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SOUHRN
Cíl práce: Zjistit ãetnost transplantace rohovky v âR v roce 2012, procentuální zastoupení jednotliv˘ch typÛ operací a hlavní indikace k provedení transplantace rohovky.
Metodika: Pracovi‰tû provádûjící transplantace rohovky byly poÏádány o vyplnûní dotazníku, Získané informacemi o poãtu proveden˘ch transplantací rohovek, typech provádûn˘ch operací a operaãních diagnózách za rok 2012 byly zpracovány a analyzovány. Tyto údaje byly porovnány s v˘roãními zprávami rohovkov˘ch bank za rok 2012.
V˘sledky: Byla zji‰tûna data t˘kající se 465 transplantací rohovek, to pﬁedstavuje 92,8 % z celkového poãtu rohovek vydan˘ch tkáÀov˘mi bankami. Nejãastûj‰í indikací k provedení transplantace rohovky (bez ohledu na typ transplantace) byla bulózní keratopatie (40 %), dále keratokonus a jiná
ektatická onemocnûní (19,1 %) a endotelová dystrofie (16,1 %). Nejãastûj‰ím typem transplantace
byla perforující keratoplastika (50,75 %), dále zadní lamelární keratoplastika (44,95 %) a pﬁední lamelární keratoplastika (4,3 %)
Závûr: Získaná data potvrzují vzrÛstající zastoupení lamelárních typÛ transplantací, pﬁedev‰ím zadní lamelární keratoplastiky. To do urãité míry pravdûpodobnû ovlivÀuje diagnózy, pro které je keratoplastika provádûna. V˘raznûji jsou zastoupena pﬁedev‰ím onemocnûní rohovkového endotelu, jako je bulózní keratopatie, pﬁípadnû endotelová dystrofie. Keratokonus je indikací k provedení keratoplastiky asi v pûtinû pﬁípadÛ.
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SUMMARY
Corneal Transplantations in the Czech Republic in 2012
Objective: To determine the frequency of corneal transplantations in the Czech Republic in 2012, the
percentage representations of the different types of surgeries and main indications for corneal transplantation.
Methodology: All clinics performing the corneal transplantations were asked to complete a questionnaire about the number of corneal transplants, types of surgeries and indications for such procedures. The obtained data were compared with the annual report of corneal banks for the year 2012.
Results: Data for 465 transplantations were analyzed, it represents 92, 8 % of all corneas issued by
the corneal tissue banks. The most common indication for corneal transplantation (regardless of type) was bullous keratopathy (40 % of cases), then keratoconus and other ectatic diseases (19,1 %)
and endothelial dystrophy (16,1 %). The most common type of translation was penetrating keratoplasty (50,75 %), then posterior lamellar keratoplasty (44, 95 %) and anterior lamellar keratoplasty
(4,3 %).
Conclusion: Acquired data confirm increasing proportion of lamellar transplantations among all
corneal keratoplasties, especially posterior lamellar keratoplasty. This approach probably affects indications, for which keratoplasties are made. Keratoplasties are indicated significantly due to endothelial corneal dystrophies such as bullous keratopathy and other endothelial dystrophies. Keratoconus represents approximately 20 % of indications to corneal transplantation.
Key words: corneal transplantation, penetrating keratoplasty, lamellar keratoplasty
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ÚVOD
Transplantace rohovky je nejstar‰í klinicky provádûnou alotransplantací. První úspû‰nou operaci tohoto typu provedl Zirm
v Olomouci v roce 1905 [18]. Keratoplastika také stále zÛstává nejãastûj‰ím typem
provádûné transplantace v humánní medi-
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cínû. Nicménû mnoÏství operací, indikaãní
kritéria a také typ a zpÛsob provádûné
transplantace rohovky se v ãase mûní. V literatuﬁe mÛÏeme zaznamenat v˘razné odli‰nosti v jednotliv˘ch zemích svûta. V˘znamné rozdíly jsou pﬁedev‰ím mezi ekonomicky rozvinut˘mi a rozvojov˘mi zemûmi.
Autoﬁi informují o získan˘ch datech t˘kajících se transplantace rohovek v âeské republice (âR) v roce 2012.
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METODIKA
Data byla ãerpána ze dvou zdrojÛ. Zásadní informace o poãtu operací, typech provádûn˘ch keratoplastik a indikacích k jednotliv˘m typÛm v˘konÛ byly získány z jednotliv˘ch oftalmologick˘ch pracovi‰È v âR. V listopadu roku 2013 byl rozeslán dotazník na
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celkem 23 pracovi‰È, která pravidelnû nebo
pﬁíleÏitostnû provádûjí transplantace rohovky. Druh˘m zdrojem informací byly v˘roãní
zprávy za rok 2012 ze zaﬁízení, která pﬁipravují a distribuují dárcovské rohovky (Oãní tkáÀová banka OTB01 pﬁi Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (OTB) a Národní tkáÀové centrum, a.s., v Brnû (NTC));
a dále v˘roãní zpráva Koordinaãního stﬁediska transplantací (KST). NTC také zaslalo vyplnûn˘ dotazník, ve kterém upﬁesnilo
poãet jimi dodan˘ch a pouÏit˘ch rohovek
v rámci âR. Informace získané z obou
zdrojÛ byly analyzovány a vzájemnû porovnány.

VÝSLEDKY
Z 23 osloven˘ch pracovi‰È odpovûdûlo
22 (96 %). Pût pracovi‰È uvedlo, Ïe v roce
2012 neprovedlo ani jednu transplantaci
rohovky. Poskytnuté údaje z ostatních 17
pracovi‰È jsme zpracovali do souborné statistiky. Celkem bylo v tûchto zaﬁízeních v roce 2012 provedeno 465 transplantací ro-

hovky. Operace provádûlo 27 chirurgÛ. Tﬁi
pracovi‰tû provedla více jak 50 transplantací za rok, na tûchto pracovi‰tích byla
v prÛmûru provedena minimálnû 1 transplantace t˘dnû. Celkem bylo v tûchto tﬁech
nejvíce operujících rohovkov˘ch centrech
provedeno 261 transplantací, coÏ pﬁedstavuje 56,13 % z celkového poãtu. Dal‰ích 6
pracovi‰È provedlo více neÏ 24 transplantací za rok a transplantace jsou zde tedy provádûny v prÛmûru minimálnû 2 mûsíãnû.
Celkem na tûchto 6 pracovi‰tích bylo provedeno 172 transplantací, tj. 37 % z celkového poãtu. Ve zbyl˘ch 8 centrech je transplantace rohovky provádûna spí‰e pﬁíleÏitostnû, v prÛmûru ménû neÏ jedna transplantace mûsíãnû a celkem zde bylo provedeno 32 transplantací, coÏ pﬁedstavuje
6,9 % z celkového poãtu proveden˘ch transplantací (graf 1).
Pokud se t˘ãe typu transplantace, ve
236 pﬁípadech (50,75 %) se jednalo
o perforující keratoplastiku (PKP), ve 20
pﬁípadech (4,3 %) o pﬁední lamelární keratoplastiku (PLK) a ve 209 pﬁípadech
(44,95 %) o zadní lamelární keratoplastiku (ZLK). Z typÛ ZLK bylo u 55 pacientÛ
provedena operace typu DSAEK (Desce-

Graf 1 Procentuální zastoupení jednotliv˘ch pracovi‰È na celkovém poãtu
keratoplastik v roce 2012.

Graf 2 Poãet jednotliv˘ch typÛ proveden˘ch keratoplastik.

Tab. 1 Pﬁehled operaãních diagnóz u transplantací rohovky (v‰echny typy).
Operaãní diagnóza
Bulózní keratopatie
Keratokonus, ektazie
Endotelová dystrofie
Zákaly rohovky
Dystrofie
Vﬁed
Trauma
Rejekce, rePKP
Herpetická keratitis
Jiné
Celkem

Poãet transplantací
186
89
75
47
16
13
9
6
5
19
465
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met´s stripping automated endotelial keratoplasty), v 60 pﬁípadech se jednalo
o lamelu typu DMEK (Descemet´s membrane endotelial keratoplasty) a v 94 pﬁípadech o hybridní lamelu typu DMEK-S
(Descemet´s membrane endotelial keratoplasty with stromal rim), (graf 2). PKP byla provádûna na v‰ech sledovan˘ch pracovi‰tích (100 %), PLK na 7 pracovi‰tích
(41 %) a nûkter˘ z typÛ ZLK na 10 pracovi‰tích (59 %). Operace typu DSAEK se
provádûla na 6 pracovi‰tích, DMEK na 4
pracovi‰tích a DMEK-S na jednom pracovi‰ti.
Nejãastûj‰í diagnózou, pro kterou byla provádûna transplantace rohovky, byla bulózní keratopatie, celkem 186 transplantací, tj. 40 %. Druhou nejãastûj‰í indikací byl keratokonus a jiná ektatická
onemocnûní – 89 operací, 19,1 %. Tﬁetí
nejãastûji udávanou indikací byla endotelová dystrofie – 75 operací, 16,1 %.
Pro zákaly rohovky bylo operováno 47
oãí (10,1 %). Z ménû ãast˘ch indikací byly udávány dystrofie rohovky 3,4 %, vﬁed
2,8 %, trauma 1,9 %, rejekce pﬁípadnû
rePKP 1,3 %, herpetická keratitis 1,1 %
a jiné 4,1 % (tabulka 1).

% zastoupení
40 %
19,1 %
16,1 %
10,1 %
3,4 %
2,8 %
1,9 %
1,3 %
1,1 %
4,1 %
100 %

Pokud hodnotíme indikace rozdûlenû
u jednotliv˘ch typÛ transplantací, jako nejãastûj‰í diagnóza, pro kterou byla provádûna PKP, je uvádûn keratokonus – 75
transplantací (31,8 % z celkového poãtu
236 PKP). Dále leukom rohovky – 45 PKP
(19 %) a bulózní keratopatie - 44 PKP
(18,6 %). Z dal‰ích ménû ãast˘ch indikací
byly uvádûny rohovkov˘ vﬁed 5,5 %,
dystrofie rohovky 5 %, úraz rohovky 3,8 %,
Fuchsova dystrofie 3,4 %, re PKP nebo rejekce 2,5 %, herpetická keratitida 2,1 %
a jiné 8 % (tabulka 2). Hlavní indikací
k provedení PLK byl uvádûn keratokonus,
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465/10 500 000, coÏ pﬁedstavuje zhruba 4,43 na 100 000 obyvatel. Celonárodní údaje o poãtu proveden˘ch transplantací v jin˘ch zemích jsou publikovány
spí‰e ojedinûle, frekvence proveden˘ch
keratoplastik je proto obtíÏnû porovnatelná s údaji v jin˘ch zemích. V Austrálii bylo v roce 2012 provedeno 1482 operací
[1], pﬁi poãtu obyvatel 21 000 000 to
pﬁedstavuje 7,06 transplantací na
100 000 obyvatel. Ve Spojeném království bylo dle údajÛ z National Health Service Blood and Transplant v roce
2008/2009 provedeno 2551 keratoplastik [4], to pﬁedstavuje pﬁi poãtu obyvatel
63 180 000 frekvenci 4,04/100 000.
Hlavní indikací k provedení nûkterého typu keratoplastiky byla v âR v roce 2012 bulózní keratopatie, a to celkem v 40 %. Tato
diagnóza je udávána jako nejãastûj‰í také
ve studiích z Kolumbie (37,7 %) [3], Maìarska (28,9 %) [11] a Kanady (22,1 %)
[12]. RovnûÏ ve studiích z dal‰ích zemí je
bulózní keratopatie udávána jako velmi
ãastá pﬁíãina pro provedení keratoplastiky
– Austrálie (19,6 %) [15], Velká Británie
(15,8 %) [4], Nûmecko (14,6 %) [14], Nov˘ Zéland (14 %) [2], Irán (11,7 %) [17],
Skotsko (9,6 %) [13], âína (6,6 %) [16].

Tab. 2 Pﬁehled operaãních diagnóz u perforujících transplantací rohovky.
Operaãní diagnóza
Keratokonus
Zákaly rohovky
Bulózní keratopatie
Vﬁed
Dystrofie
Trauma
Endotelová dystrofie
rePKP
Herpetická keratitis
Jiné
Celkem

Poãet transplantací
75
45
44
13
12
9
8
6
5
19
236

% zastoupení
31,78 %
19,07 %
18,64 %
5,51 %
5,08 %
3,81 %
3,39 %
2,54 %
2,12 %
8,05 %
100 %

Tab. 3 Pﬁehled operaãních diagnóz u pﬁední lamelární keratoplastiky.
Operaãní diagnóza
Keratokonus, ektazie
Dystrofie
Zákaly
Celkem

Poãet transplantací
14
4
2
20

% zastoupení
70,00 %
20,00 %
10,00 %
100 %

Tab. 4 Pﬁehled operaãních diagnóz u zadní lamelární keratoplastiky.
Operaãní diagnóza
Fuchs, endotelová dystrofie
Bulózní keratopatie
Celkem

Poãet transplantací
67
142
209

% zastoupení
32,06 %
67,94 %
100 %

Tab. 5 Pﬁehled ãinnosti tkáÀov˘ch bank v letech 2007–2012.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
PrÛmûr

Poãet odebran˘ch
rohovek
(vãetnû cel˘ch
bulbÛ)
1394
1314
1226
1181
791
986
1148,7

Poãet nepouÏit˘ch
rohovek

Poãet vydan˘ch
rohovek

Poãet vyvezen˘ch
rohovek mimo âR

Poãet pouÏit˘ch
rohovek v âR

276
182
392
416
143
323
288,7

886
855
859
813
573
667
775,5

374
618
330
191
55
125
282,2

512
237
529
622
518
542
493,3

pﬁípadnû ektazie rohovky – 14 operací
(70 % z celkového poãtu 20), dále dystrofie
rohovky 20 % a zákaly rohovky 10 % (tabulka 3). Indikacemi k provedení nûkterého
z typu ZLK byla bulózní keratopatie 142
(68 % z celkového poãtu 197 ZLK) a Fuchsova endotelová dystrofie, pﬁípadnû jiné typy
endotelové dystrofie 67 (32 %), (tabulka 4).
Z informací získan˘ch od dodavatelÛ rohovek jsme zjistili, Ïe za rok 2012 bylo v âR
vydáno pro úãely transplantace celkem 501
‰tûpÛ, z toho OTB 01 vydala 342 ‰tûpÛ
a NTC vydalo 159 ‰tûpÛ. Rozdíl mezi poãtem vydan˘ch ‰tûpÛ a poãtem proveden˘ch
transplantací uvádûn˘ch jednotliv˘mi oãními centry je tedy 36, coÏ ãiní 7,2 % z celkového poãtu pouÏit˘ch rohovek. U tûchto rohovek se nám nepodaﬁilo zjistit zpÛsob pouÏití ani indikaci k operaci. Z toho dÛvodu

226

nebyly tyto rohovky zahrnuty do celkového
zhodnocení.
Z kaÏdoroãního „Pﬁehledu ãinnosti tkáÀov˘ch bank“ vydávan˘ch KST vypl˘vá,
Ïe poãet proveden˘ch transplantací na
území âR se v posledních letech pﬁíli‰ nemûní. V roce 2007 bylo pro úãely transplantace v âR vydáno 512 rohovek, v roce 2008 237, v roce 2009 529, v roce
2010 622, v roce 2011 518 a v roce
2012 542 (tabulka 5) [5–10].

DISKUSE
Poãet proveden˘ch transplantací v roce
2012 v pomûru na poãet obyvatel âR byl

Druhou nejãastûj‰í diagnózou v na‰em
souboru byl keratokonus (19,1 %). Ten byl
v nûkter˘ch studiích uvádûn jako vÛbec
nejãastûj‰í pﬁíãina transplantace – Nov˘
Zéland (41,6 %) [2], Irán (38,4 %) [17],
Austrálie (29,6 %) [15], Skotsko (28,7 %)
[13], Nûmecko (25,5 %) [14], Velká Británie (21 %) [4]. V dal‰ích studiích je rovnûÏ uvádûn jako jedna z hlavních indikací k transplantaci – Kanada (16,6 %) [12],
Maìarsko (14,9 %) [11], Kolumbie
(8,7 %) [3]. S vût‰ím vyuÏitím metody corneal collagen cross-linking (CXL) v léãbû
keratokonu lze v budoucnu pﬁedpokládat
men‰í procentuální zastoupení této diagnózy v indikacích pro provedení transplantace rohovky [3].
Fuchsova dystrofie, která je v na‰em
souboru tﬁetí nejãastûj‰í indikací k prove-

âESKÁ A SLOVENSKÁ OFTALMOLOGIE 6 / 2014

proLékaře.cz | 22.1.2020
dení keratoplastiky (16,1 %), je v publikovan˘ch studiích zastoupena dosti rozdílnû, od 0,6 % v ãínské [16] a 0,8 % íránské studii [17] aÏ po 19,5 % v britské [4]
a 21,2 % v nûmecké studii [14]. To souvisí pravdûpodobnû s lep‰ími diagnostick˘mi moÏnostmi v nûkter˘ch zemích a dále
také se zpÛsobem operace. Lze pﬁedpokládat, Ïe s vût‰ím pouÏitím technik zadní
lamelární keratoplastiky, zkrácením doby
rehabilitace a zlep‰ením pooperaãních
v˘sledkÛ dochází k ãasnûj‰í indikace tûchto pacientÛ k operaci a tím také k ãetnûj‰ímu provedení keratoplastiky u této diagnózy.
Z ostatních indikací byly ostatní diagnózy jako pﬁíãina transplantace V âR udávány ménû ãasto (zákaly rohovky 10,1 %,
ostatní diagnózy pod 5 %). Obdobné údaje popisují studie ze zemí s rozvinutou ekonomikou, Nov˘ Zéland – zákaly 4,2 % [2],
Skotsko 2,3 % [13], Spojené království
6,3 % [4], Austrálie 6,7 % [15], Nûmecko
16,5 % [14]. Naopak v chud‰ích zemích je

tato diagnóza zastoupena v˘raznû ãastûji –
âína 22,5 % [16], Irán 16 % [17], Kolumbie 15,7 % [3].
Pomûrnû ãasto je ve studiích udávána
jako pﬁíãina selhání pﬁedchozí keratoplastiky, tedy re-transplantace. Napﬁíklad ve
studii z Nového Zélandu 17,4 % [2], Skotska 19,2 % [13], Kanady 21,1 % [12],
Maìarska 18,4 % [11], Austrálie 20,3 %
[15]. V na‰ich dotaznících byla tato diagnóza uvedena pouze v 5 pﬁípadech. Pﬁíãnou je s velkou pravdûpodobností to, Ïe
chirurgové uvádûli jako operaãní diagnózu zpravidla pÛvodní onemocnûní, pro
které byla transplantace provádûna.
Nejednotnost operaãních diagnóz je
s velkou pravdûpodobností také pﬁíãinou
alespoÀ ãásti odli‰ností mezi jednotliv˘mi
studiemi. Je také urãitou slabinou na‰eho
pﬁehledu, neboÈ operaãní diagnózy stanovoval kaÏd˘ chirurg v dotaznících zcela individuálnû. Urãit˘m ﬁe‰ením by byla
volba diagnózy z pﬁehledné nabídky onemocnûní, pro které se transplantace ro-

hovky provádûjí. Rádi bychom tedy v dal‰ích letech zlep‰ili typ dotazníku, tak aby
získaná data z jednotliv˘ch pracovi‰È byla více jednotná.

ZÁVĚR
Autoﬁi zhodnotili získané údaje t˘kající
se 465 transplantací rohovek proveden˘ch v âR v roce 2012. Nejãastûj‰í operaãní diagnózou byla bulózní keratopatie, dále keratokonus a Fuchsova endotelová dystrofie. Zhruba polovinu (50,75 %)
transplantací tvoﬁily perforující keratoplastiky, kdy hlavní indikací byl keratokonus. Zhruba 44,95 % pﬁedstavuje nûkter˘
z typÛ zadní lamelární keratoplastiky,
hlavní indikací v této skupina byla bulózní
keratopatie. Relativnû men‰í poãet v˘konÛ
pﬁedstavovala pﬁední lamelární keratoplastika (4,3 %).
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