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I. Souhrn 

1. Hodnotili jsme kvalitu zrakového vnímání 55 pacientů (110 očí) s myopií 

v rozmezí od -0,5 dpt do -6,00 dpt po laserové korekci metodami PRK a LASIK. 

Porovnávali jsme výsledky mezi skupinou A po zákroku na excimerovém laseru 

Esiris (Schwind, Německo) a skupinou B po operaci na laseru AMARIS 

(Schwind, Německo). Zjišťovali jsme subjektivní obtíže, standardizovanou 

zrakovou ostrost a kontrastovou citlivost za fotopických a mezopických 

podmínek a citlivost k oslnění za 1, 3, 12 a 24 měsíců pooperačně.   

2. Subjektivní obtíže: Za 1 měsíc po operaci jsme zaznamenali významné rozdíly 

v otázkách celkové kvality zraku, při sledování televize a řízení za dne i ve tmě 

ve prospěch skupiny B. Za 12 měsíců pooperačně bylo 100% pacientů v obou 

skupinách pacientů spokojeno s celkovou kvalitou zraku.   

3. Zraková ostrost: Ve skupině A se fotopická i mezopická ZO za 1 měsíc po 

operaci přechodně významně snížila, poté se opět zvýšila a lišila se od původních 

hodnot jen nevýznamně. Ve skupině B se fotopická i mezopická ZO do tří měsíců 

měnila nevýznamně, poté se zvýšila významně nad předoperační úroveň.   

4. Kontrastová citlivost: Ve skupině A se mění pooperační fotopická KC jen 

nevýznamně. Mezopická KC se za 1 měsíc významně snižuje, následně hodnoty 

KC narůstají, ale zůstávají nižší v porovnání s výchozím stavem. Ve skupině B se 

KC přechodně snižuje pouze v nízkých frekvencích. Ve středních a vysokých 

frekvencích se fotopická i mezopická KC pooperačně zvýšila, za 1 měsíc 

nevýznamně, a poté převážně významně nad předoperační úroveň. Zatímco 

předoperačně se hodnoty ZO a KC mezi skupinami A a B lišily jen nevýznamně, 

pooperačně byla většina hodnot významně vyšších ve skupině B. 

5. Citlivost k oslnění: Citlivost k oslnění ve skupině B byla pooperačně významně 

nižší než ve skupině A. V obou skupinách pacientů byla citlivost k oslnění 

v normálním rozmezí. 

6. Závěr: Vyšší kvalitu zrakového vnímaní pacientů ve skupině B si vysvětlujeme 

přesnějším a šetrnějším zákrokem na laseru AMARIS.  
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II. Summary: Evaluation of visual functions after laser correction of 

ammetropia  

1. We evaluated the quality of vision of 55 pacients (110 eyes) with myopia from -

0,5 dpt to -6,00 dpt after laser correction with PRK and LASIK. We compaired the 

results between group A after laser correction with the excimer laser Esiris 

(Schwind, Germany) and group B after correction with Amaris (Schwind, 

Germany). We investigated subjective visual perception, standardized visual acuity 

and contrast sensitivity under photopic and mesopic conditions as well as glare 

sensitivity at 1, 3, 12 and 24 months postoperatively.   

2. Subjective perception: One month after the procedure, there were significant 

differences in questions concerning the overall visual quality, while watching TV 

and driving during the day and at night, with group B patients significantly more 

satisfied. Twelve months after the procedure, 100% of the patients of both groups 

were satisfied with their quality of vision.   

3. Visual acuity: In group A, photopic and mesopic visual acuity significantly 

decreased 1 month after the procedure and then increased and differed only 

insignificantly from the preoperative values. In group B, photopic and mesopic 

visual acuity was changing insignificantly upto 3 months after the procedure and 

then increased significantly to values above those before the procedure.   

4. Contrast senisitivity: In group A, postoperative photopic contrast sensitivity changes 

are insignificant. Mesopic contrast sensitivity significantly decreases 1 month after 

the procedure and then gradually increases but stays at lower than the preoperative 

values. Contrast sensitivity of group B transiently decreased only in the lower 

frequencies. Photopic and mesopic contrast sensitivity at mid- and higher 

frequencies increased, initially insignificantly at 1 month after the procedure and 

then mainly significantlly, above preoperative levels. Preoperatively, values of 

visual acuity and contrast sensitivity were insignificant, postoperatively, the 

differencies were mainly significant with group B with greatly improved values. 

5. Glare sensitivity: Postoperative glare sensitivity of group B was significantly lower 

than that of group A. Both groups had glare sensitivity values within the normal 

range.   

6. Conclusion: We concluded that the improved quality of visual perception of pacients 

in group B is due to a more precise and less injuring procedure on laser Amaris.  
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III. Úvod 

Refrakční chirurgie nabízí v současné době velké množství refrakčních zákroků, 

které můžeme rozdělit do dvou základních skupin: na rohovkové laserové techniky a 

nitrooční chirurgické zákroky. K rohovkové refrakční chirurgii se dnes nejčastěji 

používá excimerový laser. Slovo excimer vzniklo spojením anglických slov 

“excited“ a „dimer“. Excimerový laser využívá ke své funkci excitovaných dimerů.  

Je nutné si uvědomit, že laserové refrakční zákroky v současnosti podstupují 

mladí a zdraví jedinci s nižšími stupni refrakčních vad bez jiné oční patologie, kteří 

se chtějí zbavit brýlové korekce nebo kontaktních čoček, a to nejen bez ztráty 

nejlepší korigované ostrosti (3), ale také s co nejlepší nekorigovanou zrakovou 

ostrostí a s optimálním zrakovým vjemem i za zhoršených světelných podmínek 

běžných při každodenním zrakovém vnímání. A tak je nezbytné rozvíjet nové 

technologie, operační techniky, přístrojové vybavení a instrumentárium, aby byl 

chirurgický zákrok co nejpřesnější a nejšetrnější. Existuje již 6 generací 

excimerových laserů.  

Moderní lasery využívají takové ablační algoritmy, které korigují co možná 

nejpřesněji aberace nízkých řádů a minimálně indukují aberace vyšších řádů. Jedná 

se o „optimalizované asférické profily“ s okrajovou přechodovou zónou (5), nebo 

tzv. „individualizovanou ablaci“ s použitím wave-front analýzy (16, 19). 

K posledním trendům patří použití femtosekundového laseru k vytvoření rohovkové 

lamely. Pro bezpečnost a přesnost operace je velmi důležitá kontrola fixace pacienta 

při chirurgickém zákroku použitím tzv. „eye trackerových“ systémů (1). Další 

moderní technologie zákrok zkracují, zvyšují jeho přesnost a zajišťují optimální 

teplotu peroperačně. Cílem je, aby se zrakové funkce pacientů pooperačně nejen 

nesnižovaly, a to ani přechodně, ale aby se naopak trvale zlepšily v porovnání 

s brýlovou korekcí a/nebo s korekcí kontaktními čočkami.  

K posouzení efektivity, stability a bezpečnosti jednotlivých operačních 

technologií je nezbytné co nejvšestrannější, nejpodrobnější a nejpřesnější hodnocení 

kvality zraku při nejrůznějších denních aktivitách pacientů za rozličných podmínek 

prostředí. Základní vyšetřovací techniku hodnocení jednotlivých operačních zákroků 

stále představuje hodnocení nekorigované a nejlépe korigované zrakové ostrosti 

(NZO, NKZO) za vysokého kontrastu, ať již na Snellenových nebo na 

standardizovaných optotypových tabulích založených na logaritmické progresi 
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velikosti optotypů. Zraková ostrost udává rozlišovací schopnost oka hodnocením 

úhlové velikosti kritického detailu z dané vzdálenosti označovaného jako minimální 

úhel rozlišení (MÚR) (13). Rutinně používané hodnocení vysokokontrastní ZO 

(kontrast optotypů > 90%) však vypovídá pouze o části spektra zrakového vnímání a 

neposkytuje informace o vidění v reálných podmínkách a poměrně málo citlivě 

vypovídá o schopnosti a kvalitě vykonávání zrakem podmíněných činností v 

každodenním životě. A tak i pacienti s naturální zrakovou ostrostí 1,0 mohou mít 

různé subjektivní potíže za sníženého kontrastu (za šera, v noci, v mlze), a to 

zejména při současném oslnění (pouliční osvětlení, protijedoucí vozidla, odlesk 

vodní hladiny). Za nejvíce limitující v běžném denním životě je pacienty považován 

výskyt tzv. "night vision disturbances" (NVD), neboli poruch nočního vidění, které 

sdružují pokles kontrastové citlivosti a glare, tedy zvýšenou citlivost k oslnění (4, 

12). Proto má kromě rutinně hodnocené ZO v současnosti své nezastupitelné místo i 

testování kontrastové citlivosti (KC), a to nejen za fotopických podmínek při 

intenzivním osvětlení, ale i za mezopických podmínek při nízkých stupních 

osvětlení a testování citlivosti k oslnění, které umožňují detekci i minimálních změn 

zrakového vnímání (13, 14).  

Prostřednictvím KC testujeme schopnost oka rozlišovat mezi objektem a 

pozadím. Na Oční klinice v Hradci Králové máme k dispozici počítačem 

podporované zařízení Contrast sensitivity 8010 System (13), jehož součástí je jednak 

generátor prostorových struktur, vytvářející na speciálním monitoru s vysokou 

rozlišovací schopností tmavé a světlé pruhy o proměnlivé šířce a kontrastu, a jednak 

programy, umožňující volbu různých testů pro KC s rozsáhle nastavitelnými 

parametry s mnohem menším a pravidelným krokem poklesu kontrastu optotypů. 

 Existují dva typy oslnění: prvním je nepříjemný pocit způsobený oslněním 

(discomfort glare), zatímco druhý označuje pokles zrakových funkcí v důsledku 

oslnění (disability glare), (12). Ke snížení zrakových funkcí dochází následkem 

rozptylu světla v nitru oka dopadajícího na sítnici mimo osu vidění. Citlivost k 

oslnění jsme testovali na přístroji “Test rozptylu světla” (STL: Stray light meter) 

(21). Ten zjišťuje skutečnou fyzikální veličinu, a sice množství rozptýleného světla v 

oku. Množství rozptýleného světla je vypočítáno jako rozdíl množství světla 

dopadajícího do centrální foveoly sítnice při použití kruhového zdroje oslnění o 

frekvenci 8 Hz a množství dopadajícího světla bez přítomnosti oslnění (12). 
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Hodnocení subjektivních obtíží pacientů, změn zrakové ostrosti a kontrastové 

citlivosti za různých hladin osvětlení a citlivosti k oslnění mohou významně přispět 

k porovnání výsledků jednotlivých operačních technologií a technik, a tím zvýšení 

spokojenosti pacientů. V naší studii jsme se proto zaměřili právě na uvedené 

parametry objektivizující kvalitu zrakového vnímání pacientů a porovnávali 

výsledky refrakčních zákroků provedených na dvou typech laserů: na laseru 5. 

generace Esiris (Schwind, Německo) a na laseru 6. generace Amaris (Schwind, 

Německo). 
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IV. Cíle práce 

1. Hodnocení kvality zrakového vnímání 55 pacientů (110 očí) s myopií v rozmezí 

od -0,5 dpt do -6,00 dpt po laserové korekci fotorefraktivní keratektomií (PRK) a 

laser in situ keratomileusis (LASIK).  

2. Porovnání výsledků po zákroku na 2 typech excimerových laserů:  

a. Skupina A s 23 pacienty (Esiris; Schwind, Německo).  

b. Skupina B s 32 pacienty (Amaris; Schwind, Německo).  

3. Vyšetření zrakových funkcí pacientů předoperačně a za 1, 3, 6, 12, a 24 měsíců 

pooperačně prostřednictvím následujících metod: 

a. Subjektivní obtíže: dotazníkem s 21 otázkami zaměřenými na vidění při 

různém typu a intenzitě osvětlení, na různé vzdálenosti a při různých 

činnostech včetně povrchové citlivosti předního segmentu oka. 

b. Zraková ostrost na standardizovaných optotypových tabulích s Landoldtovými 

prstenci za fotopických (85 cd m
-2

) a za mezopických podmínek (3 cd m
-2

). 

c. Kontrastová citlivost adjustační metodou s ascendentním a descendentním 

postupem přizpůsobení prahovému kontrastu počítačovou metodou (Contrast 

sensitivity 8010 System; Neuroscientific Corp., Farmingdale, USA) v 6 

prostorových frekvencích v rozmezí 0,74 a 29,55 c/deg za fotopických (85 cd 

m
-2

) a za mezopických podmínek (3 cd m
-2

). 

d. Citlivost k oslnění Straylight Meterem (C-Quant; Oculus Optikgeräte GmbH, 

Německo). 

4. Statistické zpracování dat neparametrickými testy (Mannův - Whitneyův test a 

Kruskalova - Wallisova analýza).  
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V. Metodika 

V. 1.  Soubor pacientů 

Soubor tvořilo 55 pacientů (110 očí) s myopií v rozmezí od -0,5 dpt do 

-6,00 dpt. Pacienty jsme rozdělili do dvou skupin podle typu použitého laseru. 

Skupinu A tvořilo 23 osob (14 žen, 9 mužů) průměrného věku 32,7 let (medián 31 

let, rozmezí 21 - 52 let), s průměrným sférickým ekvivalentem -3,13 dpt . Z této 

skupiny 10 pacientů (20 očí) se sférickým ekvivalentem -2,83 ± 0,27 podstoupilo 

fotorefraktivní keratektomii (PRK) a 13 pacientů (26 očí) se sférickým ekvivalentem 

-3,43 ± 0,2 metodou LASIK za použití excimerového laseru Esiris (Schwind, 

Německo). Do skupiny B bylo zařazeno 32 osob (21 žen a 11 mužů) průměrného 

věku 33,4 let (medián 31 let, rozmezí 22 - 48 let). Průměrný sférický ekvivalent před 

operací dosáhl hodnoty -2,89 dpt. Sedmnáct pacientů (34 očí) se sférickým 

ekvivalentem -2,36 ± 0,25 bylo operováno metodou PRK a 15 pacientů (30 očí) se 

sférickým ekvivalentem -3,41 ± 0,25 metodou LASIK za použití excimerového 

laseru Amaris (Schwind, Německo). Počty vyšetřených pacientů v jednotlivých 

termínech jsou uvedeny v tabulce 1. 

V průběhu 33 měsíců bylo provedeno 506 určení ZO s Landoltovými prstenci 

a stejný počet vyšetření KC. Pacienti byli vyšetřeni před zákrokem a za 1, 3, 6, 12 a 

24 měsíců pooperačně nejprve za fotopických podmínek při osvětlení 85 cd m
-2

 a po 

5-minutové adaptaci na tmu také za mezopických podmínek při osvětlení 3 cd m
-2

 

v zatemněné místnosti. Předoperačně jsme vyšetřovali nejlépe korigovanou 

zrakovou ostrost (NKZO) a pooperačně nekorigovanou zrakovou ostrost (NZO). Pro 

malý počet pacientů vyšetřených za 6 měsíců pooperačně, jsme v tomto termínu 

získané výsledky nehodnotili. 

Všichni pacienti podstoupili předoperačně kompletní oftalmologické vyšetření 

a byli důkladně poučeni o výhodách, ale i o možných rizicích laserové operace, měli 

možnost seznámit se s podrobným informačním textem a před operací podepsali 

informovaný souhlas.  
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Tabulka 1. 

Počet očí pacientů v jednotlivých skupinách a termínech vyšetření. 

Skupina Před 

operací 

1M 

poop.  

3M 

poop. 

6M 

poop.  

12M 

poop. 

24M 

poop. 

A 46 34 32 16 36 38 

B 64 50 48 26 56 60 

Celkem  110 84 80 42 92 98 

 

V. 2. Přístrojové vybavení a chirurgický zákrok 

Esiris patří k 5. generaci excimerových laserů. Při použití tohoto laseru byla 

vlnová délka 193 nm s frekvencí pulzů 200 Hz a s hustotou energie pulzů 800 

mJ/cm
2
. Frekvence eye trackeru registrujícího mimovolní pohyby bulbu byla 330 Hz 

a reakční čas byl do 36 ms. Laser Amaris je nejnovějším typem excimerových laserů 

německé firmy Schwind a patří k 6. generaci laserů skupiny “Total Tech Laser.” 

Vlnová délka byla193 nm s frekvencí pulzů 500 Hz. Frekvence eye trackeru 

registrujícího mimovolní pohyby bulbu byla 1050 Hz a reakční čas menší než 3 ms.  

Amaris se tedy vyznačuje třemi hlavními výhodami. S metodou „Advanced 

Fluence Level Adjustment” je zákrok kratší a velmi přesný s následným 

„superhladkým“ povrchem ablace. „Intelligent Thermal Effect Control“ poskytuje 

optimální teplotu, dynamickou adaptaci distribuce laserových pulzů a chrání stroma 

rohovky. “1050 Hz turbo eyetracker“ sledováním statické a dynamické cyklotorze 

s kompenzací při pohybu oka, unikátní rovnováhou a „ limbus trackingem“ zajišťuje 

vysokou přesnost umístění každého z individuálních laserových pulzů.  

K lamelární keratektomii jsme použili u obou typů laserů mechanický keratom 

Supratom s průměrem lamely od 6,0 do 6,5 mm. Wave front analýzu jsme nepoužili 

u žádného pacienta. Operace byla provedena v lokální anestezii. 

V. 3. Hodnocení subjektivního zrakového vnímání dotazníkem 

Dotazníkové šetření probíhalo prospektivně, a to v období před operací a dále 

1., 3. a 12. měsíc po zákroku. Námi vytvořený dotazník s 21 otázkami, byl zaměřen 

především na spokojenost pacientů s provedeným zákrokem a na eventuální 

přetrvávající obtíže po operaci. Otázky se týkaly vidění při různém typu a intenzitě 
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osvětlení, vidění na různé vzdálenosti, při různých činnostech a také jsme zjišťovali 

povrchovou citlivost předního segmentu oka. Pacienti své odpovědi zaznamenávali 

na číselnou osu, kde označení 10 znamenalo „zcela souhlasím s daným výrokem“ 

neboli „zcela bez obtíží“. Naopak označení 0 udávalo „absolutní nesouhlas 

s výrokem“ nebo „výrazné obtíže“.  

V. 4. Testování zrakové ostrosti 

Zrakovou ostrost jsme testovali na standardizovaných optotypových tabulích s 

Landoltovými prstenci. Landoltovy prstence mají mezeru vždy v jednom z 8 

základních směrů (13) a vyšetřovací vzdálenost je 4 m. V každém řádku je 10 

optotypů o kontrastu vyšším než 0,9. Změna velikosti optotypů v sousedních řádcích 

je dána násobením (nejblíže větší řádek) nebo dělením (nejblíže menší řádek) 

faktorem 1,2589 (= log 0,1). Logaritmická hodnota 0,1 tedy definuje standardní 

řádek. Optotypová tabule obsahuje řádky s minimálním úhlem rozlišení (MÚR) 

optotypů od 10 minut do 0,5 minut, tedy od vízu 0,1 do vízu 2. Celkově jde o 14 

řádků s označením log MÚR 1 až -0,3 v krocích po 0,1. Při vyšetření jsme 

zaznamenali počet správných určení pro každý řádek a získali tak prahovou 

zrakovou ostrost (13). Vyšetření jsme za pomocí externího zdroje osvětlení provedli 

za fotopických (85 cd m
-2

), a také za mezopických podmínek (3 cd m
-2

). 

V. 5. Testování kontrastové citlivosti 

Pro měření kontrastové citlivosti počítačovou metodou jsme použili počítačem 

podporované zařízení firmy Neuroscientific Corp. (Farmingdale, USA) typu 

Contrast sensitivity 8010 System, jehož součástí jsou jednak generátor prostorových 

struktur, vytvářející na speciálním monitoru s vysokou rozlišovací schopností tmavé 

a světlé pruhy o proměnlivé šířce a kontrastu, jednak programy, umožňující volbu 

různých testů pro KC s rozsáhle nastavitelnými parametry. Vyšetření jsme provedli 

za fotopických (85 cd m
-2

), a také za mezopických podmínek (3 cd m
-2

). Mezopické 

podmínky jsme dosáhli použitím speciálního filtru předsazeného před monitor. 

Zvolili jsme adjustační metodu (ADJ) variantu testů, kombinující ascendentní a 

descendentní postup přizpůsobení prahovému kontrastu. KC jsme testovali v 6 

prostorových frekvencích: dvou nízkých: 0,74 a 1,97 c/deg, dvou středních: 3,69 a 

7,39 c/deg a dvou vysokých: 14,77 a 29,55 c/deg. 
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V. 6. Testování citlivosti k oslnění měřením rozptylu světla 

Citlivost k oslnění jsme testovali na přístroji zvaném Straylightmeter (SLT; C-

Quant, Oculus Optikgeräte GmbH, Německo). Ten zjišťuje skutečnou fyzikální 

veličinu, a sice množství rozptýleného světla v oku.  

Použili jsme výrobcem doporučené standardní nastavení. Výrobce také 

stanovil normální rozmezí hodnot citlivosti k oslnění pro každou věkovou skupinu 

po dekádách. Zaznamenali jsme hodnotu rozptylu světla. Jednotkou citlivosti k 

oslnění je parametr [s] a v humánní medicíně je používán logaritmus této jednotky 

[log s]. Ten vyjadřuje poměr mezi “nechtěným” rozptýleným světlem, které snižuje 

kontrast obrazu na sítnici a „chtěným“ nerozptýleným světlem, které formuje 

pozorovaný sítnicový obraz. Vyšší hodnoty znamenají více rozptýleného světla a 

tedy „horší“ zrakový vjem. 

 

V. 7. Statistické zpracování dat 

Ke statistickému zpracování výsledků jsme použili Mannův - Whitneyův 

neparametrický test a Kruskalovu - Wallisovu analýzu. Výsledky subjektivního 

hodnocení pacientů jsou vyjádřeny v procentech pacientů podle udávaného skóre.  

 

  



14 

 

VI. Výsledky 

VI. 1. Subjektivní obtíže 

Ve skupině A používalo předoperačně pouze brýle 60% a pouze kontaktní 

čočky 40% pacientů. Ve skupině B preferovalo pouze brýlovou korekci 62,50%, jen 

kontaktní čočky 16,70% pacientů, střídání obou typů korekce udávalo 21,70% 

pacientů. 

Průměrná hodnota odpovědí, které se týkaly kvality vidění, se postupně 

zvyšovala v obou skupinách. V této otázce byl zaznamenán statisticky signifikantní 

rozdíl mezi oběma skupinami jeden měsíc po operaci (p = 0,03). Při následných 

pooperačních vyšetřeních jsme zaznamenali 100% spokojenost. 

Žádný pacient nebyl nespokojený s kvalitou vidění do dálky rok po operaci. 

Ve skupině A jsme zaznamenali mírnou nespokojenost s viděním do blízka 1 měsíc 

pooperačně u jednoho pacienta (12,50%), ve skupině B u 4 pacientů, z nich ve třech 

případech výraznou (14,29%), rozdíly mezi skupinami byly jen nevýznamné.  

V povrchové citlivosti předního očního segmentu nebyl nalezen statisticky 

signifikantní rozdíl mezi oběma skupinami. Mírné potíže v zakouřeném prostředí 

popisovali pacienti zvláště ve skupině A, tyto obtíže se ale s vývojem času snižovaly 

a rok po zákroku byl nespokojen pouze jeden pacient. Ve skupině B se medián 

odpovědí také zlepšoval. 

Nezaznamenali jsme žádné problémy se čtením při běžném a umělém 

osvětlení. Nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi skupinami ani při 

porovnání spokojenosti v čase. 

V obou skupinách si stěžoval na mírné obtíže při práci na počítači pouze jeden 

pacient (11,11%, resp. 5,26%) za 12 měsíců po zákroku. V ostatních termínech 

nikdo významné obtíže neudával. Při porovnání obou skupin byl zjištěn statisticky 

signifikantní rozdíl (p = 0,02) spokojenosti se zrakovými schopnostmi při sportu 

pouze krátkodobě po operaci s významně vyšší spokojeností ve skupině B. 

Pocit zhoršeného vidění těsně po probuzení byl shodný v obou skupinách.  

Měsíc po operaci většina pacientů (87,50% - skupina A a 95,24% -  skupina 

B) nepopisuje obtíže při sledování televize, přesto při porovnání odpovědí v obou 

skupinách byl nalezen statisticky signifikantní rozdíl (p = 0,006) za 1 měsíc po 

zákroku (spokojenější jsou pacienti ve skupině B). 
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Při porovnání obou laserových technologií jsme zjistili statisticky významný 

rozdíl v kvalitě vidění při řízení motorového vozidla ve dne měsíc po operaci (p = 

0,004); naproti tomu za 12 měsíců po zákroku nepopisovali pacienti žádné obtíže při 

řízení automobilu během dne a rozdíly mezi skupinami byly jen nevýznamné.  

Také v otázce hodnocení schopnosti řízení motorového vozidla v noci jsme 

zaznamenali statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami pacientů (p = 

0,012) v časném pooperačním období (1 měsíc).  

V otázce vnímání kruhů kolem světel jsme nezaznamenali statisticky 

signifikantní rozdíl mezi skupinami v žádném ze sledovaných termínů. 

Významný rozdíl mezi skupinami jsme zjistili 1 měsíc pooperačně v otázce 

vidění v noci (p = 0,025). Následně jsme tyto obtíže neprokázali ani u jednoho 

pacienta. Naproti tomu kvalita vidění v mlze a za šera byla srovnatelná v obou 

skupinách, stejně tak jako za slunečného počasí, kdy byl medián odpovědí vysoký 

(ve skupině A: 9,00  1,00, ve skupině B: 9,00  0,94) za 12 měsíců po zákroku. 

VI.2. Zraková ostrost 

Vyšetřili jsme předoperační nejlépe korigovanou prahovou zrakovou ostrost 

(NKZO) a pooperační nekorigovanou prahovou ZO (NZO) do 24 měsíců po 

laserové korekci myopie.  

VI. 2.1. Fotopická zraková ostrost 

Předoperační fotopická NKZO se mezi skupinami A a B lišila jen 

nevýznamně. 

Pooperační změny fotopické ZO ve skupině A byly převážné jen nevýznamné 

s výjimkou prvního měsíce po operaci, kdy se ZO přechodně významně snížila (p = 

0,03). Ve skupině B se ZO do 3 měsíců mění jen nevýznamně a za 12 a 24 měsíců se 

dokonce významně zvyšuje v porovnání s předoperačními hodnotami (p < 0,01 a p < 

0,05), (Obrázek 1).  

Rozdíly fotopické ZO mezi skupinami A a B byly statisticky významné 

v celém pooperačním období s vyššími hodnotami ve skupině B (p < 0,01 a p < 

0,001).  
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Obrázek 1. 

Grafické znázornění vývoje středních hodnot fotopické zrakové ostrosti ve 

skupinách A a B. 

 

Pozn. Statisticky významný rozdíl mezi skupinami A a B byl zjištěn od prvního 

měsíce po operací s významně vyššími hodnotami ZO ve skupině B. * rozdíl ve 

skupině A nebo B před a po operaci, ** = p < 0,01;  *** = p < 0,001. 

VI. 2. 2. Mezopická zraková ostrost 

Předoperační mezopická NKZO se mezi skupinami A a B lišila jen 

nevýznamně. 

Pooperační mezopická ZO se ve skupině A po měsíci přechodně významně 

snížila (p = 0,04), a poté se zvýšila mírně a od původní úrovně se lišila jen 

nevýznamně. Ve skupině B mezopická ZO pooperačně také narůstá, za 1 měsíc 

nevýznamně a v následujících termínech již statisticky významně v porovnání s 

předoperačními hodnotami (Obrázek 2). 

Rozdíly mezopické ZO mezi skupinami A a B byly statisticky významné 

v celém pooperačním období s vyššími hodnotami ve skupině B (p < 0,05 a p < 

0,01).  
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Obrázek 2.  

Grafické znázornění vývoje středních hodnot mezopické zrakové ostrosti ve 

skupinách A a B.  

 

Pozn. Statisticky významný rozdíl mezi skupinami A a B byl zjištěn od prvního 

měsíce po operaci s významně vyššími hodnotami ZO ve skupině B; * = p < 0,05; ** 

= p < 0,01. 

VI. 3. Kontrastová citlivost 

Kontrastovou citlivost (KC) jsme vyšetřili předoperačně s korekcí a 

pooperačně do 24 měsíců bez korekce. 

VI. 3.1. Fotopická kontrastová citlivost  

Předoperační fotopická KC se mezi skupinami A a B lišila v převážné většině 

prostorových frekvencí jen nevýznamně, s výjimkou nejnižší frekvence 0,74 c/deg 

s vyšší hodnotou ve skupině B (p < 0,05).  

Pooperační fotopická KC se ve skupině A mění jen statisticky nevýznamně, ve 

většině prostorových frekvencí se hodnoty za 1 měsíc pooperačně nejprve 

nevýznamně snižují a v dalších termínech vyšetření narůstají mírně nad původní 

úroveň. (Obrázek 3). 

Ve skupině B je trend obdobný pouze v nízkých prostorových frekvencích 

(0,74 a 1,97 c/deg). Ve středních a vysokých prostorových frekvencích se fotopická 

KC pooperačně zvyšuje, za 1 měsíc nevýznamně a v následujících termínech již 

převážně statisticky významně nad předoperační úroveň (p < 0,05 až p < 0,001). 

(Obrázek 4). 
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Pooperačně jsou rozdíly ve fotopické KC mezi skupinami A a B v nízkých 

prostorových jen nevýznamné. Ve středních frekvencích jsou hodnoty převážně 

významně vyšší ve skupině B a ve vysokých frekvencích jsou do 12 měsíců vyšší 

jen nevýznamně, za 24 měsíců významně. 

Obrázek 3. 

Grafické znázornění vývoje fotopické kontrastové citlivosti ve skupině A. 

 

Obrázek 4. 

Grafické znázornění vývoje fotopické kontrastové citlivosti skupiny B.  

 

VI. 3.2. Mezopická kontrastová citlivost 

Předoperační mezopická KC se mezi skupinami A a B lišila v převážné 

většině prostorových frekvencí jen nevýznamně, s výjimkou nejnižší frekvence 0,74 

c/deg  s vyšší hodnotou ve skupině B (p < 0,05). 

Pooperační mezopická KC ve skupině A se za měsíc pooperačně snižuje, 
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významně v nízkých a středních frekvencích (p < 0,05), nevýznamně ve vysokých 

frekvencích. Následně hodnoty KC narůstají a liší se od předoperačních již jen 

nevýznamně, avšak ve většině prostorových frekvencí zůstávají nižší v porovnání 

s výchozí úrovní (Obrázek 5). 

Obrázek 5. 

Grafické znázornění vývoje mezopické kontrastové citlivosti skupiny A.     

 

Ve skupině B se za 1 měsíc mezopická KC v prostorových frekvencích 0,74 a 

29,55 c/deg významně snižuje (p < 0,05), v ostatních frekvencích se mění jen 

nevýznamně. V nízkých frekvencích se následně navrací na původní úroveň. Ve 

středních a vysokých prostorových frekvencích se od 3. měsíce pooperačně zvyšuje 

převážně statisticky významně (p < 0,01 a p < 0,001) nad výchozí stav. (Obrázek 6). 

Obrázek 6.  

Grafické znázornění vývoje mezopické kontrastové citlivosti skupiny B. 
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Pooperačně jsou rozdíly v mezopické KC mezi skupinami A a B převážně 

statisticky významné s vyššími hodnotami ve skupině B s výjimkou vysokých 

frekvencí za 1 a 3 měsíce pooperačně (p < 0,05 a p < 0,01).   

VI. 4. Citlivost k oslnění 

Citlivost k oslnění jsme u pacientů testovali jen pooperačně, protože 

v předoperačním období jsme neměli Straylight Meter k dispozici. 

Citlivost k oslnění pacientů skupin A i B se v obou termínech vyšetření za 12 

a 24 měsíců pooperačně nacházela v normálním rozmezí. Hodnoty citlivosti 

k oslnění jsou prakticky shodné za 12 i 24 měsíců ve skupině A (0,97 ± 0,17 log s a 

0,96 ± 0,35 log s) i ve skupině B (0,88 ± 0,15 log s a 0,88 ± 0,17 log s). Hodnoty ve 

skupině B byly statisticky významně nižší než ve skupině A v obou termínech 

vyšetření (p < 0,05), (Obrázek 7). 

Obrázek 7. 

Grafické znázornění výsledků citlivosti k oslnění v obou skupinách pacientů.  

 

Pozn. P (statistická významnost) představuje rozdíl mezi skupinou A a B ve stejném 

termínu. * = p < 0,05.  
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VII. Diskuze 

S rozvojem refrakční chirurgie a s rozvíjejícím se povědomím ve společnosti o 

této možnosti léčby refrakčních vad rostou i nároky pacientů na výsledek dané 

operace. Proto je snahou současné refraktivní chirurgie nejen nejlepší objektivní 

výsledek, ale i vysoká míra spokojenosti pacientů. Tento fakt se odráží i v novějších 

zahraničních studiích, které se zabývají zjištěním předoperačních rizikových faktorů, 

které mohou negativně ovlivnit jinak výborný výsledek refrakčního zákroku. 

VII. 1. Subjektivní obtíže 

V našem souboru jsme se zaměřili na sledování vývoje subjektivních obtíží 

pacientů po provedeném laserovém zákroku a zároveň na porovnání jejich četnosti 

při použití dvou typů laserů. Dále jsme sledovali výskyt poruch nočního vidění - 

tzv. "night vision disturbances" (NVD). Při vytváření dotazníku jsme vycházeli 

z předpokladu, že spokojenost pacientů po provedeném operačním zákroku není jen 

jednorozměrnou veličinou.  

 Při hodnocení spokojenosti pacientů s kvalitou vidění pooperačně jsme rok po 

operaci nalezli 100% celkovou spokojenost v obou skupinách pacientů. Statisticky 

významný rozdíl byl pouze ve sledovaných odpovědích v krátkém časovém období 

po operaci. Celková spokojenost pacientů úzce souvisí zejména s nekorigovanou 

zrakovou ostrostí (NZO). Po refrakční operaci dosáhlo 100% pacientů NZO 1,0 a 

lepší, což je ve shodě s publikovanými studiemi (6). Zajímavé bylo zjištění, že ve 

skupině pacientů, u kterých byl proveden zákrok s použitím novější laserové 

technologie bylo více pacientů nespokojených s viděním do blízka krátce po operaci; 

tento rozdíl však nebyl statisticky významný.  

V druhé části dotazníkového šetření jsme se zaměřili především na výskyt 

obtíží s nočním viděním, které souvisí s problémy při řízení motorového vozidla. 

Významně spokojenější byli pacienti ve skupině B také v pocitu zhoršeného vidění v 

noci pouze měsíc po operaci, kdy ve skupině B mělo v této době obtíže jen 5,26% 

pacientů. S delším časovým odstupem od operace se tyto obtíže snižovaly. S tím 

také souvisí nárůst průměrných hodnot odpovědí v obou skupinách (8,33 a 8,37 

resp.). Zajímavé bylo zjištění, že po provedení laserového zákroku novější 

technologií měli pacienti častěji problémy při vidění v mlze (10,53%) a za šera 

(10,53%) v časném pooperačním období na rozdíl od starší technologie. Tento rozdíl 

nebyl ale statisticky významný.  
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Termín poruchy nočního vidění - tzv. „night vision disturbance“ (NVD) 

popisuje pokles kvality vidění v důsledku pocitu oslnění, snížené kontrastní citlivosti 

a následné degradaci obrazu. Příčiny vzniku problémů s nočním viděním jsou 

multifaktoriální. Za rizikové faktory pro vznik subjektivních obtíží v noci nebo za 

sníženého osvětlení označují Pop a kol. (17) věk pacienta vyšší než 50 let, hodnotu 

dosaženého sférického ekvivalentu pooperačně přesahující ± 0,5 dpt a předoperační 

refrakci vyšší než -5,00 dpt.  

Mezi další nepříjemné funkční poruchy vidění, na které si pacienti po 

laserových zákrocích stěžují, patří kruhy kolem světelného zdroje, ve světové 

literatuře označované jako „halo“. Klasická teorie předpokládá, že tento fenomén po 

refrakčním zákroku vzniká, pokud je průměr ablační zóny menší než průměr zornice 

měřený za mezopických podmínek. Z našeho sledování vyplynulo, že výskyt tohoto 

problému byl těsně po operaci 50,00% (skupina A) a 33,00% (skupina B); ve 

skupině A postupně obtíže ustupují s výslednou hodnotou 22,20%, naproti tomu ve 

skupině B narůstají a jsou přítomné u 52,60% pacientů za 12 měsíců pooperačně.  

I když předoperační měření průměru zornice představuje nesmírně důležitý 

parametr jak pro vlastní laserový zákrok, tak pro predikci pooperačních 

subjektivních obtíží pacientů (8). Pravděpodobně příznivý vliv na redukci vlivu 

zornice má u modernějších laserů maximalizace optické zóny a použití tzv. 

přechodové zóny, která zajišťuje hladký přechod do periferní, laserem neošetřené 

rohovky (11). Ze statistických výsledků vyplývá, že do skupiny s tzv. vysokým 

rizikem výskytu „haló fenoménu“ pooperačně patří především pacienti se zornicemi 

širšími než 6 mm měřenými za skotopických podmínek (7).  

V hodnocení subjektivních obtíží pacientů je nutné také zohlednit jistou míru 

adaptace na nově vzniklou situaci (20) a individuální subjektivní zpracování nové 

kvality vidění po provedeném laserovém zákroku. Tyto dva aspekty nelze v 

některých případech zlepšit ani optimálně provedenou operační technikou.  

VII. 2. Zraková ostrost, kontrastová citlivost a citlivost k oslnění 

Testování vysokokontrastní ZO představuje základní oční vyšetření, které je 

stále pokládáno za zlatý standard jak v klinické praxi, tak i ve výzkumu. K 

citlivějším metodám patří testování ZO za nízkých hladin osvětlení (za mezopických 

podmínek s osvětlením 3 cdm
-2

), určování KC a citlivosti k oslnění, které 
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napodobují podmínky reálného života a poskytují „objektivizaci“ každodenního 

zrakového vnímání pacienta.  

VII. 2. 1. Zraková ostrost 

V našem souboru se fotopická ZO ve skupině A za měsíc po operaci 

přechodně významně snížila, a poté dosáhla předoperační úrovně. Ve skupině B se 

ZO do tří měsíců změnila jen nevýznamně a za 12 a 24 měsíců se dokonce 

významně zvýšila nad předoperační úroveň. Mezopická ZO se ve skupině A 

pooperačně nevýznamně zvyšuje a ve skupině B se zvyšuje od 3. měsíce dokonce 

statisticky významně oproti předoperačním hodnotám. Pooperační hodnoty ZO jsou 

významně vyšší ve skupině B v porovnání se skupinou A. Zvýšení ZO ve skupině B 

pooperačně v našem souboru si vysvětlujeme šetrnějším zákrokem, který je zkrácen 

a je zvýšena jeho přesnost s následným „superhladkým“ povrchem ablace a 

s počítačem „na míru“ vypočítanou přechodovou zónou optimalizovaného 

asférického profilu ablace. Rohovka byla navíc chráněna zajištěním optimální 

teploty a dynamické adaptace distribuce laserových pulzů, což snižuje riziko rozvoje 

mikrostrií. A konečně vysoká přesnost umístění každého z individuálních laserových 

pulzů byla zajištěna použitím turbo eyetrackeru.  

Naše výsledky fotopické ZO ve skupině A jsou srovnatelné se studií Junga a 

kol. (10) a Manche a kol. (15). Jako důvod pro přechodné snížení zrakových funkcí 

po zákroku uvádějí autoři kromě mikrostrií také povrchní eroze epitelu, haze, 

pomalou normalizaci epiteliálních adhezí a optickou aberaci na okrajích ablační 

zóny. Za 12 měsíců stejní autoři popisují NZO 20/20 u 94% očí po LASIKu a u 97% 

očí po PRKu (15). Podobně jako my ve skupině B, zjistil Jabbarvand a kol. (9) 

zlepšení ZO za 1 i 3 měsíce za fotopických i mezopických podmínek. Popsal také 

slabou korelaci mezi haze a mezopickou ZO s i bez oslnění. 

VII. 2. 2. Kontrastová citlivost 

V našem souboru se ve skupině A mění pooperační fotopická KC jen 

statisticky nevýznamně, ve většině prostorových frekvencí se hodnoty za 1 měsíc 

nevýznamně snižují a v dalším průběhu narůstají mírně nad původní úroveň. 

Mezopická KC se nejprve snižuje, ve většině frekvencí významně. Následně 

hodnoty KC narůstají, avšak zůstávají nižší v porovnání s výchozím stavem. Ve 

skupině B se KC přechodně snižuje pouze v nízkých prostorových frekvencích, ve 

středních a vysokých frekvencích se fotopická i mezopická KC pooperačně zvyšuje, 
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za 1 měsíc nevýznamně a v následujících termínech již převážně významně nad 

předoperační úroveň. Pooperační fotopická i mezopická KC je pooperačně vyšší ve 

skupině B v porovnání se skupinou A, a to převážně statisticky významně. Lepší 

výsledky KC ve skupině B v porovnání se skupinou A v našem souboru si 

vysvětlujeme stejně jako u ZO (viz kapitola VII. 2. 1.). Nelze vyloučit, že naše 

výsledky KC mohlo pozitivně ovlivnit opakované vyšetřování, jak uvádějí Woods a 

Thompson (22), kdy se u pacientů zřejmě projevila mírnější kritéria posouzení právě 

viditelné struktury. Ovšem obdobný vliv lze předpokládat i v ostatních uvedených 

studiích, kde byla KC také testována vícekrát.   

O poklesu mezopické ZO a KC i v případě, kdy se jejich hodnoty za 

fotopických podmínek mění jen nevýznamně, referuje řada publikovaných prací (10, 

17) včetně naší studie.  

Za příčinu poklesu KC po PRK je považován nepravidelný rohovkový 

astigmatismus a u vyšších stupňů refrakční vady také rozptyl světla související 

s haze. Po LASIKu se KC může snížit zřejmě následkem změn normální 

fyziologické struktury rohovkových buněk a extracelulární matrix se vznikem 

vakuol intracelulárně a s nerovnoměrným rozmístěním kolagenních fibril, což 

způsobuje nepravidelnost povrchu rohovky s nestejnoměrnou optickou kvalitou.  

Novější studie prokazují, že důležitým negativním faktorem pro vznik 

problémů při nižších stupních osvětlení je indukce aberací vyšších řádů, zvláště SA 

po standardní refrakční operaci, a to především v důsledku změny asféricity 

rohovky, kdy se tvar rohovky mění z původního vyklenutého na plošší. Byla zjištěna 

korelace především mezi velikostí cílené hodnoty refrakce, tím tedy změněného 

tvaru rohovky, a vyšší incidencí sférických aberací (1, 3). Čím vyšší je incidence 

SA, tím vyšší je pravděpodobnost obtíží pacientů (1). Zvýšený výskyt aberací je 

dáván do souvislosti s nevhodně zvoleným algoritmem ablace, tvorbou lamely, 

decentrací nebo ztrátou efektivity periferního laserového paprsku, může být také 

důsledkem remodelace stromatu při hojivém procesu. Proto jsou novější lasery 

vybaveny mechanismy, které zabraňují vzniku aberací vyšších řádů. Jedná se o tzv. 

„optimalizované asférické profily, “které jsme použili i u našich pacientů, nebo o 

tzv. „individualizovanou ablaci“ s použitím wavefront analýzy. Gatell a kol. (5) 

potvrdili významně nižší výskyt SA pacientů po zákroku s asférickým profilem 

ablace na laseru Amaris v porovnání s klasickým profilem ablace na laseru Esiris. 

Řada studií (16, 19) popsala, že individualizovaná ablace má pozitivní vliv na 
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zachování KC a nezvyšuje ani citlivost k oslnění vedoucí k rozvoji NVD. Pokud se 

jedná o tzv. rizikové aberace, Sharma (18) a spol. a Chalita a spol. (3) ve svých 

studiích zjistili silnou korelaci tzv. horizontální comy a monokulární diplopie, a dále 

sférické aberace a tzv. starburst a glare.  

VII. 2. 3. Citlivost k oslnění 

V našem souboru pacientů byla citlivost k oslnění v obou skupinách a v obou 

termínech vyšetření za 12 a 24 měsíců pooperačně v normálním rozmezí v závislosti 

na věku. Citlivost k oslnění ve skupině B byla statisticky významně nižší než ve 

skupině A v obou termínech vyšetření.  

Barreto a kol. (2) nezaznamenali významné rozdíly mezi předoperačními a 

pooperačními hodnotami citlivosti k oslnění na Straylight Meteru  u 22 očí s myopií 

do -5,0 dpt za 12 měsíců pooperačně s hodnotami 1,01 ± 0,1 log s pro wavefront-

guided LASIK a 0,97 ± 0,12 log s pro wavefront-guided PRK, které byly vyšší 

v porovnání s našimi výsledky. Zvýšení citlivosti k oslnění o více než 0,2 log s 

zjistili jen u 2 pacientů mezi 3. a 6. měsícem pooperačně pro výskyt mikrostrií. 

 

VIII. Závěr 

Podrobným vyšetřením zrakové ostrosti a kontrastové citlivosti za fotopických 

i mezopických podmínek a testováním citlivosti k oslnění jsme prokázali vyšší kvalitu 

zrakového vnímaní pacientů s nízkou a střední myopií po korekci prostřednictvím 

metod PRK a LASIK na laseru AMARIS v porovnání s laserem ESIRIS. Výsledek si 

vysvětlujeme přesnějším a šetrnějším zákrokem na laseru AMARIS při použití 

nejmodernějších technologií.  
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33. 8. Setkání mladých oftalmologů. Staré Splavy, 20-21/6/2008. 

34. Futurum Oftalmologicum. Karlová Studánka, 6-7/2/2009. 

35. 10. Vejdovského Olomoucký vdecký den. Olomouc, 28/3/2009. 
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36. XVI. Výroční sjezd České Oftalmologické Společnosti s mezinárodní účastí. 

Špindlerův Mlýn, 25-27/9/2008. 

37. 9. Setkání mladých oftalmologů. Blansko, 29-30/5/2009. 

38. XVII. Výroční sjezd České Oftalmologické Společnosti s mezinárodní účastí. Praha, 

1-3/10/2009. 

39. 2nd
 Annual Cyprus Ophthalmological Congress. Limassol, 1-2/10/2011.  

40. 3rd
 Annual Cyprus Ophthalmological Congress. Limassol, 6-7/10/2012. 

41. 1st Congress of Prehospital and Emergency Care. Nicosia, 18 -19/6/2013. 

42. Seminar of paedo-ophthalmology. Nicosia, 29/6/2013. 

43. 4th
 Annual Cyprus Ophthalmological Congress. Limassol, 2-3/11/2013. 

44. 5th
 Annual Cyprus Ophthalmological Congress. Larnaca, 7-8/11/2014. 

 

 

 

 

 

  

 

 


