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Oddělení plastické a estetické chirurgie, LF UP v Olomouci

Úvod: V rámci okuloplastickej chirurgie sa robia
operácie na veľmi delikátnom mieste – okolo oka.
Oko spolu s viečkami je veľmi dôležitou časťou
ľudského tela, či už z estetickej alebo aj funkčnej
stránky. Rôzne defekty viečok vedia negatívne
ovplyvniť vízus ale aj spôsobiť psychologicke
problémy, keďže oči spolu s viečkami dotvárajú tvár.
Koža na viečkach je najtenšia na celom tele a na
okraji viečok sa stretáva spojivková sliznice s kožným
krytom. Taktiež sa jedná o veľmi zložité a jemné
struktury.

Cíle: Vyhodnotiť operácie na viečkach, počet
komplikácií, nájsť najčastejšie komplikácie a počet
potrebných revízií.

Metodika: Do retrospektívnej štúdie boli zahrnutí
pacienti v rokoch 2017 až 2020, ktorí podstúpili
operáciu viečok. Dáta sme získali z operačných
protokolov. Celkovo ich bolo 222 a dokopy bolo na
nich vykonaných 288 operácií. Zisťovali sme
najčastejšie typy operácií a najčastejšie dôvody
revízií.

Výsledky: Súbor zahrnoval 288 operácií. Najčastejšie boli pacienti
operovaní pre nádor viečka (32%), jednalo sa najmä o basaliom.
Následne to bola blefarochaláza (25%), potom to boli rekonštrukcie
viečok v druhej dobe po už operovanom nádore (13%), nasledovala
ptóza (12%), ektropium (4%) a pre iné dôvody (14%). Najčastejší typ
operácie bola prostá excize (26%), niekedy bola spojená rovno
s rekonštrukciou viečka (5%), po nej nasledovala blefaroplastika
(24%) a po nej už menej početné iné operácie. Najčastejšia
komplikácia bola ektropium. Celkový počet pacientov bol 222
a z toho muselo podstúpiť viac ako jednu operáciu 44 (20%)
pacientov. Z toho avšak len 15 (7%) bolo operovaných pre
komplikácie, ostatní boli opakovane operovaní v rámci bežných
postupov. Celková úspešnosť operácií na viečkach je teda 93%.

Závěr: Najčastejšie operácie na viečkach sú pre basaliom. A aj keď
pomerne veľká časť pacientov musela podstúpiť viac ako jednu
operáciu, čo nemusí byť uspokojivé, väčšinou to boli sekundárne
rekonstrukce po primárnej excizi nádoru.

Obr.1 Pacient s blefaroptózou a ektropiom
dolního víčka, a po rekonstrukci

Obr.2 Pacientka s blefarochalázou a po blefaroplastike
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