru 32 očí po DSAEK u 3 očí (9,5 %), (Ponchel et al. 2009). Suh ve svém
souboru udává četnost odchlípení 23 % (27x ze souboru 118 očí), v 17 případech se podařilo
lamelu přiložit doplněním vzduchu (Suh et al. 2008). Ve srovnání s technikou DSAEK je u
pacientů po DMEK počet decentrací vyšší. Yoeruek udává v souboru 75 očí po DMEK
odchlípení lamely u 23 očí (31 %), (Yoeruek et al. 2012). Price ve skupině 60 očí po DMEK
udává neúplné přiložení s nutným doplněním vzduchu u 38 očí (63 %), (Price et al. 2009).
V našem souboru pacientů jsme zjistili procento neúplného přiložení lamely a s tím
spojenou nutnou opakovanou fixaci lamely pomocí nové bubliny vzduchu (re-bubbling) u 62
% očí v souboru 1. U 12 % očí jsme provedli doplnění vzduchu do přední oční komory
dvakrát, u

4,2 % třikrát a v jednom případě (1,4 %) čtyřikrát. Doplnění vzduchu jsme

prováděli vždy nejprve po týdnu od vlastní operace, vždy za sterilních podmínek na
operačním sále, po otevření původní paracentesy. Načasování léčby odchlípení štěpu 7 den po
operaci bylo zvoleno na základě naší předtím nepublikované empirické zkušenosti.
Předpokládáme, že pozdější re-bubbling může být úspěšnější z důvodu kompletní úpravy
ložiskových lézí endotelu indukovaných chirurgií která je ukončena zhruba týden po preparaci
(Lie et al. 2008; Jacobi et al. 2011). Dalším důvodem může být kompletní vstřebání
případných zbytků viskoelastického materiálu z přední komory.
Ačkoliv nutnost doplnění vzduchu neměla vliv na výslednou zrakovou ostrost a
pooperační hustotu endotelu, a nezaznamenali jsme žádnou pooperační komplikaci, přesto je
nutno považovat vyšší procento re-bubblingu ve srovnání s publikovanými prácemi,
především autorů provádějící DSAEK, za nevýhodu naší metody. Domníváme se, že příčinou
může být nestejnoměrná tloušťka lamely a určitý schod mezi periferní a centrální částí
transplantátu. V tomto prostoru mezi lamelou a rohovkou příjemce může přechodně zůstávat
malé množství komorové tekutiny a zabraňovat tak dokonalému přilnutí v časné pooperační
době.
Z dalších poměrně často se vyskytujících komplikací je primární selhání štěpu. Je to
stav kdy ani po přiložení lamely nedojde k projasnění rohovky. Procento primárního selhání
štěpu se výrazně liší mezi jednotlivými autory, a to jak u operací typu DSAEK tak DMEK.
Villarrubia udává primární selhání štěpu u 5 pacientů (6,7 %) ze souboru 75 očí po DSAEK
(Villarrubia et al. 2011). Shih uvádí primární selhání štěpu u 15 očí (12 %) ze souboru 126 očí
po DSAEK (Shih et al. 2009). Ponchel uvádí ve svém souboru 32 očí s provedeným DSAEK
primární selhání u 3 očí (9,5 %), (Ponchel et al. 2009). Suh v souboru 118 očí po DSAEK
udává primární selhání u 21 očí (17,8 %), (Suh et al. 2008). Ham v souboru 50 očí po DMEK
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udává selhání lamely v 10 případech (20 %), (Ham et al. 2009a). Price v souboru 60 očí po
DMEK udává primární selhání u 5 pacientů (8 %), (Price et al. 2009).
V našem souboru jsme 1 jsme provedli výměnu lamely z důvodu selhání celkem u 16
pacientů. V 10 případech (14 %) se jednalo o primární selhání endotelu, kdy po operaci
nedošlo k vymizení edému epitelu. Výměnu lamely jsme provedli do 3 měsíců po první
operaci. Ve zbylých 6 případech (8,5 %) došlo k přechodnému projasnění rohovky a
následnému opětovnému selhání endotelu. Příčinou byla ve všech těchto případech nízká
hustota transplantovaného endotelu. Počet primárního selhání je tedy srovnatelný
s publikovanými pracemi týkající jak transplantace typu DSAEK tak DMEK.
Relativně často zmiňovanou komplikací po lamelárních transplantacích je také zvýšení
nitroočního tlaku a v některých případech také akutní elevaci tlaku vlivem pupilárního bloku,
způsobeného bublinou vzduchu. Tento stav je také nazýván jako syndrom Urrets-Zavahlia.
Villarrubia uvádí vznik pupilárního bloku u 5 očí v souboru 75 provedených DSAEK
(Villarrubia et al. 2011), Shih uvádí pupilární blok v jednom případě v souboru 126 DSAEK
(Shih et al. 2009), Suh ve 2 případech ze souboru 118 očí po DSAEK (Suh et al. 2008).
Naveiras ve své práci podrobně rozebírá všechny případy zvýšení nitroočního tlaku v souboru
275 pacientů po DMEK. Glaukom autoři zaregistrovali glaukom v 18 případech (6,5 %). U
sedmi očí se jednalo o exacerbaci původního onemocnění, u 11 očí vznikl glaukom de novo.
Ve 2 případech byla nutná antiglaukomová operace (Naveiras et al. 2012).
V našem souboru pacientů jsme zaznamenali elevaci nitroočního tlaku u 18 pacientů
(25,4 %). Syndrom Urrets-Zavahlia jsme v publikovaném souboru pacientů nezaznamenali.
Velmi vzácně ve srovnání s klasickou PKP popisují autoři po lamelárních
keratoplastikách rejekční reakci. Wu udává rejekční reakci v souboru 353 operací typu
DSAEK u 30 pacientů (8,5 %). Ve 22 případech se podařilo rejekční reakci zvládnout
steroidní terapií (Wu et al. 2012). Villarrubia v souboru 75 očí po DSAEK udává rejekční
reakci v jednom případě, tj. 1,3 % (Villarrubia et al. 2011). Shih uvádí rejekci u 2 očí
v souboru 126 pacientů po DSAEK (Shih et al. 2009). Ponchel udává rejekci u 3 pacientů (9,5
%) ze souboru 32 očí (Ponchel et al. 2009). Suh uvádí rejekci v 6 %, 7 pacientů ze souboru
118 očí po DSAEK (Suh et al. 2008). Ve srovnání s tím v publikovaných souborech po
transplantacích typu DMEK jsou rejekční epizody popsány zcela ojediněle. Jeden případ
udává v souboru 141 očí Anshu (Anshu et al. 2012), Dapena udává v souboru 120 očí rovněž
jeden případ endotelové rejekce (Dapena et al. 2011c).
V našem souboru pacientů jsme rejekční reakci nezaznamenali.
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Z dalších velmi vzácných komplikací po lamelárních keratoplastikách byly popsány
vznik kandidové keratitidy v prostoru interface (Lee et al. 2011), choroidální efuse, vrůstání
epitelu (Suh et al. 2008, Shih et al. 2009), endoftalmitida (Shih et al. 2009), cystoidní
makulární edém, odchlípení sítnice (Suh et al. 2008), pozdní ochlípení lamely (Busin a Bhatt
2008).
V našem soubour pacientů jsme takovéto komplikace nezaznamenali.
Porovnáním naší metody s jinými metodami lamelárních transplantací je zřejmé, že
zraková ostrost v našem souboru je lepší než u pacientů po DSAEK a srovnatelná s pacienty
po DMEK. Co se komplikací týče je srovnatelná s metodou DMEK, ve srovnání s metodou
DSAEK jsme zaregistrovali vyšší procento odchlípení sítnice. Největší slabinou naší metody
je nižší pooperační hustota endotelu, a to jak ve srovnání s metodami DSAEK, tak DMEK.
Zjištění příčin tohoto stavu a případně odstranění této slabiny naší metody se v současné době
intenzivně věnujeme.
Rovněž je nutné dále sledovat všechny sledované parametry (ECD, UCVA, BCVA)
v delším časovém období po operaci. V našem souboru pacientů jsme měli možnost sledovat
tyto parametry pouze u malého množství pacientů po dobu delší než jeden rok (18, 24
měsíců). Příčin nízkého počtu pacientů v těchto pooperačních obdobích je několik. Jednak se
jedná často o velmi staré pacienty, kdy dochází k menší ochotě docházet na kontroly, zejména
v případě kvalitního výsledku operace. K tomu může přispívat také často špatná dopravní
dostunost, indikovaní pacienti přijíždějí k operaci prakticky ze všech částí republiky. Nicméně
dalším sledováním a rozšiřováním souboru bude možné v dalším období zhodnotit i funkční
výsledky několik let po operaci.
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7. ZÁVĚR
1. Zadní lamelární keratoplastika je v současné době metoda volby v léčbě endotelových
dysfunkcí různé etiologie.
2. Operační techniku DMEK-S lze označit jako bezpečnou a efektivní metodu k léčbě
endotelových dysfunkcí různé etiologie, kombinující výhody DSAEK a DMEK.
3. Implantační technika hydroimplantace je relativně bezpečná, levná a efektivní metoda
implantace lamely do oka pacienta. Její vliv na pooperační hustotu transplantovaného
endotelu je srovnatelný s klasickými implantačními technikami, jako je například technika
pomocí glide.
4. Nalezení ideálního postupu pro transplantace lamely do oka příjemce s uchováním co
možná nejvyššího počtu transplantovaných endotelových buněk, případně zvýšení ochrany
endotelu v průběhu transplantace a tím snížení počtu re-operací bude cílem dalšího zkoumání
našeho týmu.
Závěrem uvádím odpovědi na cíle disertační práce.
1. Vypracovat nový chirurgický postup přípravy hybridní lamely pro
zadní lamelární keratoplastiku v experimentálních podmínkách –
experiment 1.
Pomocí techniky big bubble se nám podařilo oddělovat DM a endotel od stromatu
rohovky dárcovského terče. Následně bylo možné provést chirurgickou preparaci obou
vrstvev, s ponecháním periferního stromálního lemu. V experimentu jsme prokázali, že je
možné připravit hybridní lamelu pro zadní lamelární keratoplastiku, kombinující výhody
lamely typu DSAEK a DMEK.
2. Ověřit techniku preparace lamely a její vliv na hustotu endotelu
rohovky v experimentálních podmínkách – experiment 2.
V experimentu jsme ověřili, že námi navržená technika preparace lamely má relativně
malý, nicméně statisticky významný vliv na snížení hustoty endotelu (ECD) a zvýšení
procentuelního zastoupení mrtvých buněk (% DC). Nezaznamenali jsme statisticky významný
rozdíl v úbytku ECD bezprostředně po preparaci mezi skupinou rohovek s vysokou hodnotou
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předoperační ECD (nad 2500) a nižší hodnotou předoperační ECD (pod 2500 bb/mm²).
Nicméně jsme zaznamenali rozdíl v chování rohovek v následujícíh 48 hodinách po preparaci.
Zatímco ve skupině rohovek s původní hodnodou ECD nad 2500 se hodnoty ECD dále
neměnily, ve skupině rohovek původně pod 2500 bb/mm² jsme pozorovali další statisticky
významný pokles hustoty ECD.
Způsob přípravy hybridní lamely technikou big bubble jsme úspěšně zavedli jak do
vlastní praxe, tak byla převzata i na dalších pracovištích (MUDr. Pavlína Hrabčíková, FN
Olomouc, MUDr. Pavol Veselý, Vesely OK Bratislava, Slovensko, Francis W. Price MD.
Indianapolis, USA, Lasitha Jayasinghe MD., Colombo, Sri Lanka – vše osobní konzultace).
3. Navrhnout optimální způsob implantace lamely – experiment 3
Vytvořili jsme novou techniku implantace hybridní rohovkové lamely, šetrnou
k endotelu lamely, snižující časovou náročnost operace, bez dodatečných finančních nákladů.
Podařilo se nám navrhnout a sestavit set pro implantaci lamely, kdy lamela je nesena do
přední oční komory proudem tekutiny. Tuto technikou jsme nazvali hydroimplantace.
Veškeré použité materiály jsou standardně dostupné na očních operačních sálech, jejich cena
je relativně nízká. Metoda je technicky velmi jednoduchá a minimalizuje manipulaci s tkání
v průběhu implantace lamely do oka příjemce.
4. Zhodnotit efektivitu a bezpečnost navrženého způsobu implantace
lamely

technikou

hydroimplatnace

v experimentálních

podmínkách – experiment 4
Navržený způsob implantace se v experimentu prokázal jako relativně šetrný, nicméně
jsme zaznamenali statisticky významné zvýšení % DC, v průměru o 3,34 %.
Tuto techniku jsme rutinně zavedli do naší praxe, a to jak u hybridních lamel, tak u lamel typu
DSAEK. Ke většímu rozšíření této techniky mezi oftalmochirurgy bude potřeba další klinické
zhodnocení a větší popularizace mezi oftalmochirurgy
5. Zhodnotit

anatomické

chirurgického

postupu

a

funkční

DMEK-S

na

výsledky

navrženého

souboru

operovaných

pacientů.
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Techniku přípravy hybridní lamely i způsob implantace pomocí proudu vody
(hydroimplantace) jsme úspěšně zavedli do naší praxe. Do současné doby jsme tímto
způsobem operovali více než 400 pacientů. Klinickou úspěšnost jsme hodnotili na souboru
pacientů rohovkové ambulance Oční kliniky FNKV v Praze, kteří přicházeli na pravidelné
kontroly, přičemž průměrná sledovací doba byla 9,8 měsíce. Implantace hybridní lamely se
v klinické praxi ukázala jako relativně jednoduchá a účinná technika k léčbě onemocnění
rohovkového endotelu s vynikající zrakovou rehabilitací. Relativní nevýhodou této techniky
je nižší hustota transplantovaného endotelu a častější parciální odchlípení lamely s nutností
následné chirurgické intervence.
V následujícím období je nutné se věnovat zlepšení manipulace s lamelou v přední
komoře pacienta a odhalení příčiny vyšší frekvence jejího odchlípování.
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8. SOUHRN

Úvod
Selhání funkce rohovkového endotelu, a z toho vyplývající edém rohovky a snížení
transparence rohovky, zůstává stále jednou z hlavních indikací k transplantaci rohovky keratoplastice. Technika zadní lamelární keratoplastiky, která se v oftalmologii ve větší míře
používá v posledních několika letech, se jeví jako vhodná metoda z toho důvodu, že při ní
dochází k výměně pouze postižené části rohovky, případně těsně přiléhajících struktur.
V současné době existuje více chirurgických postupů a modifikací této metody, optimání
chirurgický postup však dosud nebyl stanoven.
Cíl práce
Cílem naší práce bylo: experimentálně zhodnotit a zavést do praxe novou metodu přípravy
lamely; experimentálně zhodnotit a do praxe zavést novou metodu implantace lamely do oka
příjemce; zhodnotit anatomické a funkční výsledky těchto postupů v klinické praxi.
Metodika a materiál
Soubor 1 zahrnuje 71 očí 55 pacientů, kteří podstoupili DMEK-S. Technika použitá
k implantaci lamely do oka byla metoda hydroimplantace. Soubor 2 tvořilo 27 očí 22
pacientů, kteří podstoupili DMEK-S s implantační technikou lamely „glide“. V pooperačním
období jsme sledovali nekorigovanou a nejlépe korigovanou zrakovou ostrost a počet
endotelových buněk rohovky. Klinické výsledky obou souborů jsme navzájem porovnali,
zejména s ohledem na způsob implantace. K hodnocení statistické významnosti výsledků byl
použit jednak párový t-test pro závislé vzorky a dále vícerozměrný test statistické
významnosti (Bonferroniho test).
Výsledky
V souboru 1 byl peroperační úbytek endotelových buněk 43,8 %. Během pooperačního
sledovacího období jsme zaznamenali stabilizaci pooperačních výsledků a nízkou hodnotu
dalšího úbytku endotelií. Rok po operaci byla průměrná hodnota endotelových buněk 1005,4
± 80, 2 roky po operaci 989,0 ± 196. Průměrný počet endotelií, při srovnání se souborem 2
(implantací na glidu) jsme neznamenali statisticky významné rozdíly. V souboru 1 byla po
roce sledování zaznamenána průměrná nekorigovaná zraková ostrost 0,518 ± 0,04, po 2 letech
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0,740 ± 0,1. Nejlépe korigovaná zraková ostrost byla 0,718 ± 0.04 po roce a 0,940 ± 0.1 po
dvou letech sledování.
Závěr
Techniku DMEK-S lze označit jako bezpečnou a efektivní metodu k léčbě endotelových
dysfunkcí různé etiologie, kombinující výhody DSAEK a DMEK. Centrální zóna lamely se
skládá pouze z DM a endotelu, což umožňuje dosažení velmi dobrých výsledků zrakové
ostrosti, periferní stromální lem vytváří oporu pro snažší manipulaci s lamelou během
implantace. Implantační technika pomocí roztoku (hydroimplantace) je relativně bezpečnou,
levnou a efektivní metodou implantace lamely do oka pacienta. Její vliv na pooperační
hustotu transplantovaného endotelu je srovnatelný s klasickými implantačními technikami,
jako je například technika pomocí glide.
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9. SUMMARY

Introduction
The endothelial dysfunction and related corneal oedema with decreased transparency id still
the main indication for keratoplasty. Method of posterior lamellar keratoplasty, which is
popular in oftalmology in last few years, is suitable method because we exchange just the
affected part of the cornea. Nowadays there are more surgical ways and modalities of the
technique, but the best way has not been established yet.

Purpose
Purpose of our study was: to evaluate and analyze the efficacy of new technique of lamella
preparation, to evaluate new method of lamela implantation and to analyse anatomical
outcomes in experiment and clinical outcomes in practice.

Materials and methods
Group 1 involves 71 eyes of 55 patients, who underwent posterior lamellar keratoplasty with
implantation of a hybrid lamella DMEK-S using a hydroimplantation. In group 2 were
enrolled 27 eyes of 22 patients, who underwent posterior lamellar keratoplasty with
implantation of a hybrid lamella DMEK-S using glide. In the postoperative period, we
evaluated corrected and uncorrected visual acuity and corneal endothelial density. We
analyzed and compared clinical outcomes of both groups and we focused especially on the
method of implantation. Student t test and Bonferroni test were used for all statistical analysis.

Results
The rate of endothelial cell loss caused by surgery was 43.8 % in group 1. During follow-ups
we observed the stabilization of postoperative findings, or at most a very low rate of corneal
endothelial cell loss. The mean endothelial cell density one year postoperatively was 1005,4±
80 and 989,0 ± 196 two years postoperatively. The comparison of endothelial cell loss
between group 1 and 2 was not realized as statistically significant. In group 1 the mean
UCVA was 0.518 ± 0.04 12 months after surgery and 0.74 ± 0.10 24 months after surgery.
The mean BCVA was 0.718 ± 0.04 12 months after surgery and 0.940 ± 0.1 24 months after
surgery.
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Conclusion
DMEK-S is a safe and effective method of treating the endothelial dysfunction of various
etiologies. It combines the advantages of DSEK/DSAEK and DMEK. The central zone of
bare Descemets membrane and endothelium allows very good visual outcomes to be
achieved, and the peripheral rim allows better manipulation of the lamella during its
implantation. The hydroimplantation seems to be a safe, low-cost and effective method of
implantation and is gentle on the endothelium.
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11. PŘILOHY
11.1. Seznam použitých zkratek

ATP

Adenosine-5'-triphosphate

Adenosin-5-trifosfát

BCVA

Best corrected visual acuity

Nejlépe korigovaná zraková ostrost

BK

Bullous Keratopahty

Bulózní keratopatie

DM

Descemet´s membrane

Descemetova membrána

DLEK

Deep lamellar endothelial
keratoplasty

Hluboká lamelární endotelová
keratoplastika

DMEK

Descemet´s membrane endothelial
keratoplasty

Endotelová keratoplastika
s transplantací Descemetovy
membrány (bez přilehlého
stromatu rohovky)

DMEK-S

Descemet´s membrane endothelial
keratoplasty with periferal stromal
support

Endotelová keratoplastika
s transplantací Descemetovy
membrány s oporou stromatu v
periferii

DSAEK

Descemet stripping automated
endothelial keratoplasty

Automatizovaná endotelová
keratoplastika se sloupnutím
endotelu

DSEK

Descemet stripping endothelial
keratoplasty

Endotelová keratoplastika se
sloupnutím endotelu
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CHED

congenital hereditary endothelial
corneal dystrophy

kongenitální hereditární endotelová
dystrofii rohovky

ECD

Endothelial cell density

Hustota endotelových buněk

FECD

Fuchs´ endothelial corneal
dystrophy

Fuchsova endotelová dystrofie
rohovky

FemtoDSAEK

Descemet stripping automated
endothelial keratoplasty assisted by
femtosecond laser

ICE

Iridocorneal endothelial syndrom

Automatizovaná endotelová
keratoplastika se sloupnutím
endotelu s použitím
femtosekundového laseru
Iridokorneální endotelový syndrom

NOČ

Intraocular lens

Nitrooční čočka

PK

Anterior chamber

Přední (oční) komora

PKP

Perforating keratoplasty

Perforující keratoplastika

PPCD

Posterior polymorphous
dystrophy

TASS

Toxic anterior segment syndrom

Toxický syndrom předního
segmentu

TECD

Toxic endothelial cell destruction
syndrome

Syndrom toxické destrukce
endotelových buněk

UCVA

Uncorrected visual acuity

Nekorigovaná zraková ostrost

XECD

X –linked endothelial corneal
dystrophy

Endotelová dystrofie vázaná na
chromozom X

% DC

% of death cells

% mrtvých buněk

corneal Zadní polymorfní dystrofie
rohovky
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