1. Slzná žľaza, odvodné slzné cesty a slzný film

1.1. ANATÓMIA SLZNÉHO APARÁTU
Slzný aparát je zložený z glandula lacrimalis, ktorá produkuje slzy do fornix conjunctivae
superior, kde sú následne slzy rozptýlené v tenkej vrstve po povrchu bulbárnej spojovky,
tarzálnej spojovky a rohovky a štrbinou medzi mihalnicami – rivus lacrimalis sa zbierajú do
štrbinového jazierka – lacus lacrimalis, ktoré je uložené vo vnútornom kútiku oka. Odtiaľ potom
odvodové slzné cesty odvádzajú slzy do dolného nosového priechodu. Slzné ústroje (apparatus
lacrimalis) sa skladajú zo slzných žliaz produkujúcich slzy a z odvodných slzných ciest.
Slzná žľaza (glandula lacrimalis) lokalizovaná pod horným vonkajším okrajom očnice
produkuje slzy. Jej vývody (ductuli excretorii) – asi 12 – ústia do horného priechodného záhybu
(fornix) spojovkového vaku. Je hlavnou slznou žľazou. Okrem nej sa v spojovke prechodného
záhybu spojovkového vaku (fornixu) nachádzajú prídavné žliazky (gll. lacrimale accessoriae
(Krausei). Slzná žľaza je inervovaná prvou vetvou trojklaného nervu -n. ophthalmicus, lícnym
nervom (n. facialis) a vegetatívnym nervom (n. sympaticus). Slzy sa pohybmi mihalníc
rozotierajú a stekajú po povrchu očnej gule, pričom zavlažujú spojovkový vak a rohovku. V
spojovkovom vaku sa slzy hromadia pri vnútornom kútiku oka v „slznom jazierku“ (lacus
lacrimalis) a odtiaľ sú odvádzané cez odtokový systém do nosa.

Odvodný systém sĺz sa začína pri vnútornom kútiku na okraji mihalníc na slzných „bradavkách“
horným a dolným slzným bodom (punctum lacrimale superior et inferior). Sú ponorené do
slzného jazierka (lacus lacrimalis). Cez horný a dolný slzný bod (punctum lacrimale sup. et inf.)
vstupujú slzy do odvodných slzných ciest a pokračujú cez horný a dolný slzný kanálik
(canaliculus lacrimalis superior et inferior) do slzníka (saccus lacrimalis) Odtiaľ pokračujú cez
nosovo-slzný kanál (ductus nasolacrimalis) do nosa (ústi pod dolnou mušľou – concha nasalis
inferior). V nosovej dutine sú hlavným zdrojom navlhčovania sliznice, ako aj vdychovaného
vzduchu. Plná slzotvorba (lacrimatio) sa objaví až asi 6 – 8 týždňov po narodení. Fyziologická
produkcia sĺz je asi 0.6 g/16 h (v spánku sa nevylučujú).

Obr. 1. Bočný pohľad na očnú guľu uloženú v očnici a pomocné orgány oka

Obr. 2 Slzná žľaza a odvodné slzné cesty
1 – glandula lacrimalis, 2 – punctum lacrim. sup. et inf., 3 a 4 – canaliculus lacrim. sup. et inf., 5
– saccus lacrimalis, 6 – ductus nasolacrimalis

2. Slzný film a povrch oka

2.1. FUNKCIA SLZNÉHO FILMU
Zdravý povrch oka zahŕňa funkčnú jednotku, ktorá využíva rad štruktúr, ktoré sú
v spojitosti vo vzťahu k anatómii, zloženiu a fyziologickým funkciám. Tieto štruktúry zahŕňajú
slzný film, rohovkový a spojovkový epitel, Meibomovu žľazu, slznú žľazu a mihalnice.
Normálne fungujúci slzný film je povinný udržiavať čistosť videnia a zdravie oka. Slzný film
slúži na zabezpečenie komfortu povrchu oka, a to ako mechanická, environmentálna a imunitná
ochrana. Poskytujú hladkú a veľmi silnú refrakčnú plochu práve pre jasné videnie. Jedna
z hlavných funkcií slzného filmu zahŕňa poskytovanie kontinuálneho lubrikovania očného
povrchu. Slzy sú stále dopĺňané z dolného slzného menisku žmurkaním. Tieto čelia sile
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a spojivkové epitelové bunky pred šmykovými silami, ktoré sú vyvíjané mihalnicami počas
žmurkania. Produkcia sĺz je približne 1,2 mikrolitra za minútu, celkovo 6 mikrolitrov a s mierou
fluktuácie 16 % za minútu. Hrúbka slzného filmu meraná interferometriou je 6,0 mikrometra + 2,4 mikrometra pri zdravých pacientoch a pri pacientoch so syndrómom suchého oka je
signifikantne tenšia. V porovnaní s hodnotami pri zdravých sú hodnoty 2,0 mikrometra + - 1,5
mikrometra.
V porovnaní s inými slizničnými povrchmi je povrch oka najviac vystavený životnému
prostrediu. Slzný film slúži ako ochrana pred alergénmi, environmentálnymi extrémami ako
napríklad suchosť alebo teplota, tak isto slúži ako ochrana pred potenciálnymi patogénmi a pred
znečisťujúcimi látkami. Reflexné žmurkanie môže pomôcť vyplaviť patogény a ostatné
nežiaduce látky z povrchu oka. Antimikrobiálne komponenty slzného filmu zahrňujú okrem
iných látok, peroxidázu, laktoferín, lyzozými a imunoglobulín A.. Povrchová lipidová zložka
pomáha ako prevencia pred vyparovaním z povrchu oka. Pretože rohovka je avaskulárna
štruktúra, epitel sa spolieha na slzný film, ktorý dodáva glukózu, elektrolyty a rastové faktory,
taktiež eliminuje odpad a voľné radikály. Slzný film je zriedený proteínový roztok, ktorý zdieľa
podobné komponenty pre sérum, aj keď v iných koncentráciách. Koncentrácia glukózy je oveľa
menšia ako v plazme (25 mg/l v porovnaní 85 mg/l), chlór a draslík majú vyššiu koncentráciu.

Ostatné elektrolyty sú napríklad vápnik, horčík, bikarbonáty, nitráty, fosfát a sulfáty.
Antioxidanty sú napríklad vitamín C, tyrozín a glutatión pomáhajú upravovať voľné radikály,
ktoré znižujú riziko oxidačného poškodenia buniek. Slzný film taktiež poskytuje veľké množstvo
rastových faktorov, neuropeptidov a inhibítorov proteázy, dôležité pre udržanie zdravej rohovky
a stimulácia pri hojení rán. Slzný film poskytuje hladký povrch nad mikroklkmi korneálneho
epitelu. Je evidentné, že vysychanie a nestabilita slzného filmu môže viesť k degradácii vízu
a k strate kontrastu a/alebo diskomfort.

Obr. 3 Súčasný model slzného filmu

2.2. ŠTRUKTÚRA A FUNKCIA SLZNÉHO FILMU
Prostredie preokulárneho slzného filmu zaisťuje normálnu funkciu a štruktúru epitelu
povrchu oka. Slzný film je tak isto dôležitý ako lomivá plocha oka a prispieva k ostrejšiemu
vizuálneho obsahu. Tento jav je vzhľadom na jeho schopnosť pokrývať a vyhladzovať depresie
na povrchu rohovky, vytvorený sieťovaním. Preokulárny slzný film je formovaný do troch
individuálnych povrchov, ktoré spolu merajú 7 mikrometrov do šírky. Vonkajšia vrstva je
zložená z lipidových komponentov, ktoré sú produkované Meibomovou žľazou. Stredná vrstva

je prevažne formovaná vodnou sekréciou hlavnej a akcesórnej slznej žľazy. Vnútorná vrstva
slzného filmu sa rozdeľuje na vnútornú vrstvu, glykokalix a vonkajšiu vrstvu, mucín. Prvá z nich
je vylučovaná z povrchu epitelu a druhá je produkovaná zo spojivkových pohárikových buniek.
2.2.1. LIPIDOVÁ VRSTVA

Hydrofóbne zvyšky vylučované Meibomovou žľazou mihalníc zahrňujú lipidovú vrstvu
slzného filmu. Približne 20 Meibomových žliaz sa nachádza v hornej aj v dolnej mihalnici.
Avšak mechanizmus zodpovedný za množstvo vylučovania z Meibomových žliaz je stále
málo vysvetlený. Cermark a kolektív demonštrovali, že podmienky so zlým vylučovaním
z Meibomovej žľazy u pacientov s primárnym a sekundárnym Sjögrenovým syndrómom, sú
zapríčinené nízkou hladinou androgénov pri tomto ochorení. Tieto poznatky viedli vedcov
k predpokladu, že táto hormonálna dysbalancia prispieva k dysfunkcii Meibomovej žľazy.
Následne táto dysfunkcia prispieva k nestabilite slzného filmu a zvýšenému odparovaniu
z povrchu oka, pričom tieto poruchy sú časté pri autoimunitných ochoreniach a pri ochoreniach
oka. Získané poznatky preukázali, že androgény kontrolujú produkciu bežne vylučovaných
lipidov z Meibomovej žľazy ako napríklad nepolárne steroly, voskové estery a fospolipidy, tieto
zase podporujú produkciu lipidovej vrstvy. Vylúčené lipidy sa šíria rovnomerne na vodný podiel
slzného filmu a vytvárajú dvojvrstvovú štruktúru. Výsledný duplexný film je celkom stabilný
a dovoľuje lipidovej vrstve podstúpiť signifikantnú kompresiu a dekompresiu počas žmurkania
bez straty jej celistvosti. Okrem zníženia strát spôsobených vyparovaním slzného filmu, lipidová
vrstva bráni kontaminácii slzného filmu výlučkami z mazových žliaz z mihalníc a uľahčuje
zahusťovanie vodnej vrstvy znížením povrchového napätia sĺz.
2.2.2. VODNÁ ZLOŽKA

Vodná zložka tvorí strednú vrstvu slzného filmu, čo tvorí približne 90 % celkovej hrúbky
slzného filmu. Izotonický, respektíve ľahko hypotonický vodný komponent je vylučovaný
približne 1,2 mikrolitra za minútu. Obe, hlavná aj akcesórna slzná žľaza, sú prevažne závislé od
reflexu – žmurknutia. Následkom fúzie slzného vačku s vnútornou časťou slzných acinárnych
buniek plazmatickej membrány, sú slzy uvoľnené a pretekajú cez duktálne otvory hlavnej
a akcesórnej žľazy. Prietok pokračuje cez otvory do lakrimálnych riek a cez vystavený povrch

oka. Kontrakcia musculus orbicularis oculi vedie kvapalinu temporo mediálnym smerom.
Okamžite po relaxácii svalu nasleduje žmurknutie a takto sa väčšina sĺz posúva do dvoch
bodových otvorov, ktoré sú lokalizované blízko mediálneho očného kútika. Tekutina potom
vtečie do lakrimálnych kanálikov, slzného vaku, nazolakrimálneho duktu a nakoniec do dolnej
chodby nosovej dutiny. Ako slzy vtekajú cez nazolakrimálny duktus, značná časť tekutiny je
reasorbovaná cez slizničný povrch. Vodná tekutina, ktorej sa nepodarí odtiecť cez
nazolakrimálny systém, sa buď vyparí alebo reasorbuje cez spojovku.
2.2.3. MUCÍNOVÁ ZLOŽKA

Mucínová vrstva je tenká štruktúra, ktorá má hrúbku približne 0,5 mikrometra.
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podpovrchovými epitelovými bunkami, ktoré formujú silný zväzok s povrchom epitelu. Nad
glykolalixom sa nachádza voľne priľnavá mukózna vrstva, ktorá pochádza zo spojivkových
pohárikových buniek. Stimul pre mukóznu sekréciu nie je stále úplne pochopený, avšak je
evidencia, že 15S-hydroxy-5, 8, 11, 13-eikosatetraenová kyselina slúži ako silný mucinózny
sekrét v pohárikových bunkách na epitelovom povrchu oka. Predpokladá sa, že vonkajší
komponent dodá krehký obal na epitelové bunky, ktorý postupne umožní vodnej zložke
poskytovať kontinuálne krytie. Z tohto dôvodu je prítomnosť vonkajšej zložky zásadná pre
stabilitu vodnej vrstvy. Na druhej strane, dôležitosť interakcie medzi vonkajšou a vnútornou
časťou mucínovej vrstvy sa stále len skúma.

3. SUCHÉ OKO
Do veľkej skupiny ochorení očného povrchu zaraďujeme aj syndróm suchého oka, ktorý
sa vyskytuje z týchto ochorení najčastejšie. Postihuje približne 20 % populácie Európy, Severnej
Ameriky a Ázie. Manifestácia ochorenia môže byť rôzna a v jednotlivých fázach sa môže meniť.

3.1. NOMENKLATÚRA
Syndróm suchého oka má množstvo iných názvov. V staršej literatúre sa ale najčastejšie
stretneme s výrazom keratokonjunktivitis sicca. Tento názov v sebe označuje zápalový charakter
ochorenia, čo je poznanie posledných dvoch dekád. Najviac používaným termínom v dnešnej
dobe je syndróm suchého oka, prípadne suché oko. Tento výraz na rozdiel od predchádzajúceho,
združuje komplex symptómov prepojených s dobre definovanou patogenézou.

3.2. DEFINÍCIA
Počas posledných dvadsať rokov bolo niekoľko návrhov na presnú definíciu syndrómu
suchého oka. Nakoniec dva z týchto návrhov boli výsledkom medzinárodného konsenzu,
v ktorom sa uznávaní experti dohodli na elementoch, ktoré bude výsledná definícia obsahovať.
Prvá kompletná definícia tak vznikla na Industry Dry Eye Workshop/National Eye
Institute, ktorý definuje syndróm suchého oka ako poruchu slzného filmu pre deficit sĺz, alebo
nadmerné odparovanie, ktoré spôsobuje poškodenie očného povrchu a je asociované s očným
diskomfortom.
Na ďalšom stretnutí – International Dry Eye Workshop (DEWS 2007), bola navrhnutá
nová inovovaná definícia, ktorá reflektuje na vtedajšie najnovšie poznatky z výskumu. Definícia
znie: "Syndróm suchého oka je multifaktoriálne ochorenie očného povrchu a sĺz, ktorého
výsledkom sú symptómy ako napríklad diskomfort, poruchy zraku, nestabilita slzného filmu
s potenciálnym poškodením povrchu oka. Je to sprevádzané zvýšenou osmolaritou slzného filmu
a zápalom očného povrchu.“

3.3. RIZIKOVÉ FAKTORY
Syndróm suchého oka je označovaný ako multifaktoriálne ochorenie. Aj keď prakticky
všetky ochorenia sú multifaktoriálne, čo znamená, že začiatok ochorenia je asociovaný s veľkým
množstvom ďalších podmienok pre chorobu. Všeobecne akceptované rizikové faktory pre vývoj
syndrómu suchého oka zahŕňajú ženské pohlavie, starnutie, deficit androgénov, používateľov

kontaktných šošoviek, prekonané refrakčné operácie, ale takisto aj systémové účinky niektorých
liekov.
Čím viac sa každý jeden rizikový faktor zapojí do procesu vývoja ochorenia, tým viac sa
poškodzuje tkanivo a vzniká tak dysfunkcia sekrécie slznej a Meibomovej žľazy.
Významnou chorobou je Sjorgenov syndróm, pri ktorom sú postihnuté slzné žľazy. Pri
tomto ochorení dochádza k autoimunitnému poškodeniu so známkami zápalu.

3.4. EPIDEMIOLÓGIA SUCHÉHO OKA
Epidemiologické údaje o syndróme suchého oka boli obmedzené v jeho nepresnej
definícii a neschopnosti vytvoriť sadu diagnostických testov na potvrdenie alebo vylúčenie
syndrómu suchého oka. Syndróm suchého oka je bežné ochorenie v oftalmológii, ktoré
spôsobuje rôzne stupne nepohodlia a zdravotného postihnutia. Klinické štúdie sa snažia potvrdiť
frekvenciu (17 % z 2127 po sebe idúcich nových ambulantných pacientov mali po komplexnom
vyšetrení diagnostikovaný syndróm suchého oka), avšak nie je možné, aby tieto štúdie odrážali
celkový stav populácie. Vo vzorke populácie zloženej z 2500 starších ľudí (65 a viac rokov),
ktorí žili v Salisbury, Maryland, USA, bolo 14,6 % ľudí symptomatických a boli definované
jeden alebo viac príznakov suchého oka. Kombinácia symptómov a nízky Schirmer test (< 5mm)
alebo vysoké bengálske skóre sa pozorovalo u 3,5% obyvateľov. V závislosti od týchto dvoch
percentuálnych podielov sa používa extrapolácia obyvateľov spojených štátov vo veku 65- 84
rokov, ktorá sa pohybuje 1 milión až 4,3 milióna ľudí, ktorí majú suché oko. Štúdie založené na
populácii so suchým okom v Melbourn, Austrália, pomocou rôznych diagnostických kritérií
hlásia vyššie percento z 926 účastníkov vo veku 40-97 rokov, ktorí mali nízky Schirmerov test
(16,3%, 8 mm) alebo vysoké bengálske skóre (10,8 %). Prevalencia vlastných hlásení suchého
oka u 3722 účastníkoch Beaver Dam (Wisconsin) Eye Study sa pohyboval okolo 8,4 %
pacientov mladších ako 60 rokov až 19 % všetkých osôb starších ako 80 rokov, s celkovou
prevalenciou 14,4 %. V populácii u mužov zdravotné štúdie ukázali, že prevalencia suchého oka
u mužov sa zvýšila z 3,90 % na 7,67 % vo veku 50 – 54 rokov v porovnaní s mužmi nad 80
rokov. Suché oko bolo definované ako často sa vyskytujúca hlásená klinická diagnóza alebo ako
príznaky, napríklad iritácia a konštantná suchosť. Podobne v ženskej štúdii u viac ako 39 000
žien bol výskyt suchého oka 5,7 % u mladších ako 50 rokov a u žien nad 75 rokov sa zvýšil na

9,8 %. V prostredí kliniky pri 224 subjektoch s diagnostikovaným suchým okom bolo ďaleko
viac pravdepodobné, že vykazujú známky odparovania v dôsledku dysfunkcie Meibomovej
žľazy ako z čistého vodného nedostatku.
Na základe údajov získaných z liečby sa získa podstatne nižší podiel odhadov prevalencie
suchého oka. Štúdie hodnotiace údaje o zdravotných nárokoch na takmer 10 miliónoch
protokolov v spravovaných plánoch starostlivosti zistili, že suché oko bolo diagnostikované
alebo liečené oklúziou v 0,4 % až 0,5 % protokoloch.

3.5. SUCHÉ OKO A JEHO VPLYV NA VIDENIE
Pacienti s príznakmi podráždenia oka pripomínajúce syndróm suchého oka často udávajú
nejasné problémy ako napríklad citlivosť na svetlo, problémy so šoférovaním v noci, problémy
pri čítaní alebo únava očí. Až v posledných niekoľkých rokoch bolo rozpoznané, že tieto
príznaky možno pripisovať k problémom, ktoré spôsobuje práve syndróm suchého oka. Je bežná
klinická skúsenosť, že štandardné testy zrakovej ostrosti so Snellenovými optotypmi málokedy
odhalia výrazný pokles vízu u pacientov so syndrómom suchého oka, pokiaľ sa ukážu mierne až
závažné zafarbenia centrálnej rohovky. Vo vývoji diagnózy suchého oka sa však za pomerne
krátku dobu slzný film stáva nestabilným medzi jednotlivými žmurkaniami. Počiatočná
kompenzačná reakcia je rýchle žmurkanie na obnovu súvislej vrstvy slzného filmu. Teraz je však
známe, že slzný film sa rýchlo rozpadá po žmurknutí, čo má za následok podstatné zhoršenie
videnia. Japonské štúdie dokumentujú, že na rozdiel od normálnych zdravých očí po 3 až 4
sekundách žmurknutia sa zraková ostrosť výrazne zníži, čo vedie k závažným problémom pri
čítaní a šoférovaní. Pre pacienta je náročné tieto symptómy opísať. Tento jav rýchlym
žmurkaním vedie k únave očí.

4. KLINICKÝ OBRAZ SUCHÉHO OKA

4.1. KLASIFIKÁCIA SUCHÉHO OKA
Jedna z najviac používaných klasifikácii pre syndróm suchého oka sa nazýva Madrid
Triple Classification. Táto klasifikácia je detailnou schémou s množstvom podtypov syndrómu
suchého oka a je dôležitá pre komplexné porozumenie charakteristík ochorenia. Znalosť
o suchom oku, ktorá je stále vo fáze objavovania, sa v priebehu 21. storočia výrazne zlepšila. Na
14. Kongrese Societas Europaea Ophtalmologica (11 júna 2003, Madrid) bola vyvinutá praktická
klasifikácia pacientov s očnou suchosťou povrchu oka. Každá klinická diagnóza syndrómu
suchého oka sa zaraďuje podľa troch parametrov:
A. Etiológia
B. Histopatológia
C. Klinická závažnosť

A. ETIOLÓGIA
Viac ako 100 rôznych typov etiológii suchého oka môžu byť zoskupené do 10 skupín:
1.súvisiace s vekom, 2. hormonálne, 3. farmakologické, 4. imunopatické, 5. súvisiace so zlou
výživou, 6. vývojová, 7. zápalová, 8. traumatická, 9. neurologická a 10. tantalická.
Prvých päť etiologických skupín tejto klasifikácie všeobecne a súčasne ovplyvňujú
mnohé exokrinné systémy. Druhých päť skupín má zvyčajne vplyv len na oči, ale môžu byť
dokonca obmedzené iba na jedno oko, alebo iba na jednu chýbajúcu zložku slzného filmu
(vodný, lipidový, mucínový).

1. Skupina súvisiace s vekom
Všetky telesné tkanivá degenerujú pri stárnutí. Slzný sekrét začína klesať približne vo veku
30 rokov. Avšak, výroba prevyšuje bazálne požiadavky a ľudia zostanú bez príznakov.
Kritická úroveň je často dosiahnutá pri veku 45 rokov, keď v niektorých prípadoch ľudia
začnú cítiť príznaky suchého oka. Väčšina ľudí cíti istý stupeň suchého oka okolo 60. roku
veku (napr. pri nosení kontaktných šošoviek, ak sú vystavené vzduchu, klimatizácii, v noci,

keď cirkadiánny kolísanie produkcie sĺz je na najnižšej úrovni). S vekom súvisiaci syndróm
suchého oka bude mať vplyv na všetkých ľudí, ak žijú dostatočne dlho. Táto suchosť je
súčasťou širšieho javu multi-exokrinných xeróz: sucho v ústach, suché hrdlo, sucho v nose,
suchej pošvy, atď.

Tento typ etiológie vekom podmieneného suchého oka je zvyčajne

mierne alebo stredne závažné.

2. Hormonálne faktory
Exokrinné žľazy sú prepojené s niektorými endokrinnými sekréciami, predovšetkým
androgénov, estrogénov a prolaktínu. Podmienky, v ktorých sa objavujú suché oči sú
dojčenie, kastrácia, liečba antiandrogénmi, starnutie, ovarektómia, používanie estrogénovej
antikoncepcie a pri klimakterických a postmenopauzálnych obdobiach. Po menopauze (48-52
rokov) však všetky ženy majú určitý stupeň suchosti (suché oči, suché pery, suché pošvy,
sucho v nose a pod.).

3. Farmakologické vplyvy
Niektoré lieky vyrábajú hyposekréciu vedľajšími účinkami: anxiolytiká (Lexatin,
Valium), antidepresíva (Prozac, Tofranil), antiparkinsoniká, antihistaminiká (Zyrtec),
anticholinergiká (atropín), antihypertenzíva, diuretiká, niektoré deriváty vitamínu A
a hypnotiká atď. Tabletky na spanie sa prijímajú pred spánkom, teda v noci vo chvíli, keď
produkcia sĺz je na najnižšej úrovni.
Aktuálne lieky spôsobujúce lokálne epiteliopatiu sú niektoré anestetiká (tetrakaín,
lidokaín) a konzervačné látky očných kvapiek (benzalkóniumchlorid, EDTA, chlórbutanol).
Vo väčšine prípadov systémové lieky ovplyvnia všetky exokrinné žľazy. Farmakologicky
navodený syndróm suchého oka je zvyčajne mierny a zmizne, keď sa liek vysadí.

4. Imunopatologické vplyvy
Autoimunitná etiológia suchého oka je spojená s ďalšími autoimunitnými útokmi proti
iným exokrinným žľazám:
1. Typ I Sjögrenov syndróm hlavne útočí na exokrinné žľazy a tam sa vyskytuje často
vaskulitída spôsobená imunokomplexovými depozitmi, a lymfóm alebo pseudolymfóm.

2. Typ II Sjögrenov syndróm je spojený s autoimunitnými systémovými ochoreniami
(reumatoidná artritída , systémový lupus erythematosus, sklerodermia, dermatomyozitída).
3. Niektoré autoimunitné podmienky neútočia priamo na exokrinné žľazy, ale tkanivá,
ktoré ich obsahujú, vyrábajú „exokrinnú“ suchosť ako: očné jazvy pemfigoid, Lyellov
syndróm, Stevens - Johnsonov syndróm, Reiterov syndróm.
4. Graft - versus - host ochorenie sa spúšťa pri transplantácii cudzieho lymfocytárneho
systému. Sjögrenov syndróm je zvyčajne mierny, a nie všeobecne spôsobuje nezvratné
poškodenie zraku, avšak občas môže byť závažný.

5. Faktory súvisiace so zlou výživou
Najcharakteristickejšou formou je avitaminóza A. Xerophalmia spôsobuje určité
nejasnosti v súčasnej terminológii. Avitaminóza vyvoláva všeobecnú suchosť s veľmi
charakteristickými očnými prejavmi, ako je suchosť žliaz, Bitotove škvrny v miestach v
spojovkového trigona, keratomaláciu a šeroslepotu.
Toto sa ešte pomerne často stáva v krajinách tretieho sveta, ale veľmi vzácne aj vo
vyspelých krajinách. V rozvinutých krajinách je spojená s črevnou malabsorpciou
(alkoholizmus, Crohnova choroba, črevné resekcia ) a s obsahom tuku bez diéty.
Keď sa avitaminóza diagnostikuje včas, je možné ju liečiť bez následkov na očnom
povrchu. Ak sa avitaminóza A nediagnostikuje včas, môže sa vyvinúť veľmi ťažký syndróm
suchého oka s nenapraviteľným rohovkovým oslepnutím.
Ďalšie možné, nie však dobre definované príčiny zníženej výživy suchého oka sú
avitaminóza B2 a B12.

Obr. 4 Xeroftalmia (http://zl.elsevier.es/es/revista/endocrinologia-nutricion-12/xeroftalmiabilateral-deficit-vitamina-a-secundario-cirugia-13109095-notas-clinicas-2007

6. Vývojové faktory
Vývojová etiológia suchého oka je spôsobená embryo - fetálnou malformáciou
dakryogénnych žľiaz. Dysgenéza môže ovplyvniť jedno alebo obe oči a môže sa týkať
všetkých typov alebo iba jediného typu dakryogénnych žľiaz (vodnej, lipidovej alebo
mucínovej). Príklady suchého oka, keď je postihnutý jeden druh žľazy:
a) tie, ktoré zahŕňajú vodné žľazy: alacrimia – chýbanie sekrécie slznej sekrécie, dysplázia
ectodermica anhidrotica,
b) tie, ktoré zahŕňajú tukové žľazy: epicanthus – blefarofimóza syndróm (horizontálne úzka
očná štrbina + kožná riasa), dysplázia ectodermica anhidrotica ,
c) tie, ktoré obsahujú mucínové žľazy

7. Zápalové faktory

Primárny dakryogénny zápal, väčšinou infekčný, môže poškodiť alebo zničiť
dakryogénne žľazy:
a) vodné žľazy – lacrimoadenitis
b) lipidové žľazy – najčastejšie spôsobujú blefaritída,

c) mucínovej žľazy –jazvenie spojiviek na základe zápalu.

8. Traumatické faktory
Traumatická hyposekrécia alebo asekrécia môže ovplyvniť vodné žľazy (nádorová
ablácia, žiarenie), lipidové žľazy (zničenie mihalnice), a mucínové žľazy (chemické
poškodenie, tepelné poškodenie).

9. Neurologické faktory
a) Eferentné denervácie sú spôsobené zablokovaním neurónových spojov medzi slznými
parasympatikovými jadrami a slznými žľazami;
b) Aferentné reflexné denervácie sú spôsobené herpetickou alebo anestetickou
keratitídou, transplantáciou rohovky, fotorefrakčnou

keratektomiou (PRK), laserovou

operáciou Laser-Assisted in situ Keratomileusis (LASIK) , kontaktnými šošovkami;
c) Limbické a hypotalamové vplyvy môžu znížiť lakrimálnu sekréciu. Cirkadiánne
biologické rytmy znižujú lakrimálnu bazálnu sekréciu pri západe slnka, a ešte viac, keď
človek spí. Obmedzenie REM spánku (fáza tzv. rapid eye movement) môže znížiť už slabú
sekréciu. Ospalosť, únava a úzkosť boli tiež preukázané ako ďalšie okolnosti, za ktorých sa
bazálne slzenie znižuje.

10. Tantalické oči
Tantalické oči sú tie, v ktorých je dostatočná produkcia sĺz, ale očný povrch ich nemôže
využiť. Existujú tri typy tantalových očí:
a) Epitelopatické – povrch oka nemôže vytvoriť a ani udržať slzný film: epiteliálna
dystrofia rohovky, dystrofia rohovky, endoteliálna dekompenzácia, KID syndróm (keratitisichthyosis-deafness syndróm), endokrinná keratitída pri ochoreniach ako diabetes,
hypotyreóza,
b) Nesúlad medzi mihalnica a očnými buľvami, pretože mihalnice nemôžu šíriť slzný
film po povrchu oka: ektropium, lagoftalmus, obrna mihalnice, exoftalmus;
c) Hyperevaporácia spôsobená v dôsledku environmentálnych okolností: ventilátory,
vietor, klimatizácia, veľmi suchý vzduch.

B. HISTOPATOLÓGIA (ALMEN KLASIFIKÁCIA)

Slzný systém je jedným z najzložitejších exokrinných systémov, ktoré sú porovnateľné so
žalúdočnými a črevnými. Tri základné typy dakryogénnych žľiaz, t.j. vodné (hlavný a prídatné
slzné žľazy), lipidové (Meibomove žľazy, Zeissove žľazy a v menšej miere Mollove žľazy) a
mucínové (pohárikovité bunky, epitel) a epitel rohovky majú prepojenú funkciu. Mnohé príčiny
suchého oka súčasne vytváírajú sucho aj v iných exokrinných žľazách v tele.
To je zhrnuté v skratke ALMEN:
A – vodná deficiencia,
L – lipidová deficiencia,
M – mucínová deficiencia,
E – epitelopatia,
N – mimoočná exokrinná deficiencia.

VODNÉ, LIPIDOVÉ A MUCÍNOVÉ ŽĽAZY

Suchosť sĺz môže ovplyvniť iba jeden sekrečný subsystém, dva alebo všetky tri
subsystémy. Avšak, vývoj stavu všetkých dakryogénnych a slzných žľiaz budú ovplyvnené
primárne alebo sekundárne. Niektoré etiológie môžu mať vplyv predovšetkým na niekoľko
subsystémov, napríklad: dysplázia ectodermica anhydrotica primárne produkuje vodný,
mucinózny aj lipidový deficit suchého oka, ktoré môžu byť viac či menej závažné. Iné etiológie
ovplyvnia iba jeden podsystém, ale sekundárne budú postupne ovplyvnené aj ostatné, napríklad
radiácia slznej žľazy môže spôsobiť jednostranný vodný deficient suchého oka, ale málo vodnej
sekrécie, nedostatočné mazanie suchého oka, kvalitatívne zmeny slzných zložiek a zápalových
cytokínov, budú sekundárne vytvárať mukodeficient a lipodeficient.
Epitel rohovky je hydrofóbny a potrebuje mucíny, ktoré vyrába glycocalyx na prijatie
slzného filmu a udržania stability rohovky. Primárne alebo sekundárne zmeny epitelu rohovky
budú produkovať viac rozšírené očné povrchové abnormality.

Väčšina „suchých očí“ patrí k chorobám, ktoré postihujú mnoho exokrinných systémov. Preto je
vhodné pridať do histo-patologickej klasifikácie aj niekoľko ostatných možných postihnutých
orgánov ako napríklad:
•

Nos: suchosť, svrbenie, strata čuchu, suchý nosový hlien,

•

Ústa: slinná suchosť, smäd, zápach z úst, poruchy chuti (chuťová dysfunkcia),

•

Hltan a hrtan, hrdlo: smäd, chrápanie, zachrípnutie, hustý hlien, dysfónia,

•

Vagína: svrbenie, zápaly pošvy, dyspareúnia,

•

Koža: kožné sucho, axilárne svrbenie,

•

Semenníky: husté spermie,

•

Ucho: svrbenie vonkajšieho ucha, ušný maz,

C. KLINICKÝ STUPEŇ ZÁVAŽNOSTI
Závažnosť „suchých očí“ môže byť vyjadrená v piatich stupňoch: subklinické, mierne,
stredne ťažké, ťažké a trvalé postihnutie.

 STUPEŇ 1 MÍNUS: SUBKLINICKÉ OKO
V tomto veľmi miernom stupni sa už pacientovi zmenšil objem sĺz, ale zvyčajne necíti žiadne
príznaky suchosti. Príznaky (pocit suchosti, únava, rozmazané videnie, ktoré zmiznú keď
žmurkne kvôli obnoveniu slzného filmu) sa zobrazia iba za určitých podmienok, ako je
preexponované používanie kontaktných šošoviek alebo vystavenie veternému počasiu,
elektrickým ventilátorom, otvoreným oknám v aute, klimatizácii.

 STUPEŇ 1: SLABÝ STUPEŇ SUCHÉHO OKA
Pacient má často príznaky suchosti (pocit suchosti, svrbenie, fotofóbiu, príležitostné
rozmazané videnie). Tento stupeň suchého oka je často zamieňaný s infekčným alebo
alergickým zápalom spojiviek.

 STUPEŇ 2: STREDNE SUCHÉ OKO
Okrem príznakov má pacient reverzibilné známky (epiteliálne erózie, keratopathia punctata,
keratopathia filamentosa, hyperémia spojovky).

 STUPEŇ 3: ŤAŽKÝ STUPEŇ SUCHÉHO OKA
Pri tomto stupni už nastávajú trvalé následky na očnom povrchu z dôvodu jeho
pretrvávajúcej suchosti: ulcusy rohovky, neovaskularizácie rohovky, epiteliálne dlaždicové
metaplázie, jazvy spojivky.

 STUPEŇ 3 PLUS: ŤAŽKÝ STUPEŇ SUCHÉHO OKA S TRVALÝM NÁSLEDKOM
Poškodenie rohovky spôsobuje viac či menej závažnú a trvalú stratu zraku: vznik jazvy v
oblasti centrálnej rohovky, poškodenie rohovky vredom, zrohovatený epitel.
Rovnaká jazva rohovky, ak sa nachádza na obvode, môže byť stupeň 3, zatiaľ čo lokalizácia
v strede rohovky môže byť stupeň 3 plus. Súčasná klasifikácia je klinická klasifikácia a
rozdiel medzi pacientom s jazvou rohovky v periférii alebo v strede je tak veľký, že pacient
musí byť klasifikovaný v rôznych stupňoch závažnosti.

4.2. VZŤAH K OSTATNÝM OCHORENIAM
4.2.1. BLEFARITÍDA

Blefaritída reprezentuje jednu z najčastejších porúch predného segmentu, s ktorým sa
v oftalmológii môžeme stretnúť.
Časté symptómy blefaritídy zahŕňajú pálenie, svrbenie, pocit cudzieho telesa v oku,
depozitá a hnis medzi riasami, objektívne – erytém, zhrubnutie, teleangiektázie mihalnice,
instabilita slzného filmu, symptómy suchého oka.
Zaujímavé je, že symptómy sú tradične bilaterálne a náznak, žeby boli unilaterálne alebo
asymetrické prípadne rezistentné na terapiu by v nás malo evokovať, že ide o iné ochorenie,
ktoré sa maskuje pod obrazom blefaritídy. Na mysli máme napríklad karcinóm mazových
buniek.

Tabuľka 1: KLINICKÉ PRÍZNAKY NAJČASTEJŠÍCH FORIEM BLEFARITÍDY
ZADNÁ
PREDNÁ

PREDNÁ

BLEFARITÍDA

BLEFARITÍDA

- BLEFARITÍDA

STAFYLOKOKOVÁ

–

– DYSFUNKCIA

SEBOROICKÁ

MEIBOMOVEJ
ŽLAZY

časté stenčenie/ strata

RIASA

alebo rozrušenie

DEFICIT SLZNÉHO
FILMU

SPOJOVKA

chronická

ojedinelé

dlhotrvajúcom

ochorení

môže

byť

rozrušenie

častý
mierne

Pri

Častý

častý

nastreknutá,
papilárna mierne nastreknutá

mieste nastreknutá

konjunktivitída
ROHOVKA
DERMATOLOGICKÉ
OCHORENIE

epiteliálna keratitída

erózie rohovky

ulcerácie, edémy

atopická dermatitída

seboroická dermatitída

Rosacea

STAFYLOKOVÁ BLEFARITÍDA
Stafylokoková blefaritída je typicky charakterizovaná erytémom na okraji mihalnice
a zhrubnutím. Táto forma blefaritídy sa vyskytuje viac u žien a o niečo v skoršom veku
v porovnaní so seboroickou blefaritídou (to znamená 42 rokov v porovnaní s 51 rokmi).
Stafylokoková blefaritída je považovaná za formu, ktorá je v spojitosti s bakteriálnou
kolonizáciou predného segmentu okraja mihalnice. Najčastejšie mikroorganizmy, ktoré sú
izolované

z predného

segmentu

pacientovho

oka

sú

Staphylococcus

epidermis,

Propionibacterium acnes, Corynebacterium a Staphylococcus aureus. Staphylococcus epidermis
je podľa výskumov izolovaný v rovnakom pomere ako u zdravých ľudí, tak i u ľudí, ktorí trpia
blefaritídou.

Obr. 5 Blefaritis marginalis
(https://www.google.sk/search?q=blefaritis+marginalis&hl=sk&gbv=2&oq=blefaritis+m
arginalis&gs)_

SEBOROICKÁ BLEFARITÍDA

Na druhej strane seboroická blefaritída je produkovaná s nadprodukciou mazu. Má
tendenciu sa vyskytovať skôr u starších ľudí v porovnaní so stafylokokovou blefaritídou a nemá
predispozíciu k mužskému ani ženskému pohlaviu. Celkový zápal je v porovnaní menší,
výnimkou je iba prítomnosť stafylokokovej superinfekcie.
SÚVISIACE OCHORENIA

Z väčšej časti stafylokoková blefaritída nemá žiadnu asociáciu so systémovými
ochoreniami. Obe, predná aj zadná blefaritída majú ale spojitosť s rosaceou. V porovnaní je však
vo väčšej spojitosti so zadnou blefaritídou. Niektorí pacienti s chronickou atopiou majú zvýšenú
pravdepodobnosť na vyvinutie chronickej stafylokokovej infekcie a taktiež sa ukázalo, že
predisponujú k vývoju stafylokokovej blefaritídy u nich.
U mnoho pacientov so seboroickou blefaritídou a dermatitídou sa prezentujú podobné
žlté depozitá a hnis medzi riasami. Iné často postihnuté miesta sú uši, strany nosa, brada, axila
a inguinálna oblasť. Všetky kategórie sa ukázali, že sú v spojitosti s nejakým stupňom deficitu
sĺz alebo so syndrómom suchého oka.

ZADNÁ BLEFARITÍDA

MEIBOMOVA NEFUNKČNÁ ŽĽAZA
Opak pacientov s prednou blefaritídou sú pacienti s dysfunkciou Meibomovej žlazy.
U týchto pacientov je zápal asociovaný so zadným segmentom oka. Pri tomto ochorení je
Meibomova žľaza postihnutá zápalom len minimálne, ale Meibomove otvory sú rozšírené a je
v nich stagnujúci sekrét. V klinickom obraze majú pacienti s touto diagnózou majú menej
zreteľné klinické príznaky v porovnaní s prednou blefaritídou.
SÚVISIACE OCHORENIA
Veľké množstvo pacientov so zadnou blefaritídou majú taktiež rosaceu. Rosacea je
chronické ochorenie kože charakterizované perzistujúcimi pustulami, papulami, erytémom,
teleangiektáziami a hypertrofiou mazových žliaz. Typicky dilatované teleangiektatické cievy sa
nachádzajú zvyčajne na nose, lícach a čele. Môže sa vyskytovať očná forma rosacei v spojení
s kožnými zmenami alebo aj bez kožných zmien. Následky očnej formy zahŕňajú korneálny
edém, jazvenie, neovaskularizáciu, dendritickú keratopatiu, depozíciu lipidov, ulcerácie alebo
perforáciu. Tieto potencionálne závažné komplikácie očnej formy rosacei zvýrazňujú dôležitosť
rozpoznania a adekvátnej liečby tohto ochorenia v spojitosti so zadnou blefaritídou.

4.3. CELKOVÉ PRÍČINY SYNDRÓMU SUCHÉHO OKA
4.3.1. SJÖGRENOV SYNDRÓM
Sjögrenov syndróm je multifaktroriálne autoimunitné ochorenie postihujúce hlavne slinné
a lakrimálne žľazy, čo je ovplyvnené genetickými a taktiež environmentálnymi faktormi, ktoré
ale stále nie sú presne obzrejmené. Henrik Sjögren opísal tento syndróm v roku 1933.
Manifestácia Sjögrenovho syndrómu je všeobecne výsledok, za ktorým stojí lymfocytmi
sprostredkované poškodenie. Hoci suché oči a suché ústa sú charakretistickými znakmi pre
ochorenie, expresia klinického spektra je rôznorodá, a to od postihnutia jedného orgánu až po
systémové ochorenie, ktoré postihuje viacej orgánov. Pokiaľ chýba postihnutie spojivového
tkaniva, suché ústa a oči poukazujú na “suchý” komplex, alebo “primárny Sjögrenov syndróm”.
Sekundárny Sjögrenov syndróm poukazuje na celú triádu, do ktorej patrí xeroftalmia, xerostómia

a ochorenie spojivového tkaniva, napríklad reumatoidnú artritídu, sklerodermiu alebo systémový
lupus erythematosus.

DIAGNOSTIKA A PRÍZNAKY SYNDRÓMU SUCHÉHO OKA
Vyhodnotenie pacientov s predpokladaným Sjögrenovým syndrómom sa začína celkovou
podrobnou anamnézou s detailnými informáciami ohľadom symptomatológie. Pýtame sa na
pacientove denné aktivity, na jeho životný štýl. Sjögrenov syndróm je zodpovedný za širokú
paletu symptómov ako napríklad pociť ťažoby mihalníc, hmlisté videnie, zvýšená sekrécia
hlienu, pálenie, pocit cudzieho telesa v oku, fotofóbia a slzenie.

MANAŽMENT SJÖGRENOVHO SYNDRÓMU A SYNDRÓMU SUCHÉHO OKA
Oftalmológ by sa nemal zameriavať výhradne len na oftalmologickú stránku ochorenia,
ale mal by zabezpečiť, že aj ostatné aspekty budú zvládnuteľné a pacientovi prinesú zvýšenú
kvalitu života. Počiatočná snaha v prístupe k systémovým ochoreniam musí obsahovať
odporúčania k reumatológovi a k zubárovi. Oftalmológ môže na základe jednoduchého merania
poradiť pacientovi zvýšený denný príjem tekutín, zvýšenie vlhkosti, používanie zvlhčovačov,
obmedzenie používania klimatizácie a pravidelné zvlhčovanie pokožky krémom. Používanie
umelých sĺz by mali pacienti používať na dennej báze, avšak pri práci na počítači, respektíve pri
čítaní, by ich mali aplikovať vo zvýšenej miere.
Oftalmológovia spolu so zubármi môžu diagnostikovať na základe znakov a symptómov
intraorálnu kandidózu, ktorá sa často vyskytuje u pacientov so Sjögrenovým syndrómom.

4.3.2. NON- SJÖGRENOV SYNDÓM
. DIABETES MELLITUS
Diabetes mellitus je komplexná porucha, avšak medzi jej najzávažnejšie komplikácie, ak
nie je diabetes mellitus správne kontrolovaný, patria problémy s cievami a hlavne v oku.
Najčastejšou očnou komplikáciou je retinopatia a katarakta. V závažnejších prípadoch diabetes

mellitus môže znížiť citlivosť rohovky, čoho následkom sa môže porušiť produkcia sĺz
a nakoniec tieto komplikácie vyústia do vodného slzného deficitu suchého oka.
ARTRITÍDA
Syndróm suchého oka je úzko súvisiaci s artritídou, hlavne s reumatoidnou artritídou.
Hlavnou črtou tohto ochorenia je autoimunitný základ ochorenia, ktoré postihuje kĺby a okolité
tkanivo. Pokiaľ by sa vyskytla reumatoidná artritída spolu so Sjögrenovým syndrómom, čo nie je
ojedinelé, sú pri tejto kombinácii postihnuté imunitným systémom slzné žľazy. Toto postihnutie
vyústi do syndrómu suchého oka.
Veľa pacientov so syndrómom suchého oka trpí osteoartritídou, ktorá je najčastejším
typom u starších pacientov. Osteoartritída často začína v strednom veku a stáva sa extrémne
bolestivá so stúpajúcim vekom. Táto forma artritídy je oveľa menej závažná v porovnaní
s reumatoidnou artritídou a nespôsobuje priamo syndróm suchého oka.

SUCHÉ OKO A MIKROBIÁLNA INFEKCIA
Vonkajšie oko má rad obranných mechanizmov, ktoré chránia povrch oka proti
mikrobiálnym infekciám. Medzi ne patria mechanické faktory ako napríklad: slzenie
a žmurkanie, ktoré zabezpečia odstránenie škodlivých látok z povrchu oka. Okrem toho hrá
dôležitú úlohu aj imunitný systém. Imunitný systém pracujúci na povrchu oka je komplexný,
zahŕňa bezprostredný lokálny vrodený systém, ktorý zahŕňa bunky a mechanizmy, ktoré bránia
hostiteľa pred infekciou inými organizmami. Ochranné bunky sú žírne bunky, dendritické bunky,
makrofágy, eozinofily, neutrofily. Prístup k systémovým bunkám môže byť uľahčený miestnym
neurogénnym zápalom. Okrem toho, imunomodulačné proteíny, ako laktoferín, lyzozým, toll –
like receptory, komplement, neuropeptidy a mnoho ďalších z viac ako 500 bielkovín
obsiahnutých vo vodných slzách, tvoria adaptívnu imunitu, sprostredkovanú systémovými
reakciami. Aj keď relatívna úloha týchto dvoch foriem imunity pri ochrane oka pred škodlivými
vplyvmi je zatiaľ nejasná, ich účinnosť je však jasná.
Všeobecne je predpokladané, že pacienti so syndrómom suchého oka sú viac náchylní
k mikrobiálnej keratitíde v porovnaní so všeobecnou populáciou bez ochorenia. Toto je však
slabo zdokumentované v literatúre. Väčšina správ sa však týka prípadov pacientov

s pridruženými ochoreniami ako napríklad: systémové autoimunitné ochorenie, najmä
reumatoidná artritída alebo iné faktory ako operácie, úrazy alebo nosenie kontaktných šošoviek.
Ochorenie očného povrchu alebo keratopatia sú uvedené ako predisponujúce faktory, ale žiadna
ďalšia charakteristika stavu nie je k dispozícii. Toto viedlo k zavádzajúcej informácii, že aj malé
poškodenie povrchu oka môže byť náchylnejšie k mikrobiálnej keratitíde.
Riziko mikrobiálnej keratitídy pri syndróme suchého oka bez rizikových faktorov sa zdá
byť veľmi nízka, vzhľadom na širokú prevalenciu syndrómu suchého oka a je obmedzený počet
prípadov mikrobiálnej keratitídy a aj tie sú zvyčajne spojené s pridruženými ochoreniami.
Škvrny na rohovke, hlavne periférnej časti dolnej rohovky, nie sú obvykle prítomné pri
syndróme suchého oka, avšak sú neskorým znakom u pacientov so syndrómom suchého oka. Je
pravdepodobné, že nadmerné obranné mechanizmy pri obrane externého oka proti infekciám sú
dostatočne efektívne aj u pacientov so syndrómom suchého oka, pokiaľ nie sú ohrozené jedným
alebo viacerými rizikovými faktormi

5. DIAGNOSTIKA SUCHÉHO OKA

Pre správnu diagnostiku syndrómu suchého oka potrebujeme ako prvé odobrať od
pacienta anamnézu, kde sa pýtame na sociálnu anamnézu, liekovú anamnézu, rodinnú
a pracovnú anamnézu. Z osobnej anamnézy sa snažíme zistiť, či pacient v minulosti prekoval
nejaké operácie oka, resp. očí v minulosti, ak áno prečo ich prekoval, čo tomu predchádzalo, aký
bol stav po operácii. Taktiež sa pýtame či nie je sledovaný u oftalmológa a ak je pacient
sledovaný, spýtať sa z akého dôvodu.
Ďalším krokom je aspekcia. Pri tomto kroku si ako prvé všímame celkovú tvár, následne
celkové postavenie očí, aký majú tvar, postavenie viečok a či náhodou nie je ptóza. Všímame si
kožu, jej farbu. Nemôžeme zabudnúť pozrieť sa na pacienta zboku, či náhodou nemá exoftalmus,
alebo práve naopak enoftalmus. V neposledom rade sa snažíme si všímať aj intenzitu
pacientovho žmurkania. Po ukončení aspekcie môžeme urobiť jednoduchý test, kedy zistíme
tonus bulbov. Po odobratí anamnézy nasleduje vyšetrenie štrbinovou lampou, kde si oftalmológ
všíma okraje mihalníc a a Meibomove žľazy (počet a ústie). Meria sa výška slzného menisku na

margu dolného okraja. Normálna výška je 0,2 mm. Hodnotí sa stav spojovky (bulbárnej
a tarzálnej) a rohovky.

Tabuľka 2: HODNOTIACA SCHÉMA ŤAŽKOSTÍ PRI SUCHOM OKU
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Obr.7 Stupne sčervenania bulbárnej spojovky

5.1. DIAGNOSTICKÉ TESTY SLZIVOSTI
Diagnostické testy hodnotia množstvo a kvalitu slzného filmu.
5.1.1.BREAK – UP TIME
Pokiaľ sa pozeráme na slzný film na rohovke cez štrbinovú lampu, môžeme vidieť
jednotne pokrytý celok predného segmentu oka slzným filmom. Po určitom čase bez žmurkania
sa akoby tento jednotný povrch rozpadol a slzný film nepokrýva celú rohovku rovnomerne. Preto
sa tento test nazýva break – up time. Mnoho oftalmológov používa na realizáciu tohto testu len
osvetlenie a nepoužíva žiadne farbivá, prípadne farbivo používajú tak, že sa dotknú slzného
menisku s papierom, ktorý obsahuje fluorescín. Následne na to osvietia predný segment fialovým
ultrafialovým svetlom.
Najdôležitejšie je zachytiť, po akom čase bez žmurkania sa jednotný povrch akoby
roztrhol. Niektorí odborníci uvádzajú za normálny, nie patologický čas 30 – 50 sekúnd. Ale ak
výsledok break – up time-u je pod 10 – 15 sekúnd, tento výsledok môžeme považovať za
patologický.

Obr.7 Fluoresceín na povrchu oka v rámci Break-up testu
(http://www.dryeyezone.com/encyclopedia/tbut.html)

5.1.2. SCHIRMEROV TEST
Množstvo tvorenia sĺz je stanovené na základe merania množstva zmáčania na
špeciálnom filtrovacom papieriku, ktorý je široký 5mm a dlhý 35 mm. V minulosti boli
používané

Schirmerov test 1 a Schirmerov test 2. V dnešnej dobe sa ale používa už iba

modifikovaný Schirmerov test 1. Schirmerove pásiky sú pripravené narezaním Whatmanovho
filtračného papiera č. 41 na pásiky o veľkosti 5 mm šírka a 35 mm dĺžka. Na jednej strane
nájdeme 5 mm držadlo, ktoré je ohnuté. Pred použitím sa jednotlivé pásiky autoklávujú.
Ohnutý koniec pásika sa založí do spodného spojovkového vaku na spojnici jednej tretiny
laterálne a dvoch tretín mediálne na okraji mihalnice. Zvyšný pásik leží cez okraj mihalnice.
Tento test sa zvyčajne robí tak, že pacient sedí a svetlo vo vyšetrovacej miestnosti je stlmené.
Pacienta požiadame, aby oči nechal otvorené a aby sa po aplikácii pásikov do oboch očí pozeral
rovno pred seba a pohľad fixoval na jeden bod. Žmurkať môže pri fixácii na daný bod. Po jednej
minúte sú pásiky starostlivo vybrané z očí pacienta a na základe ich zvlhčenia sú vyhodnotené.
Pokiaľ nie sú priamo vyznačené milimetre na pásiku na odčítanie, používame pravítko. Meria sa
od zahnutého okraja, vrátane neho, až po miesto pokiaľ filtračný papierik nasal slzy. Číslo, ktoré
nameriame, môžeme vynásobiť krát tri a dostali by sme hodnotu, ktorú by sme vedeli odčítať po
takomto vyšetrení, ktoré by ale trvalo päť minút.

Zdravé oko za toto obdobie by malo mať výslednú hodnotu medzi 10 až 25 mm.
Nameranie hodnôt medzi 5 a 10 mm sú považované za hraničné hodnoty. Výsledky pod 5 mm
svedčia o zhoršenom vylučovaní sĺz.

Obr.8 Schirmerov test na hodnotenie slzotvorby

5.1.3. OCULAR PROTECTION INDEX
Ocular protection index je podiel hodnoti BUT (break up time), čo predstavuje dobu
potrebnú na rozotretie slzného filmu a IBI (Inter- blink interval), čo predstavuje dobu medzi
jednotlivými žmurknutiami.

OPI = BUT / IBI
Ocular protection index > 1 = pacient je mimo ohrozenia, ochrana oka je dobrá
Ocular protection index < 1 = pacient je v ohrození, je riziko poškodenia povrchu oka
Jednotlivé žmurknutia je možné nahrať len na video a na základe toho vyhodnotiť dĺžku.

5.1.4 FERNING TEST
Jedna z fyzikálnych charakteristík slzného filmu je schopnosť mucínov kryštalizovať
a formovať vzory, ktoré pripomínajú papraď. Takéto kryštály je možné vidieť po 5 až 10
minútach, pokiaľ slzu necháme vyschnúť pri izbovej teplote. Následne ju pozrieme pod fázovým
kontrastným svetelným alebo polarizujúcim mikroskopom. Tento jednoduchý test môže byť
užitočný na kvantitatívne zhodnotenie mucínovej produkcie.
V tomto teste nie je zaznamenaný žiadny rozdiel medzi pohlaviami, ten sa však môže
vyskytnúť, ak je osoba vyššieho veku . Po 40. roku života je kryštalizácia kvantitatívne zmenená.

6. TERAPIA

6.1. DOPLNENIE SĹZ: LUBKIKANTY
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA A EFEKT
Termín „umelé slzy“ je nesprávne pomenovanie pre väčšinu výrobkov, ktoré sú nazvané
výrobcami, pretože nemajú zloženie rovnaké ako ľudské slzy. Väčšina z nich fungujú ako
lubrikanty, aj keď niektoré novšie prostriedky napodobňujú elektrolytové zloženie ľudských sĺz.
Je obtiažne dokázať, že jednotlivá zložka v očnom lubrikante vystupuje ako účinná látka. Ak je
aktívna zložka prítomná, tá je na polymérovej báze alebo je to viskózne činidlo. Je však náročné
to dokázať z dôvodu, že nie je možné detekovať efekt alebo rozdiel v klinických štúdiách so
súčasne dostupnými klinickými testami, alebo že v súčasnej dobe tieto činidlá nemajú žiadnu
rozoznateľnú klinickú aktivitu mimo lubrikácie. Aj napriek tomu, v redukovaní symptómov
podráždenia preukázali niektoré umelé slzy vyššiu úspešnosť ako iné.

Najdôležitejší cieľ v starostlivosti o pacientov so suchým okom je zlepšenie ich očného
komfortu, zvýšenie kvality života a navrátenie ich očného povrchu a slzného filmu do
homeostatického stavu. Aj keď príznaky môžu byť úplne odstránené len zriedka, starostlivosťou
možno dosiahnuť zlepšene stavu pacienta a tým aj zlepšenie kvality jeho života.
Je však oveľa ťažšie preukázať, že súčasné očné lubrikanty zlepšujú očný povrch a
znižujú abnormality spojené so slzným filmom, ktoré spôsobujú suché oko. Mnohým klinickým
štúdiám sa nepodarilo preukázať signifikantnú koreláciu medzi príznakmi a výsledkami
klinických testov. Pre suché oko len s miernymi príznakmi nie je typické významné farbenie pri
teste s bengálskou červenou.
Očné lubrikanty sa vyznačujú hypotonickými alebo isotonickými pufrovanými roztokmi,
ktoré obsahujú elektrolyty a rôzne typy viskóznych činidiel. Teoreticky, ideálne umelé slzy by
nemali obsahovať konzervačné prísady, mali by obsahovať draslík, bikarbonáty a ostatné
elektrolyty a mali by mať polymérny systém na zvýšenie ich retenčného času. Umelé slzy by
z fyzikálneho hľadiska mali mať neutrálne, respektíve mierne alkalické pH. Osmolarita týchto
umelých sĺz by mala byť v rozmedzí 181 až 354 mOsm/L.
KONZERVAČNÉ PRÍPRAVKY
Jedným z najdôležitejších a rozhodujúcich krokov v liečbe suchého oka bola eliminácia
konzervačných prípravkov ako napríklad benzalkónium chloridu, z lubrikantov. Z dôvodu
kontaminácie viacdávkových liekov väčšina produktov obsahuje konzervačné látky alebo
používajú určitý mechanizmus práve pre minimalizáciu kontaminácie. Tieto ale nie sú
vyžadované pri jednorazových kvapkách. Široké možnosti umelých sĺz bez konzervačných látok
umožňujú pacientom častejšiu lubrikáciu bez strachu z toxických efektov konzervantov.
U pacientov so stredne ťažkým až ťažkým syndrómom suchého oka je absencia konzervantov
rozhodujúcejšia ako konkrétna polymérová látka použitá v umelých slzách.
Zápal povrchu oka spojený so suchým okom sa zhoršuje prítomnosťou konzervantov
v lubrikantoch, avšak bez lubrikantovsú umelé slzy nedostatočné na zlepšenie zápalu povrchu
oka.
Benzalkónium je najviac používaný konzervant v očných prípravkoch, ako aj
v lubrikantoch. Toxicita benzalkónium-u súvisí s jeho koncentráciou, frekvenciou používania,
úrovňou alebo sekréciou sĺz a od závažnosti postihnutia očného povrchu. Umelé slzy s obsahom

benzalkónia sú u pacientov s miernym stupňom suchého oka dobre tolerované, pokiaľ ich
užívajú maximálne 4 – 6 krát denne alebo menej. Pri pacientoch so stredne ťažkým až ťažkým
syndrómom suchého oka je pravdepodobnosť toxicity vysoká z dôvodu zníženia sekrécie sĺz
a zníženého obratu. Benzalkónium môže spôsobiť poškodenie rohovky a spojivkového epitelu,
ovplyvňuje spojenie buniek a tvar buniek. Eventuálne môže vieš až k nekróze s odlupovaním 1
až 2 vrstiev epitelových buniek.
Lubrikanty bez konzervačných látok sú absolútne nevyhnutné u pacientov s ťažkým
stupňom syndrómu suchého oka a s poškodením sekrécie zo slznej žľazy alebo pri pacientoch,
ktorí využívajú mnoho očných prípravkov s konzervantami pri chronickým ochoreniach očí.
Ďalšia prísada, ktorá sa používa je disodná soľ (EDTA). Disodná soľ zvyšuje účinnosť
benzalkónia a aj ostatných konzervantov. Sama o sebe však nie je dostatočným konzervantom.
Takisto použitie disodnej soli dovoľuje použiť nižšiu koncentráciu konzervatu, avšak taktiež
môže byť toxická pre epitel očného povrchu.
Menej toxické konzervačné látky, ako je napríklad polyquaternium – 1, chloritan sodný
a perboritan, boli vyvinuté s cieľom umožniť nie len jednorazové, ale aj viacdávkové použitie
a zároveň aby sa vyhlo lubrikantom so známou toxicitou benzalkónia.
Chloritan sodný sa rozkladá na chloridové ióny a na vodu po vystavení UV žiareniu po
instilácii. Perboritan sodný sa konvertuje na vodu a na kyslík pri kontakte so slzným filmom.
U pacientov s ťažkým stupňom suchého oka aj miznúce konzervačné látky, ktoré sa nedegradujú
úplne môžu vyvolávať dráždenie v dôsledku zníženia objemu sĺz..
Pacienti preferujú prípravky vo fľaške z dôvodu ceny a jednoduchosti používania.
Ideálny lubrikant by mal byť viacdávkový, ľahký na používanie, mal by obsahovať konzervačné
látky, ktoré sa úplne stratia ešte pred dosiahnutím slzného filmu alebo sú úplne netoxické,
nedráždivé a udržujú úplnú sterilitu aj pri častom používaní.
Očné masti a gély sú taktiež používané na liečbu suchého oka. Masti obsahujú špecifickú
zmes minerálnych olejov a vazelíny. Niektoré z nich obsahujú lanolín, ktorý môže spôsobovať
dráždenie oka a môže oddialiť hojenie rohovkových rán. Niektoré masti obsahujú parabény ako
konzervačné látky, ktoré nemusia byť dobre tolerované u pacientov s ťažším stupňom. Vo
všeobecnosti masti nepodporujú bakteriálny rast a práve preto nepotrebujú konzervačné látky.
Gély obsahujú vysokú molekulovú hmotnosť zosieťovaných polymérov a kyselinu akrylovú, čím
sa predĺži ich retenčný čas oproti umelým slzám.

ZLOŽENIE ELEKTROLYTOV
Roztoky, ktoré obsahujú elektrolyty a/alebo ióny sa preukázali byť prínosné v liečbe
poškodenia očného povrchu v dôsledku suchého oka. Najdôležitejšími zložkami sa ukázali
draslík a bikarbonáty. Draslík je dôležitý na udržanie hrúbky rohovky. Roztoky, ktoré obsahujú
bikarbonáty, podporujú obnovu epitelovej bariérovej funkcie na postihnutom mieste a zároveň
pomáhajú pri udržiavaní normálnej epitelovej štruktúry. Takisto sú dôležité pri udržiavaní
mucínovej vrstvy slzného filmu. K dispozícii sú očné lubrikatny, ktoré napodobňujú zložením
elektrolytov ľudské slzy. Tieto však taktiež obsahujú bikarbonáty, ktoré sú dôležité pre tvorbu
a udržanie ochranného mucinózneho gélu v žalúdku. Vzhľadom na to by bikarbonáty mohli
zohrávať rovnakú úlohu ako vytvorenie mucínov na povrchu oka. Po styku so vzduchom sa
bikarbonáty konvertujú na oxid uhličitý a môžu difundovať cez plastové balenie. Preto na
udržanie stability roztoku je nutné, aby boli jednotlivé fľašky balené do fólií.

OSMOLARITA
Slzy pacientov so suchým okom majú vyššiu osmolaritu slzného filmu v porovnaní so
zdravými ľuďmi. Zvýšená osmolarita slzného filmu spôsobuje morfologické a biochemické
zmeny na rohovke a spojivkovom epiteli a je prozápalová. Táto znalosť ovplyvnila rozvoj
hypoosmotických umelých sĺz.
Koloidný osmotický tlak je ďalší faktor, ktorý sa mení na základe zloženia umelých sĺz.
Pokiaľ kryštaloidná osmsolarita súvisí s prítomnosťou iónov, koloidná osmolarita je závislá na
obsahu makromolekúl. Koloidná osmolarita, takisto známa ako osmotický tlak, sa podieľa na
kontrole transportu vody do tkanív. Rozdiel v koloidnej osmolalite má vplyv na prietok vody cez
membrány.Vodný tok je eleminovaný použitím hydrostatického tlaku. Veľkosť osmotického
tlaku je podmienená rozdielnymi osmolalitami na oboch stranách membrány. Epitelové bunky
opúchajú z dôvodu poškodenia bunkových membrán alebo v dôsledku dysfunkcie v čerpacom
mechanizme. Pridaním tekutiny s vysokou osmolalitou na poškodený bunkový povrch dochádza
k redukovaniu objemu, čo vedie k návratu do fyziologického stavu. Teoreticky, umelé slzy
s vysokou koloidálnou osmolalitou môžu byť hodnotné.

ČINIDLÁ UPRAVUJÚCE VISKOZITU
Stabilita slzného filmu závisí na chemicko – fyzikálnej charakteristike a jeho interakcii so
spojivkovým a rohovkovým epitelom. V klasickom trojvrstvovom modeli slzného filmu,
mucínová vrstva je zvyčajne považovaná za surfaktant alebo zmáčavé činidlo, ktoré pôsobí na
zníženie povrchového napätia relatívne hydrofóbneho očného povrchu.
V súčasnej dobe je slzný film pravdepodobne najlepšie definovaný ako hydratovaný,
mucinózny gél, ktorého mucinózna koncentrácia sa znižuje so vzdialenosťou od epitelového
bunkového povrchu. Môže mať protektívny účinok ako mucín v žalúdku. Môže tiež slúžiť ako
„kanál“ alebo „skladisko“ pre substancie produkované hlavnou a akcesórnou slznou žľazou. To
vysvetľuje, prečo väčšina dostupných lubrikantov obsahujúcich vodu sú len minimálne efektívne
pri obnovení homeostázy očného povrchu.
Makromolekulové komplexy pridané do umelých sĺz pôsobia ako viskózne činidlá.
Pridanie viskózneho činidla zvyšuje dobu pôsobenia a poskytuje dlhší interval pre komfort
pacienta. Viskózne látky v aktívnych liekových formách môžu taktiež predĺžiť kontakt s očným
povrchom, čo zvyšuje trvanie účinku a prenikanie liečiva.
Viskózne činidlá takisto môžu ochrániť epitel očného povrchu. Je známe, že bengálska
červená abnormálne zafarbuje rohovkový aj spojivkový epitel, čo je dôkazom zmeneného
mucinózneho glykokalixu. Činidlá ako hydroxymetylcelulóza, ktoré znižujú farbenie bengálskou
červenou, môžu obaľovať alebo ochraňovať povrch epitelu, respektíve môžu pomáhať obnoviť
ochranný účinok mucínu.
Rozmazané videnie a estetické nevýhody zalepenia a uschnutia na riasach sú dôsledkom
vysoko viskóznych činidiel, čo je netolerovateľné pacientmi so stredne ťažkým stupňom suchého
oka. Viskózne činidlá s nižšou molekulovou hmotnosťou pomáhajú minimalizovať tieto
nedostatky. Vzhľadom na dôležité aspekty ako je dodržiavanie pacientových potrieb, komfort
a pohodlie, je potrebný široký výber slzných náhrad s rôznou viskozitou.
Niekoľko komerčných prípravkov obsahujúcich olej vo forme ricínového oleja alebo
minerálny olej sú nápomocné pri obnove alebo zvýšení lipidovej vrstvy slzného filmu. Kyselina
hyalurónová je viskózne činidlo, ktoré bolo skúmané dlhé roky ako “aktívna” zlúčenina. Táto sa
potom pridávala do slzných náhrad pri liečbe suchého oka. Kyselina hyalurónová (0,2%)
signifikantne dlhšie pôsobí na očnom povrchu.

6.2. IMPLANTÁTY SLZNÝCH BODOV

Hoci prvé rozpustiteľné implantáty boli použité pred 45 rokmi, zatiaľ čo koncept trvalej
oklúzie slzných kanálikov s kauterom na liečbu suchého oka siaha do sedemdesiatych rokov, ,
moderná éra bodovej zátky sa začala používať v roku 1975 Freemanom.
Freeman opísal použitie silikónovej zátky v tvare činky, ktorá spočíva v otvorení slzného
bodu a zasahuje do slzného kanálika. Jeho poznatky založili koncept oklúzie slzného bodu, čo
otvorilo možnosti vývoju rôznych odstrániteľných dlhotrvajúcich zátk, na spomalenie vyčistenia
v pokuse na liečbu očného povrchu pacientov s deficientom vodnej slznej produkcie.

Obr.9 Silikónové implantáty slzných bodov

Silikónové implantáty (zátky) sú rozdelené do dvoch hlavných typov: vstrebateľné
a nevstrebateľné. Vstrebateľné sú vyrobené z kolagénu alebo polyméru a ich životnosť je rôzne
dlhá (3 dni až 6 mesiacov). Nevstrebateľné sú neabsorbovateľné “permanentné” zátky a patria
medzi ne aj zátky Freemanovského štýlu, ktoré sa skladajú z povrchového goliera spočívajúce na

bodoveom otvore, krku a širšej báze. Na rozdiel, Herrikova zátka je tvarovaná ako golfové
odpalisko a je navrhnutá tak, aby zadržiavala kanáliky. Najnovšie je navrhnutá cylindrická
Smartplug, ktorá sa rozširuje a zvyšuje v priemere po vložení do kanáliku v dôsledku
termodynamických zmien jej hydrofilného akrylátového zloženia.
Kontraindikácie pre používanie zahŕňajú alergie na materiály použité v zátkach, alebo
v minulosti vyskytujúcu sa nasolakrimálna obštrukciu. Tieto by mohli pravdepodobne negovať
potrebu pre vytvorenie oklúzie. Navrhovali, že zátky by mali byť kontraindikované pri syndróme
suchého oka s klinickým zápalovým prejavom očného povrchu, pretože oklúzia slzného výtoku
tak môže prolongovať kontakt s abnormálnymi slzami obsahujúcimi prezápalové cytokýny.
Liečbu zápalu očného povrchu sa odporúča vykonať pred umiestnením zátky, a taktiež akútna
alebo chronická infekcia slzných kanálikov alebo slzného vaku je kontraindikáciou pre použitie
zátky.

6.3. KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY
Kontaktné šošovky môžu pomôcť chrániť a hydratovať povrch rohovky v ťažkých
prípadoch

suchého oka. Hodnotených a skúmaných bolo niekoľko rôznych materiálov na

kontaktné šošovky, vrátane silikónových gumových šošoviek. Uvádza sa, že bola zlepšená
ostrosť videnia a komfort, zníženie epitelopatie a uzdravenie trvalého rohovkového defektu. Vo
vhodných prípadoch sa môžu vysoko priepustné kontaktné šošovky nosiť aj v priebehu noci.
V tomto prípade je veľmi malé riziko rohovkovej vaskularizácie a malá možnosť infekcie
rohovky, ktoré by bolo spojené s používaním kontaktných šošoviek u pacientov so syndrómom
suchého oka.

Obr.10 Kontaktná šošovka

6.4. BIOLOGICKÁ SUBSTITÚCIA SĹZ
Prirodzene sa vyskytujúce biologické, avšak nie farmakologické roztoky, sa môžu
používať na substitúciu sĺz. Ide napríklad o použitie séra alebo slín, avšak tieto neobsahujú
konzervanty. Pri autológnom pôvode im chýba antigénnosť, ale obsahujú rôzne epiteliotropické
faktory ako napríklad rastový faktor, neutrofíny, vitamíny, imunoglobulíny a extracelulárne
matrixové proteíny, ktoré sú zapojené do úpravy povrchu oka.
Biologické slzné náhrady zachovávajú morfológiu a podporujú proliferáciu primárnych
ľudských epiteliálnych buniek rohovky lepšie ako farmaceutické náhrady sĺz. Avšak, napriek
biomechanickým a biochemickým podobnostiam existujú relevantné kompozičné rozdiely
v porovnaní s normálnymi slzami a tieto sú klinicky relevantné. Ďalšie problémy sa týkajú
sterility a stability.

SÉRUM
Sérum je tekutina, ktorá je súčasťou celej krvi, ktorá ostáva po zrazení. Praktické
a publikované dôkazy autológneho séra boli nedávno preskúmané. Použitie krvi a jej
komponentov ako liečiva je v mnohých krajinách obmedzené špecifickým vnútroštátnym
predpisom. Na výrobu očných kvapiek zo séra a ich používanie pacientmi je možné iba
v niektorých krajinách abol publikovaný optimalizovaný protokol na ich výrobu. Používajú sa
koncentrácie od 20 % do 100 % a od tejto koncentrácie závisí aj účinnosť kvapiek.
AUTOTRANSPLANTÁCIA SLINNÝCH ŽLIAZ
Transplantácia slinnej submandibulárnej žľazy je schopná nahradiť deficit mucínu
a vodnej

zložky

slzného

filmu.

Tento

postup

vyžaduje

spoluprácu

oftalmológov

a maxilofaciálnych chirurgov. S vhodnou mikrovaskulárnou anastomózou až 80 % štepov má
šancu na prijatie organizmom. U pacientov s absolútnou vodnou deficienciou, životaschopné
submandubulárne žľazové štepy majú v dlhodobom horizonte signifikantné zlepšenie
v Schirmerovom teste alebo vo farbení bengálskou červenou. Taktiež majú znížené nepohodlie
a nemajú potrebu pre používanie farmakologických náhrad sĺz.
Vzhľadom na hypoosmolaritu slín, v porovnaní so slzami, môže nadmerné slinné slzenie
indukovať mikrocystický edém rohovky, ktorý je dočasný, ale môže spôsobovať epitelové
defekty. Z tohto dôvodu je operácia indikovaná len v terminálnom štádiu ochorenia s absolútnym
deficitom vodnej zložky (Schirmerov test pod 1 mm), a to pri pretrvávajúcej silnej bolesti aj
napriek vytvorenej oklúzii a pri aplikácii umelých sĺz bez konzervantov každú hodinu. Pre túto
skupinu pacientov je takáto operácia schopná podstatne odstrániť nepríjemné pocity a diskomfort
a často nemá žiadny vplyv na zrak.

6.5. PROTIZÁPALOVÁ TERAPIA
Ochorenie alebo dysfunkcia slznej sekrečnej žľazy vedie ku zmenám v kompozícii sĺz
ako napríklad k hyperosmolarite, ktorá stimuluje produkciu zápalových mediátorov na povrchu
oka. Zápal môže spôsobiť dysfunkciu alebo zánik epitelových buniek zodpovedných za sekréciu
sĺz alebo ich retenciu. Zápal môže byť takisto iniciovaný chronickou iritáciou, napríklad nosením
kontaktných šošoviek alebo systémovým zápalom respektíve autoimunitným ochorením,

napríklad reumatoidnou atrtitídou. Bez ohľadu na začiatok príčiny môže začarovaný kruh zápalu
rozvíjať na očnom povrchu suchého oka ochorenie očného povrchu. Na základe skutočnosti, že
zápal je kľúčový komponent patogenézy suchého oka, bola v klinických štúdiách hodnotená
účinnosť rôznych protizápalových prípravkov na liečbu suchého oka.
CYKLOSPORÍNY
Cyklosporín je lipofilný cyklický undekapeptid pôvodne izolovaný z huby Hypocladioum
inflatum gams. Spočiatku (v roku 1983) mal klinické využitie ako imunosupresívny liek, ktorý
zabraňoval odmietnutiu transplantovaného orgánu. Imunomodulačný účinok lieku sa ukázal byť
vhodný pre liečbu širokej skupiny ochorení, ktoré majú spoločnú podkladovú zápalovú odpoveď
v ich patofyziológii (psoriáza, reumatoidná artritída, vredová kolitída).
Jeden z mechanizmov pôsobenia cyklosporínu je inhibícia kalcineurínu (serín/treonín
fosfatázy) s následným obmedzením expresie niektorých génov, ktoré sa podieľajú na aktivácii
T- buniek (IL-2, IL-4, IL-12p40). Cyklosporín môže viazať cyklofilín D a tento komplex môže
zabrániť otvoreniu mitochondriálnej permeability prechodu

cez póry v reakcii na stresové

podnety, čím sa zabráni apoptóze. Existujú dôkazy, že cyklosporíny blokujú JNK a p38 signálne
dráhy a bolo preukázané, že indukujú syntézu TGF-beta in vivo a in vitro.
Potenciál cyklosporínu-A pre liečbu suchého oka bol pôvodne rozpoznaný pri liečbe
spontánne sa vytvoreného suchého oka u psov. Od počiatočného popisu jeho účinku sa
terapeutická účinnosť cyklosporínu dokumentovala najskôr v malých, randomizovaných, dvojito
zaslepených klinických štúdiách, až neskôr bol dokumentovaný vo veľkých, multicentrických,
randomizovaných, dvojito zaslepených klinických štúdiách.
Aktuálne cyklosporín-A výrazne znižuje apopózu spojivkového epitelu a chráni povrch
oka pred stratou pohárikových buniek pri súčasnom znižovaní počtu CD4+ buniek infiltrujúcich
spojivku.

KORTIKOSTEROIDY
Kortikosteroidy sú silné protizápalové látky, ktoré sa bežne používajú na riadenie zápalu
v mnohých orgánoch. Majú niekoľko mechanizmov účinku. Účinkujú cez sprostredkovanú cestu
na tradičných receptoroch glukokortikoidov, ktoré priamo regulujú génovú expresiu a tiež

pôsobia prostredníctvom non – receptorových ciest zasahujúcich transkripčnou reguláciou
zápalových génov. Medzi ich rôzne biologické aktivity okrem iných patrí aj, že kortikoidy
inhibujú produkciu zápalových cytokínov a chemokínov, znižujú syntézu matrixovej
metaloproteinázy a lipidových mediátorov zápalu (napr. prostaglandínov), znižujú expresiu
bunkových adhéznych molekúl a stimulujú apoptózu lymfocytov. Taktiež znižujú množstvo
zápalových cytokínov (IL-1, IL-6, IL-8. TNF-alfa) a MMP-9 epitelov rohovky. Sú účinné
v lokálnej liečbe suchého oka a postupne sa stali neoddeliteľnou súčasťou v jeho liečbe. Počas
klinických štúdií sa nezaznamenali žiadne komplikácie spôsobené steroidmi, ale môže sa
vyskytnúť toxicita pri dlhodobom používaní.

TETRACYKLÍNY
Tetracyklíny majú protizápalové a antibakteriálne vlastnosti, ktoré spôsobujú, že sú
užitočné pri liečbe chronických zápalových ochorení. Tieto látky znižujú aktivitu kolagenózy
a fospolipázy A2. Znižujú aj produkciu IL-1 alfa a TNF-alfa v mnohých tkanivách vrátane
rohovkového epitelu. Pri vysokých koncentráciách tetracyklíny inhibujú stafylokokový exotoxín
indukovaný cytokýnmi a chemokínmi. Tetracyklíny sú známe tým, že inhibujú expresiu
matrixovej metaloproteinázy, čo vysvetluje používanie pri rosacei. Môžu inhibovať angiogenézu,
ktorá sa môže vyvinúť pri benígnych alebo malígnych procesoch.

ESENCIÁLNE MASTNÉ KYSELINY
Esenciálne mastné kyseliny sú nevyhnutné pre úplné zdravie. Nemôžu byť syntetizované
stavovcami, ale musia byť získané z potravinových zdrojov. Medzi esenciálne mastné kyseliny
patrí omega-3 a omega-6. Omega-6 mastné kyseliny sú prekurzory kyseliny arachidónovej
prozápalových lipidových mediátorov. Naopak niektoré omega-3 mastné kyseliny (EPA)
inhibujú syntézu týchto lipidových mediátorov a blokujú produkciu IL-1 a TNF-alfa.

ZÁVER - ZÁKLADNÝ ALGORITMUS PRE LIEČBU SUCHÉHO OKA
Syndróm suchého oka je v poslednom čase jedno z ochorení, ktorému ešte donedávna
nikto nevenoval veľkú pozornosť a taktiež nebola vytvorená presná definícia na presné
celosvetové stanovenie tejto diagnózy. Ako sa však do popredia začali dostávať elektronické
zariadenia, hlavne počítač, čoraz viac ľudí začalo mať ťažkosti ako rezanie a pálenie. Pri tomto
zvyšujúcom sa trende bola pred 10 rokmi vytvorená jednotná klasifikácia. Táto nová diagnóza sa
začala čoraz viac skúmať a samozrejme sa hľadali jednoduché diagnostické postupy, ktoré by
každý pacient mohol podstúpiť a zároveň by tieto pre neho neboli traumatickým zážitkom.
Po zistení zníženej produkcie (nedostatku) sĺz treba zohľadniť pocity pacienta; na začiatku
možno stav ovplyvniť kvapkaním fyziologického roztoku (0,9 % NaCl), spolu s ochranne a
lubrikačne pôsobiacimi náhradnými („umelými“) slzami. Najčastejšie obsahujú hydroxy-propylmetylcelulózu, polyvinylalkohol, kyselinu hyaluronovú a pod.
Dôležité je, že mnohé látky, pridávané do očných instilácií (kolýrií) ako konzervans
(najmä benzalkonium chlorid) môžu zapríčiniť podobné subjektívne ťažkosti ako pri suchom
oku, alebo zhoršia už prítomný proces. Preto je vhodnejšie aplikovať lieky bez konzervansu.
Očné masti - gély aj parafínový olej sa aplikujú zvyčajne na noc, resp. pri lagoftalme viackrát
denne (u citlivých pacientov môžu vyvolať alergickú reakciu). Pre nedostatok tvorby sĺz sa
pristupuje aj k blokovaniu – uzáveru slzných bodov zátkou z umelej hmoty, alebo chirurgicky.
Niekedy v dôsledku nedostatku sĺz vzniká enormné vysychanie povrchu oka a pre ochranu
rohovky sa musí uzavrieť mihalnicová štrbina – zošitím okrajov mihalníc (blefarorafia).
V refrakterných prípadoch treba postupovať individuálne, napr. aj aplikovaním
experimentálnej liečby (liekov na zvýšenie produkcie sĺz, antimetabolity, terapeutické kontaktné
šošovky a i.) pod dozorom oftalmológa. Po refrakčných operáciách lasermi zvyčajne je
dostačujúce aplikovanie umelých sĺz (vodné, resp. olejové kvapky), ktoré lubrikujú, stabilizujú
slzný film a poskytujú hladký povrch rohovke. Samozrejmosťou je aj súčasná liečba ev.
prítomných asociovaných chorobných stavov.

STUPEŇ 1:
Edukácia a poradenstvo
Starostlivosť o životné prostredie
Eliminácia systémových liekov
Slzné náhrady s konzervačnými látkami, gély, masti
Ak Stupeň 1 je nedostatočný, pridáme:

STUPEŇ 2:
Steroidy
Cyklosporín-A

Výživové doplnky
Umelé slzy bez konzervačných látok, gély, masti
STUPEŇ 3:

Ak Stupeň 2 je nedostatočný, pridáme:

Tetracyklíny
Autológne séra
Silikónové implantáty
STUPEŇ 4:

Ak Stupeň 3 je nedostatočný, pridáme:

Systémové protizápalové lieky
Acetylcysteín
Vitamín A
Kontaktné šošovky
Chirurgické riešenie
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