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Operácia katarakty
Chirurgická manipulácia – traumatizácia
očných tkanív - produkcia PG (COX, LOX,
enzýmy)

Dôsledok: mióza, hyperémia, bolesť,
fotofóbia, zápal a CEM

Liečba: KS: mechanismus účinku: inhibícia fosfolipázy A2
(COX aj lipooxygenáza)

výhody: dobrý protizápalový účinok

nevýhody: vzostup VOT, imunosupresia, pomalé
hojenie rán, vyššie riziko infekcie, netlmia bolesť
NSAID: mechanizmus účinku: inhibícia COX
výhody: nizka frekvencia podávnia, tlmenie bolesti,
zápalu, perop. mydriáza, vyššia učinnosť v prevencii a
liečbe CEM,
nevýhody: horšie hojenie rohovky, stenčenie rohovky
pri dlhodoom podávaní

Kombinácia NSAID s KS

Nepafenak 0,1% suspenzia
 Amfenak – ihibítor COX
Pokles produkcie
prostaglandínov
zápal
opuch, CME
bolesť
mióza

mydriáza

Nepafenak
Terapeutické indikácie u dospelých podľa SPC:
1. Prevencia a liečba pooperačnej bolesti a zápalu v
súvislosti s operáciou katarakty
2. Zníženie rizika pooperačného makulárneho edému v
súvislosti s operáciou u diabetických pacientov

Dávkovacia schéma:
1 deň pred operáciou 3xd
21 dní po operácii 3xd
60 dní po operácii 3xd u pacientov s diabetom

1. Bolesť a zápal
Priaznivý výsledok operácie katarakty závisí
od dostatočnej a účinnej kontroly zápalovej
odpovede indukovanej traumatizáciou očných
tkanív
Rozhodnutie ktorý liek použijeme pri tlmení
zápalovej odpovede je kľúčové pre zaistenie
priaznivého pooperačného výsledku

Systematický prehľad 352 abstraktov a titulov a 82 referenciií
(15 randomizovaných štúdií)

- 931 pacientov v súvislosti s protizápalovým účinkom
- 521 pacientov v súvislosti s CEM
Záver:
 Lokálne NSAIDs sú v porovnaní s lokálnymi KS účinnejšie
v prevencii zápalu a redukcii prevalencie PCEM po
nekomplikovanej operácii katarakty s implantáciou VOŠ
 Použitie lokálnych NSAID nebolo spojené s vyšším rizikom
nežiadúcich účinkov a funkčné výsledky boli porovnateľné v oboch skupinách
 VOT bol vyšší v skupine pacientov liečených lokálnymi KS
 Doporučujeme použitie lokálnych NSAID ako prevenciu
zápalu a CEM po operácii katarakty

Účinnosť nepafenacu v pooperačnej starostlivosti u
pacientov po operácii katarakty na našom pracovisku:
Sledovanie:
15.5.2014 – 31.3.2015
Súbor: 26 pacientov, 52 očí
 Muži: 7 (26,92%) ženy: 19 (73,08%)
 Priemerný vek: 75,2 r ( 56 - 88 )

Sledované parametre:
NKCZO, VOT, CRT, Z, F čas, bolesť,
keratopatia, uveálna reakcia

 Podskupina NSA:
26 očí

Nepafenak 3xd / 1+28 dní
Možné podávať Nepafenak s
aniglaukomatikami a mydriatikami

 Podskupina ATB/KTS:
26 očí

Tobrmycín+dexametazón 5xd,
masť na noc / 28 dní

Výsledky:
Menšiu bolesť v priebehu operácie a krátkom
pooperačnom období pociťovali pacienti na
oku liečenom kvapkami Nepafenak: 2/ 12
pacientov
Zápalový proces bol dostatočne blokovaný v
obidvoch podskupinách,
Funkčné výsledky boli porovnateľné v oboch
skupinách, NKCZO 28. deň: 0,82/ 0,8
 V oboch skupinách sa nevyskytli žiadne
závažné nežiadúce účinky, komplikácie ani
pooperačný CME

2. Pseudophakický CEM (PCEM)
Klinický PCEM - pokles zrakovej ostrosti na 20/40
alebo menej
najčastejšia príčina poklesu ZO
závažná komplikácia s vrcholom výskytu 4 až 6
týždňov po operácii katarakty11,2,3
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Incidencia PCEM:
I.

Nekomplikovaná operácia katarakty, pacienti bez rizik faktorov:
0,1-2% (FAG 9-19%, OCT: 30-40% )

II.

Rizikové skupiny:

- pacienti s DM,
-

hlavne s DR ( 22% - 81%)3,4,5,6

pacienti s komplikovaným priebehom operácie katarakty,

- uveitídou
- glaukómoví pacienti na lokálnej liečbe PG
- pacienti s RVO, a ME
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Záver
Výsledky štúdií dokázali porovnateľnú
účinnosť a bezpečnosť NSA so
štandardnou liečbou ATB/KS
NSA sú bez preventívnej adície ATB
NSA sú bez rizika vedľajších účinkov KS
Výhodou pre pacienta je v prípade
lokálneho užívania NSA ich analgetický
účinok a nižšia frekvencia ošetrovania a
prevencia pseudofakického CEM

Ďakujem za pozornosť

