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Souhrn 
 
Cíl:  Zhodnotit a porovnat stupeň opacifikací zadního pouzdra čočky (PCO - Posterior Capsule 

Opacification) u dvou souborů pacientů po operaci katarakty s použitím dvou typů softwaru.  

Design: Prospektivní klinické hodnocení. 

Metodika: Předoperačně jsme u pacientů vyšetřovali nejlépe korigovanou zrakovou ostrost 

(NKZO) na Snellenových optotypech, objektivní stav oka na štěrbinové lampě, keratometrii a 

axiální délku bulbu. V prvním souboru byla použita na pravém oku fakoemulsifikační metoda 

AquaLase, na levém oku metoda NeoSoniX u každého z pacientů s oboustrannou kataraktou. 

Stejná hydrofobní akrylátová umělá nitrooční čočka (IOL) AcrySof SA60AT (Alcon 

Laboratories, Fort Worth, Texas, USA) byla implantována do všech očí a hodnocení probíhalo 

během osmiletého sledování. Ve druhém souboru byla použita metoda torzní fakoemulzifikace 

OZil a implantována hydrofobně-hydrofilní nitrooční čočka EriFlex 877 FAB (Videris, ČR). 

Hodnocení druhého souboru proběhlo 1 rok po operaci katarakty. 

Kvantifikace PCO byla provedena s využitím subjektivního hodnocení PCO - EPCO 2000 

software (Evaluation of Posterior Capsule Opacification) a objektivním hodnocením PCO  

systémem OSCA (Open-Access Systematic Capsule Assessment) s otevřeným přístupem. 

Výsledky: V prvním souboru bylo zhodnoceno 37 pacientů. Osm let po operaci byl průměrný 

index EPCO 2000 pro metodu AquaLase 0,648 ± 0,567 a pro metodu NeoSoniX 0,673 ± 0,542 

(P = ,30). Výsledky OSCA byly pro AquaLase 1,035 ± 0,952 a pro NeoSoniX 1,103 ± 0,741 (P 

= ,44). Druhý soubor tvořilo 30 pacientů a celkem bylo zhodnoceno 38 očí. Po ročním hodnocení 

byl průměrný EPCO 2000 index po metodě torzní fakoemulzifikace a po implantaci IOL EriFlex 

877 FAB 0,261 ± 0,12 (P = ,63), výsledky OSCA hodnocení 0,513 ± 0,241 (P = ,71). 

Závěry:  Byl zjištěn minimální rozdíl v PCO mezi technikami AquaLase a NeoSoniX během 8 

let sledování. Ani AquaLase, ani NeoSoniX nebyla schopna zabránit přirozené progresi PCO. 

Technika torzní fakoemulzifikace s implantací hydrofobně-hydrofilní nitrooční čočky měla 

dobré výsledky z hlediska výskytu PCO a nejlépe korigované zrakové ostrosti 1 rok po operaci 

šedého zákalu. 
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Research of the secondary cataract, the possibilities of it's prevention by the 
choice of surgical techniques and intraocular implants 

 
 
Summary 
 

Aim:  To compare the degree of posterior capsule opacification (PCO) in two groups of patients 

after cataract surgery using two types of software.  

Design: Prospective clinical trial.  

Methods:  Best corrected visual acuity vas evaluated using Snellen optotypes, biomicroscopy of 

the eye on the slit lamp, keratometry and axial length was measured preoperatively. AquaLase 

was used in the right eye and NeoSoniX in the left eye of each patient in the first group. The 

same hydrophobic acrylic artificial intraocular lens AcrySof SA60 (Alcon Laboratories, Fort 

Worth, Texas, USA) was implanted in all eyes, and evaluation was conducted during eight-year 

follow-up. Torsional mode (OZil) phacoemulsification was used in the second group and 

hydrophobic-hydrophilic intraocular lens EriFlex FAB 877 (Videris, CZ) was implanted. 

Evaluation of the second group was performed 1 year after cataract surgery. PCO quantification 

was done using a subjective PCO software - EPCO 2000 (Evaluation of Posterior Capsule 

opacification) and objective system - OSCA (Open-Access Systematic Capsule Assessment) 

with open access. 

Results: Thirty seven patients were analyzed 8 years after cataract surgery in the first group. 

Mean EPCO 2000 values were for the AquaLase 0.648 ± 0.567 and for the NeoSoniX 0.673 ± 

0.542 (P = 0.30). The OSCA results were for the AquaLase 1,035 ± 0,952 and for the NeoSoniX 

1,103 ± 0,741 (P = 0.44). In the second group 38 eyes of 30 patients were analyzed. Mean EPCO 

2000 values for the OZil phacoemulsification and implantation IOL EriFlex FAB 877 were 

0.261 ± 0.12 (P = 63), OSCA results were 0.513 ± 0.241 (P = 71) 1 year after surgery. 

Conclusion: There was minimal PCO difference between AquaLase and NeoSoniX. Neither 

AquaLase nor NeoSoniX technique was able to prevent a natural progression of PCO. Torsion 

phacoemulsification with implantation of hydrophobic-hydrophilic IOL had good results of PCO 

incidence and best corrected visual acuity 1 year after cataract surgery. 
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Úvod do problematiky 
 

Opacifikace pouzdra čočky (sekundární katarakta) zůstává nejčastější dlouhodobou komplikací 

po operaci katarakty. Po prvním roce od operace se sekundární katarakta vyskytuje u 11 % 

pacientů, po pěti letech po výkonu až u 28 % operovaných [1, 2]. Následná katarakta má dvě 

patogenetické formy: fibrózní změny předního a zadního listu pouzdra a regenerační změny ve 

smyslu novotvořených čočkových hmot. Na zrakovou ostrost mají ovšem vliv pouze opacity 

nacházející se v optické ose. Kontakt optické části umělé čočky (intraocular lens - IOL) s 

buňkami čočkového epitelu předního pouzdra vede k jejich diferenciaci na myofibroblasty, které 

následně způsobují fibrotizaci a kontrakci předního pouzdra. K fibrotizaci zadního pouzdra 

dochází v důsledku migrace buněk čočkového epitelu z předního listu na zadní, kde rovněž 

způsobují jeho zašednutí a zvrásnění doprovázené snížením jeho transparence. Na vzniku 

regeneračního typu sekundární katarakty se podílí proliferace a migrace buněk čočkového 

epitelu, které zůstaly při operaci v oblasti ekvátoru (tzv. E-buňky). Jednak vytvářejí nové 

čočkové hmoty podél ekvátoru (Sommeringův prstenec) a jednak migrují mezi zadní list pouzdra 

a IOL, kde vytvářejí typický obraz Elschnigových perel [3, 4]. Mnoho studií se již pokoušelo 

identifikovat faktory, jejichž eliminací by se vzniku sekundární katarakty předešlo [5]. V 

prevenci vzniku sekundární katarakty byl prokázán vliv tvaru a materiálu IOL včetně haptiků a 

jejich angulace, peroperační i pooperační léčby, použití adičních implantátů a vliv samotné 

chirurgické techniky operace šedého zákalu. Současným uznávaným preventivním postupem je 

implantace IOL do pouzdra, použití IOL s ostrými zadními hranami a provedení přední 

kapsulorhexe tak, aby mírně (až 1mm) přesahovala okraj optické části IOL. Přesto ani poté není 

vznik komplikací spojených s rozvojem sekundární katarakty vyloučen. [6, 7, 8, 9]. Opacifikace 

zadního pouzdra (PCO) se obvykle vyvíjí postupně a časem vedou k poklesu zrakové ostrosti. 

Proto sledování progrese PCO je důležitým faktorem v hodnocení úspěšnosti prevence 

sekundární katarakty [10]. Od publikace přehledu o PCO v roce 2002 [11] došlo k výraznému 

pokroku a naše znalosti o mechanismech vzniku a rozvoje PCO se posunuly dále.  
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Cíle dizertační práce 
 

Cílem disertační práce je porovnat progresi PCO u dvou skupin pacientů po operaci katarakty: 

1) s použitím 2 fakoemulsifikačních technik (AquaLase a NeoSoniX) operace katarakty a 

implantací akrylátové hydrofobní intraokulární čočky AcrySof SA60AT během 8 let sledování.  

2) s použitím metody OZil a následné implantaci akrylátové hydrofobně-hydrofilní nitrooční 

čočky EriFlex 877 FAB 1 rok po operaci. 

 

Materiál a metodika 

 

Charakteristika prvního souboru (AquaLase a NeoSoniX) 
 

První soubor tvořilo třicet sedm pacientů z původních 62. Kritéria zahrnutí do souboru byly 

bilaterální katarakta (podle Burattovy klasifikace katarakta stupně menšího než 5) [12] a žádná 

jiná oční patologie potenciálně postihující zrakovou ostrost (pacienti s mírnou věkem podmíněnou 

makulární degenerací nebyli vyloučeni). Tabulka 1 zahrnuje informace o pacientech a 

předoperační údaje. 

 

Tab 1. Pacienti a předoperační údaje prvního souboru (AquaLase a NeoSoniX) 

 

Počet pacientů (n) 37 (74 očí) 

Pohlaví, počet (%) 

 

Muž 16 (43,3) 

Žena 21 (56,7) 

Medián věku (let) 

Rozsah 

69 

54 až 78 

NKZO před operací (Decimal) ± SO 

Rozsah 

0,68 ± 0,25 

0,2 až 0,9 

Axiální délka oka (mm) ± SO 

Rozsah 

23,07 ± 1,05 

20,18 až 27,13 
 

NKZO - nejlépe korigovaná zraková ostrost, SO – směrodatná odchylka 
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Charakteristika druhého souboru (OZil) 
 

Do druhého souboru bylo zařazeno třicet pacientů. Vstupní kritéria byla stejná jako pro první 

soubor. Tabulka 2 zahrnuje informace o pacientech a předoperační údaje v druhém souboru. 

 
 

Tab 2. Pacienti a předoperační údaje druhého souboru (OZil) 

 

Počet pacientů (n) 30 (38 očí) 

Pohlaví, počet (%) 

 

            Muž 13 (43,33) 

Žena 17 (56,67) 

Medián věku (let) 

Rozsah 

71,7 

53 až 89 

NKZO před operací (Decimal) ± SO 

Rozsah 

0,63 ± 0,19 

0,3 až 0,8 

Axiální délka oka (mm) ± SO 

Rozsah 

23,2 ± 0,72 

22,12 až 24,49 

 

NKZO - nejlépe korigovaná zraková ostrost, SO – směrodatná odchylka 

 
Metodika 
 

Předoperačně jsme u pacientů vyšetřovali nekorigovanouazrakovouaostrostaianejlépeakorigovanou 

azrakovouaostrostanaaSnellenovýchaoptotypech, objektivní stav oka na štěrbinové lampě, 

keratometrii a axiální délku bulbu. Pro kalkulaci optické mohutnosti IOL byl použit IOL Master 

Carl Zeiss Meditec AG. Všechny operace v prvním souboru (AquaLase a NeoSoniX) byly 

provedeny v letecha2004aaa2005anaaOčníakliniceaFakultníanemocnice v Hradci Králové (FNHK). 

Pacienti z druhého souboru (OZil) byli operováni na stejném pracovišti v období od srpna do 

listopadu v roce 2012. Od každého pacienta byl získán informovaný souhlas. Operace byly 

provedenyajednímazeadvouazkušenýchachirurgůa(N.J., P.R.) a byla použita následující operační 

technika: instilační anestezie, rohovkový́ řez velikosti 2,2 mm, vytvoření bočních incizí, 

kapsulorexe velikosti 5-5,5 mm, hydrodisekce, fakoemulzifikace jádra, irigace a aspirace kortexu 

a implantace intraokulární čočky do čočkového pouzdra. V prvním souboru metoda AquaLase 

byla použita v pravém oku a NeoSoniX v levém oku každého pacienta [13, 14]. Stejná hydrofobní 
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akrylátová IOL AcrySof SA60AT byla implantována do všech očí v prvním souboru. Ve druhém 

souboru byla použita metoda torzní fakoemulsifikace a implantována hydrofobně-hydrofilní 

nitrooční čočka EriFlex 877 FAB. Všichni účastníci byli požádáni, aby přišli na kontrolní 

pooperační vyšetření na oční kliniku FNHK.  

Během pooperačních kontrol jsme vyšetřovali nejlépe korigovanou zrakovou ostrost na 

Snellenových optotypech a provedli jsme digitální fotografii zadního pouzdra čočky 

v retroiluminaci s použitím štěrbinové lampy SL 990 vybavené Digital Vision System (CSO, 

Florence, Italy). 

Kvantifikace PCO byla provedena s využitím subjektivního hodnocení zkalení zadního pouzdra 

EPCO 2000 software (Evaluation of Posterior Capsule Opacification, Tetz MR a společníci, 

Berlín, Německo) a objektivním hodnocením PCO  systémem OSCA (Open-Access Systematic 

Capsule Assessment) počítačové PCO analýzy s otevřeným přístupem (Aslam TM, Edinburgh, 

United Kingdom). Vylučujícím kritériem počítačového hodnocení PCO byla Nd:YAG laserová 

kapsulotomie pro porušené zadní pouzdro čočky. Fotografie byly poté přeneseny do programu 

EPCO 2000. Po manuálním ohraničení opacit za pomoci počítačové myši a subjektivním určení 

stupně hutnosti zákalů, byla tímto softwarem provedena automatická kvantifikace PCO, 

vyjádřené EPCO indexy pro každý jednotlivý stupeň opacit (1–4) a byl vypočten celkový EPCO 

index pro celou optickou část IOL. Pokud zadní pouzdro vykazovalo jen jemné zvrásnění a 

jemné homogenní vrstvy, byla hustota zakalení posouzena jako minimální (stupeň 1). Oblasti 

plástvových tvarů PCO, silnější homogenní vrstvy a hustší fibróza byly hodnoceny stupněm jako 

jemné (stupeň 2), zatímco oblasti klasických Elschnigových perel a homogenních vrstev byly 

hodnoceny stupněm jako mírné (stupeň 3). Oblasti hustých Elschnigových perel nebo jakýkoliv 

typ silného zakalení byly hodnoceny stupněm jako silné (stupeň 4) [15].  

 Obrazy také byly analyzovány systémem OSCA. Je možné použít 3 různé metody analýzy: 1) 

Prostá analýza (Single Analysis) pro analyzování jediného obrazu pacientova pouzdra s bleskem 

nepokrývajícím PCO; 2) Nová analýza (New Analysis) vyžadující 2 obrazy obsahující zkreslené 

oblasti blesku v různých oblastech; a 3) cirkulární analýza (Circ Analysis), která dovoluje 

specifikaci středního počtu pixelů, které se mají měřit [16]. V této studii byla použita Prostá 

analýza (Single Analysis) a Nová analýza (New Analysis). Indexy EPCO a hodnoty OSCA skóre 

byly vypočítány automaticky a statisticky analyzovány. Byl hodnocen i počet Nd:YAG laserové 

kapsulotomie. Nd:YAG kapsulotomie byla prováděna na základě poklesu NKZO spojené s 

přítomností PCO v optické části zadního pouzdra.  
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Výsledky 

 

Do prvního souboru (AquaLase a NeoSoniX) bylo původně zařazeno šedesát dva vhodných 

pacientů, kteří absolvovali operace katarakty. Třicet sedm pacientů přišlo na kontrolní vyšetření 8 

let po operaci. Do druhého souboru (OZil) bylo zařazeno 30 pacientů (38 očí) a všichni pacienti 

byli vyšetření za 1 rok po operaci. 

 

Nejlépe korigovaná zraková ostrost 

 

Nebyl zjištěn žádný významný rozdíl u NKZO mezi skupinou AquaLase a NeoSoniX. Osm let po 

operaci NKZO byla 0,834 ± 0,07 pro pravé oči (skupina AquaLase) a 0,825 ± 0,08 pro levé oči 

(skupina NeoSoniX). Většina očí (85% v průměru) dosáhla NKZO 0,8 a lepší (0,8 až 1,2). Byl 

prokázán statistický významný vzestup NKZO mezi hodnotami před a po operaci jak u skupiny 

AquaLase, P = ,006, tak i u skupiny NeoSoniX (P = ,0011) - graf 1.  

 

Jeden rok po operaci byla NKZO ve druhém souboru (OZil) 0,92 ± 0,12. U 38 očí (100 %) 

dosahovala hodnot 0,8 nebo lepší a 1,0 nebo lepší u 24 očí (58.62 %) - graf 2.  

 

Graf 1. Vývoj NKZO b ěhem sledování, prví soubor pacientů 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

AquaLase NeoSoniX

Před operaci

8 let po operci

 

 

 

 

 



 

 11

Graf 2. Vývoj NKZO b ěhem sledování, druhý soubor pacientů 
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Nd:YAG laserová kapsulotomie 

 

Poměr Nd:YAG laserové kapsulotomie u AquaLase oproti Nd:YAG laserové kapsulotomie u 

NeoSoniX byl 8 let po operaci 2:6 očí (graf 3).  

Ve druhém souboru (OZil) 1 rok po operaci nebyla provedena ani jedná ND:YAG zadní 

kapsulotomie.  

 

Graf 3. Poměr Nd:YAG laserové kapsulotomie v prvním souboru 
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Opacity zadního pouzdra zhodnocené softwary EPCO 2000 a OSCA 

 

Bylo provedeno porovnání výskytu PCO mezi technikami AquaLase a NeoSoniX. Výsledky 

EPCO 2000 byly následující: po 8 letech nebyl prokázán významný rozdíl mezi skupinami 

AquaLase a NeoSoniX; průměrný celkový index EPCO byl mírně lepší pro skupinu AquaLase.  

Po ročním hodnocení průměrné EPCO 2000 hodnoty pro skupinu pacientů po metodě OZil + 

EriFlex 877 FAB byly 0,261 ± 0,12 (P = ,63) - zcela minimální výskyt PCO.  

Průměrné indexy EPCO 2000 se standardní odchylkou všech stupňů EPCO a celkový index 

EPCO pro celkový soubor pacientů jsou uvedeny v tab. 3. 

 

Tab. 3. Střední hodnoty indexů EPCO 2000 se směrodatnou odchylkou pro skupinu 

AquaLase a NeoSoniX (IOL AcrySof SA60AT) 8 let a pro skupinu OZil (IOL EriFlex 877 

FAB) 1 rok po operaci katarakty. 

 

 minimální PCO mírné PCO Střední PCO Hutné PCO Celkový 

EPCO index 

AquaLase + AcrySof SA60AT 

8 let po operaci 0,310 ± 0,229 0,108 ± 0,14 0,047 ± 0,18 0 0,648 ± 0,567 

NeoSoniX + AcrySof SA60AT 

8 let po operaci 0,405 ± 0,238 0,09 ± 0,127 0,025 ± 0,089 0,128 ± 0,167 0,673 ± 0,542 

OZil + EriFlex 877 FAB 

1 rok po operaci 0,201a±a0,2 0,06a±a0,1 0 0 0,262a±a0,02 

 

EPCO - EvaluationaofaPosterioraCapsuleaOpacification; PCO - posterioracapsuleaopacification. 
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Graf 4. Střední hodnoty indexů EPCO 2000 se směrodatnou odchylkou pro skupinu 

AquaLase a NeoSoniX 8 let po operaci 
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Opacity zadního pouzdra zhodnocené systémem OSCA 

Osm let po operaci katarakty byly u skupiny NeoSoniX hodnoty OSCA skóre nevýznamně horší 

(P = ,85). Průměrné hodnoty OSCA skóre a hodnoty P analýzy párového t testu po 8 letech pro 

první soubor (AqL + NsX) jsou uvedeny v tab. 4. 

 

Tab. 4. OSCA skóre se směrodatnou odchylkou (SO) pro skupiny AquaLase a NeoSoniX 8 

let po operaci katarakty. 

 

  8 let po operaci 

n = 34 AqL NsX P 

 OSCA 1,035 1,103 ,85 

 OSCA SO 0,952 0,741  

 

Po ročním hodnocení průměrné průměrné OSCA skóre pro skupinu pacientů po metodě OZil + 

EriFlex 877 FAB bylo 0,513 ± 0,241 (P = ,71) - tab. 5.  
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Tab. 5. OSCA skóre se směrodatnou odchylkou pro metodu OZil + EriFlex 877 FAB jeden 

rok po operaci katarakty. 

 

 OZil  P 

OSCA 0,503 ,72 

OSCA SO 0,24  

 

Zhodnocení korelace mezi výsledky získanými systémem EPCO 2000 a 

systémem OSCA 

 

Byla shledána nízká korelace mezi výsledky EPCO a OSCA 8 let po operaci katarakty v prvním 

souboru (AqL + NsX) (hodnota P byla ,00058 a korelační koeficient byl 0,441). Vývoj PCO pro 

každé z typů měření, EPCO 2000 a OSCA, během osmiletého období sledování je uveden na 

grafu 5.  

 

Graf 5. Sumární graf ilustrující hodnoty PCO po metodě AquaLase (AqL) a NeoSoniX 

(NsX) pomoci EPCO 2000 a OSCA 8 let po operaci.  
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Diskuze 
 
Opacifikace zadního pouzdra čočky je nejčastější komplikací po operaci katarakty. Pokroky 

chirurgických technik, materiálů intraokulárních čoček a designu snížily výskyt PCO, přesto stále 

zůstává významným problémem [17, 18]. Hlavním cílem této studie bylo zkoumat progresi PCO 

u 2 různých chirurgických metod extrakce katarakty - AquaLase a NeoSoniX v prvním souboru a 
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u metody OZil s implantací hydrofobně-hydrofilní čočky ve druhém souboru. To je, pokud je 

známo, nejdelší sledovací doba po extrakci katarakty, kdy PCO bylo hodnoceno pomocí metody 

EPCO 2000 a OSCA.  AquaLase a NeoSoniX jsou 2 alternativy, které poskytuje systém INFINITI 

Vision System (Alcon Laboratories). Velký rozdíl je, že metoda AquaLase nepoužívá ultrazvuk 

k emulsifikaci čočky. Místo toho se používá relativně vysokotlaký proud teplého vyváženého 

fyziologického roztoku k fragmentování jádra. Několik studií prokázalo, že tato technologie může 

mít využití při čištění zadního pouzdra mechanickým omýváním epiteliálních buněk 

z kapsulárního vaku [19-21], čímž působí preventivně proti PCO. Abychom správně posoudili 

chirurgickou metodu pro prevenci vzniku PCO, je nutné dlouhodobé sledování (obvykle 3 roky 

nebo déle) [22]. V našem případě jsme zhodnotili vývoj PCO 8 let po operaci katarakty v prvním 

souboru (AqL+NsX).  

 

Metoda OSCA je systém objektivního hodnocení PCO, který je založen na počítačové analýze 

textury digitálních obrazů. Možné hodnoty OSCA skóre mají rozsah od 0 (žádné PCO) do 

přibližně 15 (maximum). Typické hodnoty OSCA skóre pro zadní pouzdro s velmi malou nebo 

žádnou PCO jsou kolem 0,5. Hodnoty pro pacienty, které jsou indikované k ND-YAG zadní 

kapsulotomii jsou přibližně 4 až 5 [16]. Skóre EPCO 2000 je počítačem podporovaný systém 

morfologického vyhodnocení PCO a má rozsah od 0 (žádné PCO) až 4 (maximum) [15]. Proces 

označení a ohodnocení stupni PCO je subjektivní. Oba systémy analýzy PCO měří morfologickou 

hutnost PCO ve smyslu rozsahu a hustoty. Rozdíl ve vývoji PCO po AquaLase a NeoSoniX nebyl 

významný 8 let po operaci katarakty. Avšak poměr Nd:YAG laserové kapsulotomie byl 

nevýznamně nižší po metodě AquaLase. Nebyl zjištěn žádný vztah mezi celkovým indexem 

EPCO 2000 i OSCA a pooperační NKZO pro obě skupiny 8 let po operaci katarakty v prvním 

souboru. Výskyt PCO byl hodnocen jako minimální a jeho vliv na NKZO byl pravděpodobně 

malý, což by mohlo také vysvětlovat, proč nebyl zjištěn žádný vztah mezi hodnoty OSCA a 

NKZO, stejně jako mezi výsledky EPCO 2000 a NKZO. 

 

Materiál nitroočních čoček hraje velkou roli při vzniku sekundární katarakty [22, 24, 25]. 

Akrylátové IOL dělíme na měkké a tvrdé, měkké existují ve dvou druzích: hydrofilní a 

hydrofobní. Mezi hlavní výhody hydrofilních IOL patří snadná manipulace, rychlý návrat složené 

čočky do původního tvaru, nižší náchylnost k poškození a možnost implantace mikroincizí. 

Hydrofilní akrylátové čočky jsou náchylné k pooperační opacifikaci [15]. Čočky z hydrofobního 

materiálu tuto vlastnost mají v menší míře a prokazují dobrou mechanickou stabilitu a 

biokompatibilitu. Mezi nevýhody hydrofobních čoček patří menší elasticita, vysoká bioadhezivita, 
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křehkost a náchylnost k poškrábání a také fenomén glisteningu [25]. V našem souborů jsme měli 

možnost zhodnotit výskyt PCO po implantaci hydrofobně-hydrofilní IOL - EriFlex 877 FAB. 

 

Nd:YAG kapsulotomie je metodou první volby v léčbě sekundární katarakty [23]. Po zadní 

kapsulotomii již není možné provést počítačové hodnocení PCO a proto počet vyloučených 

pacientů může značně ovlivnit výsledky studie [16, 24]. Buehl a společníci [10] publikovali 

článek, ve kterém popsali statistické problémy při hodnocení PCO způsobené chybějícími údaji 

vůči provedené Nd:YAG laserové kapsulotomii. V naší studii pouze 8 pacientů vyžadovalo 

Nd:YAG kapsulotomii během celého období sledování u obou souborů. Počet provedených 

ND:YAG kapsulotomií nebyl významný mezi skupinou AquaLase a NeoSoniX, nicméně tyto 

hodnoty byly vzaty do úvahy při stanovení závěrů naše studie.  

 
Závěry 
 
Srovnání PCO v prvním souboru bylo prováděno po fakoemulsifikačních technikách AquaLase a 

NeoSoniX 8 let po operaci katarakty. Metoda AquaLase měla mírně lepší výsledky u většiny 

pozorovaných parametrů (výsledky EPCO 2000 a OSCA, Nd:YAG poměr laserové kapsulotomie, 

NKZO); nicméně ve většině případů rozdíl nebyl významný. Obě metody extrakce katarakty jsou 

účinné a bezpečné. Přesto ani technika AquaLase, ani NeoSoniX nebyla schopna zabránit progresi 

PCO. 

Na vznik opacit zadního pouzdra má vedle operační techniky vliv i typ implantované nitrooční 

čočky. Záleží na materiálu, z kterého je čočka vyrobena a také na jejím designu. Nitrooční 

čočky, vyrobené z akrylátu vzhledem k bioaktivitě materiálu jsou z hlediska výskytu sekundární 

katarakty vhodnější než silikonové čočky a než čočky z materiálu PMMA. V naši studii jsme 

prokázali, že použití moderních technologií v operaci katarakty a implantace čoček z 

hydrofobně-hydrofilního akrylátu vykazuje minimální výskyt PCO v pooperačním období. 

V současné době prevence PCO v oftalmologii patří k hlavním směrům výzkumu. Současné 

možnosti prevence PCO ukazuje, že se v budoucnosti výskyt PCO dále bude snižovat. a 

Na základě dosažených výsledků jsem dospěl k těmto závěrům: 

 

1. Obě fakoemulsifikační metody, AquaLase a NeoSoniX, vykazují dobré vlastnosti z 

hlediska preventivního vlivu na vznik a vývoj opacit zadního pouzdra a sekundární katarakty. Z 

naší studie vyplývá, že PCO po AquaLase vykazovaly nižší tendenci k progresi v periferní i 

centrální části optiky IOL, hlavně z dlouhodobějšího hlediska. Rozdíl ve sledovaných 

parametrech však většinou nebyl statisticky významný. 
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2. Výskyt Nd:YAG kapsulotomií  po operaci u pacientů ve sledovaném celkovém souboru byl 

pouze minimální. Poměr Nd:YAG laserové kapsulotomie u AquaLase oproti Nd:YAG 

laserové kapsulotomie u NeoSoniX byl 2:6 osm let po operaci.   

3. Výskyt PCO po operaci katarakty s použitím metody OZil  (torzní fakoemulzifikace) a po 

implantaci akrylátové hydrofobně-hydrofilní  IOL EriFlex 877 FAB byl v průběhu ročního 

sledování minimální  a nebyla provedena ani jediná ND:YAG zadní kapsulotomie. 

4. Pooperační zraková ostrost byla sledována při všech kontrolách (předoperačně i pooperačně) 

vyšetřením nejlépe korigované zrakové ostrosti. U pacientů byla podle potřeby použita vhodná 

korekce. Po operaci došlo ke statisticky významnému zlepšení NKZO u pacientů v obou 

souborech, mezi metody AquaLase a NeoSoniX nebyl zaznamenán statisticky významný rozdíl 

ve všech sledovaných obdobích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 18

Použitá literatura 
 

1. Taylor, HR. Cataract: how much surgery do we have to do? Br J Ophthalmol. 2000, 84(1), 1-2. 

2. Bertelmann, E., Kojetinsky, C. Posterior capsule opacification and anterior capsule 

opacification. Current Opinion in Ophthalmology. 2001, 12, 35–40. 

3. Sacu, S., Menapace, R., Findl, O. et al. Influence of optic edge design and anterior capsule 

polishing on posterior capsule fibrosis. J Cataract Refract Surg. 2004, 30, 658–662. 

4. Sacu, S., Menapace, R., Wirtitsch, M. et al. Effect of anterior capsule polishing on fibrotic 

capsule opacification: Three-year results. J Cataract Refract Surg. 2004, 30, 2322–2327. 

5. Mahelková, G., Bacáková, L., Korynta, J. et al. Effect of culture substrate and culture 

conditions on lens epithelial cell proliferation and alpha-smooth muscle actin expression. Folia 

Biol. 2009, 55, 66–76. 

6. Baráková, D., Kuchynka, P., Klečka, D. et al. Frekvence výskytu sekundární katarakty u 

AcrySof MA30BA a MA60BM. Cesk Slov Oftalmol. 2000, 56, 38–42. 

7. Benda, F., Mašek, P. Primární polypseudofakie u pacientů s kataraktou a hypermetropií. Čes a 

Slov Oftalmol. 2001, 57, 226–30. 

8. Krajčová, P., Chynoranský, M., Strmeň, P. Opacifikácia zadného puzdra šošovky po 

implantácii rôznych typov umelých vnútroočných šošoviek – II. časť: rôzne peroperačné nálezy. 

Čes a Slov Oftalmol. 2008, 64, 13–15. 

9. Nekolová, J., Pozlerová, J., Jirásková, N. et al. Pooperační výsledky expandibilní nitrooční 

čočky ACQUA (Mediphacos). Čes a Slov Oftalmol. 2008, 64, 87–90. 

10. Buehl, W., Heinzl, H., Mittlboeck, M., Findl, O. Statistical problems caused by missing data 

resulting from neodymum: YAG laser capsuloto mies in long-term posterior capsule opacification 

studies. J Cataract Refract Surg. 2008, 34(2), 268-73. 

11. Wormstone, IM. Posterior capsule opacification: a cell biological perspective. Exp Eye Res. 

2002, 74(3), 337-47. 

12. Buratto, L. Phacoemulsification. Principles and techniques. Thorofare, New Jersey: SLACK 

Inc. 1998, 3-21. 

13. Nekolová, J., Jirásková, N., Pozlerová, J., Rozsíval, P. Three-Year Follow-up of Posterior 

Capsule Opacification After AquaLase and NeoSoniX Phacoemulsification. Am J Ophthalmol. 

2009, 148(3), 390-5.e2. 

14. Mackool, RJ., Brint, SF. AquaLase: a new technology for cataract extraction. Curr Opin 

Ophthalmol. 2004, 15(1), 40-3. 

15. Werner, L. Calcification of hydrophilic acrylic intraocular lenses. Am J Ophthalmol. 2008, 

146, 341–343. 



 

 19

16. Buehl, W., Sacu, S., Findl, O. Association between intensity of posterior capsule opacification 

and contrast sensitivity. Am J Ophthalmol. 2005, 140(5), 927-30. 

17. Mester, U., Fabian, E., Gerl, R., Hunold, W., Hütz, W., Strobel, J., Hoyer, H., Kohnen, T. 

Posterior capsule opacification after implantation of CeeOn Edge 911A, PhacoFlex SI-40NB, and 

AcrySof MA60BM lenses. J Cataract Refract Surg. 2004, 30(5), 978-85. 

18. Buehl, W., Findl, O., Neumayer, T., Georgopoulos, M., Sacu, S. Short-term changes in the 

morphology of posterior capsule opacification. J Cataract Refract Surg. 2005, 31(5), 962-8. 

19. Hoffman, RS., Fine, IH., Packer, M. New phacoemulsification technology. Curr Opin 

Ophthalmol. 2005, 16(1), 38-43. 

20. Jirásková, N., Rozsíval, P. Phacoemulsification parameters: series 20000 legacy versus legacy 

with AdvanTec software and NeoSonix handpiece. J Cataract Refract Surg. 2004, 30(1), 144-8. 

22. Ebihara, Y., Kato, S., Oshika, T., Yoshizaki, M., Sugita, G. Posterior capsule opacification 

after cataract surgery in patients with diabetes mellitus. J Cataract Refract Surg. 2006, 32(7), 

1184-7. 

23. Mian, SI., Fahim, K., Marcovitch, A., Gada, H., Musch, DC., Sugar, A. Nd:YAG capsulotomy 

rates after use of the AcrySof acrylic three-piece and one-piece intraocular lenses. Br J 

Ophthalmol. 2005, 89(11), 1453-7. 

24. Hancox, J., Spalton, D., Heatley, C., Jayaram, H., Yip, J., Boyce, J., Marshall, J. Fellow-eye 

comparison of posterior capsule opacification rates after implantation of 1CU accommodating and 

AcrySof MA 30 monofocal intraocular lenses. J Cataract Refract Surg. 2007, 33(3), 413-7. 

25. Kato, K., Nishida, M.,Yamane H. et al. Glistening formation in an AcrySof lens initiated by 

spinodal decomposition of the polymer network by temperature change. J Cataract Refract Surg. 

2001, 27, 1493–1498. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20

Přehled publikační činnosti autora 
 

 

Původní vědecké publikace v časopisech s impact factorem (v závorce uvedení výše IF) 

 

1. Stepanov, A., Nekolova, J., Jiraskova, N., Rozsival, P. Long-term follow-up of posterior 

capsule opacification after AquaLase and NeoSoniX phacoemulsification. Biomed Pap Med Fac 

Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2015 Sep 3. doi: 10.5507/bp.2015.039. [Epub ahead of 

print] (IF 1.291) 

2. Hejsek, L., Dusova, J., Stepanov, A., Rozsival, P. Re-operation of idiopathic macular hole after 

failed initial surgery. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2013, 158(4), 

596-9. (IF 1.291) 

3. Rencová, E., Bláha, M., Studnička, J., Bláha, V., Lánská, M., Renc, O., Stepanov, A., 

Kratochvílová, V., Langrová, H. Preservation of the Photoreceptor Inner/Outer Segment Junction 

in Dry Age-Related Macular Degeneration Treated by Rheohemapheresis. J Ophthalmol. 2015, 

359747. (IF 1.425) 

 

Ostatní publikace v časopisech s impact factorem (v závorce uvedení výše IF)  

 

1. Hejsek, L., Kaňa, V., Rozsíval, P., Dusová, J., Stepanov, A., Trávníček, P., Tuček, L. Totální 

avulze bulbu kombinovaná s poraněním chiasmatu, kazuistika. Cesk Slov Neurol. 2014, 77(4), 

510-514 (IF 0.165) 

2. Stepanov, A., Hejsek, L., Jiraskova, N., Feuermannova, A., Rencova, E., Rozsival, P. Transient 

branch retinal artery occlusion in a 15-year-old girl and review of the literature. Biomed Pap Med 

Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2015, 159(3), 508-11. (IF 1.291) 

3. Stepanov, A., Codenotti, M., Ramoni, A., Jiraskova, N., Rozsival, P., Bandello, F.: Anterior 

chamber migration of dexametasone intravitreal implant (Ozurdex®) through basal iridectomy 

(Ando) in a pseudophakic patient. European Journal of Ophthalmology. 2015 Nov 25:0. doi: 

10.5301/ejo.5000715. [Epub ahead of print] (IF  1.068) 

4. Stepanov A., Studnicka J., Dusová J., Jirásková N., Lestak J.: Vitreous hemorrhage due to a 

retinal arteriovenous malformation – case report. Wulfenia Journal. 2016, 23(2), 271-278.  (IF  

0.267) 

5. Stepanov A., Studnička J., Hejsek L., Jirásková N., Herzig R., Rozsíval P., Vališ M.: Anterior 

ischemic optic neuropathy and branch retinal artery occlusion after transcatheter closure of 

foramen ovale: A case report. Cesk Slov Neurol. 2016 [v tisku] (IF 0.165) 



 

 21

Původní vědecké práce v časopisech bez IF 

 

1. Jirásková, N., Urminský, J., Lorencova, V., Feuermannova, A., Stepanov, A., Rozsíval P. 

Optical Aberrations and Contrast Sensitivity of Spherical and Aspheric Intraocular Lenses – A 

Prospective Comparative Clinical Study. J Clin Exp Ophthalmol. 2012, 3, 9  

2. Jirasková, N., Rozsíval P., Stepanov A., Velika, V., Lešták J. Outcomes of Optic Nerve Sheath 

Decompression for Visual Loss in Idiopathic Intracranial Hypertension. J Clin Exp Ophthalmol 

2013, S3  

3. Hejsek, L., Stepanov, A., Benešova, Ž., Nemec, P., Rejmont R., Ernest, J., Rozsival, P. 

Infectious Complications of Intravitreal AntiVEGF Therapy of the Wet Form of Age-Related 

Macular Degeneration. Russian Ophthalmological Journal. 2013, 6(3), 25-29. 

4. Stepanov, A., Jirásková, N., Nekolová, J., Lackovič, J., Románek, J., Rozsíval, P. Hodnocení 

klinických výsledků implantace hydrofobně-hydrofilní nitrooční čočky EriFlex 877 FAB, Čes. a 

slov. Oftal. 2013, 69(6), 236-238. 

5. Hejsek, L., Ernest, J., Němec, P., Rejmont, L., Manethová, K., Stepanov, A., Rozsíval, P. 

Operační řešení u velmi pokročilých rhegmatogenních amocí. Čes. a slov. Oftal. 2013, 69(6), 248-

252. 

6. Hejsek, L., Dusová, J., Stepanov, A., Rozsíval, P. Operace rhegmatogenního odchlípení sítnice 

zevním postupem. Čes. a slov. Oftal. 2014, 70(1) 36-40. 

7. Hejsek, L., Dusová, J., Stepanov, A., Rozsíval, P. Peeling vnitřní limitující membrány na 

odchlípené makule jako prevence rozvoje epimakulární membrány po pars plana vitrektomii pro 

rhegmatogenní amoci. Čes. a slov. Oftal. 2014, 3, 98-101. 

8. Hejsek, H., Veliká, V., Stepanov, A., Rozsíval, P. Operační řešení těžkého stupně ptózy 

horního víčka pomocí fronto-tarzálního závěsu trubičkou z biokompatibilního PVC. Čes. a slov. 

Oftal. 2014, 70(3), 103-108. 

9. Stepanov, A., Jirásková, N., Rozsíval, P. Hodnocení klinických výsledků implantace 

hydrofobní nitrooční čočky CT LUCIA 601P. Čes. a slov. Oftal. 2015, 71(4), 196-198. 

10. Hejsek, L., Stepanov, A., Dusová, J., Studnička, J., Marák, J., Beránek, J., Jirásková, N., 

Rozsíval, P., Lešták, J. Navigated Laser Photocoagulation of Chronic Diabetic Macular Edema. J 

Clin Exp Ophthalmol. 2015, 6 

 

 

 

 



 

 22

Ostatní publikace v časopisech bez IF 

 

1. Stepanov, A., Feuermannová, A., Hejsek, L., Jirásková, N., Plíšek, S., Rozsíval, P. 

Cytomegalovirová retinitida u pacienta se syndromem získané imunodeficience. Čes. a slov. 

Oftal. 2014, 70(4), 132-7 

2. Stepanov, A., Studnička, J., Hejsek, L., Jirásková, N., Rozsíval, P. Oční obtíže jako první 

známka dekompenzované arteriální hypertenze. Čes. a slov. Oftal. 2014, 70(5), 190-194. 

3. Stepanov, A. Nictitating spasm against the undercorrection of myopia. Modern optometry. 

2010, 6, 18-21 

4. Rozsíval, P., Jirásková, N., Stepanov, A., Lešták, J.: Femtosecond Laser-assisted Cataract 

Surgery in Marfan Syndrome. J Clin Exp Ophthalmol. 2015, 6 

5. Stepanov, A., Feuermannová, A., Studnička, J., Hejsek, L., Burova, M., Jirásková, N., 

Rozsíval, P. Akutní zadní multifokální plakoidní pigmentová epiteliopatie - kazuistika. Čes. a 

slov. Oftal. 2014, 70(2), 71-75. 

6. Hejsek, L., Dusová, J., Stepanov, A., Rozsíval, P. Ztráta zraku po nekomplikované pars plana 

vitrektomii. Čes. a slov. Oftal. 2013, 69(6), 253-256. 

7. Studnička, J., Stepanov, A., Rencova, E., Breznajova, J., Burova, M., Langrova, H., Rozsival, 

P. Acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy in a child. Ophthalmology. 2013, 

10(2), 76–78. 

8. Hejsek, L., Ernest, J., Stepanov, A., Rozsival, P. Reconstruction of the orbits after gunshot with 

the damage of eyeballs (a case report). Ophthalmosurgery. 2013, 1, 40-42. 

9. Stepanov, A., Jiraskova, N., Rozsival, P., Rencova, E., Lackovic J. Spontaneous suprachoroidal 

hemorrhage due to the excessive anticoagulation therapy. Case report. Ophthalmology. 2013, 

10(1), 76–78. 

 

Přednášky A. Stepanova na odborných setkáních 

 

1. Hodnocení klinických výsledků implantace hydrofobně-hydrofilní nitrooční čočky EriFlex 877 

FAB. XXI. Výroční sjezd české oftalmologické společnosti Brno 19.-21.9.2013 

2. Cytomegalovirová retinitida u pacienta se syndromem získané imunodeficience. XXII. Výroční 

sjezd české oftalmologické společnosti Praha 19.-21.9.2014 

3. Aflibercept v léčbě vlhké formy věkem podminěné makulární degenerace. XXIII. Výroční 

sjezd české oftalmologické společnosti Hradec Králové 17.-19.9.2015 

4. Hodnocení klinických výsledků implantace hydrofobní nitrooční čočky CT LUCIA 601P. 



 

 23

Futurum Ophthalmologicum Anenské lázně, Bělohrad 5/2015 

5. Oční obtíže jako první známka dekompenzované arteriální hypertenze. 16. Vejdovského 

olomoucký vědecký den, Právnická fakulta UP Olomouc, 4/2015  

6. Léčba diabetického makulárního edému u kompenzovaného pacienta. XVI. Mezioborové 

symposium: Diabetes mellitus – oční komplikace. Právnická fakulta UP Olomouc, 4/2015 

7. Akutní zadní multifokální plakoidní pigmentová epiteliopatie – FAG nález. Angiografické dny, 

Litomyšl, 10/2014 

8. Ranibizumab v léčbě makulárního otoku při žilních sítnicových okluzích. XV. kongres České 

vitreoretinální společnosti, Dolní Morava, 26.- 28. listopadu 2015. 

9. Lucentis v léčbě VPMD – klinická odpověď u různých typů CNV. 17. Vejdovského olomoucký 

vědecký den, Právnická fakulta UP Olomouc,  04/2016 

 

 

Plakátová sdělení na odborných setkáních 

 

1. Our experience with preloaded IOL CT LUCIA 601P(Y). The 6th World Congress on 

Controversies in Ophthalmology; 03/2015 

2. Preservation of photoreceptor inner/outer segment junction in dry age-related macular 

degeneration treated by rheohemapheresis. The 6th World Congress on Controversies in 

Ophthalmology; 03/2015 

3. Impact of Nepafenac 0.1% on macular thickness and visual acuity in diabetics. The 5th World 

Congress on Controversies in Ophthalmology; 03/2014 


