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Obr: 1: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRpoG86LBymINHyeTaGSAq6yqt3cfOHI6L7h89l-dEbFmcA0zmMejhDegbg 



Refrakční zákroky na rohovce 

Nelaserové 

 

  

 

Laserové 

Obr. č. 2: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Blueye.JPG/220px-Blueye.JPG 



Incizní keratotomie 

 70. léta dr. Fjodorov 

 Princip: Nářezem dochází ke změně 

zakřivení rohovky 

  Řešení myopie a astigmatismu 

 

 

Obr. 3: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Svyatoslav_Fedorov.jpg 

Obr. 4: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/06/11/00/42/eyeglasses-366446__180.jpg 



Radiální keratotomie 

   Zestrmění rohovky v místě incize 

   “Paprsky kola” 

 

Obr. 5: http://www.dxline.org/img/term/radial-keratotomy-12524_1.GIF  



Hexagonální keratotomie 

U hypermetropů –> zestrmění centrální části rohovky 

Obr. 6: http://www.clspectrum.com/content/archive/2006/April/Art/Slide1-2.jpg  



Limbální relaxační incize 

• Používá se jako doplňující zákrok k odstranění nízkého astigmatismu  

• Dnes se používá jako doplňující zákrok k operacím katarakty 

• Provádí se diamantovým nožem do 90% hloubky rohovky 

 

Obr. 7: http://collomandcarneyeyeinstitute.townsquareinteractive.com/files/2012/10/Untitled36.jpg 



Intrastromální korneální kroužek 

 Nízké a střední myopie 

 ICR (intrastromal corneal ring) jeden kroužek 

 ICRS (intrastromal corneal ring segment) dva půlkruhy 

 Princip: Oploštění centrální části rohovky napnutím její periferie) 

 Materiál PMMA 

 Uplatnění u keratokonu 

 Nevýhody: perforace rohovky, depozita v intrastormálním tunelu,  

      zánětlivé komplikace 

 

 



ICRS 

Obr. 8 http://thesclerallenscenter.com/wp-content/uploads/2010/11/rb-OS4-150x150.jpg 



Intrakorneální čočky 

 V rohovce je vytvořena “kapsa” -> do ní vložena čočka 

 Špatná biokompatabilita 

 Neovaskularizace 

 Aseptická nekróza 

 Téměř se nepoužívá 



Rohovkové refrakční zákroky 

 Princip: Změna zakřivení rohovky 

 Myopie: Fotoablace v centrální části (oploštění) 

 Hypermetropie:  Fotoablace v periferní části (zestrmění 

centrální části) 

 Excimerový laser 

 Femtosekundový laser 



Kontraindikace 

 

 Pacient mladší 18 let 

 Nestabilní vada 

 Akutní nebo chronické oční onemocnění 

 Nepravidelný astigmatismus 

 Zánět rohovky 

 Celková autoimunitní onemocnění (revmatoidní artritida, lupus) 

 Těhotenství  

 Atopie 

 Léky podávané pooperačně mohou ovlivnit vývoj plodu nebo vývoj dítěte v                

       v případě laktace 

 

 

Obr. 9: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3X6KhXBydnH8FW-JhyIBR8A93DpOvV3sd3-9l5pweNtqHUkBsmTatb3mvTw  



 

Vyšetření  

 

 Refraktometr (objektivní refrakce, NOT, keratometrické údaje) 

 Pentacam (tloušťka rohovky, topografická mapa, keratometrické 

údaje, hloubka přední komory) 

 Topograf (topografická mapa) 

 Schirmerův test (test slzivosti-speciální filtrační papírek je vložen do 

spojivkového vaku na dobu 5 minut-sleduje se jak velká část papírku 

zvlhla) 

 Aberometrie (objektivní refrakce, aberace oka) 



 

Vyšetření  

 

 Manifestní refrakce (optometrista) 

 Lékář (vyšetření a posouzení stavu oka, očních víček, diskuze s 

pacientem) 

 Cykloplegie: refrakce v cykloplegii (vždy u hypermetropů!!) a někdy 

pro ověření manifestní  refrakce u myopů 

 Biometrie (pokud pacient indikován na nelaserový zákrok)  

 Endoteliální mikroskopie (při podezření na rohovkové dystrofie, vždy u 

pacientů indikovaných pro fakické čočky) 

 Vyšetření oka v cykloplegii lékařem 

 



 

Aberometr 

 

 Aberometr 

  Používá se k měření aberací oka 

 Aberace lze rozdělit na : 

1. Aberace nižších řádů  

    (defokusace, astigmatismus)  

2. Aberace vyšších řádů 

     (trefoil, koma) 
 

Obr. 10: http://www.theopticalexperts.com/ 

 



Aberace oka 

 nelze měřit klasickou sféro – cylindrickou korekcí 

 mění se s průměrem zornice  čím větší zornice, tím větší aberace 

 Snižování kontrastů, Haló efekety kolem světel, Glare 

 Zhoršené vidění za horších světelných podmínek 

 

 

  

 

 Obr. 11: Obr.: http://www.opticalexpress.com/cms_assets/uk_Aberrations.jpg 

 



Aberace oka 

 

Obr. 11: Obr.: http://optical-technologies.info/wp-content/uploads/2009/04/wavefront-in-eye-300x196.png 

 



Je vždy dobré odstraňovat 

aberace? 

Obr:12http://www.ophthalmologymanagement.com/content/archive/2008/April/Supplements/NewOphthalmologist_04/images/nMD_suppl_April_A03_Fig01.jpg 



Pentacam 

 Princip: rotující Scheimpflugova kamery 

 3D zobrazení přední komory (komorový úhel, velikost 

přední komory…) 

 Denzitometrie (využití u katarakty) 

 Pachymetrie  

 Topografie rohovky 



Pentacam 

Obr: 13: http://www.ophthalmologymanagement.com/content/archive/2008/April/Supplements/NewOphthalmologist_04/images/nMD_suppl_April_A03_Fig01.jpg 



PRK 

 Odstranění epitelu rohovky 

 Chemicky-alkohol dehydratuje epitel-snažší odstranění epitelu 

 Mechanicky-nástrojem “hokejka” 

 Laserová fotoablace 

 Nevýhody: Delší hojení, menší pooperační komfort) 

 Výhody: Není flap (kontaktní sporty)  

 

Obr. 14: 

http://www.ophthalmologymanagement.com/content/archive/2008/April/Supplements/NewOphthalmologist_04/images/nMD_suppl_April_A03_Fig01.jpg 



Lasek 

 Marker naplněn alkoholem 

 Po několika vteřinách shrnutí epitelu 

 Laserová fotoablace 

 Potě epitel vrácen na původní místo 

Obr. 15: http://www.augenarzt-brief.de/images/refraktive-chirurgie/lasek/lasek.jpg 



Epi-lasik 

 

 Rozdíl: epitel separován pomocí tupého břitu  

 Výhody: větší pooperační komfort 

Obr. 16: http://www.medicalcityeye.com/uploads/2/6/4/4/26440053/302922_orig.jpg  



Lasik/femtolasik 

 

 Lamela vytvořena pomocí 
mikrokeratomu  

 Femtolasik: Lamela vytvořena 
pomocí femtosekundového 
laseru 

 Odklopení lamely 

 Laserová ablace pomocí 
excimerového laseru 

 

Obr. 17: http://www.ioc.med.br/sites/default/files/lasik2.jpg  



Femtosekundový laser 

Obr. 18: http://newvisionfemtosecondlasikindia.com/wp-content/uploads/visumax-laser-contact-glass-for-web-300x199.jpg  



Relex Smile 

 Kombinuje výhody Lasiku a PRK 

 Femtosekundový laser 

 Není lamela (menší narušení nerové pleteně rohovky) 

 Nelze řešit hypermetropii a velmi nízké vady 

 



 Relex smile 

Video č. 1: https://www.youtube.com/watch?v=0LrxaIur030 



Řešení presbyopie pomocí 

laseru 

 Monovision (simulace v kontaktních čočkách) 

 LBV 

 Pro mladší presbyopické pacienty 

 

 

Obr. 19: /Users/jakubhlavacek/Desktop/kongres fotky 

Obr. 20:  /Users/jakubhlavacek/Desktop/kongres fotky 



Nitrooční refrakční výkony 

    Dochází ke změně refrakce implantací nitrooční čočky 

        Fakické čočky  

1. Předněkomorové: fixace v komorovém úhlu nebo na duhovce 

2. Zadněkomoré: fixace mezi zadní plochu duhovky a přední plochu 

oční čočky 

       Výhody: zachování akomodace 

       U mladších pacientů pro ktéré není zákrok na rohovce vhodný 



Předněkomorová čočka 



Přeněkomorová čočka 



Zadněkomorá čočka 



Refrakční IOL 

 Pseudofakické: Stav po vymutí přirozené čočky a 

implantaci čočky umělé 

 u starších pacientů 

 Multifokální čočky 

1) Refrakční 

2) difrakční 

 



Refrakční multifokální čočka 

• Optické zóny 

• 1,3,5 dálka 

• 2,5    blízko 

Obr. 24: http://www.vision-and-eye-health.com/images/MultifocalIOL.jpg  



Difrakční IOL 

 Umožňujě vznikutí více ostrých obrazů. Jeden pro 

předměty blízké, druhý pro vzdálené 

 Důležitá neuroadaptace 

Obr. č. 25: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQKUEt3RE2Cze-itzLYbFuLXU2rTcVTzJSZNDN87hZUfiq7T8eQK-v78A 



Závěr 

 Není univerzální metoda pro všechny typy pacienty 

 Vždy nutné důkladné předoperační vyšetření 

 Reálná očekávání pacientů 
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Děkuji za pozornost 

Obr. 26: http://www.dhthomas.co.uk/i-profiler.html 

 


