
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.  

 


