KATARAKTY
l	čočka je bezcévná průhledná tkáň bez inervace
l	nemůže být postižena zánětem, ale výhradně degenerativními procesy, nádory nikdy nepopsány
l	zhoršení centrálního vidění úměrné lokalizaci zákalu (v ose velmi obtěžující, v periferii téměř nevnímány)
l	v průběhu života se čočka neustále zvětšuje, roste, mění se její předozadní průměr, dochází ke sklerotizaci
l	ztráta elasticity, ztráta akomodace
l	výživa čočky výhradně z okolí (komorová voda, sklivec)
l	vrozené vady čočky: čočkový astigmatismus, spherophakia (maximální vyklenutí při poruše závěsného aparátu)
l	abnormálně malá čočka, čočka vychýlená z osy vidění

VROZENÉ KATARAKTY
l	bývají dědičné nebo způsobené virózami matky v první třetině těhotenství, nejč. zarděnkami
l	nebezpečné též: poliomyelitis,  spalničky, chřipka, VH,  virové opary, plané neštovice, mononukleóza, příjice, kapavka, spála, toxoplazmóza…
l	poškození zářením, toxiny, trisomie 13, 18, 21
l	často vrozená katarakta spojena s jinými očními vadami a vadami srdce
l	dg. oftalmoskopem v max. mydriáze
l	th: centrální zákaly operujeme co nejdříve (do 1. roku života)
l	otevře se čočkové pouzdro, vypláchne a odsaje se zkalená čočka, zadní část pouzdra se ponechá (oddělení sklivce)

PERINATÁLNÍ KATARAKTY
l	galaktosemická k.: při metabolické poruše recesivně dědičné (chybí galaktáza)
l	obsah galaktózy v těle stoupá, přechází do komorového moku a do čočky, kde se mění v cukerný alkohol dulcitol
l	dulcitol v čočce nelze metabolizovat, uvnitř čočky roste osmotický tlak, hromadí se voda, vlákna bobtnají, praskají jejich obaly, trhliny se vyplňují denaturovanými bílkovinami, dochází k zákalu
l	projevy dny-týdny po narození, díky dietě bez galaktózy stav ještě reverzibilní, pokud se neřeší, zvětšují se játra, slezina, bývá letargie, osteoporóza, mentální retardace
l	k. při homocystinurii: recesivně dědičná, metabolická porucha aminokyselin
l	homocystin se hromadí ve tkáních, vylučuje se močí
l	tmavá moč: první a nejvýraznější příznak
l	bývá i mentální retardace, vypadávání vlasů, abnormální krevní destičky, které ucpávají plicní cirkulaci

KATARAKTY PŘI METABOLICKÝCH PORUCHÁCH
l	cataracta diabetica: častá u mladých nekompenzovaných diabetiků, vločkovité zkalení, které rychle zachvátí celou čočku, v počátcích při správné th. DM je reverzibilní
l	cataracta diabetica senilis: přechodné změny refrakce na ještě čiré čočce, podmíněno kolísáním hladiny cukru v krvi a změnami propustnosti pouzdra čočky pro cukry
l	při hyperglykémii myopizace, při hypoglykémii hypermetropizace oka
l	oproti prosté senilní kataraktě u osob bez DM dochází k zákalu v dřívějším věku a rychleji
l	katarakty u DM tvoří asi 50 % všech operovaných katarakt!
l	cataracta tetanica: vzniká po odstranění štítné žlázy, nebo z neznámé příčiny, bývají křeče z nedostatku kalcia, zpočátku tečkovitá, později vláknitá zkalení
l	cataracta myotonica: u progresivní svalové dystrofie, podobná tetanické, dominantně dědičná, bývá atrofie malých svalů ruky a mimických svalů, poruchy funkce příštítných tělísek a pohlavních žlaz, manifestace mezi 30.-40. rokem života
l	kortizonová katarakta: postihuje asi třetinu pac., kteří užívali po léta celkově kortikosteroidy, u dětí po vysazení většinou reverzibilní
l	cataracta dermatogenes: čočka i kůže pocházejí z ektodermu, což má za následek vznik nebo urychlení katarakt u řady kožních chorob

KATARAKTY DANÉ FYZIKÁLNÍMI VLIVY
l	cataracta traumatica: po úrazu oka, nejč. perforujícím, kdy je poškozeno pouzdro čočky, enzymy komorové vody způsobí zkalení lamel čočky, čím mladší člověk, tím rychlejší proces
l	vzniká někdy i při tupých silných nárazech na oko
l	iatrogenní pooperační katarakta: po operaci odchlípení sítnice
l	po poraněních oka i chemické působení cizích těles, zvl. Fe, Cu…
l	radiační katarakty: působeny neutrony, gama zářením, RTG
l	cataracta electrica: styk s elektrickým proudem o vysokém napětí, též po zásahu bleskem
l	sklářská katarakta: tepelné záření z pecí, nemoc z povolání, dnes se již nevyskytuje, do filtrů a okének pecí přidány soli Fe, pohlcují IR záření

TOXICKÉ KATARAKTY
l	po dinitrofenolu, námelových alkaloidech, velkých dávkách chininu, poleptání oka kyselinami a louhy, po včelím žihadle, vlivem cizích těles v oku-chalkóza (Cu), sideróza (Fe)
l	mezi kataraktogeny patří též kortikosteroidy, inzulín, adrenalin, antiglaukomatika

PRESENILNÍ KATARAKTY
·	cataracta coronaria: skvrnité, okrouhlé zákaly v periferii čočky, začíná již po pubertě, může tvořit prstenec, který je v dopadajícím světle světle modrý
·	presenilní katarakty se vyskytují většinou před 50. rokem věku a jde o mnohočetné vnitřně sekretorické poruchy.
SENILNÍ KATARAKTY
l	nejčastější druh zkalení čočky
l	postihuje cca 4 % populace nad 50 let
l	tzv. šedý zákal tehdy, postihuje-li významně zrakovou ostrost, jinak označení “zákaly v čočce”
l	cataracta corticalis (korová): loukoťové zákaly v kůře čočky, míří svými špicemi do centra, centrální vidění a oblast čočky zpočátku nepostiženy, čočka bobtná, kalí se celá, pak se opět svrašťuje, pouzdro má perleťový lesk, odděluje se od jádra, čočkové bílkoviny mohou prostupovat do komorové vody, působí nitrooční záněty
l	cataracta nuclearis (jádrová): zvýšená skleróza jádra čočky, více u myopů a seniorů, jádro kondenzuje, čočka zvětšuje svou refrakční sílu, jádro může měnit barvu od žluté do hnědé, červené nebo černé, pac. vidí do blízka a za šera lépe, do dálky a za světla špatně, katarakta zraje dlouho (až 10 let)
l	cataracta scutellaris (zadní miskovitá): častější výskyt před 50. rokem věku, rychle se zhoršuje vidění do blízka, vidění do dálky déle zachováno, zkalení v centrální oblasti zadního pólu kůry čočky, později se kalí jádro a přední korová vrstva

LÉČENÍ KATARAKT
l	  dnes výlučně operační
l	  reverzibilní jen galaktosemická k. a diabetická k. u mladých osob
l	  již 2000 let známa reklinace čočky do sklivce
l	  extrakapsulární extrakce čočky (EKE)
l	  intrakapsulární extrakce čočky (IKE)
l	  aplikace intraokulárních čoček
l	  u pac. do 30 let vlákna závěsného aparátu lpí v pouzdru čočky, neužívá se IKE, aby se 
pouzdro neroztrhlo a neprovalil se sklivec, čočková hmota se vypláchne a odsaje
l	EKE: extrahujeme celou čočku kromě zadního pouzdra, výkon je komplikovanější, vyžaduje špičkovou techniku (dvoucestná kanyla, operační mikroskop), ale hrozí malé pooperační komplikace
l	IKE: vytažení katarakty v pouzdře, čočka se buď speciálními instrumenty kývavě uvolní ze závěsného aparátu a vytáhne z oka, nebo se užije kryoextrakce, hrozí větší komplikace (odchlípení sítnice, provalení sklivce do přední komory, porušení metabolismu rohovky)

