
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. 

 


