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POZNÁMKY
Individuální práce na přístrojích
V průběhu kongresu bude možnost individuálního vyzkoušení práce na níže
uvedeném přístroji.

Fakoemulzifikační systém Sophi
Někdy je třeba vidět věci z úplně nové perspektivy. To je myšlenka Sophi. Zaměřili
jsme se na pohled chirurga, chirurgického týmu i všech ostatních zúčastněných
stran a redefinovali jsme požadavky perfektního phaco-emulsifikačního systému.
Výsledkem je špičkové zařízení, které stanovuje nové standardy.
Koncept Sophi je založen na 3 pilířích:
MOBILITA
Sophi je první BEZDRÁTOVÝ phacoemulsifikační systém, který nabízí
chirurgickému týmu vysokou flexibilitu
a mobilitu.
To znamená snadnou manipulaci
na operačním sále a zvýšenou
využitelnost.
JEDNODUCHOST
Design Sophi je jednoduchý
a přímočarý. Komplexnost je uvnitř
zařízení. To umožňuje jednoduchou
obsluhu uživatele, pomáhá šetřit čas
a zvyšuje produktivitu.
BEZPEČNOST
Trojitá fluidika (peristaltická pumpa,
IOP Control pumpa, Clean Venturiho
pumpa). Efektivní sinusový průběh
phaco energie. Systém automatického
zavádění kazet.
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ODBORNÝ PROGRAM
PÁTEK 25. ČERVNA 2021
Odborné kurzy:
9.30 – 11.30

9.30 – 11.30

9.30 – 11.30

Kurz: Jak připravit abstrakt a obhajobu atestační práce

Lektoři: Heissigerová J., Zaydlar T., Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha
(pod záštitou firmy Novartis)

Kurz: Aplikace měkkých kontaktních čoček (workshop)

14.30 – 14.40 Penetrující trauma bulbu s cizím nitroočním tělesem –
kazuistika

Dušek O., Vajter M., Diblík P., Dvořák J., Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha

14.40 – 14.50 Bakteriální keratitida s endoftalmitidou

Premová N., Skalická P., Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha

14.50 – 15.00 Pelucidní marginální degenerace

Šťastná S., Gemini Oční klinika, České Budějovice

Lektor: Blohoň O., Oční ordinace Česká Třebová
(pod záštitou firmy Bausch&Lomb)

15.00 – 15.15

Kurz: Diabetická retinopatie

15.15 – 16.00

Lektor: Hrevuš M., Oční klinika LF UP a FN Olomouc
(pod záštitou firmy Bayer)

předsedající: Dohnalová P., Studnička J.

Odborný program:

16.00 – 16.10

12.30 – 13.00 Workshop: Letem světem novým optickým biometrem.
Seznámení s optickým biometrem Argos

16.10 – 17.10

Trocha tekutiny nevadí – pravdivý příběh nebo legenda?

1. část odborného programu

Straňák Z., Oční klinika FNKV a 3. LF UK Praha

Úskalí a výhody, když se snažíte vytvořit mistrovské dílo

Optická biometrie – tipy a triky

Tesař J., Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

Kovačík O., Novotná K., Tana oční klinika Olomouc

Co dělat, když se mistrovské dílo nedaří?

13.30 – 13.40 Karotidokavernozní píštěl – kazuistika

Heissigerová J., Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha

17.10 – 17.20

13.40 – 13.50 Retinální makroaneurysma – kazuistika
17.20 – 17.30

Trnovská K., Oční odd. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

14.00 – 14.10
14.10 – 14.20

Idiopatická CNV u mladého muže

Trnovská K., Oční odd. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Sklivcové krvácení při VPMD

Lorenc T., Rokyta R., Rusňák Š., Belfínová Š., Oční klinika FN Plzeň

14.20 – 14.30 Platau iris syndrom – kazuistika

Rohanová L., Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
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Přehled současných terapeutických možností diabetického
makulárního edému
Rejholcová D., Ernest A., Oční klinika FNKV a 3. LF UK Praha
(pod záštitou firmy Novartis)

Vaněk T., klinika TopEsthetic

13.50 – 14.00 Poškození sítnice světlem – laserová a solární makulopatie
– kazuistika

Tisíc a jedno mistrovské dílo (sympozium firmy Novartis)
Hrevuš M., Oční klinika LF UP a FN Olomouc

předsedající: Tesař J., Trnovská K.

Kordová Š., Kuthan P., Diblík P.,
Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha

Odborný kvíz (ceny věnuje firma CMI)

Výborný P., Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

VPMD – příběh, který stále pokračuje

Lektoři: Kovačík O., Novotná K., Tana oční klinika Olomouc
(pod záštitou firmy Alcon)

13.15 – 13.30

přestávka

16.00 – 18.00 2. část odborného programu

12.00 – 12.30 oběd (individuálně)

13.15 – 15.15

Navilas – aneb přesnost nade vše

Tesař J., Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

17.30 – 17.40

Přístup k terapii DME v roce 2021 – novinky z kongresu ARVO

Straňák Z., Oční klinika FNKV a 3. LF UK Praha
(pod záštitou firmy Novartis)

Novinky a zajímavosti ze světového kongresu ARVO 2021
se zaměřením na diabetickou retinopatii

Dušek O., Heissigerová J., Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha
(pod záštitou firmy Novartis)

17.40 – 18.00 Umělá inteligence v oftalmologii

Studnička J., Rozsíval P., Oční klinika FN Hradec Králové
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ODBORNÝ PROGRAM
SOBOTA 26. ČERVNA 2021
8.30 – 10.10
8.30 – 8.40

3. část odborného programu

8.50 – 9.00
9.00 – 9.10

Autor: Dušek O., Heissigerová J.

Vliv dlouhodobé expozice tmou na citlivost makulární oblasti
u mladých lidí – experimentální pilotní studie

Pracoviště: Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha

Na velikosti záleží (operace glaukomu)

Knížová S., Beskydské oční centrum, Nemocnice Frýdek-Místek

Zkušenosti s Preserflo-microshunt

Bárta D., Klinikum Chemnitz

Cyklokryokoagulace u sekundárních neovaskulárních glaukomů
– naše výsledky

Tarková A., Jirásková N., Studnička J., Oční klinika FN UK Hradec Králové

9.10 – 9.20
9.20 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 9.55
9.55 – 10.10

Antiglaukomatika – přehled a tipy do praxe

Cílem sdělení je seznámit posluchače s vybranými novinkami a zajímavostmi ze
světového kongresu ARVO 2021, které se týkají diabetické retinopatie. Jedná se
o možné budoucí biomarkery na OCT či OCT angiografii s uplatněním v diagnostice, monitoraci a hodnocení efektu terapie u diabetické retinopatie, např. změny
průtokové oblasti choriokapilaris, denzity cév fovey, interkapilárních prostorů,
zevních vrstev neuroretiny, změny velikosti neovaskularizací a zón nonperfuze.
Další tématikou je hodnocení vlivu stavu čočky na rychlost vstřebání hemoftalmu a dlouhodobé výsledky ICG navigované OCT monitorované laserové koagulace teleangiektatických kapilár u diabetického makulárního edému.

Karhanová M., Mlčák P., Karhan J., Oční klinika LF UP a FN Olomouc

Měření retinální kyslíkové saturace přístrojem Oxymap

Hübnerová P. 1, Mlčák P.1, Karhanová M. 1, Šín M. 1,2,
1
Oční klinika LF UP a FN Olomouc, 2Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha

Penetrující trauma bulbu s cizím nitroočním tělesem – kazuistika

Hypertenzní retino a neuropatie

Autor: Dušek O., Vajter M., Diblík P., Dvořák J.

Trnovská K., Oční odd. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Větvová žilní okluze po COVID-19

Benda T., Oční klinika SOMICH s.r.o.

Expanze očnice

Kasl Z., Oční klinika FN Plzeň

10.10 – 10.45

přestávka

10.45 – 12.15

4. část odborného programu
Sobotní odborný interaktivní trojitý kurz s kvízem

Němec P., Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

témata:
Role autofluorescence v diagnostice sítnicových onemocnění
Konzervanty v topické medikaci chronických povrchových
onemocnění oka
Prediktivní faktory progrese suché formy
12.15 – 12.30

Novinky a zajímavosti ze světového kongresu ARVO 2021 se zaměřením
na diabetickou retinopatii

předsedající: Karhanová M., Kasl Z.

Michalčák T., Švorc P., Škrda D., Jarkuliš V., Cieslarová J., Strakoš J.,
Ústav fyziologie a patofyziologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity

8.40 – 8.50

ABSTRAKTY

ukončení odborného programu

12.30 – 14.00 oběd

Pracoviště: Oční klinika VFN a 1. LF UK Praha
Úvod: Úrazy oka představují 10-15 % všech traumat. Mohou vést až ke slepotě.
Typicky častěji postihují mladé muže zejména při činnostech ve volném čase.
Časná diagnostika a správně načasovaná terapie umožní zachování integrity
bulbu a vizu. Cílem tohoto kazuistického sdělení je prezentovat případ pacienta
s penetrujícím traumatem bulbu s cizím nitroočním tělesem a jeho řešení.
Metodika: Kazuistika.
Výsledky: 44letému muži při práci s kladivem vlétlo něco do pravého oka. V oblastní nemocnici byla stanovena diagnóza perforující rány rohovky, komplikované katarakty a na počítačové tomografii (CT) byla prokázána přítomnost cizího
nitroočního tělesa (IOFB) ve sklivci pravého bulbu. Nebyly patrné známky endoftalmitidy. Byla nasazena lokální terapie (tobramycin, dexametazon, atropin)
i celková perorální antibiotika (ciprofloxacin). Vzhledem k nálezu bylo přistoupeno k chirurgickému řešení ve dvou dobách, tedy nejprve k provedení primární sutury rohovkové rány na daném pracovišti, dále sekundárně s odstupem 6
dní od prvního zákroku byl proveden na našem pracovišti kombinovaný výkon

14.00 – 18.00 Posterová sekce
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ABSTRAKTY
– operace katarakty s implantací umělé nitrooční čočky do sulku (pro peroperačně zjištěnou rupturu zadního pouzdra čočky) a pars plana vitrektomie s extrakcí kovového IOFB. Stav byl následně komplikován rozvojem odchlípení sítnice, která byla zjištěna při kontrole měsíc po operaci, proto byla poté provedena
revize s ošetřením sítnice laserovou koagulací, exokryokoagulací a s tamponádou expanzivním plynem. Po operaci došlo ke kompletnímu přiložení sítnice
a ke zlepšení zrakových funkcí na 0,9 partim naturálně s korekcí (vizus při prvním vyšetření byl pohyb, certa naturálně). 18 měsíců po operaci je sítnice přiložena a vizus se nemění. Přechodně v mezidobí pacient užíval dvojkombinaci
antiglaukomatik pro elevaci nitroočního tlaku.
Závěr: Otevřené trauma bulbu vyžaduje rychlé řešení s cílem zachovat integritu
bulbu a vizus. U každého úrazu, kdy je úder kovu na kov musí být provedeno
vyšetření očního bulbu zobrazovací metodou, tj. RTG či CT vyšetřením pro riziko
nitroočního cizího tělesa. V závislosti na klinickém nálezu (přítomnost endoftalmitidy, odchlípení sítnice) se chirurgické řešení provádí buď v jedné či ve dvou
dobách, tedy s odložením operace zadního segmentu za 1-2 týdny.
Klíčová slova: penetrující trauma oka, cizí nitrooční těleso, pars plana vitrektomie, komplikovaná katarakta, ruptura zadního pouzdra čočky

Měření retinální kyslíkové saturace přístrojem Oxymap
Autor: Hübnerová P. , Mlčák P. , Karhanová M. , Šín M.
1

1

1

1,2

Pracoviště: 1Oční klinika LF UP a FN Olomouc, 2Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha
Přehledová přednáška zaměřená na vysvětlení principů měření kyslíkové saturace pomocí relativně nové experimentální metody – neinvazivní automatické
retinální oxymetrie – s vědecky potvrzenou vysokou reprodukovatelností výsledků. Hlavním cílem je seznámit posluchače s momentálním možným využitím samotné automatické retinální oxymetrie k měření kyslíkové saturace sítnice
u chorob očních (např. diabetická retinopatie, venózní okluzi sítnice, glaukom či
retinitis pigmentosa) a celkových (např. u onemocnění typu Sclerosis multiplex).
V neposlední řadě bychom rádi zmínili také naši spolupráci s hematology zaměřenou na změny kyslíkové saturace u pacientů se změněnými reologickými
vlastnostmi krve.
Rozvíjející se mezioborová spolupráce s diabetology, neurology či hematology
svědčí o širokém poli výzkumných možností. Zda bude metoda využitelná i pro
klinickou praxi je otázka, na kterou v současné době nelze s jistotou odpovědět.
Podpořeno MZ ČR – RVO (FNOl, 00098892)
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Antiglaukomatika – přehled a tipy do praxe
Autor: Karhanová M., Mlčák P., Karhan J.
Pracoviště: Oční klinika LF UP a FN Olomouc
Úvod: Sledování nových trendů v diagnostice a léčbě glaukomu je základním
předpokladem ke zlepšení šancí na úspěšnou terapii tohoto chronického onemocnění.
Cíl práce: Seznámit posluchače přehlednou formou se současně dostupnými antiglaukomatiky na našem trhu.
Metoda a výsledky: Autoři poskytnou posluchačům vyčerpávající přehled antiglaukomatik dostupných na našem trhu k datu 25.5.2021. Tento seznam dostanou posluchači k dispozici. Pozornost bude věnována rozdílům mezi jednotlivými
preparáty. Autoři seznámí posluchače se svými zkušenostmi s medikamentózní
léčbou glaukomu a budou diskutovány různé možnosti kombinací antiglaukomatik. Bude také poskytnut návod, jak jednoduše získat informace o dostupnosti
preparátů na našem trhu.
Závěr: Základem pro efektivní medikamentózní terapii glaukomu je dobrá znalost dostupných preparátů, a to včetně generik, která vstupují na náš trh.
Podpořeno MZ ČR – RVO (FNOl, 00098892)
Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg.
č. NU21J-01-00017. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.

Expanze očnice
Autor: Kasl Z.
Pracoviště: Oční klinika FN Plzeň
V našem sdělení posluchačům didakticky představíme téma expanzních procesů
v očnici. Úvodem zmíníme hlavní klinické rysy a základní vyšetřovací metody
včetně zobrazovacích. Dalším důležitým diferenciálně diagnostickým krokem je
stanovení etiologie. Infekční záněty na sebe obvykle upozorní bouřlivějším průběhem s Celsovými znaky, kde k odlišení původu pomůže přítomnost zarudnutí
a zteplání inkriminované oblasti v anglické literatuře výstižně označované jako
„hot orbit“. Rozlišení mezi zánětem autoimunitním a některými tumory je pak
komplikovanější a zásadním klíčem k rozhodnutí o dalším postupu je výsledek
bioptického vyšetření. Poranění v anamnéze určuje další etiologickou entitu.
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ABSTRAKTY
Specifickou skupinou expanzních procesů představují cévní malformace.
V další části prezentace se zaměříme na nejčastější orbitální expanze formou
krátkých kazuistik. U infekčních zánětů zdůrazníme možná rizika spojená s šířením infekce dále do nitrolebí. Téma autoimunitních zánětů v orbitě reprezentuje
zejména endokrinní orbitopatie, jejíž typické rysy vytvářejí svébytnou charakteristiku, která toto onemocnění pomáhá odlišit. Vedle stručného výčtu tumorů
postihujících očnici se budeme více věnovat lymfoproliferativním onemocněním
a pseudotumorům a jejich souvislosti s IgG4 vázanými onemocněními. Zmíníme zásadní momenty orbitálních úrazů a nezbytnost mezioborové spolupráce
a úloze oftalmologa při ošetřování těchto afekcí. Celá prezentace bude podpořena bohatou tématickou fotodokumentací.

Sklivcové krvácení při VPMD
Autor: Lorenc T., Rokyta K., Rusňák Š., Belfínová Š.
Pracoviště: Oční klinika FN Plzeň
Krvácení do sklivce neboli hemoftalmus je relativně vzácná komplikace vyskytující se u vlhké formy věkem podmíněné degenerace (dále VPMD). Velmi často
se vyskytuje se zároveň vzniklou velkou retinální či subretinální hemoragií. Prognóza výsledné zrakové ostrosti nebývá příliš příznivá. V rámci této komplikace
je volen buď konzervativní postup ve smyslu dispenzarizace, nebo operační řešení s provedením pars plana vitrektomie (dále PPV).
Autoři v této práci prezentují soubor pacientů z období let 2010-2020, ošetřených pro hemoftalmus komplikující vlhkou formu VPMD. Také se zaměřují
na souvislost s předchozí antiVEGF terapií.
Je nutno na tuto vzácnou komplikaci vlhké formy VPMD myslet a zvažovat možné operační řešení i přes špatnou prognózu konečného vizu, vzhledem k tomu,
že pacientovi přinese subjektivní zlepšení vizu a umožní zlepšení kvality života
po operaci.
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Přístup k terapii diabetického makulárního edému (DME) v roce 2021 –
novinky z kongresu ARVO
Autor: Straňák Z.
Pracoviště: Oční klinika FNKV, Praha a 3. lékařská fakulta UK, Praha
Úvod: Diabetická retinopatie a DME je hlavní příčinou praktické slepoty u pracující populace ve vyspělých zemích. Terapie DME je mnohdy svízelná a je třeba
zohlednit nejen to, co je nejlepší volbou pro sítnici, ale i pro pacienta s ohledem
na spolupráci při léčbě tohoto onemocnění.
Cíl: Seznámit posluchače s dnešním přístupem k léčbě DME včetně novinek
z kongresu ARVO.
Metodika: Literární rešerše na téma léčby DME.
Výsledky: V první části přednášky budou prezentovány základní doporučené postupy dle European Society of Retina Specialists. V druhé části novinky
z ARVO.
Závěr: Při včasném záchytu diabetické retinopatie a aktivním léčebném přístupu
jak lékaře, tak pacienta, je DME již léčitelným onemocněním.
Podpora: přednáška vznikla za podpory firmy Novartis

Umělá inteligence v oftalmologii
Autor: Studnička J., Rozsíval P., Krůta J., Němčanský J., Martinovič J., Cima V.,
Švrček P.
Pracoviště: Oční klinika FN Hradec Králové
Cíl práce: Cílem práce je seznámit se základními principy použití umělé inteligence (AI) v oftalmologii a představit vlastní systém postavený na neuronových
sítích využitelný pro vyhodnocování patologií sítnice a klasifikaci sítnicových
chorob.
Metodika: Umělá inteligence spočívá v konstrukci a užití modelů lidské činnosti
(procesů), která je považována za inteligentní. Označuje se tak schopnost digitálního stroje nebo počítače plnit úkoly, které tradičně vyžadovaly lidskou inteligenci. V posledních dvou desetiletích se výrazně rozvíjí využití AI ve zdravotnictví. Jedním z prvních medicínských oborů, kde nachází AI praktické uplatnění je
oftalmologie.
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ABSTRAKTY
V prezentaci představujeme první výsledky vlastního systému algoritmů, které
jsou schopny najít, určit a zařadit jednotlivé patologické léze vyskytující se při
diabetické retinopatii (DR) a dalších chorobách. Pro určení závažnosti onemocnění byla zvolena mezinárodní klasifikace International Council of Ophthalmology (ICO).
Zdrojová data tvoří digitální anonymizované barevné fotografie zdravých jedinců
a nemocných s prokázanou DR a dalšími patologiemi. Podmínkou hodnotitelnosti snímku bylo zachycení zrakového nervu a dostatečná kvalita snímku. V první
fázi vývoje hodnotícího systému byl vytvořen vlastní počítačový program Marker
Tool (MT), který umožní označit a ohraničit fyziologické a patologické struktury,
zvolit diagnózu a klasifikovat ji. Takto byla vytvořena široká databáze patologií.
Získaná databáze lékaři označených a klasifikovaných snímků byla následně použita pro trénink neuronových sítí (na principu konvoluční neuronové sítě na bázi
tzv. hlubokého učení) a výsledky dále zpracovány unikátním vlastním algoritmem expertního systému Viderize.
Pro extrémní výpočetní nároky procesu učení bylo využito kapacity počítačů několika pracovišť včetně tzv. superpočítače Barbora z VŠB TU. Úspěšnost shody
expertního systému s lékaři byla posuzována standardními statistickými testy
nad tzv. validačními množinami.
Výsledky: Postupně byly vytvořeny 3 verze programu MT a hodnotícího programu Viderize.
Současná verze MT umožní označit 11 typů lézí a stanovit 5 klasifikačních kritérií DR, 7 lézí a 2 kritéria věkem podmíněné makulární degenerace a 11 patologií
okluze retinální žíly.
Sítnicoví specialisté individuálně vyhodnotili celkem 3000 snímků očního pozadí, na kterých označili 130000 lézí. Z nich 75 % lézí tvořily hemoragie, mikroaneuryzmata, měkké a tvrdé exsudáty.
Současná verze systému Viderize pozná s více než 95 % spolehlivostí 4 nejčastější léze diabetické retinopatie a s 99 % spolehlivostí zrakový nerv a makulu. S nižší
mírou spolehlivosti pozná ostatní léze DR, zde se předpokládá výrazné zlepšení
po doplnění tréninkové množiny.
Současná verze systému Viderize pozná a klasifikuje 5 stupňů DR. Míra shody
s lékaři činí 91 %. Míra shody s lékaři s rozdílem o maximálně jeden stupeň mezi
střední a těžkou neproliferativní DR činí 97 %.
Závěr: Systém Viderize dokáže spolehlivě samostatně vyhodnotit jak nejčastější léze přítomné při DR, tak pokročilá stadia DR a může být velmi užitečným
nástrojem oftalmologů v rámci screeningu DR. Zároveň má vzhledem ke stále
probíhajícímu vývoji potenciál nejen na zlepšení současných výsledků, ale také
na rozšíření o diagnostiku dalších očních onemocnění.
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Podpora projektu: Podpořeno grantem Technologické agentury ČR v rámci programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje – TREND,
číslo projektu – FW02020151.

Cyklokryokoagulace u sekundárních neovaskulárních glaukomů, naše
výsledky
Autor: Tarková A., Jirásková N., Studnička J.
Pracoviště: Oční klinika FN Hradec Králové
Cíl: Hodnocení účinnosti a bezpečnosti cyklokryokoagulace (CCK) u sekundárních neovaskulárních glaukomů při komplikacích po okluzi centrální retinální žíly
nebo artérie a cévních komplikací při diabetu.
Materiál a metodika: Autoři budou prezentovat vlastní výsledky souboru 30 zákroků 26 očí 24 pacientů, který podstoupily zákrok CCK na Oční klinice Fakultní
nemocnice Hradec Králové v letech 2016-2019. Vstupní hlavní kritéria byly přítomnost sekundárního neovaskulárního glaukomu při diabetu nebo na podkladě
okluze retinální arterie nebo žíly, a následná dispenzarizace pacienta před operací, 1. a 6. měsíc od operace. Hodnocené parametry byly: nejlepší korigovaná
zraková ostrost (NKZO), hodnota nitroočního tlaku (NOT), údaje o bolestivosti
a změna počtu účinných látek antiglaukomové terapie.
Výsledky: Průměrný věk pacientů v době podstoupení zákroku byl 61 let (v rozmezí 22-85 let). Průměrný počet zákroků na 1 oku byl 1,15. Nejčastější indikace
k provedení CCK při sekundárním glaukomu – cévní komplikace při diabetu byly
21krát, a komplikace po okluzi sítnicové arterie nebo žíly byly 9krát. Dva pacienti
měli v průběhu jednoho roku operované obě oči. Tři pacienti podstoupili dva
zákroky na stejném oku v průběhu zkoumaného období. Jeden z nich měl dva
zákroky na obou očích. Průměrná hodnota počtu účinných látek antiglaukomatik
klesla z hodnoty 3,10 na 2,6 (p <0,05) po 6 měsících. Průměrná hodnota NOT
klesla z hodnoty 34,67 mmHg na 17,90 mmHg (p <0,05) po 6 měsících. Průměrná hodnota NKZO klesla z hodnoty 0,135 na 0,096 (p = 0,170) po 6 měsících.
Po 6 měsících od zákroku ani jeden pacient neudával bolest.
Závěr: Naše výsledky korespondují s výsledky ostatních autorů ve světové literatuře. Statisticky významný rozdíl jsme dokázali ve snížení počtu účinných látek
antiglaukomatik a snížení nitroočního tlaku po 6 měsících od zákroku. Všichni
pacienti po zákroku přestali udávat bolest.
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ABSTRAKTY
Navilas – aneb přesnost nade vše
Autor: Tesař J.
Pracoviště: Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
Cílem sdělení je seznamit kolegy s možností navigované laserové koagulace sítnice pomocí laseru Navilas. Jedná se o bezpečný a velmi přesný laser s jehož
pomocí lze ošetřit různé sítnicové patologie i ve velmi těsném vztahu k fovee.
Bude prezentován soubor 25 očí ošetřených tímto laserem. Pro demonstraci
jsme vybrali několik kazuistik pacientů s centrální serózní chorioretinopatií.

Retinální makroaneurysma – kazuistika
Autor: Vaněk T.

Pro pacienty s vlhkou formou VPMD1

I JEJICH ZRAK
JE MISTROVSKÉ DÍLO
SCHVÁLENO EMA
µ Anti-VEGF se schváleným
3měsíčním dávkovacím intervalem
již po loadingu1,2,*
µ Redukce a dlouhodobá kontrola
tekutiny1,2
µ Dlouhodobá stabilita tloušťky
sítnice1,2
µ Stabilizace zisku zrakové ostrosti1,2

Pracoviště: Klinika TopEsthetic
Retinální arteriální makroaneurysmata jsou získaná fokální rozšíření retinálních
arterií, která mohou svými hemoragickými nebo exsudativními projevy ohrožovat zrakovou ostrost. Diagnózu je možné stanovit na základě biomikroskopickeho vyšetření nebo s pomocí fluorescenční angiografie či OCT. Stav je možné
sledovat nebo přistoupit k terapii fokální laserovou fotokoagulací nebo pomocí pars plana vitrektomie. Kazuistika dokumentuje retinální makroaneurysma
u starší ženy s exsudativními projevy v makule a jejich následný ústup po PPV
s laserovou fotokoagulací.

Zkrácená informace o přípravku
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili
jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků jsou uvedeny v Souhrnu údajů o přípravku v bodě 4.8.
Beovu 120 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Složení: Jeden ml injekčního roztoku obsahuje brolucizumabum 120 mg. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje brolucizumabum 19,8 mg v 0,165 ml
roztoku. To zajišťuje použitelné množství k podání jednorázové dávky 0,05 ml roztoku obsahujícího brolucizumabum 6 mg. Indikace: Beovu je indikován
u dospělých k léčbě neovaskulární (vlhké) formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD). Dávkování: Doporučená dávka je 6 mg brolucizumabu
(0,05 ml roztoku) aplikovaná intravitreální injekcí každé 4 týdny (měsíčně) v případě prvních 3 dávek. Poté může lékař stanovit léčebné intervaly na základě
aktivity onemocnění vyhodnocené podle zrakové ostrosti a/nebo anatomických parametrů. Posouzení aktivity onemocnění se doporučuje provést 16 týdnů
(4 měsíce) po zahájení léčby. U pacientů bez aktivity onemocnění má být zvážena léčba každých 12 týdnů (3 měsíce). U pacientů s aktivitou onemocnění je
třeba zvážit léčbu každých 8 týdnů (2 měsíce). Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou přípravku.
Pacienti s aktivní nebo suspektní oční nebo periokulární infekcí. Pacienti s aktivním nitroočním zánětem. Zvláštní upozornění/opatření: Aby se zlepšila
sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název podaného přípravku a číslo šarže. Intravitreální podání, včetně těch
s Beovu, byla spojována s endoftalmitidou, nitroočním zánětem, traumatickou kataraktou a odchlípením sítnice. *V souvislosti s aplikací přípravku Beovu
byla hlášena retinální vaskulitida a/nebo retinální vaskulární okluze, typicky za přítomnosti nitroočního zánětu. U pacientů s projevem těchto příhod má být
přípravek Beovu vysazen a komplikace mají být ihned řešeny.* Přechodné zvýšení nitroočního tlaku bylo pozorováno během 30 minut po intravitreální injekci
inhibitorů vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) včetně brolucizumabu. Bezpečnost a účinnost brolucizumabu při aplikaci současně do
obou očí nebyla studována. Jelikož se jedná o látku bílkovinné povahy, existuje v souvislosti s brolucizumabem možnost vzniku imunogenity. Brolucizumab
nemá být podáván současně s jinými anti-VEGF léčivými přípravky (systémovými nebo očními). U intravitreální anti-VEGF léčby je nutno vynechat dávku
a v léčbě se nesmí pokračovat dříve, než je plánovaná další dávka, v následujících případech: snížení nejlépe korigované zrakové ostrosti o ≥ 30 písmen ve
srovnání s předchozím měřením zrakové ostrosti; poškození sítnice; subretinální krvácení zahrnující střed fovey nebo je-li velikost hemoragie ≥ 50 % celkové
plochy léze; provedený nebo plánovaný oční chirurgický zákrok během uplynulých nebo následujících 28 dnů. Rizikové faktory spojené s vývojem trhliny
pigmentového epitelu sítnice po podání anti-VEGF léčby u vlhké formy AMD zahrnují rozsáhlé a/nebo značné odchlípení pigmentového epitelu sítnice.
Léčbu je nutno přerušit u subjektů s rhegmatogenním odchlípením sítnice nebo u makulárních děr stupně 3 nebo 4. Po intravitreální injekci inhibitorů VEGF
byly hlášeny systémové nežádoucí účinky včetně mimoočního krvácení a arteriálních tromboembolických příhod a existuje teoretické riziko, že mohou mít
vztah k inhibici VEGF. Interakce: Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Těhotenství a kojení: Brolucizumab nemá být používán během těhotenství, pokud
potenciální přínos nepřeváží potenciální riziko pro plod. Brolucizumab se během kojení nedoporučuje a kojení nemá být zahájeno nejméně jeden měsíc
po poslední dávce při ukončení léčby brolucizumabem. Vzhledem k mechanizmu účinku inhibitorů VEGF existuje potenciální riziko na ženskou reprodukci
a embryofetální vývoj. Nežádoucí účinky: Časté: hypersenzitivita (včetně kopřivky, vyrážky, pruritu, erytému), snížení zrakové ostrosti, retinální hemoragie,
uveitida, iritida, odloučení sklivce, trhlina sítnice, katarakta, konjunktivální hemoragie, sklivcové vločky, bolest oka, zvýšení nitroočního tlaku, konjunktivitida,
trhlina pigmentového epitelu sítnice, rozmazané vidění, abraze rohovky, keratitis punctata. Úplný seznam nežádoucích účinků viz Souhrn údajů o přípravku.
Podmínky uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v zataveném blistru
a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Před použitím může být neotevřený blistr ponechán při pokojové teplotě (do 25 °C) až po dobu
24 hodin. Dostupné lékové formy/velikost balení: Sterilní roztok o objemu 0,165 ml v předplněné injekční stříkačce (sklo třídy I) s bromobutylovou
pryžovou zátkou a víčkem skládajícím se z bílého pevného a proti nedovolené manipulaci odolného uzávěru s šedým bromobutylovým pryžovým krytem
včetně adaptéru typu Luer lock. Předplněná injekční stříkačka má pístové táhlo a fialové držadlo a je zabalena v zataveném blistru. Balení obsahuje jednu
předplněnou injekční stříkačku. Registrační číslo: EU/1/19/1417/001. Datum registrace: 13. 2. 2020. Datum poslední revize textu SPC: 3. 9. 2020. Držitel
rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irsko.
Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků
veřejného zdravotního pojištění.
*Všimněte si prosím změny (změn) v informacích o léčivém přípravku.

REFERENCE:
1. SPC Beovu®, datum poslední revize textu 3. 9. 2020.
2. Dugel PU, et al. Ophthalmology. 2021; 128 (1): 89 - 99.
*Loading: počáteční 3 injekce v měsíčním intervalu u VPMD; VPMD = věkem podmíněná makulární degenerace.
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SKUTEČNÁ POMOC PRO OČI

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

Vyzkoušeli jste více umělých slz a stále nejste spokojeni?
Řešení pro Vás: ThealozDuo
Díky svému jedinečnému složení

Chrání buňky
povrchu oka před
vysycháním

Chrání buňky
povrchu oka před
dalším poškozením

Posuňte korekci presbyopie o krok dál

ZBAVTE SE NEŽÁDOUCÍCH
SVĚTELNÝCH FENOMÉNŮ

1-3

Čočka AcrySofTM IQ VivityTM s profilem zrakových fenoménů monofokální
nitrooční čočky je jasnou volbou, která zajistí široký rozsah vidění s minimálními
efekty jako jsou halo a kruhy kolem světel.1-3P

Thealoz Duo oční kapky
Umělé slzy s bioprotekcí

Obnovuje rovnováhu
ve výživě oka

Thealoz Duo gel
Úleva i během celé noci,
gelová forma umožňuje delší
setrvání na povrchu oka

Bez konzervačních látek

Bez konzervačních látek

Přesné dávkování,
300 kapek v 10 ml

Jednorázové ampulky

Může být používán až
3 měsíce po prvním otevření
Vhodný pro nositele
kontaktních čoček

Podívejte se, jaký rozdíl může představovat pro vaše pacienty.
1. Návod k použití nitrooční čočky AcrySofTM IQ VivityTM
2. Alcon Dat on File. TDOC-0055576- 29.3.2019
3. Alcon Data on File. Optické vyhodnocení nitroočních čoček Alcon VivityTM,
Symfony* a Zeiss* AT LARA*

Pro úplné informace ohledně indikací, kontraindikací a varování si prosím přečtěte
návod k použití. Důležité informace o produktu najdete na stránce ifu.alcon.com
© 2021 Alcon Inc. CZ-VIV-2100003-02-21

Napomáhá obnově
a regeneraci buněk
povrchu oka

Distributor pro ČR: GLIM Care s.r.o.,
Choustník 12, 391 18 Choustník, CZ
www.glimcare.cz

Doba použitelnosti:
do konce data spotřeby

LIBERTY
trifokální
LIBERTY
trifokální torická

NITROOČNÍ
ČOČKY

Torická
Monofokální
Trifokální
To
Torické

AN ADDITIONAL
SOLUTION

M
Monofokální
S
Scharioth
M
Macula Lens

Výhradní zastoupení:

Diagnostické, refrakční a operační přístroje

Medicontur CZ s.r.o.
Viniční 84
615 00 Brno
www.medicontur.cz

IOL a oftalmologický
materiál
+420 725 426 104
order@medicontur.com

Servis TOPCON
+420 720 991 853
+420 720 991 852
servis@medicontur.com

POZNÁMKY

