Nádory spojovky
Primárne nádory spojoviek nezhubné‚ a zvlášť zhubnej povahy sú relatívne vzácne. Ich
rozvoj má nielen kozmetické súvislosti, ale v prípade zhubnej povahy ohrozujú zrak a často i
život postihnutého. Nomenklatúra nádorov spojoviek nie je jednotná a hranica medzi
benígnymi a malígnymi nie je ostrá. K osvetleniu patofyziológie a koncipovaniu súčasných
liečebných postupov novotvarov spojoviek prispeli mnohí autori.

Histologická klasifikácia nádorov spojoviek zahŕňa tieto skupiny:
1. nádory epiteliálne (benígne – prekancerózne – karcinómy);
2. nádory melanocytové a melanózy (benígne a malígne melanómy spojovky);
3. stromálne nádory;
4. nádory hematopoetického a lymfatického tkanva;
5. nádory spojovky sekundárne (metastatické);
6. zápalové pseudotumory.

Primárne nezhubné nádory spojoviek môžu byť vrodené a prítomné už u novorodencov.
Sú tvorené ektopickým tkanivom a vyskytujú sa spolu s ďalšími poruchami vývoja ako sú:
fakomatózy, teleangiektázie, lymfangiómy. Medzi primárne nezhubné novotvary patrí aj
epibulbárny dermoid (najčastejšie lokalizovaný v dolnom temporálnom kvadrante), ktorý
niekedy postihuje aj rohovku. Ak obsahuje aj chĺpky, pôsobí trvalé dráždenie. Sem patrí ďalej
dermoepiteliom, lipodermoid (býva bilaterálny v hornom temporálnom kvadrante, najmenej 5
mm od limbu); naevus vasculosus sa vyskytuje vo forme haemangioma simplex (capillare) a
haemangioma cavernosum. Medzi neskoršie sa rozvíjajúce nezhubné nádory spojoviek patria
papilómy, ktoré sa môžu zistiť už v detskom veku a môžu sa vyskytnúť aj cysty po poraneniach
a adenómy. Časté sú pigmentované névy pozorované obyčajne už od narodenia.

TNM klasifikácia nádorov spojoviek charakterizuje jednotlivé štádiá karcinómu a melanómu; u
každého typu je nutná histologická charakteristika (mukoepidermoidný, skvamózny typ a pod.);
pri stanovení T, N kategórií vychádzame z fyzikálnych vyšetrovacích metód, na stanovenie M
kategórie dôležité sú aj zobrazovacie metódy (CT, NMR).

TNM klasifikácia - karcinóm spojovky (ICD-0, C69.0)
•

TX - neprítomnosť primárneho tumoru

•

T0 - bez známok primárneho tumoru

•

Tis - carcinoma in situ

•

T1 - tumor do veľkosti 5mm priemeru

•

T2 - tumor veľkosti viac ako 5 mm, bez prerastania do okolitých štruktúr

•

T3 - tumor prerastá do okolitých štruktúr okrem orbity

•

T4 - tumor prerastá do orbity

pT - kategórie zodpovedajú T-kategóriám

TNM klasifikácia - malígny melanóm spojovky (ICD-0, C69.0)
•

TX - neprítomnosť primárneho tumoru

•

T0 - bez známok primárneho tumoru

•

T1 - tumor(y) bulbárnej spojovky rozsahu do veľkosti jedného kvadrantu

•

T2 - tumor(y) bulbárnej spojovky rozsahu viac ako jeden kvadrant

•

T3 - tumor fornixu alebo tarzálnej spojovky a/alebo fornixu a/alebo karunkuly

•

T4 - tumor prerastajúci do mihalníc, rohovky a/alebo do orbity

pT – kategórie:
•

pTX - neprítomnosť primárneho tumoru

•

pT0 - bez známok primárneho tumoru

•

pT1 - tumor(y) bulbárnej spojovky rozsahu do jedného kvadrantu a menej ako 2mm
hrúbky

•

pT2 - tumor(y) bulbárnej spojovky rozsahu viac ako jeden kvadrant a menej ako 2mm
hrúbky

•

pT3 - tumor fornixu alebo tarzálnej spojovky a/alebo fornixu viac ako 2mm hrúbky

•

pT4 - tumor prerastajúci do mihalníc, rohovky a/alebo do orbity

Význam TNM klasifikácie z pohľadu oftalmológa vyplýva najmä v aplikácii pri
vyhodnocovaní evidencie a dispenzárneho sledovania pacientov, a najmä pri porovnávaní
účinnosti jednotlivých liečebných postupov u jednotlivých konkrétnych typov tumorov.

Prekancerózy
Sú to stavy so zvýšeným rizikom vzniku karcinómu alebo priamo zmeny, ktorá je
vlastne morfologickým predstupňom nádorového bujnenia a priemo smeruje k vývoju
karcinómu. Patria sem: aktinická – solárna keratóza, Bowenova choroba a rôzne stupne
dysplastických intraepitelových zmien.
Aktinická solárna keratóza – ide o prekancerózu u belochov na exponovaných
častiach kože slnečnému žiareniu. Vyskytuje sa u starších ľudí a u ľudí vystavených
nadmernému vplyvu slnečného ale aj inému typu ionizujúceho žiarenia.
Bowenova choroba – ide o carcinoma in situ dlaždicovobunkového typu, vyskytuje sa
v koži mihalnice aj spojovke, najmä bulbárnej časti. V týchto léziách vrstev natý dlaždicový
epitel úplne stráca svoju pôvodnú architektúru stratifikácie a postupného vyzrievania smerom k
povrchu v oploštelé, keratinizované vrstvy. Mitózy a výrazné bunkové atypie sa objavujú vo
vnútri zhrubnutého epitelu aj vo vrchnejších vrstvách. Na povrchu môže byť lézia prekrytá
tenkou aj silnejšou parakeratotickou krustou.Na spodine epitelu je zachovaná jeho bazálna
membrána a nenachádzame intenzívny rast smerom do spodiny – invazívny rast je už znakom
karcinómu, nie carcinoma in situ. Prechod k okolitému nenádorovému povrchovému epitelu
tvoria úseky s ťažkými dysplastickými zmenami, niekedy táto zóna môže byť dosť široká,
niekedy svojou plochou aj väčšia ako samotná lézia.
Samostatnú skupinu tvoria lézie spojovky (aj tarzálnej spojovky), ktoré vznikajú u pacientov s
plazmocytómom.

Pigmentové (melanocytové) nádory
Rozdeľujeme ich na benígne (pigmentové névy) a nádory malígne (melanómy) a tak ako
kožné, tieto nádory sa v spojovke či mihalnici vyskytujú vo väčšine prípadov u jedincov bielej
rasy.
Névus pigmentosus
Najčastejšie sa objavujú v mladšom dospelom veku, svojou morfológiou a niekedy i
klinickou problematikou sa veľmi podobajú névom iných lokalizácií. Typické kožné
pigmentové névy sa môžu objavovať aj na kožnej strane mihalnice alebo na margu mihalnice.
Tak ako u intrabulbárnych tumorov, veľká väčšina malígnych pigmentových tumorov vychádza
práve z preexistujúceho névu. Pri sledovaní névov (fotodokumentáciou) ich malígna premena
sa zriedka zaznamenáva. Morfologicky sa rozdeľujú na: zmiešané, junkčné a subepitelové
(intradermové).

Na spojovke sa najčastejšie vyskytujú v epibulbárnej časti, často na limbe a
perilimbálne. Častý je aj výskyt priamo na karunkule v nasálnom kútiku. Medzi kožnými
melanocytárnymi névami tváre sa výskytujú mihalnicové najčastejšie, čo zrejme súvisí s
expozíciou tváre slnečnému žiareniu.

Névus pigmentosus mixtus
V spojovke sa vyskytuje najčastejšie. Tvorený je „hniezdami“ névových buniek
podobne (benígne nádorovo transfromované melanocyty) proliferujúce v bazálnej vrstve
povrchového epitelu, ktoré sa oddeľujú od tejto tzv „junkčnej“ zóny a vcestujú do väzivovej
strómy pod povrchovým epitelom, kde sa postupne môže nachádzať až väčšina týchto formácií
už bez kontaktu s junkčnou zónou a bez známok proliferácie. V spojovke je charakteristické aj
formovanie epitelových inkluzívnych cýst v stróme pod povrchom lézie. Produkciou
mucinóznych substancií v pohárikových bunkách v intrastromálne inkarcerovaných
ostrovčekoch z povrchového epitelu môžu tieto cysty aj narastať objemovo tak, že vzbudzujú
podozrenie na rast samotnej lézie a to vedie k ich excízii. Ide však o reaktívnu zmenu a samotné
formovanie névu. Zvláštnou formou sú tzv „balonovité“ bunky, ktorých subpopulácia môže
dokonca v niektorých névoch až prevládať. Ido o objemné, svetlé bunky s uniformnými
jadrami, bez cytologických známok malignity. V objemnej cytoplazme bývajú ultrastukturálne
popisované zmnožené, enzymaticky ale defektné struktúry melanozómov, ktoré nie sú schopné
dotvárať melanínový pigment. Rizikom malígneho zvratu sa táto varianta nijako nelíši od
bežnejších bunkových foriem.

Junkčný pigmentový névus
Tvoria ho hniezdovité formácie névových buniek lokalizovaných vo väzbe na bazálnu
vrstvu povrchového epitelu, v tzv. „junkčnej zóne“. Táto forma pigmentového névu a spravidla
nachádza v excíziách névov u detí, či mladších dospelých. U melano-cytárnych afekcií
podobnej morfológie ako junkčný névus u starších dospelých je treba diferenciálen
diagnosticky zvažovať iniciálnu fázu superficiálne sa šíriaceho melanómu či niektorú z
tzv.premelanomových lézií.

Subpeitelový a intradermový pigmentový névus
Vyskytuje sa hlavne u starších dospelých, pričom názov subepitelový sa používa u
lokalizácii v spojovke a intradermový v koži mihalnice. Aktivita v junkčnej zóne je u týchto
lézií už vyhasnutá.

Lézie spojené s vyšším rizikom vzniku melanómu:
•

syndróm dysplastických névov – autozománe dominantne dedičné pomerne vzácne
ochorenie a okulodermová melanocytóza známa pod názvom Ota nevus.

•

Primárna akvirovaná melanóza (PAM) – mikroskopicky patria u tohoto typu okrem
bunkových atypii aj známky agresívneho chovania voči okolitým štruktúra, hlavne k
povrchovému epitelu, korý kryje celý povrch lézie, ďalej sa môže pagetoidne šíriť aj v
stredných aj vrchných vrstvách. Stúpajúca tendencia k splývaniu hniezdovitých formácií v
junkčnej zóne do súvislého infiltrátu je ďalším znakom prechodu lézie do melanómového
štádia. Makroskopicky a teda aj klinicky sa považuje ložisko za suspektné, ak v teréne
plošne pigmentovanej spojovky pri PAM sa objavuje akákoľvek nodularita, vyklenujúce sa
ložisko. Niekedy sa môže u PAM s atypiou objaviť aj niekoľko takýchto ložísk.

•

u melanómov na kožnej strane mihalnice sa opisuje podobná tzv. pre-melanómová fáza,
lézia typu lentigo maligna. Ide o kožnú melanocytárnu léziu vyskytujúcu sa spravidla u
starších ľudí na oslnených častiach kože (biologicky obdobná forma karcinoma in situ)
tzv.melanom in situ. Histologicky sú podobné obrazy ako u PAM s atypiami, vyznačujú sa
väčšou ohraničenosťou.

MELANÓMY
Melanómy spojovky a mihalníc patria k najmalígnejším a prognosticky
najnevyspytateľnejším malignitám vôbec. Incidencia je 10 – 20 krát nižšia ako u
intrabulbárnych melanómov. Vznikajú malignizáciou melanocytárnej lézie typu pigmentového
névu alebo na mieste premelanómových zmien typu PAM s atypiou alebo lentigo maligna,
menej často sa pozoruje jeho vznik de novo, t. j. bez akejkoľvek predchádzajúcej
melanocytárnej lézie.
Rozlišujeme 2 základné bunkové formy: vretenobunkový typ a epiteloidný typ. Na
rozdiel od intrabulbárnych melanómov nepreukázal sa prognostický význam jednotlivých typov
melanómu – rozdelenie ako Callenderova klasifikácia by u týchto lézií nemala význam.
V iniciálnych štádiách spojovkového (aj mihalnicového) melanómu existujú 2 základné
typy rastu – superficiálny a vertikálny. Pri povrchovom raste sa nádor šíri rovnobežne s
povrchom spojovky. Takéto melanómy nazývame „superficiálne typy“, hoci aj u týchto foriem
neskôr dochádza k vertikálnemu spôsobu rastu v ďalších fázach.
Melanómy, ktoré rastú hneď od svojho začiatku smerom vertikálnym a vytvárajú tak
skoro nodulárne ložisko, sú nazývané nodulárne typy melanómu. Nodulárny typ prognosticky

menej priaznivý. Keďže bunkový typ nemá prognostický význam, maximálna hĺbka nádorovej
infiltrácie je významná najmä v iniciálnych štádiách. Za prognosticky najpriaznivejšiu
lokalizáciu sa považuje lokalizácia na epibulbárnej časti spojovky, ktorá je aj najčastejšia. Asi
je to spôsobené aj tým, že skléra pod pomerne tenkou vrstvou spojovky je pre ďalšie šírenie
nádoru relatívne odolnou bariérou s iba minimálnym cievnym zásobením, zatiaľ čo niektoré
mäkké tkanivá mihalnice a hlavne riedke väzivo v miestach fornixov spolu s karunkulou sú
prognosticky najzávažnejšou lokalizáciou melanómu spojovky. Tu môže nádor rásť a môže
prenikúť aj do lymfatických a krvných ciev.
Najčastejšou lokalizáciou melanómu v epibulbárnej časti spojovky je perilimbálna oblasť.
Prognosticky priaznivou okolnosťou je lokalizácia melanómu epibulbárne – nasálne alebo
temporálne- vzhľadom na ľahkú prístupnosť diagnostikovať léziu biomikroskopom a je
umožnená a ľahko prístupná včasnej excízii. Korelácia medzi intenzitou pigmentácie v nádore a
prognózou nebola pozorovaná.

NEPIGMENTOVANÉ (NEMELANOCYTOVÉ) NÁDORY SPOJOVKY
Sú to pomerne časté afekcie, dobre prístupné pre diagnostiku aj samotný chirurgický
výkon, ktorý však pri rozsiahlych nádoroch v pokročilých štádiách môže byť zložitý a
vyžadujúci až interdisciplinárnu spoluprácu oftalmológa s plastickým chirurgom či
otorinolaryngológom.
Z histogenetického hľadiska sú najčastejšou skupinou nemelanocytárne nádory
spojovky a mihalníc nádory epitelové, ale stretávame sa aj s nádormi mezenchýmovými. Pravé
lymfómy sa vyskytujú veľmi zriedkavo, častejšie nachádzame pseudolymfómy či nádory
nepravé.

Benígne nádory spojovky

Najčastejší nádor epitelu je papilóm. Je to nádor dosahujúci väčšinou veľkosť niekoľko
milimetrov tvorený nariasneným dobre diferencovaným povrchovým epitelom spojovky, v
ktorom býva v rôznej miere zachovaná aj prímes hlienotvorných pohárikovitých buniek, ktoré
odrážajú dobrú diferenciáciu nádorového epitelu. Papilómy sa môžu vyskytovať na spojovke
epibulbárnej, aj palpebrálnej, dokonca aj na karunkule aj vo fornixe. Na vzniku papilómov sa
často podieľa ľudský papillomavirus (HPV), ktorý môžeme dokázať imunohistochemicky alebo
genetickou analýzou. Malignizácia papilómov je síce v literatúre opísaná, ale ide o ojedinelé
kazuistiky.

Pyogénny granulóm je útvar štrukturálne veľmi blízky kapilárnemu hemangiómu, ide však o
hyperplastické nešpecifické granulačné tkanivo po predchádzajúcom lokálnom zápale.
V detskom veku pozorujeme ostrovčeky „zablúdeného“ tkaniva, ktoré ostáva v priebehu
ontogenetického vývoja nezapojené do kontextu so svojim okolím (hamartómy, choristómy).
U dospelých nachádzame lipómy, dermoid. Dermoid môže byť v solídnej forme vyrastajúci
ako plakovitý útvar episklerálnej alebo vo forme cystickej. Epibulbárne lipomy sú časté po 60tom roku života.

MALÍGNE NÁDORY SPOJOVKY

Vzhľadom na dobre viditeľnú a klinicky pristupnú lokalizáciu lézií, ktoré sú
exponované noxám (slnečné žiarenie), malignita sa zachytáva v počiatočných štádiách. V praxi
sa málokedy stretávame so zdrojmi metastatického rozsevu z týchto lokalizácií. Malignita
týchto lézií sa pri včasnej diagnostike prejavuje skôr lokálnou agresivitou a invazivitou do
okolia, čo pri snahe o kompletné odstránenie v pokročilejšom štádiu môže viesť až ku
komplikovaným plastickým výkonom až výkonom mutilujúcim (exenterácia).
Najčastejšie sa vyskytujúce nemelanocytárne nádory mihalníc sú: bazalióm,
mukoepidermoidný karcinóm, sebaceózny karcinóm, karcinóm z Merkelových buniek.
Nádory, ktoré súčasne postihujú mihalnice aj spojovku sú: dlaždicovobunkový karcinóm,
lymfómy, leukemické infiltráty.
V rámci oftalmológie sa problematike bazaliómov venuje zvýšená pozornosť, pretože
neliečený nádor môže prerastaním do očnice spôsobiť až stratu oka. Liečba a rekonštrukčná
chirurgia pokročilých štádií predstavuje neraz závažný estetický zásah. Často dochádza ku
koincidencii rôznych typov a štádií karcinómov aj bazaliómu v rôznych anatomických
lokalizáciách na tvári.

Lymfómy a leukemické infiltráty
Lymfoidné infiltráty sú v spojovke (resp. pod spojovkou) pomerne časté, ale pravé
lymfómy sa vyskytujú veľmi zriedkavo. Aj keď pravé lymfómy sú v súčasnej dobe považované
za nádory biologicky malígne, miera ich malignity kolíše. Lymfómy sú veľmi rozsiahlou a
pestrou skupinou nádorov. V súčasnosti používaná REAL klasifikácia (Revised EuropeanAmerican Lymphoma Classification) umožňuje zaradenie jednotlivých typov lymfómov aj
podľa stupňa ich malignity do skupiny s nižším stupňom malignity („low-grade“), so stredným
(„intermediate-grade“) a s vyšším stupňom malignity („high-grade“).

Pri odhade prognózy u lymfóu treba vziať do úvahy aj ďalšie okolnosti – či ide o
izolovanú léziu spojovky alebo ide o jednu z manifestácií systémového nádorového postihnutia
lymfatického systému. Asi v 80 % prípadov ide o izolované postihnutie spojovky, čo je
prognosticky priaznivé. Nádory, ktoré postihujú izolovane spojovku sa radia k tzv.
extranodálnym MALT-lymfómom (Mucosa Associated Lymphoid Tissue), ktoré sa objavujú v
typickej väzbe na niektoré sliznice a žľazové epitely. V systéme REAL klasifikácie ide
väčšinou o non-hodgkinovské lymfómy typu B s nižším či stredným stupňom malignity.
Charakteristickým znakom MALT-lymfómov je agresívne chovanie nádorového infiltrátu k
pôvodnémum epitelu, ktorý môže byť až úplne deštruovaný (lymfoepitelová lézia).
Systémové nádorové postihnutie lymfatického systému doprevádzajúce lymfómovú
infiltráciu v spojovke v asi 20 % prípadov je prognosticky závažnou alternatívou. Môže sa
manifestovať prejavmi ešte pred prejavmi na spojovke, súčasne s manifestáciou alebo neskôr v
rôzne dlhom časovom odstupe po manifestácii na spojovke. Aj pri negatívnom celkovom
hematoonkologickom náleze je potrebné pacientov s lymfómom spojovky dlhodobo sledovať.
Pre odhad prognózy je dôležitý typ lymfómu, stupeň jeho malignity vyplývajúci z typizácie a
rozsah postihnutia lymfatického systému a krvotvorných tkanív.
Makroskopicky vyzerá lymfómový infiltrát ako nádorovitý útvar tvorený krehkým
ružovým alebo šedoružovým tkanivom, môže sa objaviť v ktorejkoľvek časti spojovky,
najčastejšie sa vyskytuje palpebrálne alebo v oblasti fornixu.. Lymfómový infiltát býva
jednostranný, nádorová infiltrácia spojovky pri myeloidnej či lymfatickej leukémii môže byť aj
obojstranná. Kožné lymfómy sa v izolovanej lokalizácii na mihalniciach vyskytujú len veľmi
sporadicky, dochádza k nim len pri generalizovaných kožných lymfómoch.

Metastatické a sekundárne nádory
Metastatické nádory vznikajú ako následok diskontinuitného šírenia zhubných nádorov
z iných lokalizácií – ide o veľmí vzácne, zriedkavé prípady metastáz karcinómov
(bronchogénny, žalúdka, hrubého čreva), či melanómov alebo iných nádorov.
Sekundárne nádory vznikajú šírením nádoru do spojovky alebo tkanív mihalnice per
continuitatem a sú najčastejšie dôsledkom progresie vnútroočného melanómu, či v detskom
veku retinoblastómu. Extrasklerálna nádorová progresia intraokulárnych tumorov je závažnou
prognosticky nepriaznivou charakteristikou. Z nádorov orbity môžu infiltrovať spojovku alebo
mihalnice rhabdomyosarkóm, lymfómy.

Nepravé nádory – pseudotumory
Vznikajú ako ložiskové tumoriformné alebo plakovité afekcie, ale ich histopatologická
štruktúra nie je nádorovej povahy. Môže ísť o zápalové procesy (chalazeón - hordeolum),
hyperplastické lézie (napr. pseudolymfóm spojovky), prípadne miestne nahromadenie
patologického materiálu – amyloidu. Ich význam v klinickej praxi je najmä diferenciálne
diagnostický, napríklad karcinóm Meibomovej žľazy môže byť dlhodobe považovaný za
recidivujúci chalazeón.

Veľmi raritná je lézia na mihalniciach alebo spojovke u HIV pozitívnych pacientov,
Kaposiho sarkóm je diagnostikovaný na adnexoch veľmi zriedkavo.

Záver
Nádory spojoviek tvoria samostatnú časť oftalmoonkológie a sú často spojené aj s
problematikou novotvarov orbity. Po chirurgickej excízii je nutné histologické overenie
procesu. Zanedbanie úplneho odstránenia novotvaru je príčinou recidív.
Diferenciálna diagnostika malígnych lézií spojovky je niekedy obtiažna. Hoci sa vyskytujú ešte
zriedkavejšie, patria medzi veľmi závažné problémy oftalmoonkológie, najmä včas
nepozorované formy malígnych melanómov. Nepoznaný spojovkový malígny melanóm u
mladých osôb (do 35 rokov života) má veľmi zlú prognózu.
Začiatkom 90-tych rokov 20. storočia sa potvrdila ako prognostický indikátor u
spojovkového melanómu expresia alebo proliferácia bunkového jadrového antigénu - DNA
poly-merázový protein. Imunohistologické vyšetrenie HMB-45 antigénu pomáha rozlíšiť
melanocytické a amelanotické lézie; signifikantnosť, špecificita a ultraštrukturálna lokalizácia
HMB-45 antigénu u pigmentovaných nádorov je známa. V poslednom období sa uvádzajú nové
metódy liečby, najmä u karcinómov spojovky. Využitie brachyterapie ako metódy prvej voľby
sa dostáva do popredia v prvých štádiach epitelovej dysplázie, ale aj karcinómov. Brachyterapia
sa doporučuje najmä pre dobré kozmetické výsledky v porovnaní s inými, chirurgickými, viacmenej agresívnymi postupmi.

