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SOUHRN 
 
Modifikace léčby progredujícího keratokonu zesíťováním kolagenu rohovky 
pomocí riboflavinu a UVA záření. 
 

Úvod: Cílem mé práce je porovnání modifikace léčby progredujícího keratokonu 
zesíťováním kolagenu rohovky pomocí riboflavinu a UVA záření. 
 
Metodika: Soubor retrospektivní studie zahrnuje celkem 35 očí 28 pacientů, kteří 
podstoupili na našem pracovišti corneal cross-linking. Soubor tvoří dvě skupiny. 
Skupina A zahrnuje 15 očí s abrazí epitelu rohovky v dolní polovině velikosti  
8 mm. Skupina B zahrnuje 20 očí s plošním odstraněním epitelu rohovky 
kruhovitého tvaru velikosti 8–9 mm. Postup při provedení zesíťování rohovky byl 
v obou skupinách stejný. Sledovací doba skupiny A i skupiny B je jeden rok po 
provedení CXL.  
 
Výsledky: Pro vyhodnocení výsledků zákroku se sledovaly, porovnávaly  
a vyhodnotily následující parametry: rychlost hojení rohovkového epitelu, intezita 
vnímání bolesti po odstranění epitelu, přítomnost Vogtových strií, korneální 
zkalení (haze) a jeho perzistence, počet endotelových buněk (ECC), 
nekorigovaná zraková ostrost (UCVA), nejlépe korigovaná zraková ostrost 
(BCVA), objektivní sférická a cylindrická refrakce, osa astigmatismu. 
Na Pentacamu se sledovaly: keratometrie v plochém a strmém meridiánu  
(K1, K2) a změny v nejstrmějším místě rohovky (Kmax), elevace přední (EF)  
a zadní plochy (EB) rohovky, tloušťka rohovky v nejtenčím místě (CCT), centrace 
apexu keratokonu pomocí os x a y ve vztahu k hodnotám Kmax  a pachymetrické 
hodnotě nejtenčího místa na rohovce a změny na sagitálním zobrazení přední 
plochy rohovky (SCF). Dále se sledovala korelace hodnot K1,K2, astigmatismu 
přední plochy rohovky a jeho osy získaných měřením na jednotlivých 
topografických systémech před zesíťováním rohovky a 1 rok po něm. 
 
Závěr: Retrospektivní výsledky mé práce ukazují, že částečné i úplné odstranění 
epitelu je vhodné při zesíťování kolagenu rohovky s cílem zastavit progresi 
keratokonu, remodelovat tvar rohovky a udržet zrakovou ostrost pacienta.  
 
Klíčová slova: keratokonus, corneal cross-linking, abraze epitelu,”epitel-off”, 
“epitel-on” 
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SUMMARY 
 

The treatment modification of progressive kretoconus using the corneal 
collagen cross-linking with riboflavin and UVA irradiation. 
 
Aim: The aim of the study is comparison of the treatment modification of 
progressive kretoconus using the corneal collagen cross-linking with riboflavin 
and UVA irradiation. 
 
Methods: The retrospective study of 35 eyes of 28 patients, who underwent the 
corneal cross-linking in our clinic. The study group included two groups.  
Group A included 15 eyes with the epithelium removal in the lower part of the 
cornea. Group B comprises 20 eyes with the circular shape corneal epithelium 
removal of size 8-9 mm.	  The performance of corneal cross-linking in both groups 
was the same. One year of follow up of both after CXL. 
 
Results: To evaluate the results of CXL the following parameters were 
measured and compared: corneal epithelium healing, the pain intensity after 
removal of the epithelium, the Vogt striae presence, presence and persistence of 
corneal opacification (haze), endothelial cell count, uncorrected visual acuity 
(UCVA), best corrected visual acuity (BCVA), objective refraction and flat axis of 
astigmatism. 
Pentacam measurements were evaluated: flat and steep keratometry, 
(K1, K2), maximum simulated keratometry, (Kmax), elevation front (EF) and 
elevation back (EB), corneal pachymetry in thinnest location (CCT), apex 
centration with x a y axis measurement and sagittal curvature front changes 
(SCF). Followed correlation of flat and steep keratometry K1,K2, astigmatism and 
the flat axis of astigmatism were measured in different corneal topographic 
systems before and one year after CXL. 
 
Conclusion: The results of my retrospective study reveals, the partial and total 
epithelium removal is appropriate in corneal cross-linking to stop progression of 
keratoconus, to remodelate corneal shape and to stabilize patient`s visual acuity.  
 
Key words: keratoconus, corneal cross-linking, epithelium removal, 
”epithelium-off”, “epithelium-on” 
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
 
 
Změny biomechanických vlastností rohovky hrají důležitou roli v patogenezi 
ektatických onemocnění rohovky. Zesíťování (cross-linking) kolagenu rohovky 
(CXL) představuje slibnou techniku, která zpomaluje nebo dokonce zastavuje 
progresi ektatických patologií rohovky. V rámci tohoto výkonu se aplikuje 
riboflavin (vitamin B2) v kombinaci s ultrafialovým zářením typu A (UVA, 370 nm). 
Tato interakce vyvolává tvorbu reaktivních forem kyslíku, které vedou k vytvoření 
dalších kovalentních vazeb mezi molekulami kolagenu a k následnému 
biomechanickému zpevnění rohovky. CXL představuje jediný etiopatogenetický 
přístup v léčbě ektatických onemocnění, který může zpomalit nebo zastavit 
proces destabilizace rohovky, jinak vedoucí k potřebě keratoplastiky. I přes 
slibné výsledky je technika CXL spojena s různými otazníky, včetně dlouhodobé 
bezpečnosti a délky trvání stabilizačního účinku.  
Zesíťování kolagenu rohovky použitím standardního protokolu „epitel-off“, 
původně popsaným v roce 2003 Wollensakem je účinný při zastavení progrese 
onemocnění. I přesto, že je tato metoda obecně bezpečná,131,71,204,93 po 
standardní epitel-off CXL je vidět i řada komplikací.123,149,121,46,154,55,136 
Transepiteliální metoda slibuje nesporné výhody nebolestivé rehabilitace zraku  
a redukci komplikací souvisejících s odstraněním epitelu ve srovnání se 
standardním „epitel-off“ ošetřením. Zda transepiteliální CXL může poskytnout 
podobné výsledky zesíťování rohovky jako standardní provedení, CXL zůstává  
i nadále jednou z velkých otázek.  
V této přehledové práci budou popsány modifikace léčby progredujícího 
keratokonu zesíťováním kolagenu rohovky pomocí riboflavinu a UVA záření. 
 
 
CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE 
 
 
Cílem mé dizertační práce je porovnání jednotlivých parametrů u modifikace 
léčby progredujícího keratokonu zesíťováním kolagenu rohovky pomocí 
riboflavinu a UVA záření. U našich pacientů s progredujícím keratokonem byl 
corneal cross-linking proveden s odstraněním epitelu. Naším cílem bylo srovnání 
účinků modifikace provedení CXL a vyhodnotit bezpečnost, topografickou  
a funkční stabilizaci rohovky po zákroku. U pacientů jsme hodnotili topografické 
změny rohovky před a po zákroku.  
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Před provedením zákroku a po něm jsme na pravidelných kontrolách 
zaznamenali objektivní refrakci a keratometrické údaje na autorefraktometru, 
nekorigovanou a nejlépe korigovanou zrakovou ostrost, topografii rohovky 
přístrojem Pentacam a přístrojem Keratograph, počet endotelových buněk  
a rychlost hojení rohovkového epitelu. 
Vyhodnotili jsme korelaci příslušných topografických výsledků získaných 
Scheimpflugovým zobrazením na Pentacamu a zobrazením na bázi Placidova 
disku na přístroji Keratograph jeden rok po provedení zákroku.   
Na Pentacamu jsme hodnotili změnu maximální simulované keratometrické 
hodnoty (Kmax), průměrné hodnoty keratometrie (K1 a K2), elevační změny 
předního a zadního povrchu rohovky za 12 měsíců po operaci, změny 
pachymetrie v nejtenčím míste na rohovce a topografický pohyb centra rohovky 
před zákrokem a po něm. Vliv UVA záření na endotel rohovky jsme hodnotili 
sledováním počtu endoteliálních buněk před CXL a rok po operaci.  
Vzhledem k provedení CXL s odstraněním epitelu rohovky lze očekávat různé 
hojení epitelu. U pacientů v obou skupinách jsme srovnávali rychlost hojení 
epitelu, stupeň bolesti a četnost výskytu komplikací. 
 
 
MATERIÁL A METODIKA 
 
 
Sledované parametry a statistická analýza dat 
Pro vyhodnocení výsledků zákroku se sledovaly, porovnávaly a vyhodnotily 
následující parametry: rychlost hojení rohovkového epitelu, intezita vnímání 
bolesti po odstranění epitelu, přítomnost Vogtových strií, korneální zkalení  
(haze) a jeho perzistence, počet endotelových buněk (ECC), nekorigovaná 
zraková ostrost (UCVA), nejlépe korigovaná zraková ostrost (BCVA), objektivní 
sférická a cylindrická refrakce, osa astigmatismu. 
Na Pentacamu se sledovaly: keratometrie v plochém a strmém meridiánu  
(K1, K2) a změny v nejstrmějším místě rohovky (Kmax – maximální simulované 
keratometrické hodnoty), elevace přední (EF) a zadní plochy (EB) rohovky, 
tloušťka rohovky v nejtenčím místě (CCT), centrace apexu keratokonu pomocí os 
x a y ve vztahu k hodnotám Kmax a pachymetrické hodnotě nejtenčího místa na 
rohovce a změny na sagitálním zobrazení přední plochy rohovky (SCF). Dále se 
sledovala korelace hodnot K1,K2, astigmatismu přední plochy rohovky a jeho osy 
získaných měřením na jednotlivých topografických systémech před zesíťováním 
rohovky a 1 rok po něm. 
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Předoperační a pooperační data byla vyhodnocena pomocí statistických 
programů NCSS 9 a Statistica. Data jsou prezentována v tabulkách průměrem, 
směrodatnou odchylkou, mediánem, minimem a maximem. Ke grafické 
prezentaci byl použit krabičkový a bodový graf. K porovnání obou typů operací  
a jejich vlivu byla použita analýza rozptylu s opakovanými měřeními s post-hoc 
Fisherovým LSD testem, neparametrická Friedmanova ANOVA, dvouvýběrový  
t-test a jeho neparametrické alternativy (Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov 
test), párový t-test a neparametrický Wilcoxonův test. K vyhodnocení lineární 
souvislosti byl použit Spearmanův koeficient pořadové korelace. Stanovená 
hladina významnosti byla P<0,05.  
 
Soubor pacientů 
V naší retrospektivní, nerandomizované studii bylo do souboru zařazeno 35 očí 
s progresivním keratokonem, který byl rozdělěn do skupiny A a skupiny B podle 
tvaru a velikosti epitelové abraze. Skupina A zahrnuje 15 očí s abrazí epitelu 
rohovky v dolní polovině velikosti 8 mm. Skupina B zahrnuje 20 očí s plošním 
odstraněním epitelu rohovky kruhovitého tvaru velikosti 8–9 mm. Postup při 
provedení zesíťování rohovky byl v obou skupinách stejný. Sledovací doba 
skupiny A i skupiny B je jeden rok po provedení CXL.  
 
Provedení CXL 
Corneal cross-inking je ambulantní zákrok, který se provádí za sterilních 
podmínek na operačním sále. “Epitel-off” CXL jsme prováděli podle 
Drážďanského protokolu. Na ozáření rohovky jsme použili ozařovací systém  
UV-XTM 1000, IROC GmbH, Curych, Švýcarsko. Tento ozařovací přístroj 
poskytuje homogenní ozařovací sílu 3 mW/cm2 na kruhovou plochu rohovky  
o průměru 8 mm. Ozařovaná je pouze centrální plocha rohovky.  
Třicet minut před provedením corneal cross-linkingu jsme pacientovi podali léky 
proti bolesti. Poté jsme aplikovali 2 % pilokarpin kapky z důvodu snížení 
tepelného a fotochemického účinku UVA záření na ochranu čočky a sítnice před 
poškozením z ozáření. Ke znecitlivění rohovky jsme aplikovali lokální instilační 
anestezii ve formě kapek, jako lokální anestetikum jsme použili  
0,4 % oxybuprocain (Benoxi kapky). Po znecitlivění rohovky jsme nasadili 
rozvěrač víček a odstranili epitel rohovky ve skupině A v její dolní polovině  
a ve skupině B cirkulárně na ploše o průměru 8,0 mm. Po odstranění epitelu 
jsme změřili tloušťku rohovky ultrazvukovou pachymetrií. Jako fotosenzibilizační 
látka se používá 0,1 % riboflavin. Riboflavin jsme aplikovali na rohovku během  
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30 minut každé dvě minuty. Po nasycení stromatu rohovky jsme odstranili 
rozvěrač víček a znovu změřili její tloušťku v předpokládaném nejtenčím místě. 
Výsledky pachymetrického měření jsou rozhodující pro volbu osmolarity roztoku 
riboflavinu k saturaci rohovky. Bezprostředně před ozářením jsme znovu změřili 
tloušťku rohovky. Po nasycení rohovky riboflavinem jsme kontrolovali jeho 
přítomnost v přední komoře pomocí štěrbinové lampy s modrým filtrem. 
Deepitelizovanou centrální plochu rohovky jsme ozářili UVA zářením o vlnové 
délce 370 nm a intenzitě 3 mW/cm2. Během ozařování jsme na rohovku 
aplikovali riboflavin ve formě kapek každé tři minuty. Ozařování trvá 30 minut. 
Pooperačně jsme pacientovi nasadili terapeutickou kontaktní čočku, kterou jsme 
ponechali až do ukončení epitelizace rohovky v obou skupinách. Pacienti od 
prvního dne po operaci užívali kombinovaný preparát Tobradex ve formě kapek  
a umělé slzy. Po reepitelizaci rohovky jsme pokračovali v lokální kortikosteroidní 
léčbě Dexamethasonem po dobu čtyř týdnů. Do reepitelizace rohovky jsme 
pacienty sledovali denně průměrně 3-5 dní.Další kontroly byly provedeny 1, 3, 6 
a 12 měsíců po zákroku, následně pacienti přicházeli na kontrolu po jednom 
roce.  
 
 
VÝSLEDKY 
 
 
Skupina A 
Průměrná doba hojení rohovkového epitelu po abrazi ve skupině A byla 
2,00±0,65 dní, byl nalezen statisticky významný rozdíl. Intenzita vnímání bolesti 
ve skupině A byla průměrně na stupni 2,26±0,70. Byl nalezen statisticky 
významný rozdíl. Po CXL došlo ke snížení počtu endoteliálních buněk o 2,4 %, 
Pokles byl statisticky významný. Rok po CXL nedošlo ke zlepšení nekorigované 
zrakové ostrosti UCVA, nekorigovaná zraková ostrost zůstala stabilní. Průměrná 
hodnota nejlépe korigované zrakové ostrosti v brýlové korekci se rok po CXL 
nezměnila a zůstala stabilní. Nebyl nalezen statisticky významný rozdíl. 
V refrakci došlo k myopickému posunu v hodnotách sférické dioptrie průměrně  
o 0,24 D. Tento rozdíl nebyl statisticky významný. Průměrná hodnota 
astigmatismu rok po CXL narostla o 0,71 Dcyl. Nebyl nalezen statisticky 
významný rozdíl. Průměrná hodnota ploché osy astigmatismu se změnila rok  
po CXL ve skupině A o 7,4 stupně. Nebyl nalezen statisticky významný rozdíl. 
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Topografické změny  
Tloušťka rohovky v nejtenčím místě rok po CXL zůstala stejná. Nebyl nalezen 
statisticky významný rozdíl. Lokalizace nejtenčího místa na rohovce se rok po 
léčbě posunula o 0,12 mm nazálně a o 0,04 mm směrem dolů. Nebyl nalezen 
statisticky významný rozdíl. Průměrná hodnota keratometrie v plochém 
meridiánu K1 rok po CXL zůstala stabilní. Průměrná hodnota keratometrie ve 
strmém meridiánu K2 rok po CXL narostla o 0,5 D. Průměrná hodnota maximální 
simulované keratometrie Kmax rok po CXL zlepšila o 0,66 D. Pro K1, K2 a Kmax 
nebyl nalezen statisticky významný rozdíl. Apex keratokonu se rok po léčbě 
posunul o 0,06 mm nazálně a o 0,05 mm nahoru. Nebyl nalezen statisticky 
významný rozdíl. Průměrná hodnota elevační změny předního povrchu v centru 
v 3mm zóny po CXL narostla o 0,8 µm. Průměrná maximální hodnota Kmax 
elevační změny předního povrchu v 3mm zóně rok po CXL poklesla o 9,8 µm. 
Průměrná hodnota elevační změny zadního povrchu v centru v 3mm zóně po 
CXL narostla o 3,5 µm. Průměrná maximální hodnota Kmax elevační změny 
zadního povrchu v 3mm zóně po CXL poklesla o 9,2 µm. Pro elevační změny 
předního a zadního povrchu rohovky nebyl nalezen statisticky významný rozdíl. 
Průměrná hodnota centrální keratometrie předního povrchu na sagitálním 
zobrazení rok po CXL narostla o 0,87 D. Průměrná hodnota maximální 
keratometrie Kmax předního povrchu na sagitálním zobrazení narostla o 0,32 D. 
Nebyl nalezen statisticky významný rozdíl. 
Hodnoty keratometrií K1 a K2 silně korelují v obou skupinách. Hodnota 
astigmatismu však již vykazuje slabou korelaci, stejně jako osa astigmatismu a to 
v obou dvou skupinách.(A1- T1axflat/P1axflat: 0,73 (p=0,00293), A2:T1K1/P1K1: 
0,95 (p<0,001), A3 -T1K2/P1K2: 0,92 (p<0,001), A4 -T1ast/P1ast: -0,44 (0,119)). 
 
Skupina B 
Průměrná doba hojení rohovkového epitelu po abrazi ve skupině B byla 
3,85±0,74 dní. Intenzita vnímání bolesti byla na stupni 3,40±0,75. Byl nalezen 
statisticky významný rozdíl. Byl zaznamenán pokles počtu endoteliálních buněk  
o 2,8 %. Rozdíl nebyl statisticky významný. Rok po CXL se nekorigovaná 
zraková ostrost UCVA zlepšila o 1 řádek Snellenových optotypů. Průměrná 
hodnota nejlépe korigované zrakové ostrosti v brýlové korekci rok po CXL 
zůstala stabilní. Nebyl nalezen statisticky významný rozdíl. Došlo ke zlepšení 
myopie průměrně o 0,8 D. Rozdíl nebyl statisticky významný. Průměrná hodnota 
astigmatismu rok po CXL narostla o 0,23 Dcyl. Nebyl nalezen statisticky 
významný rozdíl. Průměrná hodnota ploché osy astigmatismu se změnila rok po 
CXL o 7 stupňů. Nebyl nalezen statisticky významný rozdíl. 
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Topografické změny  
Tloušťka rohovky v nejtenčím místě rok po CXL poklesla o 17,7 µm. Lokalizace 
nejtenčího místa se rok po CXL posunula 0,08 mm nazálně a o 0,13 mm nahoru. 
Nebyl nalezen statisticky významný rozdíl. Hodnoty keratometrie v plochém 
meridiánu K1 se rok po CXL zlepšila o 0,31 D. Hodnoty keratometrie ve strmém 
meridiánu K2 se rok po CXL zlepšila o 0,1 D. Průměrná hodnota maximální 
simulované keratometrie Kmax rok po CXL narostla o 0,69 D. Pro K1, K2 a Kmax 
nebyl nalezen statisticky významný rozdíl. Apex keratokonu se rok po CXL 
posunul přesně do středu rohovky a o 0,06 mm nahoru. Nebyl nalezen statisticky 
významný rozdíl. Průměrná hodnota elevační změny předního povrchu v centru 
v 3mm zóny po CXL poklesla o 0,6 µm. Průměrná maximální hodnota Kmax 
elevační změny předního povrchu v 3mm zóně rok po CXL poklesla o 0,3 µm. 
Průměrná hodnota elevační změny zadního povrchu v centru v 3mm zóny po 
CXL poklesla o 3 µm. Průměrná maximální hodnota Kmax elevační změny 
zadního povrchu v 3mm zóně po CXL poklesla o 6,1 µm. Průměrná hodnota 
centrální keratometrie předního povrchu na sagitálním zobrazení rok po CXL 
poklesla o 0,72 D. Průměrná hodnota maximální keratometrie Kmax předního 
povrchu na sagitálním zobrazení poklesla o 0,44 D. Nebyl nalezen statisticky 
významný rozdíl. Hodnoty keratometrií K1 a K2 silně korelují v obou skupinách. 
Hodnota astigmatismu však již vykazuje slabou korelaci, stejně jako osa 
astigmatismu a to v obou dvou skupinách. (B1 -T1axflat/P1axflat:0,56 (0,0287), 
B2 -T1K1/P1K1: 0,87 (p<0,001), B3 -T1K2/P1K2: 0,91 (p<0,001),  
B4 -T1ast/P1ast: -0,66 (0,00726)).  
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  skupina A     skuina B     
  předCXL 12M po CXL P  předCXL 12M po CXL P 
  průměr±SD průměr±SD   průměr±SD průměr±SD   
UCVA (decimální) 0,37±0,28  0,34±0,29 0 0,38±0,29  0,42±0,28  0 
BCVA (decimální) 0,86±0,24  0,86 ± 0,23  0 0,85±0,21  0,84±0,2  0 
D -2,4 ± 2,79 -2,74 ± 1,64  0 -3,97± 3,33  -3,17 ± 2,43 0 
Dcyl -2,53 ± 2,15  -3,24 ± 2,92 0 -2,26± 1,81 -2,49 ± 1,72 0 
AX 107,4 ± 56,5 114,8 ± 62,7 0 89, 7± 57,3 96,7 ± 56, 6 0 
CCT 464,4±34,9  461,7±35  0 470,4±32,1  452,7±34  0 
osa x (CCT) 0,22±0,45 0,1±0,57 0 0,00±0,57 –0,08±0,48   
osa y (CCT) –0,54±0,19 –0,58±0,21 0 –0,62±0,24 –0,49±0,39   
K1 45,58±4,25 45,56±4,48  0 44,78 ±3,44  44,2±3,2  1 
K2 49±4,9 49,5±5,7 0 48,1±4,7 48±5,1  0 
Kmax 54,73±7,32  54,07±8,10  0 54,14±6,80  54,83±4,91 0 
osa x (Kmax) 0,17±0,19 0,11±0,18 0 –0,15±0,5 0,00±0,21 0 
osa y (Kmax) –1,48±0,58 –1,43±0,6 0 –1,21±1,07 –1,15±0,89 0 
elevace front centre 6,5±8,5  7,3±6,2  0 15,8±13,5  15,2±13,4  0 
elevace fornt Kmax 20,9±16,2  11,1±11,4  0 11,2±8,1  10,9±9,5 0 
elevace back centre 8,9±12,8  12,4±11,9  0 24,7±18,1  21,7±19,4  0 
elevace back Kmax 27,1±19,5  17,9±18  0 17±23,3  10,9±20,6  0 
sagital fornt centre 47,74±4,46  48,61±5,8  0 48,48±6,25  47,76±5,57  0 
sagital fornt Kmax 53,66±6,22  53,98±6,76  0 52,74±6 52,3±5,59  0 

 
Tab. 1  Sledované parametry, skupina A a skupina B, před a rok po CXL 

 

SD = směrodatná odchylka, P = pravděpodobnost, UCVA = nekorigovaná zraková ostrost, BCVA 
= nejlépe korigovaná zraková ostrost, D = sférická dioptrie, Dcyl = cylindrická dioptrie, AX = 
plochá osa astigmatismu, CCT = tloušťka rohovky v nejtenčím místě, Osa x a y (CCT) =  osa x a 
y ve vztahu k pachymetrické hodnotě v nejtenčím místě, K1 = keratometrie v plochém meridiánu, 
K2 = keratometrie v strmém meridiánu, Kmax  = keratometrie v nejstrmějším místě rohovky 
(maximální simulovaná keratometrie), Osa x a y (Kmax)  = osa x a y ve vztahu k maximální 
simulované keratometrii, EFC = elevační změny předního povrchu rohovky v centru 3mm zóny, 
EFK = maximální hodnoty elevační změny předního povrchu rohovky, EBC = elevační změny 
zadního povrchu rohovky v centru 3mm zóny, EBK = maximální hodnoty elevační změny zadního 
povrchu rohovky, SFC = hodnoty centrální keratometrie na sagitálním zobrazení předního 
povrchu rohovky, SFK = hodnoty maximální keratometrie na sagitálním zobrazení předního 
povrchu rohovky,  

 ⋆ statisticky signifikantní rozdíl (p<0,05) 
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DISKUZE 
 
 
Keratokonus pořád patří mezi hlavní indikace k transplantaci rohovky. Léčba 
zesíťováním kolagenu rohovky je zaměřena na patogenetické příčiny keratokonu 
a mění vnitřní biomechanické vlastnosti kolagenu rohovky.  
Klinické studie potvrdily dobré výsledky první studie z roku 2003.211 Šestileté 
výsledky z Drážďan ukázaly dlouhodobý účinek léčby CXL, který je založen  
na biomechanickém zesíťovacím efektu a reakci hojení ran.  
Hlavním a nejdůležitějším účinkem zesíťování kolagenu rohovky je zastavení 
progrese keratokonu. Mírné zploštění nebo dokonce „push-up“ efekt konu lze 
pozorovat až u 50 % léčených pacientů v následujících měsících po zesíťování, 
pravděpodobně v důsledku remodelace rohovky. Také byla prokázána 
bezpečnost této minimálně invazivní metody. CXL má nesporně i ekonomické  
a osobní výhody. Životní ekonomická zátěž pacientů s keratokonem není 
zanedbatelná. Průměrné trvání onemocnění je více než 37 let. V roce 2007 byl  
v USA odhadovaný eknomický dopad těchto nákladů v kontextu jiných chorob 
zahrnujících zhoršení zraku (věkem podmíněná makulární degenerace, šedý 
zákal, diabetická retinopatie, glaukom a refrakční vady) na 51,4 miliard dolarů.153 
I přesto, že je tato metoda obecně bezpečná,131,71,204,93 po standardní, „epitel-off“ 
CXL je vidět i řada komplikací.123,149,121,46,154,55,136 A právě kvůli snížení rizika 
pooperačních komplikcí byla zavedena transepiteliální metoda CXL. 
Zda transepiteliální CXL může poskytnout podobné výsledky zesíťování rohovky 
jako standardní provedení CXL zůstává, i nadále jednou z velkých otázek.  
Mezi nesporné výhody transepiteliální CXL patří nebolestivost, nížší riziko 
infekce rohovky a urychlení hojení epitelu.  
Raiskup ve své práci146 uvádí několik studií porovnávajících “epitel-off”  
a “epitel-on” CXL. Tyto četné studie ukazují nižiší účinnost “epitel-on” CXL  
a progresi keratokonu 12 měsíců po „epi-on“ CXL a potřebu opakování léčby 
pomocí “epi-off” CXL. Dosud bylo zaznamenáno jen několik případů selhání 
léčby s probíhající progresí keratokonu. Je třeba očekávat, že bude určitá 
skupina pacientů s keratokonem, u kterých zesíťovací účinek CXL může být 
nedostačující k zabránění progrese onemocnění a léčení se bude muset 
opakovat. Pokud jde o závažné komplikace, např. těžké infekce, perforace, jizvy 
atd., většina z nich je důsledkem pooperační péče při použití kontaktní čočky  
a protizánětlivých kortikosteroidních a nesteroidních léků nebo důsledkem 
tloušťky stromatu menší než 400 µm. Tato fakta ale nejsou součástí 
standardního protokolu CXL.  
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Hojení epitelu, bolestivost 
Rohovka je často vystavena škodlivým vlivům vnějšího prostředí (mechanické 
poškození, poleptání, ozáření), a tak dochází k poškození její tkáně. Poškozený 
povrch rohovky má schopnost reparace z tzv. kmenových limbálních buněk. 

Pečlivý a opatrný pooperační management je klíčem ke snížení rizika závažných 
komplikací po CXL. Pacienti musí být kontrolováni každý den, dokud epitel 
rohovky není úplně zhojen. Průměrná doba hojení rohovkového epitelu je  
3–4 dny. 
Pokud jde o bezpečnost, je metoda „epitel-off“ spojována s řadou komplikací, 
které byly popsány především v případě kazuistik. Dostupné údaje z klinických 
studií jasně ukazují přínos „epitel-off“ metody pro zvýšení biologické dostupnosti 
riboflavinu na svém cílovém místě a zvýšení hloubky a velikosti zesíťovacího 
účinku. Podle našich výsledků můžeme říct, že s větší plochou odstranění 
rohovkového epitelu se signifikantně prodloužila i doba hojení epitelu a intenzita 
vnímání bolestivosti zákroku. 
Několik linií důkazů podporuje konvenční praxi odstranění epitelu rohovky při 
provádění CXL. Nicméně definitivní odpověď na to, zda se jedná o zásadní  
krok v protokolu léčby, bude záviset na údajích z dlouhodobých studií dále 
léčených očí. 
 
Korneální zkalení a jizvení 
Standardní CXL je minimálně invazivní postup. Přechodné zkalení rohovky 
(haze) je poměrně častý vedlejší účinek CXL a odráží proces hojení rohovky. 
Mezi obvyklé potíže po běžném CXL patří halo a noční glare během prvních  
tří měsíců v důsledku pseudohaze v předním stromatu, který je způsoben 
především lakunárním edémem a po několika měsících dojde k jeho spontánní 
regresi.121,123  
Je dobře známo, že haze související s CXL je odlišný od haze v souvislosti  
s jinou léčbou, jako je např. PRK. Ačkoliv PRK-indukovaný haze je omezen  
na oblast subepiteliální, haze po CXL dosahuje až 60 % hloubky stromatu.  
Proto vzniklo několik spekulací týkajících se etiologie haze po CXL a několik 
studií ve vztahu ke ztrátě keratocytů.121 Jiná potenciální vysvětlení se mohou 
týkat výskytu histologických změn struktury kolagenu. Po CXL vzniklé nové 
interlamelární spoje mohou mít vliv na prostorovou organizaci kolagenu 
odpovědnou za transparenci rohovkového stromatu. Tento účinek je vidět 
vyhodnocením změny tloušťky rohovky ihned po ošetření, kdy je přítomné 
značné ztenčení. I když haze a ztenčení souvisí s hojením a reorganizací 
kolagenu podpůrné vazivové tkáně rohovky, doba změny se výrazně liší,  
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k projasnění rohovky dochází podstatně dříve. Pseudohaze předního stromatu 
odpovídá přední demarkační oblasti, kterou u pacientů lze vidět 
biomikroskopií,173 optickou koherentní tomografii předního segmentu207,36  
a v jeho histologických sekcích. Je to hlavně kvůli přítomnosti lakunárního  
edému kolem apoptotických keratocytů, které zvyšují rozptyl světla a mizí po  
3–4 měsících.36,37 
Nejnovější studie konfokální mikroskopie in vivo ukazují časné a pozdní 
modifikace v korneální mikrostruktuře po léčbě CXL odhalující narůstající formaci 
cross-linků, syntezi dobře strukturovaného kolagenu a nových lamelárních 
mezispojů.123 
U pacientů s keratokonem je možné historii korneálního zkalení souvisejícího  
s CXL monitorovat pomocí denzitometrie u Scheimpflugova zobrazení  
a biomikroskopie na štěrbinové lampě.93,173  
Můžeme říct, že haze byl přechodně pozorován ve skupině A i přestože v této 
skupině byla provedena pouze poloviční abraze a ne abraze celé rohovky,  
jak tomu bylo ve skupině B.  
Greenstein a kol.60 prokázali, že korneální haze asociovaný s CXL je spojen  
s vyšší hodnotou Kmax a svědčí o správné reakci uvnitř fibril podpůrné vazivové 
tkáně rohovky.  
Nejintenzivnější výskyt haze jsme zaznamenali jeden měsíc po CXL, u všech 
pacientů s haze jsme nasadili lokální kortikosteroidní léčbu, po které intenzita 
haze postupně zeslábla a rok po CXL jsme nepozorovali výskyt haze již u žádné 
rohovky. Permanentní pokles vidění v důsledku korneálního zkalení jsme 
nezaznamenali.  
Herman a kol. popisovali případ přechodného subepiteliálního zkalení po CXL  
u pacienta s keratokonem, který byl léčen topickými steroidy. Za několik měsíců 
po CXL stromální haze vymizel.149, 
Raiskup a kol. analyzovali rozvoj permanentního zjizvení korneálního stromatu 
po provedení CXL.147,149 Jeden rok po CXL mělo čirou rohovku 91,4 % očí,  
u 8,6 % očí se vyvinulo významné zjizvení rohovky. Haze se rozvinul zejména  
u očí s vysokými hodnotami Kmax v apexu (průměr 71,1±13,2 D) a tenkou 
rohovkou (průměr 420,0±33,9 µm).  
Na základě výsledků je možné konstatovat, že rozvinutý keratokonus je třeba 
posuzovat jako onemocnění se zvýšeným rizikem zjizvení rohovky po CXL  
v důsledku slabé tloušťky rohovky a velkého zakřivení rohovky.147,149 Tyto dva 
faktory typické pro pokročilý keratokonus korelují s nálezem narůstající denzity 
fibril v extracelulární matrix v rohovkách se stromálním zkalením, viditelným při 
konfokální mikroskopii stejně jako nález tmavých Vogtových mikrostrií.  
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Jakkoliv je haze potenciální komplikací CXL, zejména u rozvinuté keratektazie, 
jeho vhodná pooperační medikamentózní terapie může redukovat možný trvalý 
pokles zraku.149 
 
Počet endoteliálních buněk  
Ztráta denzity endoteliálních buněk po CXL je velmi diskutovanou otázkou.  
Zcela zásadní význam při poškození endoteliálních buněk během zesíťování 
rohovky hraje tloušťka rohovky. Za hraniční tloušťku rohovky byla stanovena 
hodnota 400 µm. Pacienti s keratokonem však mají často tloušťku rohovky kolem 
400 µm. Kymionis a kol. popsali výsledky po provedení CXL u pacientů s tenkou 
rohovkou, tenčí než 400 µm. Zjistili významné snížení denzity endoteliálních 
buněk z počtu 2733±180 buněk/mm2 na 2441±400 buněk/mm2.106 Autoři popisují 
podmínky léčby s použitím isoosmolárního roztoku 0,1 % riboflavinu a 20 % 
dextranu. Dextran v isoosmolárním roztoku riboflavinu omezuje otok rohovky, 
pomáhá udržovat a kontrolovat prostředí s cílem zajistit maximální účinnost CXL. 
Zdrojem peroperační redukce edému korneálního stromatu mohl být právě 
dextran.151 Ten mohl způsobit i zrychlené ztenčování již tak tenké rohovky a být 
důvodem poškození endoteliálních buněk.  
Apoptóza keratocytů byla v experimentálních a klinických studiích standardního 
provedení CXL pozorována až do hloubky 350 µm.178 

V Siena Cross Study22 byla zaznamenána ztráta denzity endoteliálních buněk na 
pozadí věkem souvisejících změn s centrální tloušťkou deepitelizovaných  
rohovek více než 400 µm. Významná ztráta denzity endoteliálních buněk  
a selhání endotelu byly zjištěny u tenčích rohovek.106,54  Dnes se u pacientů  
s tenkou rohovkou běžně používá roztok hypoosmolárního riboflavinu s cílem 
zvýšit tloušťku rohovky před expozicí UVA zářením. Tato technika byla původně 
popsána Hafezim a kol.65 u 20 očí s více než 320 µm původní tloušťky rohovky 
po odstranění epitelu. Po dobu šesti měsíců nebyly zjištěny žádné komplikace 
nebo progrese ektazie. Podobné povzbudivé výsledky jeden rok po CXL pomocí 
hypoosmolárního riboflavinu u tenčích rohovek zjistili Raiskup a kol.150  

v prospektivní studii 32 očí.  
V našem souboru po ročním sledování po CXL došlo ve skupině A ke statisticky 
významnému snížení počtu endoteliálních buněk o 2,4 % , ve skupině B nebyl 
nalezen statisticky významný rozdíl. Úbytek počtu endoteliálních buněk ve 
skupině A vysvětlujeme přítomností očí s pokročilým keratokonem. U všech 
pacientů s tenkou rohovkou jsme po deepitelizaci rohovky během CXL použili  
roztok hypoosmolárního riboflavinu.  
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Zpevňování rohovky je možné provést pouze v případech, kdy je tloušťka 
rohovkového stromatu ≥320 µm před bobtnáním rohovky  pomocí 
hypoosmolárního roztoku riboflavinu. 
Vlivem CXL tedy nedochází k poškození endoteliálních buněk, neboť energie 
záření klesá směrem k endotelu až pod hraniční mez. Počet endoteliálních  
buněk se u keratokonických rohovek před operací a rok po operaci významně 
nemění. 
 
Zraková ostrost 
Studie prokázaly, že i samotný cross-linking kolagenu rohovky ovlivňuje vidění 
pacienta. Vlivem CXL dochází ke stabilizaci tvaru rohovky v důsledku snížení její 
strmosti, a tím ke zlepšení jejího tvaru.Tato změna má za následek zlepšení 
nebo alespoň stabilizaci nejlépe korigované zrakové ostrosti do dálky  
(v brýlové nebo čočkové korekci).148,211,20,133,22 

V roce 2003 Wollensak a kol.211 poprvé popsali kolagen cross-linking pro léčbu 
keratokonu u lidí. Zjistili, významné zlepšení nejlépe korigované zrakové ostrosti 
Další četné studie20,148,61,1,71 prokázali zlepšení morfologické souměrnosti  
s výrazným snížením chromatické aberace. Stabilní BCVA, sférický ekvivalent, 
přední a zadní rohovkové zakřivení a elevační změny rohovky jeden rok po 
zesíťování rohovkového kolagenu ukazují, že keratokonus dále neprogredoval.  
Caporossi a kol.22 analyzovali v prospektivní, nerandomizované otevřené studii 
Siena Eye Cross Study výsledky u 44 očí. Potvrdili stabilitu keratokonu po 
provedení CXL bez relevantních vedlejších účinků až po dobu 60 měsíců po 
operaci.  
V roce 2014 Wittig-Silva a kol.203 analyzovali výsledky prospektivní, 
randomizované kontrolované studie 100 očí s progresivním keratokonem. 
Vyhodnotili refrakční, topografické a klinické výsledky 3 roky po provedení  
„epitel-off“ CXL. Změny hodnocených parametrů byly statisticky významně lepší. 
Výsledky této randomizované kontrolované studie ukazují účinnost léčby CXL  
u progresivního keratokonu se zlepšením Kmax, UCVA a BCVA 36 měsíců po 
zesíťování rohovky a progresi těchto parametrů v kontrolní skupině během 
stejného období. Metoda CXL by měla být nadále považována za možnost  
léčby pro pacienty s progresivním keratokonem. 
V roce 2015 O’Brart a kol.132 hodnotili v prospektivní kohortové studii 
dlouhodobou účinnost a bezpečnost zesíťování rohovky. Potvrdili úspěšnost 
léčby keratokonu po jednom roce, zlepšování parametrů rohovky po dobu 5 let 
po provedení CXL a stabilizaci keratokonu 7 let po zesíťování rohovky. Progrese 
onemocnění nebyla zaznamenána u žádneho z léčených očí 7 let po CXL. 
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V roce 2015 Raiskup a kol.153 v retrospektivní studii vyhodnotili 10leté výsledky 
34 očí léčených pro progresivní keratokonus od roku 2000 do roku 2004 pomocí 
CXL. Prokázali účinnost CXL při léčbě progresivního keratokonu, dosažení 
dlouhodobé stabilizace tvaru rohovky po CXL, a tím i zlepšení zrakové ostrosti 
pacientů.  
Rok po CXL jsme zaznamenali zlepšení nekorigované zrakové ostrosti (UCVA) 
přibližně o jeden Snellenův řádek ve skupině B, která však nebyla statisticky 
významná. Ve skupině A zůstala nekorigovaná zraková ostrost stabilní. BCVA  
v brýlové korekci zůstala stabilní v obou skupinách. V naší studii bylo dosaženo 
podobných výsledků jako u kolegů z Indie.1  
Zdá se, že jak parciální abraze rohovkového epitelu, tak i cirkulární odstranění 
epitelu má podobný vliv na UCVA. Avšak z hlediska jejich účinku na iregularity 
rohovky a zlepšení UCVA se zdá být cirkulární abraze epitelu lepší.  
Zlepšení nekorigované zrakové ostrosti reprezentované topograficky na 
sagitálním zobrazení na Pentacamu jsme zaznamenali ve skupině s kruhovou 
abrazí epitelu. Rozdíl byl klinicky diskrétní a statisticky nevýznamný v obou 
skupinách. 
 
CCT, biomechanika, hydratace a objem rohovky  
Denzita keratocytů je největší v předních 10 % korneálního stromatu a nejnižší  
v zadních 40 % stromatu rohovky. Předběžné studie uvádějí, že tahová síla je 
největší v přední třetině a nejmenší v zadních dvou třetinách rohovkového 
stromatu. Elastický modul keratokonické rohovky je 1,6–2,5 (průměrně 2,1) krát 
menší než u normální rohovky.119 
Výsledky experimentů ukazují, že CXL s riboflavinem a UVA zářením in vitro má 
přímý vliv na hydrataci rohovky ihned po zákroku. Normální hydratace hovězí 
rohovky je 77,5 %37, hydratace lidské rohovky je po imerzi 20 % dextranem před 
ozářením 72 % a po něm 69 %. Wollensak a kol.207 použitím světelné 
mikroskopie prokázali, že CXL má vliv na hydratační vlastnosti rohovky.  
Výsledky této studie přímým in vitro měřením rohovkové hydratace ukazují,  
že tato metoda má vliv nejen na otokové vlastnosti rohovkové tkáně při 
indukovaném edému, ale také na její hydrataci za dehydratovaných podmínek.  
Bylo prokázáno, že pružnost rohovky úzce souvisí s její hydratací.72,73  
U edematózních rohovek je roztažnost rohovkové tkáně vyšší než u normálně 
hydratované rohovky. Pokles hydratace rohovky může vést ke snížení rohovkové 
elasticity a snížená hydratace zesíťované rohovky může být jedním z faktorů,  
i když minoritním, který vede ke zvýšení biomechanické stability v důsledku CXL.  
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Poslední dobou byly studovány výsledky CXL u edematózních rohovek trpících 
endoteliální dekompenzací.207,73 Autoři uvádějí, že aplikace léčby CXL je 
primárním faktorem k výraznému zlepšení transparence rohovky a snížení 
rohovkové pachymetrie, ačkoli se zdá, že tento účinek je dočasný.53,13  
Výsledky tohoto experimentu potvrzují klinické pozorování, že hydratace rohovky 
se sníží bezprostředně po zákroku. Vinciguerra a kol.199 uvádějí, že  
u keratokonických rohovek léčených CXL kromě zlepšení zrakové ostrosti  
a topografie dochází i k poklesu celkového objemu rohovky a periferní rohovkové 
pachymetrie měřené Scheimpflugovým zobrazením. Naopak snížení centrální 
tloušťky rohovky zjištěno nebylo. Caporossi a kol.22 nezjistili žádné změny 
centrální tloušťky rohovky měřené ultrazvukovou pachymetrií  
a předněsegmentovým OCT, ale zaznamenali rozdíl měřením optickou 
tomografií, který přisuzovali změnám reflektivity.  
V naší studii byla centrální tloušťka rohovky peroperačně měřena ultrazvukovou 
pachymetrií. Vyhodnotili jsme centrální tloušťku rohovky v nejtenčím místě 
získanou měřením na Scheimpflugovém zobrazení před CXL a 1, 3, 6  
a 12 měsíců po zákroku. Naše výsledky ukázaly, že 1–6 měsíců po CXL hodnota 
CCT poklesla v obou skupinách, významněji ve skupině s cirkulární abrazí 
epitelu rohovky. Ale jeden rok po operaci, CCT u obou skupin poklesla téměř 
stejně, vrátila se téměř k předoperační hodnotě tloušťky rohovky a zůstala 
stabilní. Rechichi a kol.,155 který používá disrupci epitelu, ukázal stabilitu tloušťky 
rohovky 6–12 měsíců po operaci. S ohledem na způsob abraze epitelu  
u „epitel-on“ metody se předpokládá, že tloušťka rohovky bude mít lepší 
epiteliální retenci v porovnání s metodou „epitel-off“. Nezjistili jsme žádné 
singifikantně významné změny v hodnotách CCT v obou skupinách. Nicméně ve 
skupině B v průběhu prvního roku po CXL byl pozorován významnější pokles 
tloušťky rohovky.  
V některých studiích bylo prokázáno162,25,82 snížení hodnot CCT i přes zploštění 
rohovky. Patofyziologie těchto změn není dosud podrobně prozkoumána, 
nicméně klíčovou roli ve ztenčení rohovky po CXL může hrát pooperační 
apoptóza keratocytů a strukturální změny kolagenových vláken rohovky  
a extracelulární matrix.122,91,92 Pro další tvrzení bude potřeba vyhodnotit 
opakovatelnost CCT na Pentacamu po CXL. V literatuře je uvedeno, že tloušťka 
rohovky silně koreluje s její hydratací.69 V důsledku snížení pooperační 
hydratace rohovky se očekává snížení tloušťky rohovky. Je ale možné, že po 
CXL by tento efekt mohl být kompenzován zvýšením průměru kolagenních 
vláken.215,129 Wollensak a kol.212 ve své studii zjistili významný nárůst 
biomechanické pevnosti prasečí a lidské rohovky léčené CXL, jak uvádí zvýšení 
kalkulovaného Youngova modulu.  
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Nárůst byl signifikantně vyšší u lidské rohovky než u prasečí rohovky. Tento fakt 
byl přičítán tloušťce rohovky u prasat, která je vyšší než u člověka, což vede  
k menšímu procentu zesíťováné rohovky v porovnání s lidskou rohovkou. CXL 
má vliv na předních 300 µm lidské rohovky.205 
CXL vede ke zvětšení tloušťky kolagenních vláken v přední části stromatu  
o 4,5 %.215 65 % UV záření je absorbováno v prvních 200 µm. Lineárně klesá 
koncentrace riboflavinu se zvyšující se hloubkou rohovky v souladu s difuzním 
gradientem.34 U pokročilého keratokonu se tloušťka rohovkového stromatu 
změnšuje, rohovka se postupně ztenčuje. Hraniční hodnota tloušťky rohovky pro 
provedení CXL byla stanovena na 400 µm. V případě pacientů, u kterých je 
tloušťka rohovky menší než 400 µm a je u nich zachována dobrá, nejlépe 
korigovaná zraková ostrost (BCVA) můžeme provést zpevnění rohovky pomocí 
CXL. Podmínkou je předoperačné použití hypoosmolárního roztoku riboflavinu, 
za pomoci kterého tenká rohovka nabobtná na tloušťku stromatu minimálně  
400 µm. Aplikace hypoosmolárního roztoku riboflavinu chrání zesíťovanou 
rohovku před vznikem stromálních jizev a ztráty endoteliálních buněk.150,152  
0,1 % vodní roztok riboflavinu aplikován na rohovku každých 10 sekund po dobu 
dvou minut. V případě stromální tloušťky rohovky menší než 400 µm je možné 
modifikovat standardní protokol CXL.208,65,103,206 
Zpevňování rohovky se může provést pouze v případech, kdy je tloušťka 
rohovkového stromatu ≥320 µm před bobtnáním rohovky pomocí 
hypoosmolárního roztoku riboflavinu.65 

Všechny tyto metody mají také slabší zesíťující účinek než standardní CXL,  
i když by bylo žádoucí, aby byl účinek u tenčí rohovky silnější. Proto je léčba 
tenké rohovky stále problematická. 
Přední stroma bobtná jen nepatrně, zadní část stromatu bobtná výrazně.49  
Po provedení CXL pomocí zobrazovací techniky lze zaznamenat přítomnost 
demarkační línie, která svědčí o zesíťování kolagenu rohovky. V našem souboru 
bylo několik pacientů léčeno za použití hypoosmolárního riboflavinu. Aplikace 
hypoosmolárního roztoku riboflavinu ochránila zesíťovanou rohovku před 
vznikem stromálních jizev a výraznou ztrátou endoteliálních buněk. 
 
Elevační změny předního a zadního povrchu, Kmax a „push-up“ efekt po CXL 
V současné době bylo vyvinuto několik rohovkových topografických systémů pro 
detekci keratokonu.115 Většina z těchto systémů používá rohovkovou topografii  
na bázi kroužků (Placidův disk) a umožňuje získat informace pouze o předním 
povrchu rohovky. 
 
 



	   21	  

V souvislosti s analýzou zadního povrchu rohovky vznikl nový pojem označovaný 
jako rohovková tomografie. Pojem rohovková topografie zahrnuje popis pouze 
předního povrchu rohovky (mapy sagitální a tangenciální, refrakční a elevační 
mapy a wavefront dekompozici) čili topografická data, která lze získat na bázi 
Placidova disku. Pojem rohovková tomografie zahrnuje vlastnosti obou ploch 
rohovky a vytváří základní 3-D mapy na podkladě matematické kalkulace dat 
získaných měřením rohovky. Tento pojem se používá pro diagnostickou 
charakteristiku předního a zadního povrchu rohovky včetně pachymetrické mapy.  
S příchodem Scheimpflugova zobrazení (Pentacam, Oculus Optikgeräte GmbH, 
Wetzlar, Německo) nastala velká progrese v měření elevačních dat přední  
a zadní plochy rohovky a v konstrukci detailní pachymetrické mapy. Výšková 
data poskytují přesnější reprezentaci skutečného tvaru rohovky, protože jsou 
nezávislá na ose, orientaci a pozici.  
V současné době jsou k dispozici dva druhy rohovkových topografických 
systémů, pomocí kterých lze měřit zadní povrch rohovky: slit imaging rohovkový 
topograf (Orbscan, Bausch & Lomb, Rochester, NY, USA) a rotující  
3D-Scheimpflugova kamera (Pentacam, Oculus Optikgeräte, Wetzlar, Německo).  
Nedávné studie uvádějí, že časné morfologické změny u očí s keratokonem 
mohou být přítomny nejen na předním povrchu rohovky, ale i na zadním povrchu 
rohovky.94 Kromě elevačních změn předního a zadního povrchu rohovky lze 
časné změny zaznamenat i u tloušťky rohovky. Jak bylo prokázáno, 
nejvhodnějším referenčním tělesem k detekci lokálních změn u keratokonu je 
torický elipsoid. Tloušťka rohovky a elevační změny zadního povrchu rohovky se 
ukázaly být vysoce spolehlivými diagnostickými parametry onemocnění.94,95  
V naší studii bylo měření elevačních změn předního a zadního povrchu rohovky 
provedeno v režimu BFTE – Best Fit Toric Ellipsoid přístrojem Pentacam (Oculus 
Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Německo). 
Předpokládejme přibližně stejnou hloubku průniku riboflavinu u všech očí během 
CXL čili zesíťování rohovkového kolagenu může mít vliv na hlubší stromální tkáň 
rohovky ve srovnání s tenčími rohovkami. Tato tvrzení naznačují, že 
prostřednictvím CXL je ovlivněna tlustší část stromální tkáně s pravděpodobným 
výraznějším lokálním zplošťujícím účinkem měřeným po zákroku.94,95,96 

Ukázalo se, že nejvíce charakteristickým parametrem zploštění rohovky po CXL 
je elevační změna zadního povrchu rohovky (Elevation Back, EB) následovaná 
hodnotami keratometrií K1 a maximální simulované keratometrie (Kmax).96 

Kinga Kránitz a kol.96 ve své studii prokázali, že elevace zadního povrchu 
rohovky měřená Pentacamem je vysoce citlivý parametr pro sledování zploštění  
 
 



	   22	  

rohovky po CXL. Zjistili, že jak CXL, tak i počáteční tloušťka rohovky v nejtenčím 
místě měly významný vliv na hodnoty elevační změny zadního povrchu rohovky 
jeden rok po CXL s významným negativním vlivem vyšší počáteční tloušťky 
rohovky na účinek CXL.  
Naše výsledky ukazují změny ve tvaru keratokonické rohovky po CXL prokázané 
Scheimpflugovým zobrazením, které však nebyly statisticky významné.  
I když tento zplošťující účinek CXL je již znám z předchozích studií hodnotících 
přední povrch rohovky,94,92,120 naše studie prokázala zploštění rohovky jak 
přední, taki zadní plochy rohovky na podkladě analýzy výškových map 
Scheimpflugova zobrazení. Snížení elevace zadního povrchu rohovky a pokles 
hodnot Kmax ukazují zploštění rohovky po CXL.  
V roce 2003 Wollensak a kol.211 poprvé provedli CXL pro léčbu keratokonu u lidí. 
Léčili 23 očí zjistili, že progrese keratokonu byla zastavena u všech léčených očí 
s regresí maximální keratometrie (Kmax) o 2,01 D u 70 % pacientů. Došlo ke 
zlepšení BCVA a ke snížení o refrakční vady. Podobné povzbudivé výsledky 
dosáhli i další kolegové15,20,148,204,76,1,22,71 

V roce 2015 Raiskup153 a kol. v retrospektivní studii vyhodnotili 10leté výsledky 
34 očí léčených pro progresivní keratokonus od roku 2000 do roku 2004 pomocí 
CXL. Zjistili, že hodnota střední apikální keratometrie (Kmax) byla před operací 
61,5 D a 10 let po operaci klesla na 55,3 D. Průměrné hodnoty pro maximální  
K (před operací 53,2 D a 49,56 D 10 let po operaci) a minimální K (před operací 
47,5 D a 45,5D 10 let po operaci) byly rovněž statisticky výrazně nižší.  
Tyto četné studie prokazují úspěšnost léčby CXL. 
V naší studii zůstaly hodnoty Kmax jeden rok po CXL stabilní a progrese 
keratokonu byla zastavena u všech léčených očí. Nedošlo ke statisticky 
významné regresi v hodnotách maximální simulované keratometrie jako  
u většiny provedených studií.211,20,148,204,1,22   
Na Pentacamu centrální tloušťka rohovky zobrazuje geometrický střed rohovky. 
Proto centrace zobrazuje osy x a y jako nulové hodnoty. U keratokonických očí je 
nejtenčí pachymetrická hodnota rohovky decentrována.Tuto decentraci popisují 
osy x a y. Směr osy x je ze strany pacienta zprava doleva, pokud pacient sedí 
naproti lékaři. Směr osy y je zdola nahoru. V minulosti již bylo zaznamenáno,  
že mírné zploštění, nebo dokonce „push-up“ efekt konu lze pozorovat až  
u 50 % léčených pacientů v následujících měsících po zesíťování 
pravděpodobně v důsledku remodelaci rohovky.96 Toto tvrzení lze verifikovat 
měřením os x a y v nejtenčím místě tloušťky rohovky a hodnotách os x a y 
maximální simulované keratometie na Pentacamu. 
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Ve skupině A se rok po léčbě apex keratokonu posunul o 0,06 mm nazálně  
a o 0,05 mm nahoru. Rok po zesíťování rohovky se apex keratokonu  
ve skupině B posunul přesně do středu rohovky a o 0,06 mm nahoru. V obou 
skupinách tedy došlo k centraci apexu keratokonu. Tvrzení o „push-up“ efektu 
keratokonu po CXL můžeme potvrdit i naší studií. Rozdíl v naší studii byl klinicky 
malý a statisticky nevýznamný. Pro další tvrzení bude potřeba vyhodnotit větší 
soubor a opakovatelnost měření na Pentacamu po CXL. 
„Push-up“ efekt jsme se snažili potvrdit i měřením pachymetrie v nejtenčím místě 
na rohovce. 
Rok po léčbě se nejtenčí místo na rohovce posunulo ve skupině A o 0,12 mm 
nazálně a o 0,04 mm směrem dolů. Ve skupině B se rok po zesíťování rohovky 
lokalizace nejtenčího místa posunula 0,08 mm nazálně a o 0,13 mm nahoru. 
„Push-up“ efekt v obou parametrech potvrzuje centraci apexu keratokonu, 
pravděpodobně v důsledku remodelace rohovky. 
 
Korelace topografických výsledků Keratograph/Pentacam 
Jednotlivé přístroje měří pro nás potřebné stejné parametry na různých 
principech. Proto jsme si položili otázku, zda stejné hodnoty parametrů 
naměřené na dvou topografických přístrojích budou sobě odpovídat,  
a pokud ne, který z přístrojů je citlivější, a tedy i vhodnější pro vstupní měření  
a získání kontrolních dat po zesíťování rohovky. Rok po provedení zákroku jsme 
pozorovali, jak korelují příslušné topografické výsledky získané Scheimpflugovým 
zobrazením na Pentacamu a zobrazením na bázi Placidova disku na přístroji 
Keratograph.  
Při srovnání hodnot keratometrií získaných měřením na topografických přístrojích 
Scheimpflugovým zobrazením na Pentacamu a zobrazením na bázi Placidova 
disku na přístroji Keratograph jeden rok po CXL jsme zjistili, že hodnoty 
keratometrií K1 a K2 silně korelují v obou skupinách. Hodnota astigmatismu však 
již vykazuje slabou korelaci stejně jako osa astigmatismu a to v obou dvou 
skupinách.  
Podle našich výsledků je pro keratometrické čtení vhodné použití obou přístrojů, 
pro čtení hodnoty astigmatismu a jeho osy preferujeme Scheimpflugovo 
zobrazení na přístroji Pentacam s ohledem na jeho větší přesnost měření  
v centrální zóně.  
Raiskup a kol.153 ve své retrospektivní studii analizovali 10leté výsledky měření 
keratometrie před a po provedení CXL za použití dvou různých technik, C-Scan 
videokeratoskopu (Technomed GmbH) a Scheimpflugova zobrazení na přístroji  
Pentacam HR (Oculus, Wetzlar, Německo). Byly zpracovány výsledky měření na 
začátku éry CXL a 10 let po provedení “epitel-off“ CXL.  
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Pro lepší a didaktické pochopení výsledků popsali hodnoty mediánů místo 
průměrných hodnot. V době zavádění CXL byla rozšířená pouze rohovková 
topografie na bázi Placidova disku a pacienti s těžkým keratokonem a velmi 
vysokými hodnotami keratometrií (nejvyšší hodnota keratometrie na apexu  
66,9 D) ovlivňovali výsledky průměrné hodnoty keratometrie.  
Studie analyzující měření na základě dvou odlišných principů uvádějí, že 
systémy nejsou plně zaměnitelné, a přesto vzájemně dobře korelují pokud jde  
o střední hodnoty keratometrií.153 Podobných výsledků bylo dosaženo i v naší 
studii. 
 
Objektivní potvrzení účinků CXL 
Craig a kol.33 provedli v roce 2014 metaanalýzu všech dosud publikovaných 
randomizovaných kontrolovaných studií, která jako první analyzovala výsledky  
49 studií a komentuje je z hlediska „Evidence based medicine“. Tato 
metaanalýza vyhodnocuje vizuální, refrakční a topografické výsledky zesíťování 
rohovky a poskytuje tak objektivní informace o efektivitě, účinnosti a bezpečnosti  
„epitel-off“ CXL. Analyzuje i selhání léčby s následnou progresí keratokonu  
a četnost komplikací po „epi-off“ CXL. 
Zahrnuje 29 prospektivních a 12 retrospektivních studií a klade si otázku,  
zda-li je možné potvrdit dlouhodobý účinek „epitel-off“ CXL. 
Dlouhodobý účinek a efektivitu metody „epitel-off“ prokázali v roce 2015 O‘Brart  
a kol.217 v australské randomizované studii se sledovacím obdobím 7,5 roku. 
Potvrdili úspěšnost léčby keratokonu po jednom roce, zlepšování parametrů 
rohovky po dobu 5 let po provedení CXL a stabilizaci keratokonu 7 let po 
zesíťování rohovky. Progrese onemocnění nebyla zaznamenána u žádného  
z léčených očí 7 let po CXL. 
Raiskup a kol213 v retrospektivní nerandomizované studii publikovali dokonce 
10leté výsledky očí léčených pro progresivní keratokonus od roku 2000 do roku 
2004 pomocí „epitel-off“ CXL. Statisticky významné zlepšení zrakové ostrosti  
a regrese hodnot maximální simulované keratometrie ukazují účinnost CXL při 
léčbě progresivního keratokonu, dosažení dlouhodobé stabilizace tvaru rohovky 
po CXL, a tím i zlepšení zrakové ostrosti pacientů.  
Na další hodnocení efektivity a bezpečnosti zesíťování rohovky je potřebné 
provedení dalších studií s dlouhodobým sledováním jednotlivých parametrů. 
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ZÁVĚR 
 
 
Cílem mé dizertační práce bylo porovnání účinků modifikace provedení CXL  
a vyhodnocení bezpečnosti, topografické a funkční stabilizace rohovky po 
zákroku. 
Retrospektivní výsledky mé práce ukazují, že částečné i úplné odstranění epitelu 
je vhodné při zesíťování kolagenu rohovky s cílem zastavit progresi keratokonu, 
remodelovat tvar rohovky a udržet zrakovou ostrost pacienta.  
Pokud jde o bezpečnost, je metoda „epitel-off“ spojována s řadou komplikací. 
Bezpečnost zesíťování rohovky můžeme potvrdit našimi výsledky 
prostřednictvím úbytku endoteliálních buněk, který byl téměř stejný v obou 
skupinách a odpovídal průměrnému ročnímu věkem podmíněnému úbytku 
endotelových buněk. Typ provedené abraze neměl vliv na četnost výskytu 
korneálního zkalení. Po intenzivní lokální kortikosteroidní léčbě vymizel  
do 12 měsíců po CXL u všech pacientů. 
Vnímání bolesti po zákroku bylo intenzivnější u pacientů s celkovým odstraněním 
epitelu, což dáváme do souvislosti s delší dobou hojení rohovkového epitelu  
v porovnání s epiteliálním hojením při částečné abrazi. 
Funkční stabilizaci rohovky jsme potvrdili i hodnocením zrakové ostrosti. 
Zlepšení nekorigované zrakové ostrosti reprezentované topograficky na 
sagitálním zobrazení na Pentacamu jsme zaznamenali ve skupině s kruhovou 
abrazí epitelu. Nicméně nejlépe korigovaná zraková ostrost zůstala stabilní  
v obou skupinách. Ve skupině s kruhovou abrazí jsme zaznamenali také lepší 
objektivní refrakci.  
Pokud jde o zploštění rohovky, nejvíce charakteristickým parametrem zploštění 
rohovky po CXL je elevační změna zadního povrchu rohovky následována 
hodnotami keratometrií K1 a Kmax. Významnější elevační změny předního  
a zadního povrchu rohovky jsme zjistili ve skupině s částečnou abrazí, ale výška 
nad referenčním tělesem zůstala menší ve skupině s kruhovou abrazí. 
Kromě stabilizace onemocnění statisticky významné zlepšení ve smyslu regrese 
v hodnotách v K1 jsme zjistili ve skupině B a v hodnotách Kmax ve skupině A. 
Tento rozdíl byl však klinicky disktrétní, přibližně 0,5 D.  
Tvrzení o „push-up“ efektu keratokonu po CXL můžeme potvrdit i naší studií.  
V obou skupinách tedy došlo k centraci apexu keratokonu prostřednictvím 
měření osy x a y ve vztahu k pachymetrii v nejtenčím místě na rohovce  
a maximální simulované keratometrii. „Push-up“ efekt v obou parametrech  
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potvrzuje remodelaci rohovky a centraci apexu keratokonu. „Push-up“ efekt byl  
o něco výraznější u celkové abraze než částečného odstranění epitelu.  
Zjistili jsme, že pro keratometrické čtení je vhodné použití obou přístrojů jak 
Pentacamu, tak i Keratographu, pro čtení hodnoty astigmatismu a jeho osy 
preferujeme Scheimpflugovo zobrazení na přístroji Pentacam s ohledem na jeho 
větší přesnost měření v centrální zóně. 
Ve světle těchto výsledků a vzhledem k rychlejší reepitelizaci by částečné 
odstranění epitelu mohlo nahradit celkovou epiteliální abrazi, v některých 
subpopulacích keratokonu např. v méně pokročilých případech nebo u pacientů  
s tenčími rohovkami. Limitací mé studie je její retrospektivní charakter, a proto  
k vyvození závěru s naprostou jistotou je potřeba randomizovanou klinickou 
studii s dlouhodou periodou sledování. 
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