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Úvod
Oftalmologie (oční lékařství) 
je dynamicky se rozvíjejícím 
oborem zahrnujícím rozsáhlou 
diagnostiku a konzervativní 
i operační léčbu chorob oka. Oční 
klinika UJEP v Masarykově ne-
mocnici v Ústí nad Labem je nej-
větším pracovištěm v Ústeckém 
kraji. Zabývá se celým spektrem 
očních chorob od novorozenec-
kého věku až do pokročilého stá-
ří. Klinika má 18 lůžek, 2 operační 
sály, rozsáhlý ambulantní trakt, 
pracuje zde v současné době 11 
lékařů a 22 sester.
Dnešní číslo STATIMU představu-
je nejčastější oční onemocnění. 
Čtenáři poznají základní proble-
matiku očních chorob dětské-
ho věku, seznámí se s očními 
komplikacemi cukrovky, šedým 
zákalem, glaukomem (zeleným 
zákalem), věkem podmíněnou 
makulární degenerací a onemoc-
něními sítnice.

Klinika je vybavena nejmodernějšími přístroji pro diagnostiku a léčbu očních 
chorob. Operační sály, na kterých ročně provedeme přes 2000 operací, nám 
může závidět celý svět. Na klinice probíhá i vědecko-výzkumná činnost, rozsáh-
lá publikační i pedagogická činnost.
Klinika je i součástí traumacentra, naši lékaři drží pohotovostní službu sedm 
dní v týdnu, 24 hodin denně. Denně fungují všeobecné i odborné ambulance 
(glaukomová, diabetologická, makulární centrum, elektrofyziologická, dětská 
a pro speciální optické pomůcky), které jsou připraveny poskytnout našim pa-
cientům komplexní diagnostický a léčebný servis. Jsme rádi, že se nám díky no-
vým přístrojům podařilo zkrátit čekací doby na operace. Těší nás důvěra našich 
pacientů a věřím, že ji ani do budoucna nezklameme.

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. 
primářka pověřená řízením Oční kliniky UJEP 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

Oční oddělení v Masarykově nemocnici 
v UL, o. z. vděčí za svůj vznik a úspěšný 
rozvoj primáři Hanuši Libickému, kte-
rý se vrátil bezprostředně po skončení 
2. světové války do Čech z Anglie, kam 
emigroval před nacisty. Svoji odbornou 
kariéru spojil s Očním oddělením Ma-
sarykovy nemocnice a až do roku 1977 

stál v jeho čele. Libický byl všestranný 
operatér, věnoval se celému spektru 
očních operací, přednášel, publikoval. 
Svým věhlasem přestoupil hranice okre-
su i kraje. Jeho dlouholetou zástupkyní 
byla MUDr. Kopecká, která vedla oddě-
lení v době po jeho nečekané smrti až 
do nástupu nového primáře. Tím se stal 
MUDr. Jan John CSc., který na oddělení 
přišel z FN Bulovka. John se zabýval ze-
jména zadním segmentem oka, rozvinul 
laserové ošetření sítnice u diabetiků. Pů-
sobil v Ústí nad Labem od podzimu roku 
1977 až do roku 1986, kdy odešel do dů-
chodu. Po odchodu dr. Kopecké do Čes-
kých Budějovic se stal jeho zástupcem 
– žák primáře Libického – MUDr. Milo-
slav Anders, CSc. Dr. Anders se věnoval 
oftalmologii v celém rozsahu, byl velmi 
zručný progresivní operatér, zabýval se 
mimo jiné chirurgií slzných cest, dokázal 
v tehdejší NDR obhájit kandidaturu věd. 
Byl skvělým učitelem svých mladších ko-
legů, kterým nezištně předával své boha-
té odborné zkušenosti.
Konkurs na primáře po odchodu primá-
ře Johna vyhrál MUDr. Pavel Rozsíval, 
CSc., který odešel z kliniky v Hradci Krá-
lové, stal se primářem očního oddělení 

v Teplicích a odsud přešel do tehdejší 
Krajské nemocnice v Ústí nad Labem. 
Prim. Rozsíval byl nesmírně ctižádosti-
vý a brilantní operatér s obrovským od-
borným přehledem. Nutil všechny své 
spolupracovníky k vědecké a publikační 
činnosti, rozšířil spektrum operací, sám 
přednášel po celém světě, publikoval 
v impaktovaných časopisech, spolupo-
dílel se na nejrůznějších monografiích. 
Ústí n. L. se pro něj stalo přestupní stani-
cí k návratu do Hradce Králové, kde v roce 
1993 nastoupil na pozici přednosty klini-
ky. Byl i předsedou České oftalmologic-
ké společnosti, postupně se habilitoval 
na docenta a stal se profesorem očního 
lékařství.
Velkou škodou pro oddělení bylo, že 
prim. Rozsíval nedokázal v pozici svého 
zástupce akceptovat dr. Anderse. Ten 
po mnohých jejich neshodách na jaře 
roku 1989 odešel na Univerzitní klini-
ku do Drážďan, kde působil až do roku 
2006, kdy odešel do důchodu.
Zástupcem primáře se po odchodu Milo-
slava Anderse stal MUDr. Pavel Sušický. 
Ten se po odchodu prim. Rozsívala v roce 
1993 stal čtvrtým poválečným primářem. 
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Historie očního oddělení

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

MUDr. Hanuš Libický

MUDr. Jan John, CSc.MUDr. Miloslav Anders, CSc.

OČNÍ KLINIKA uNIVERZITY j. E. puRKYNĚ
V MASARYKOVĚ NEMOCNICI V úSTÍ NAD LABEM, O. Z.

Redakce odborné přílohy Statim děkuje  
prim. MUDr. Ivaně Liehneové, Ph.D. a kolektivu lékařů  
Oční kliniky UJEP v Masarykově nemocnici v  Ústí nad Labem 
za jejich příspěvky a spolupráci při realizaci této odborné 
přílohy. Dále pak panu Petru Práškovi z Oční kliniky 
za možnost použití jeho fotografií.

foTo TITulNÍ STRANA: Oko po transplantaci rohovky
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MUDr. Sušický dokázal udržet chod od-
dělení, tak jak jej nastavil prof. Rozsíval, 
i přes odchod několika lékařek na jiná 
pracoviště. Stál v čele oddělení i při jeho 
přestěhování do pavilonu G na Severní 
Terase. Z primariátu odešel po svém zvo-
lení do Senátu ČR.
Ve výběrovém řízení (na podzim roku 
2005) uspěla MUDr. Ivana Liehneo-
vá, Ph.D., která začínala v Ústí nad 
Labem a od roku 1994 pracovala v Tep-
licích, nejprve v pozici zástupce primáře 

a od roku 1996 v pozici primářky očního 
oddělení. Pod jejím vedením se výraz-
ně rozšířila operativa očního oddělení, 
k čemuž přispělo i otevření dvou nových 
operačních sálů v architektonicky velmi 
zdařilé přístavbě pavilonu G na výmě-
níkové stanici. Oddělení se postupně 
vybavilo nejmodernější technikou, díky 
čemuž se významně navýšily operace 
zadního segmentu oka týmem, který 
vede zástupkyně primáře MUDr. Lid-
mila Procházková, Ph.D. Významným 

úspěchem se stalo dosažení akreditace 
MZd ČR nejvyššího stupně v oftalmolo-
gii a získání statutu Makulárního centra 
(jako jediného mimofakultního pracoviš-
tě v České republice). Udělení statutu kli-
niky v roce 2014 je přirozeným završením 
dlouhého a úspěšného vývoje Očního 
oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. 

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Šedý zákal (katarakta)Historie očního oddělení

MUDr. Pavel Sušický

Prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. Kolektiv lékařů a sálových sester na Vědecké konferenci Masarykovy nemocnice

Kolektiv lékařů Oční kliniky

OČNÍ KLINIKA uNIVERZITY j. E. puRKYNĚ
V MASARYKOVĚ NEMOCNICI V úSTÍ NAD LABEM, O. Z.

Šedý zákal (katarakta) je onemocnění, 
při kterém dochází k postupnému zkale-
ní oční čočky. Lidská čočka je důležitou 
součástí optického systému oka: láme 
světlo a podílí se na promítání obrazů 
z vnějšího světa na sítnici. Může měnit 
svou optickou mohutnost a tím umož-
ňuje akomodaci. Akomodace je schop-
nost oka zaostřit na různé vzdálenosti. 
Průhlednost čočky se během života po-
malu snižuje, zmenšuje se tak množství 
světla, které může bez překážek do oka 
vstoupit a dochází ke zhoršení zrakových 
funkcí. Tam, kde zkalení dosáhne znač-
ného stupně, jde o takzvanou katarak-
tu. Zakalení čočky brání tvorbě obrazu 
na sítnici. Pacient s kataraktou vidí vše 
rozmazaně, obraz není jasný a kontrast-
ní, barvy jsou méně syté, nemůže číst 
drobné texty, častější je i světloplachost. 
Protože ke změnám dochází zpravidla 
na obou očích velmi pomalu a postupně, 
pacient je téměř nepozoruje. 
Šedý zákal je onemocnění, které postihu-
je většinou starší lidi, ale může se objevit 
i u mladších pacientů, nebo být vrozené. 
Ve věku nad 65 let je určitý stupeň zka-
lení čočky patrný až u 50 % populace 
a nad 75 let je šedým zákalem postiženo 
až 70 % obyvatel. Ačkoliv ještě nejsou 
jasné všechny aspekty vzniku katarakty, 
je známo čím dál více rizikových faktorů, 
které k jejímu nárůstu přispívají: kouře-
ní, diabetes mellitus (cukrovka), vysoký 
tlak krevní, nedostatek vitaminů, UV zá-
ření vývoj katarakty urychluje. Ke zkalení 
čočky však může dojít také z jiných důvo-
dů, než je stárnutí – užíváním léků nebo 
po úrazu oka.
V současné době neexistují žádné léky 
či kapky, které by mohly vzniklý zákal 
odstranit a vidění zlepšit. I když by se 
to mělo v budoucnu nakonec podařit, 
prozatím jediným způsobem léčby je 
operační zákrok, při kterém se z oka od-
straní zkalená čočka a nahradí se čočkou 
umělou, akrylátovou.
Operace šedého zákalu je nejčastější 
operací na našem oddělení, provádíme 
ji ambulantně, v místním znecitlivění 
oka kapkami. Operujeme metodou fako-
emulsifikace – což je celosvětově nejroz-
šířenější technika – celá operace se 

Oko s kataraktou

Odsávání zkalené čočky 

Příprava nitrooční čočky
Oko po operaci s umělou nitrooční 
čočkou

provádí z řezu o velikosti 1,8–2,25 mm.  
Postup je založen na použití ultrazvu-
ku, kterým se rozdrtí hmota čočky tak, 
aby byla kapalná a bylo možno ji odsát. 
Do oka je pak malým řezem vložena slo-
žená měkká čočka, která se následně 
rozvine v pouzdře původní čočky. Ope-
rační řez se uzavírá u většiny pacientů 
bezstehově. Operace trvá přibližně 15 
minut a je nebolestivá. Na našem praco-
višti implantujeme čočky nejvyšší kvality 
– hydrofobní akryláty – předních světo-
vých výrobců. Obnova vidění po operaci 
je velmi rychlá. Již druhý den po operaci 

vidí většina pacientů dobře. Někdy může 
být vidění po operaci přechodně mlhavé, 
zpravidla se však vyjasní během několi-
ka málo dní. Týden po operaci je pacient 
schopen řídit vůz, vykonávat lehké prá-
ce, šest týdnů po operaci jsou všechny 
fyzické aktivity bez omezení. 
Čekací doba na operaci katarakty se 
v současné době pohybuje kolem dvou 
měsíců. Pacienti se zrakovými potížemi 
se mohou objednat na naší ambulanci, 
která je v provozu každý den.

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.
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zůstává zachována až do pokročilých 
stádií poškození zrakového nervu a po-
malu se zvětšující výpadky v zorném poli 
si pacient neuvědomuje. 
Důležité jsou proto pravidelné preventiv-
ní oční kontroly, během nichž je kromě 
vyšetření zrakové ostrosti změřen nitro-
oční tlak a oči vyšetřeny na štěrbinové 
lampě. V případě podezření na poškoze-
ní zrakového nervu doplňujeme přístro-
jové vyšetření zorného pole (perimetrie).

Glaukom (nazývaný zelený zákal) je 
chronické oční onemocnění vedoucí 
k postupnému nevratnému poškozování 
zrakového nervu, které se projevuje po-
malu se zvětšujícími výpadky v zorném 
poli. Pokud toto onemocnění není včas 
a řádně léčeno, anebo je léčba neúčin-
ná, může vést až k úplné slepotě. Zelený 
zákal postihuje všechny věkové skupiny 
včetně novorozenců, největší skupinou 
pacientů jsou lidé starší šedesáti let. 
Uplatňuje se i určitý typ dědičnosti – až 
polovina nemocných se zeleným záka-
lem má mezi svými rodiči či prarodiči 
glaukomatika.
Existuje více typů glaukomu a pro větši-
nu z nich je společným příznakem zvýše-
ný nitrooční tlak, kterým je zrakový nerv 
poškozován. 
Nitrooční tlak je dán objemem nitrooční 
tekutiny a přirozeně udržuje kulovitý tvar 
oka. Množství nitrooční tekutiny není 
stále stejné. Tekutina je v oku neustále 
tvořena tzv. řasnatým tělískem, násled-
ně protéká přední částí oka a odtéká 
odvodnými kanálky (trámčinou komo-
rového úhlu) do cévního řečiště těla. 
V závislosti na momentálním objemu 
nitrooční tekutiny kolísá i nitrooční tlak 
během dne i noci. Normální rozmezí 
hodnot nitroočního tlaku se orientačně 
pohybuje mezi 10 a 20 milimetry rtuťové-
ho sloupce. V případě zvýšené tvorby nit-
rooční tekutiny anebo jejího zhoršeného 

Glaukom (zelený zákal)

Zadním segmentem oka nazýváme ob-
last oka za čočkou, tj. sklivec (vitreus) 
a sítnici (retina). Chirurgickým operacím 
na zadním segmentu oka říkáme vitrek-
tomie. Při vitrektomii se provedou 3 ná-
řezy ve skléře v oblasti pars plana (proto 
PPV – pars plana vitrektomie). Do jedno-
ho otvoru se zavede permanentní infuze 
a zbylé 2 otvory slouží k použití světla 
a nástrojů nutných při operaci.
Pomocí vitrektomie léčíme choroby skliv-
ce, sítnice nebo jejich rozhraní. Nejčas-
tější diagnózy, pro které je prováděna 
vitrektomie, jsou krvácení do sklivce 
u diabetiků a odchlípení sítnice, dále 
krvácení do sklivce u venózních okluzí, 
luxované naturální nebo umělé čočky 
do sklivce, úrazy oka s vniknutím cizího 
tělíska do oka, endoftalmitidy a zákaly 
sklivce. Mezi nemoci vitreoretinálního 

rozhraní patří makulární díra, epiretinál-
ní membrána, makulární edém nebo vit-
reomakulární trakční syndrom.
Během vitrektomie se odstraní patolo-
gicky změněný sklivec a provádějí se 
výkony na sítnici různými nástroji podle 
charakteru choroby. Sklivcová dutina zů-
stane po operaci vyplněna Ringerovým 
roztokem, který se používá k permanent-
ní infuzi během operace, nebo se vyplní 
plynem či silikonovým olejem. Rozhod-
nutí o použití tamponády je závislé 
na diagnóze a stavu sítnice.
Při proliferativní diabetické retinopatii 
se tvoří membrány, které vytahují sítnici 
a dochází k trakčnímu odchlípení sítni-
ce. Během operace je nutná segmenta-
ce trakčních membrán na menší dílky 
a jejich následné oddělení od sítnice. 

Před koncem operace je většinou nutné 
doplnit laserem fotokoagulační body. 
Při operaci odchlípení sítnice se za pou-
žití dekalinu (těžké vody) sítnice přiloží 
na správné místo, na konci operace se 
dekalin vymění za dlouhodobou tampo-
nádu – plyn nebo silikonový olej. Plyn se 
postupně vstřebá, silikonový olej je třeba 
při další operaci vypustit a nahradit Rin-
gerovým roztokem. V některých těžkých 
případech může silikonový olej zůstat 
v oku trvale. Velmi delikátní záležitos-
tí je operace makulární díry, neboť se 
po obarvení sítnice membránovou modří 
odstraňuje pomocí velmi jemné pinzety 
membrána limitans interna (vnitřní limi-
tující membrána – nejvnitřnější vrstva 
sítnice). Na konci operace se oko vyplní 
plynem a je nezbytně nutné polohování 

operace zadního segmentu oka

Glaukomový implantát

Měření očního tlaku

Kanaloplastika

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D. na sále při operaci

odtoku dochází ke zvýšení objemu teku-
tiny v oku a tím k vzestupu nitroočního 
tlaku. Změření nitroočního tlaku patří 
k základním vyšetřením prováděným při 
každé návštěvě očního lékaře.
Glaukomy dělíme na primární a sekun-
dární. Sekundární glaukom je násled-
kem, komplikací nějakého jiného očního 
onemocnění (zánětu), očního úrazu, oční 
operace nebo dlouhodobé místní anebo 
celkové léčby kortikosteroidy.
Primární glaukom se dále dělí podle 
šíře komorového úhlu na glaukom s ote-
vřeným úhlem a glaukom s uzavřeným 

úhlem. Šíře komorového úhlu je důležitá 
právě pro odtok nitrooční tekutiny zde 
přítomnými odvodnými kanálky a vy-
šetřuje se speciální čočkou přiloženou 
na znecitlivěný povrch oka (goniosko-
pie).
U primárního glaukomu s uzavřeným 
úhlem dochází k výraznému vzestupu 
nitroočního tlaku z důvodu nemožnosti 
odtoku nitrooční tekutiny zablokovanými 
odvodnými kanálky. Nejčastěji se projeví 
záchvatovitým stavem při akutním jed-
nostranném vzestupu nitroočního tlaku. 
Mezi typické příznaky glaukomového 
záchvatu patří krutá bolest, zarudnutí, 
slzení a zamlžené vidění postiženého 
oka, vjem duhových kruhů kolem zdrojů 
světla, bolest odpovídající poloviny hla-
vy, nevolnost, zvracení. Celkové příznaky 

někdy dokonce převažují nad příznaky 
očními, nezřídka pak bývají mylně po-
važovány za příznaky migrény či akutní 
příhody břišní. Stav je nutno neodkladně 
řešit, jinak rychle vede k nevratnému po-
škození zraku.
Primární glaukom s otevřeným úhlem 
je nejčastějším typem glaukomu. Vět-
šinou postihuje obě oči, nitrooční tlak 
je zvýšen, ne však natolik, aby postiže-
ného varoval bolestí či zarudnutím oka. 
Onemocnění je nebezpečné tím, že často 
probíhá řadu let bez jakýchkoliv subjek-
tivních obtíží, neboť dobrá ostrost vidění 

Preventivní oční vyšetření prováděná 
nejlépe každé dva roky po čtyřicítce 
a dále každý rok po padesátce pomohou 
k včasné diagnostice onemocnění a tedy 
i k včasnému zahájení léčby. 
Základem v léčbě glaukomu je pravidel-
ná aplikace očních kapek snižujících ni-
trooční tlak. V případě, že je tato léčba 

nedostatečná, přistupuje se k operační-
mu řešení. Na našem pracovišti provádí-
me veškerou operativu glaukomu včetně 
laserových zákroků (SLT). Jako jediní v re-
publice operujeme glaukom novou me-
todou zvanou kanaloplastika.

MUDr. Soňa Karlovská

OČNÍ KLINIKA uNIVERZITY j. E. puRKYNĚ
V MASARYKOVĚ NEMOCNICI V úSTÍ NAD LABEM, O. Z.



8 9

MASARYKOVA NEMOCNICE V úSTÍ NAD LABEM, o. z. 

Náplní činnosti Makulárního centra MNUL 
je diagnostika a léčba onemocnění cent-
rální části sítnice, zodpovědné za přesné 
centrální vidění a schopnost čtení. 
Diagnostiku provádíme klasicky vyšet-
řením centrální zrakové ostrosti (vidění 
do dálky a do blízka), prohlídkou sítnice 
na štěrbinové lampě, ale také pomocí 
moderních přístrojů zejména tzv. OCT 
(Optické koherenční tomografie).  Pří-
stroj pomocí laserového paprsku proměří 
a zmapuje sítnici, výsledkem je obrazový 
řez sítnicí nebo simulace povrchu 3D sít-
nice.  Obraz je schopen odhalit polohu 
onemocnění i jeho rozsah. Díky následné 
analýze potom porovnáváme obraz s nor-
mální databází a také postupně v čase, 
čímž lze sledovat vývoj onemocnění.   
Vyšetření je nebolestivé a od pacienta vy-
žaduje pouze fixaci pohledu do určitého 
bodu. V případě potřeby provádíme ještě 
vyšetření fluorescenční angiografií. Při 
této metodě je pacientovi do žíly na paži 
aplikována kontrastní látka, následně je 
prováděna série fotografií sítnice. Lékař 
sleduje distribuci kontrastní látky v cé-
vách sítnice a sleduje patologii jejich ná-
plně nebo prosakování.
V současné době je v makulárním cent-
ru nejčastěji sledovaným onemocněním 
věkem podmíněná makulární degenera-
ce tzv. VPMD. Jak název napovídá, výskyt 
onemocnění se zvyšuje s věkem, postihu-
je lidi starší padesáti let, častěji ženy než 
muže. Počátek onemocnění se projevuje 
nenápadně, zhorší se vidění za šera, vní-
mání barev – pacienti udávají, že barvy 
nejsou tak jasné, jako dřív. Onemocnění 
často postihuje nejprve jedno oko, a pro-
to jsou příznaky pacientem přehlédnuty. 
K lékaři pacient přichází, když zjistí zhor-
šení vidění při náhodném zakrytí jed-
noho oka, nebo je onemocnění zjištěno 
při rutinním očním vyšetření. Často však 
pacient přichází s pokročilou formou 
onemocnění a nenávratným poškozením 
sítnice. V pokročilém stadiu pacienti ztrá-
cejí schopnost číst, rozeznávat známé 
tváře, nerozeznávají barvy, všechny tvary 
vnímají pokřiveně. Druhé oko bývá posti-
ženo v průběhu dalších let s mírou rizika 
narůstající každým rokem o 10 %. 
VPMD má dvě formy: suchou (atrofickou) 
a vlhkou (exsudativní). Suchá forma se 

vyskytuje u 85–90 % pacientů s VPMD. 
Průběh onemocnění je velmi pozvolný, 
v trvání let, první příznaky jsou rozmaza-
né vidění, zhoršené vidění za tmy nebo 
za soumraku, zhoršení možnosti čtení 
nebo zaostření na jeden objekt. V pokro-
čilém stadiu může být až centrální výpad 
zorného pole. Příčinou je zánik pigmen-
tových a světločivných buněk centra sít-
nice. Léčba spočívá ve zvýšené dodávce 
vitamínů a potravinových doplňků s Lu-
teinem. Zhoršení zraku se koriguje optic-
kými pomůckami.
Vlhká forma VPMD postihuje 10-15 % pa-
cientů s VPMD, může se vyvinout ze su-
ché formy. Průběh může být velmi rychlý, 
k rapidnímu zhoršení může dojít během 
několika týdnů. Příznakem vlhké formy 
je především prohýbání linií nazývané 
metamorfopsie. Příčinou je prorůstání 
novotvořených cév pod sítnici, tyto cévy 
následně způsobují prosakování krve 
do sítnice, otok sítnice a konečně i vznik 
jizvy ve tvaru koláče. Léčba vlhké formy 
spočívá v aplikaci tzv. anti-VEGF prepará-
tů do oka.

Léčba vlhké formy VPMD je v Makulárním 
centru Masarykovy nemocnice v součas-
né době možná třemi preparáty: Macu-
gen, Lucentis a Eylea. Výběr léčby závisí 
na formě a pokročilosti onemocnění.

Od roku 2013 je v našem makulárním 
centru prováděna léčba dalších dvou 
onemocnění makuly pomocí anti-VEGF 
preparátů. Jsou to diabetický makulární 
edém (DME) a makulární edém způsobe-
ný uzávěrem sítnicové žíly.

Závěrem lze říci, že moderní diagnostic-
ké přístroje a léčba podle nejnovějších 
světových standardů výrazně pomáhají 
snížit riziko nevratného poškození vízu 
u pacientů s některými onemocněními 
makuly. Léčba je přísně indikována a lze 
ji podávat ve specifikovaných případech. 
Vždy ovšem platí, že dřívější stadium ne-
moci má větší naději na stabilizaci a tím 
lepší vidění. Důležité jsou proto preven-
tivní prohlídky, ale hlavně správná živo-
tospráva.

MUDr. Martina Závorková

obličejem dolů, aby se makulární díra 
uzavřela.
Velkým přínosem byl rozvoj 23G bez-
stehové chirurgie, což znamená zave-
dení 3 portů přes spojivku a skléru bez 
nutnosti preparace spojivky (porty jsou 
vstupy do oka provedené mikrořezem). 
Na konci operace se porty vytáhnou 
a není nutné závěrečné šití skléry a spo-
jivky. Tento krok zkrátil dobu operace, 
použití 23G chirurgie je ale finančně 
náročné. Standardně ji používáme pro 
výkony na vitreoretinálním rozhraní. Vý-
hodou je rychlejší pooperační hojení, ne-
boť oko je méně traumatizované.
Vitrektomie jsou složité a náročné ope-
race a od toho se odvíjí čas výkonu. 
Podle obtížnosti trvá výkon asi 1 až 1,5 
hodiny, při použití 23G chirurgie i méně 
než hodinu, ale u těžkých nálezů u dia-
betiků nebo u poúrazových stavů může 
trvat 2 až 3 hodiny. Provádí se v celkové 
anestezii nebo v retrobulbární anestezii 
s analgosedací za přítomnosti anestezi-
ologa.
Dříve bylo hlavní indikací k vitrektomii 
krvácení a další komplikace diabetické 
retinopatie a dále odchlípení sítnice. 
Nyní, s rozvojem diagnostiky a možnos-

tí využívat nejmodernější přístroj OCT 
(optická koherentní tomografie), lze včas 
a detailně stanovit různé choroby vitreo-
retinálního rozhraní, a tak je umožněno 
pacientům s těmito chorobami jít na 
operaci co nejdříve. Počet těchto pacien-
tů neustále narůstá.

S operativou zadního segmentu oka 
jsme na očním oddělení v Ústí nad La-
bem začali již v roce 2003 jako první 
v bývalém Severočeském kraji. Měli jsme 
tehdy k dispozici přístroj Millennium se 
zabudovaným endolaserem. Ve staré 
nemocnici jsme měli k dispozici jen je-
den oční sál pro všechny oční operace, 
nyní v nových prostorách máme 2 ope-

rační sály. V současné době používáme 
nejmodernější přístroj Stellaris, který je 
vybaven modulem rychlého vitrektomu 
o frekvenci až 5 000 řezů/min., čímž bylo 
dosaženo maximální efektivity a hlav-
ně bezpečnosti při práci nožem vitrek-
tomu blízko sítnice. Použitím rychlého 

vitrektomu se nám podařilo zkrátit dobu 
operace.
Zákroky na zadním segmentu patří mezi 
nejnáročnější operace v oční chirurgii 
a pacienti očekávají, že jejich zrak bude 
lepší. Efekt po operaci není vždy oka-
mžitý, zraková ostrost se zlepšuje bě-
hem několika týdnů až měsíců a není tak 
rychle obnovena jako po operaci šedého 
zákalu. Operatér i po operaci nemocné 
dlouhodobě sleduje, zvláště je-li v oku 
silikonový olej. Chirurgové zadního seg-
mentu musí být obdařeni velkou trpěli-
vostí, která je nutná jednak při operacích 
a pak při vysvětlování pacientům, že ka-
ždé zlepšení zrakové ostrosti je důležité 
a je nezbytné přenést na ně svůj optimi-
smus, zvláště v případech špatného vý-
chozího stavu sítnice.
Nedílnou součástí práce vitreoretinál-
ního chirurga je také aplikace injekcí 
do sklivce v rámci léčby věkem podmíně-
né makulární degenerace, diabetického 
makulárního edému a edému makuly 
po uzávěru větve nebo kmene sítnicové 
žíly. Tyto léky se aplikují jen v makulár-
ních centrech, mezi které naše pracoviš-
tě patří a jen těm pacientům, kteří splňují 
kritéria pro jejich podání. 

MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D.

operace zadního segmentu oka Makulární centrum Masarykovy nemocnice

MUDr. Lidmila Procházková, Ph.D. při operaci

Aplikace injekce do sklivce Oko během operace vitrektomie

Oční pozadí při makulární degeneraci

OCT scan při makulární degeneraci
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Rohovka je přední, průhledná a více 
zakřivená část vazivového obalu oka, 
zaujímá asi 20 % povrchu oční koule. 
Za normálních okolností je bezbarvá, 
zcela průhledná, elastická a bezcévná. 
Tvoří mechanickou a chemicky nepro-
pustnou bariéru mezi nitrem oka a zev-
ním prostředím, společně se spojivkou, 
sklérou a slzným filmem. Z optického 
hlediska je nejdůležitějším refrakčním 
prostředím oka, optická mohutnost ro-
hovky je 43 dioptrií (pro srovnání optic-
ká mohutnost oční čočky je zhruba 21 
dioptrií).
Rohovka není stejnoměrně zakřivena 
vzhledem k rozdílnému vertikálnímu 
a horizontálnímu průměru. Horizontální 
průměr rohovky je zhruba 12,5 mm, verti-
kální zhruba 11,5 mm, vertikální zakřivení 
rohovky je proto větší než horizontální. 
Vzniká tak fyziologický astigmatismus. 
Pokud je rozdíl obou zakřivení do půl 
dioptrie, správnému vidění nevadí, ne-
boť mozková centra, která zrakové vjemy 
dále zpracovávají, tuto vadu (jež by vedla 
k vidění předmětů protažených ve směru 
menšího zakřivení rohovky) kompenzují. 
Přední plocha rohovky má větší polo-
měr zakřivení než zadní plocha rohovky, 
proto je rohovka při okraji silnější než 
v centru. Centrální tloušťka rohovky se 
fyziologicky pohybuje kolem 540 um, 

v periferii je to pak mezi 750 a 1000 um. 
Rohovka ale může být v centru silnější 
či slabší, než je fyziologická hodnota, 
úměrně tomu se pak většinou mění i pe-
riferní tloušťka.
Hodnota centrální tloušťky nás v běžné 
praxi zajímá hlavně v kontextu měření 
výšky nitroočního tlaku. Při vyšší tloušť-
ce rohovky je faktická hodnota nitrooční-
ho tlaku nižší než hodnota naměřená, při 
nižší tloušťce rohovky je tomu naopak. 
Dále je nutno znát tloušťku rohovky před 
plánováním refrakčního laserového zá-
kroku, pokud není dostatečná, není mož-
no zákrok provést. 
Histologicky se rohovka skládá z pěti 
vrstev. Směrem od zevního povrchu 
k vnitřnímu je to epitel (4-6 vrstev buněk, 
představuje téměř 10 % tloušťky rohov-
ky, má rychlou schopnost regenerace), 
Bowmanova  vrstva (bazální membrána 
epitelu, nemá schopnost regenerace, 
následkem jejího poškození vznikne jiz-
va), stroma (vazivová vrstva z pravidelně 
uspořádaných kolagenních vláken, před-
stavuje téměř 90 % tloušťky rohovky, má 
velmi malou regenerační schopnost), 
Descemetova membrána (bazální mem-
brána endotelu) a endotel (jedna vrst-
va těsně uspořádaných hexagonálních 
buněk, je zodpovědný za transparenci 
a konstantní hydrataci a tím i optickou 

mohutnost rohovky, hustota buněk u do-
spělého člověka je zhruba 2600-3000 
buněk/mm2, s věkem buněk ubývá, rege-
nerační schopnost je prakticky nulová).
Rohovka má ze všech tkání v těle největší 
počet senzitivních nervových zakončení 
na mm2. Přímé podráždění vyvolá mrka-
cí reflex. Narušení rohovkového epitelu 
(eroze – odřenina, cizí tělísko, UV záře-
ní, zánět…) vede k obnažení senzitivních 
nervových zakončení a způsobí intenziv-
ní bolest, která je následována reflexním 
slzením a sevřením víček.
Kromě úrazu (například odřenina rohov-
ky, cizí tělísko v rohovce, poleptání, po-
pálenina), může být rohovka postižena 
i dalšími patologickými stavy. Jsou to na-
příklad vrozené či metabolické vady (při 
nich dochází ke změně velikosti či zakři-
vení rohovky a ke změně transparence), 
rohovkové dystrofie nebo degenerace, 
ty rovněž zhoršují průhlednost rohovky 
a tak vedou ke zhoršení vidění.
Velkou skupinu rohovkových patologií 
tvoří záněty rohovky (keratitidy). Mohou 
být bakteriální, virové či mykotické. Re-
lativně běžným nálezem je virová herpe-
tická keratitida, která může být úporná 
pro svoje časté recidivy, následkem 
může být vznik rohovkové jizvy se ztrá-
tou transparence, v konečném důsledku 
při výrazném nálezu může být nutná až 
transplantace rohovky. Bakteriální kera-
titidy mohou vést ke ztenčení rohovky 
v ložisku zánětu se vznikem jizvy, výsled-
kem je pak opět zhoršení vidění, navíc 
může hrozit až perforace rohovky (napří-
klad po traumatizaci oka).
Pokud jde o operativu rohovky, je třeba 
zmínit refrakční laserové zákroky. Další 
velkou skupinou výkonů jsou transplan-
tace rohovky od dárce, které se provádí 
i na našem pracovišti, ať už v plné tloušť-
ce, nebo (zvláště v posledních letech se 
bouřlivě rozvíjející) takzvané lamelární 
keratoplastiky – transplantace pouze 
určité vrstvy rohovky. V transplantační 
medicíně patří tyto operace mezi nejú-
spěšnější. Relativní novinkou jsou pak 
keratoprotézy.

MUDr. Eva Andrenacciová

Rohovka a její onemocněníPostižení očí při cukrovce

dIAbeTeS MellITuS NebolI cukRovkA
Jedná se o onemocnění charakterizované 
zvýšenou hladinou cukru v krvi v důsled-
ku nedostatku nebo snížení účinnosti 
vlastního inzulinu. Kolísání hladiny krev-
ního cukru a především její dlouhodobé 
zvýšení vede ke změnám cév, jež jsou 
příčinou hlavních komplikací diabetu: 
diabetické retinopatie – změny na sít-
nici oka, diabetické nefropatie – změny 
ledvin, diabetické neuropatie – změny 
periferních nervů. Diabetická retinopatie 
je nejzávažnější a nejčastější komplikací 
diabetu. Je nejčastější příčinou slepoty 
osob produktivního věku v ekonomicky 
vyspělých zemích. Riziko oslepnutí je 
u diabetiků 10-20krát vyšší než u zdravé 
populace.

dIAbeTIcká ReTINoPATIe
Diabetická retinopatie je označení pa-
tologických změn sítnice a cév sítnice 
v důsledku diabetu. První známkou 
onemocnění je vznik malých výchlipek 
na drobných cévách sítnice (mikroane-
urysmat), jejich dekompenzací nebo 
prasknutím vznikají drobná krvácení 
v různých vrstvách sítnice (haemorha-
gie). Poškozené cévy a mikroaneurysma-
ta mohou propouštět tkáňový mok a vést 
ke vzniku otoku (edému) sítnice. V dů-
sledku nedostatečného prokrvení střed-
ní periferie sítnice vznikají novotvořené 
cévy (neovaskularizace), které mohou 
praskat a vést ke krvácení do sklivce (ha-
emophthalmus). Zmnožením vazivové 
tkáně a následně její trakcí pak dochází 
ke krvácení anebo k odchlípení sítnice.
Rozlišujeme formu neproliferativní, kte-
rou charakterizuje přítomnost mikro- 

aneurysmat, krvácení, otoku, a prolifera-
tivní, při níž vznikají novotvořené cévy, 
vazivová tkáň a je doprovázena rizikem 
komplikací – krvácení či odchlípení sít-
nice. Rozvoj otoku v centrální krajině 
sítnice zvané macula lutea nazýváme 
“makulární edém“. Jeho vznik je příčinou 
výrazného poklesu zrakové ostrosti.

léčbA
Zvládnutí diabetické retinopatie závisí 
především na optimální kompenzaci dia-
betu a na řadě dalších rizikových faktorů 
– vysoký krevní tlak, zvýšený choleste-
rol, nadváha. Léčba je volena dle stup-
ně postižení. Medikamentózní terapií 
ovlivňujeme cévní stěnu. Laserová léčba 
má za cíl stabilizaci změn a zabránění 
dalšího poklesu vízu. Postup laserové 
fotokoagulace sítnice je volen dle typu 
cukrovky. Dále je u pacientů splňujících 
kritéria léčby možnost kombinace lase-
rové terapie s podáváním injekcí anti-
-VEGF (Lucentis ad.) do sklivce. Pokročilá 
stadia proliferativní diabetické retinopa-
tie se řeší vitrektomií, tj. mikrochirurgic-
kým výkonem na úrovni sklivce a sítnice.

dAlŠÍ očNÍ koMPlIkAce dIAbeTu
U pacientů s cukrovkou se mohou kromě 
diabetické retinopatie vyskytnout další 
oční komplikace. 
Vyšší náchylnost ke vzniku erozí a po-
škrábání povrchu oka, k výskytu zánětu 
víček, spojivek či rohovky (blefaritidy, 
blefarokonjunktivitidy, keratitidy).
Typické jsou přechodné změny zra-
kové ostrosti. Jejich podkladem jsou 
změny hladiny cukru v nitrooční teku-
tině, na kterou reaguje čočka změnou 

lomivosti světelných paprsků. Stav se 
upraví po kompenzaci diabetu, korekce 
brýlemi je zbytečná.
Výskyt šedého zákalu (katarakty) je 
u diabetiků vyšší než u zbytku populace. 
Vyskytuje se 2-4x častěji a cca o 10-30 let 
dříve.
Rozvoj zeleného zákalu (neovaskulární-
ho glaukomu) ohrožuje dlouholeté, špat-
ně kompenzované a neléčené pacienty. 
Jedná se o devastující, velmi bolestivé 
a obtížně léčebně zvládnutelné onemoc-
nění. Často je nutné chirurgické řešení.
Poruchy okohybných nervů jako projev 
pokročilé neuropatie se mohou projevo-
vat dvojitým viděním, poklesem horního 
víčka, někdy bolestmi hlavy. Neuropatie 
optického nervu je charakterizovaná ná-
hlým poklesem zraku, na sítnici pak edé-
mem zrakového nervu. 

ZávěR
Diabetická retinopatie probíhá bezbo-
lestně a dlouho bez známek zhoršová-
ní vidění. Pacient zpravidla nepozoruje 
žádné poruchy vidění v době, kdy již lze 
terapeuticky zasáhnout. V této fázi může 
postižení sítnice zjistit jen lékař. Pre-
ventivní oční vyšetření je nutné u všech 
pacientů bezprostředně po stanovení 
diagnózy cukrovky a následně minimál-
ně 1x za rok. U diabetiků s diabetickou 
retinopatií je frekvence kontrol vyšší 
v závislosti na stupni onemocnění. Ne 
zřídka se stává, že podezření na cuk-
rovku vysloví jako první oftalmolog při 
rutinním vyšetření očního pozadí. Uka-
zatelem kompenzace diabetu a přidru-
žených rizikových faktorů jsou hodnoty 
glykovaného hemoglobinu, glykémie, 
krevního tlaku a hladiny lipidů. Dále 
je důležitým faktorem genetická zátěž, 
tedy výskyt diabetu v rodině. Pokroči-
lá stadia diabetické retinopatie, která 
významně snižují zrakovou ostrost či 
omezují rozsah zorného pole, jsou indi-
kací k přiznání částečné či plné invalidity 
s přihlédnutím ke specifickým okolnos-
tem u jednotlivých nemocných podle pří-
slušných vyhlášek.

MUDr. Dita Rejholcová 
MUDr. Tomáš Koupa

Vyšetření vlastností rohovky

Diabetická retinopatie

OČNÍ KLINIKA uNIVERZITY j. E. puRKYNĚ
V MASARYKOVĚ NEMOCNICI V úSTÍ NAD LABEM, O. Z.
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Dětská oftalmologie (pedooftalmologie) 
je specifickou součástí oftalmologie, 
která se zabývá léčbou očních chorob 
u dětí. Může se jednat o choroby genetic-
ky podmíněné nebo získané, ať již v prů-
běhu těhotenství či po porodu. Postižení 
očí různé etiologie se objevují v průběhu 
celého dětství a mohou tak nepříznivě 
ovlivňovat vývoj dítěte, vzdělávání i jeho 
pozdější zařazení do pracovního proce-
su. První linií pro záchyt očních vad jsou 
praktičtí dětští lékaři, kteří při pravidel-
ných preventivních prohlídkách zrak vy-
šetřují. Již ve 3 letech by dítě mělo být 
schopno spolupracovat a umět rozpo-
znat jednoduché obrázky. Pokud tomu 
tak není, je vhodné ho odeslat do oční 
ambulance k vyšetření. Další preven-
tivní prohlídka je totiž až v 5 letech a to 
již může být k terapii vady dosti pozdě. 
Obecně platí, že čím dříve je vada zjiště-
na, tím lépe je možno ji léčit. 
Vzhledem k tomu, že se zrak vyvíjí v prů-
běhu celého předškolního věku, může 
neléčená vada tento vývoj negativně 
ovlivnit. Při nedostatečné stimulaci po-
stiženého oka je nebezpečí vzniku tupo-
zrakosti (amblyopie). Jedná se o pokles 
zrakové ostrosti, který nelze srovnat 
brýlemi ani chirurgicky. Riziko vzniku 
hrozí např. u šilhání (strabismus), neko-
rigované dioptrické vadě, dlouhodobých 
zánětech oka či zakalení optických médií 

oka (čočky, rohovky apod.). Tupozrakost 
se může vyvinout přibližně do 6 let věku 
a doba nutná pro její vznik se pohybuje 
již od 6 do 8 týdnů omezené stimulace 
oka. V pozdějším věku je již stav trvalý 
a téměř neovlivnitelný. Léčba tupozra-
kosti spočívá v důsledném nošení správ-
né brýlové korekce a zakrývání (okluze) 
zdravého oka. Někdy se dítě odesílá 
ke speciálnímu cvičení (ortopticko-
-pleoptické).

Některé oční vady zůstávají rodiči dlou-
ho nepovšimnuty a k lékaři děti přivádí 
s příznaky, které s očima přímo nesou-
visí. Bývají to např. bolesti hlavy, častá 
únava a porucha koncentrace ve škole, 
špatný prospěch. Teprve podrobné 
oční vyšetření může odhalit dioptrickou 
(refrakční) vadu a správně nasazená 
brýlová korekce udávané obtíže vyřeší. 
U dětí předškolního věku je třeba pře-
depsanou brýlovou korekci nosit trvale! 
Vzhledem k široké akomodační (zaost-
řovací) šíři nemají brýle zvlášť na čtení 
nebo dálku, ale pouze jedny.
Vyšetření a nastavení terapie nebývá 
vždy snadné. Velmi závisí nejen na do-
držování terapeutických postupů, ale 
i na spolupráci dítěte a obzvláště jeho 
rodičů. Lékař bez jejich spolupráce ne-
může dosáhnout nejlepšího efektu.

MUDr. Kateřina Bělohlávková

dětská oftalmologie

Vyšetření dětského pacienta přístrojem PLUSOPTIX
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foTo ZávěReM:

Budova operačních sálů  
Oční kliniky UJEP 
v Masarykově nemocnici  
v Ústí nad Labem


