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Vysvetlivky, zoznam skratiek 

 

µg - mikrogram 

µl - mikroliter 

a kol. - a kolektív 

a pod. - a podobne 

a./aa. - arteria, arteriae, cieva, cievy 

anti-HCV - protilátka proti vírusu hepatitídy C 

atď. - a tak ďalej 

bFGF - bazický fibrocytový rastový faktor 

BNP - mozgový natriuretický peptid 

CD4, 8, 14, 20, 44 - z anglického „cluster of differentiation“, diferenciačná skupina 

CMV - cytomegalovírus 

COZ - centrálna ostrosť zraku 

CRH - kortikotropín uvoľňujúci hormón 

CTB - Centrálna tkanivová banka 

DCR - Dacryocystorhinostomia DNA- Deoxyribonukleová kyselina  

DMEM - Delbecom modifikované médium Eagle 

DMSO - dimetylsulfoxid 

DNA - deoxyribonukleová kyselina 

dx. - Dexter (pravý/vpravo) 

EDTA - kyselina ethylendiaminotetraoctová 

EGF - epidermový rastový faktor 

EGFR - receptor pre epidermový rastový faktor 

FDA - Food And Drug Administration (Úrad pre potraviny a liečivá) 

g - Gram 

Gy - Gray- jednotka dávky žiarenia 

H10.0 - Mukopurulentná konjunktivitída (podľa MKCH-10)  

H10.8 - Iné konjunktivitídy (podľa MKCH-10) 

HBsAg - povrchový antigén vírusu hepatitídy B 

HGF - hepatocytový rastový faktor 

HIV - 1, 2 - vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti 1, 2 

HLA - A, B,C, E, G, DR - Hlavný histokompatibilný komplex 

HLTV - ľudský T- bunkový lymfotropný vírus 

HSV1 - Herpes simplex vírus 1  

HSV2 - Herpes simplex vírus 2  

IFNγ - interferón γ 

IL-1, 6, 8, 10 - interleukín 1, 6, 8, 10 
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kg - kilogram 

KGF - keratocytový rastový faktor 

LFUK - Lekárska fakulta Univerzity Komenského  

m.j. - medzinárodné jednotky 

mg - miligram 

MIF - faktor inhibujúci migráciu makrofágov 

MKCH-10 - Medzinárodná  štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných 

problémov 

ml - mililiter 

mm - milimeter 

mRNA - Messenger ribonucleic acid (mediátorová ribonukleová kyselina) 

MRSA - Meticilín rezistentný Staphylococcus aureus  

n. - nervus, nerv 

napr. - napríklad 

Oct- 4 - Oktamér viažuci transkripčný faktor 

Ocular TRUST - The Ocular Tracking Resistance in the United States Today  

PAA - kyselina peroctová 

PBS - fosfátový pufor 

PCR - Polymerase Chain Reaction (Polymerázová reťazová reakcia) 

PDGF - od doštičiek odvodený rastový faktor 

PEDF - od pigmentu odvodený rastový faktor 

PNC - penicilín 

RNA - ribonukleová kyselina 

RPE - retinálny pigmentovaný epitel 

rRNA - Ribosomal Ribonucleic Acid (ribozomálna ribonukleová kyselina)  

SDS - dodecylsíran sodný 

SSSEA-3 a 4 - fázovo špecifický embryonálny antigén 3 a 4 

TBC - tuberkulóza 

TGF-α, -β1 a -β2 receptory - receptory pre transformujúci rastový faktor -α, -β1 a –β2 

TIMPs-1,2,3,4 - tkanivové inhibítory metaloproteináz 1,2,3,4 

TNF - tumor nekrotizujúci faktor 

TRA-1-60 a -1-81 - z anglického „Tumor recognition antigen“, tumor rozoznávajúci antigén 

TRG - trachóm s ťažkým priebehom po reinfekcii 

TRH - hyperplastický trachóm  

TRS - sporadický trachóm 

tzv. - takzvaný 

USA - United States of America (Spojené štáty americké) 

VEGF - vaskulárny endoteliálny rastový faktor 

WHO - World Health Organization (Svetová zdravotnícka organizácia) 
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ÚVOD 

 

Predkladaný učebný text poskytuje stručný prehľad aktuálnych informácií z oblasti vybraných 

ochorení spojovky a rohovky, uvádza možnosti ich liečby konzervatívnymi metódami aj 

chirurgickými postupmi.  

Spojovka, ako jedna z prvých obranných línií oka proti patogénom vonkajšieho prostredia, 

plní veľmi dôležitú úlohu v zachovaní integrity očnej gule a jeho funkcie ako hlavného 

zmyslového orgánu človeka. Často je vystavovaná pôsobeniu baktérií, vírusov a iných 

patogénnych faktorov, preto je výskyt konjunktivitíd v populácii častý. Konjunktivitídy ako 

jedny z najčastejších očných chorôb spôsobujú mnohé osobné, sociálne, socioekonomické a 

medicínske problémy. PretoDôraz by mal byť kladený na manažment pacienta, jeho edukáciu, 

prevenciu epidemického šírenia nákazy a prevencii vzniku komplikácií u chorých pacientov.  

Samostatná časť venovaná rohovke poskytuje najaktuálnejšie poznatky najmä z oblasti 

transplantácie rohovky, konkrétne sa zameriavana najmä na techniku perforačnej 

keratoplastiky. Perforačná keratoplastika, ako jeden z možných spôsobov liečby početných 

chorobných stavov rohovky sa využíva v oftalmológii už veľmi dlhú dobu a prekonala svoj 

viac ako storočný vývoj do takej podoby, ako ju poznáme dnes. 

Nasledujúca samostatná kapitola je venovaná využitiu amniovej membrány v oftalmológii. 

Prvé zmienky o použití amniovej membrány v oftalmológii sa datujú do štyridsiatych rokov 

20. storočia. K znovuzrodeniu myšlienky používať amniovú membránu došlo v 

deväťdesiatych rokoch, odkedy jej použitie zažíva rozmach dokumentovaný čoraz väčším 

množstvom indikácií transplantácie. V práci podrobne rozoberáme vlastnosti amniovej 

membrány, spôsob získavania, spracovania, uchovávania a možnosti jej využitia v rôznych 

indikáciách pri liečbe ochorení spojovky, rohovky ale aj v iných indikáciách v oftalmológii. 

Cieľom predkladanej práce je rozšíriť poznatky o vybraných ochoreniach spojovky a rohovky 

študentom pregraduálneho aj postgraduálneho štúdia. Poukázať na možnosti liečby a na 

základe klinických skúseností a predloženej fotodokumentácie rozšíriť ich vedomosti pri 

príprave na skúšku z oftalmológie. 
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1 SPOJOVKA 

 

1.1 ANATOMICKÉ POZNÁMKY 

 

Spojovka (conjunctiva) je tenká, transparentná slizničná blana, ktorá pokrýva vnútornú stenu 

mihalníc a prednú stenu očnej gule (obr. 1). Predstavuje súvislú membránu, ako celok vytvára 

spojovkový vak, ktorý sa vpredu otvára do očnej štrbiny. Spojovkový vak u človeka podľa 

Ehlesra (1965) má clekovú plochu asi 16 mm2. Na okraji mihalníc prechádza do 

mihalnicového marga a do kože mihalnice, na limbe zasa do epitelu rohovky. Spojovka je 

spojená s nosovou dutinou v mieste slzných bodov, ktorými vstupuje do slzovodných ciest. 

Rozlišujeme časť mihalnicovú (palpebrálnu) a očnú (bulbárnu), ktoré do seba plynule 

prechádzajú v mieste hornej a dolnej prechodnej riasy (fornix superior et inferior), obr. 1. 

Spojovkový vak obsahuje asi 7 µl slznej tekutiny, môže však uskladniť až 30 µl sĺz. 

 

 
Obr. 1 Anatómia spojovky a spojovkového vaku  
 

1.1.1 Mihalnicová časť spojovky  

 

Marginálna časť je prechodnou zónou medzi kožou mihalnice a vlastnou spojovkou. Začína 

od intermarginálnych prúžkov mihalnice ako pokračovanie kože (mukokutánna junkcia). Tu 
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sa mení keratinizovaný squamózny epitel kože na 5-vrstvový nekeratinizovaný stratifikovaný 

epitel. Od okraja pokračuje marginálna spojovka 2 mm na zadnú stranu mihalnice až k 

drobnej ryhe – sulcus subtarsalis, kde prechádza do tarzálnej časti. 

V tarzálnej časti je spojovka spojená s tarzálnou platničkou a nie je voľne posunuteľná. 

Presvitajú ňou žltkasté Meibomové žľazy a ich vývody, ktoré prebiehajú paralelne kolmo k 

okraju mihalnice. Na hornej ploche spojovky sú malé nerovnosti vytvárané lymfatickými 

uzlíkmi a papilami.  

Tarzálna časť prechádza smerom k hornej prechodnej riase do orbitálnej časti, ktorá je 

tvorená veľmi riedkym väzivom a je v spojení s tarzálnym svalom. Pri otvorení mihalníc sa 

táto časť spojovky horizontálne nariasi. 

 

1.1.2 Prechodná riasa 

 

Prechodná riasa (fornix) tvorí prechod medzi mihalnicovou a bulbárnou spojovkou. Horná 

prechodná riasa (fornix superior) je umiestnená medzi spojovkou hornej mihalnice a hornou 

polovicou spojovky očnej gule. Obsahuje výbežky zdvíhača hornej mihalnice a horného 

priameho svalu a zúčastňuje sa zdvíhania a skláňania oka.  

Dolná prechodná riasa (fornix inferior) má pod epitelom riedke väzivo, ktoré umožňuje ľahkú 

pohyblivosť dolnej mihalnice.  

Vnútorná (mediálna) časť prechodnej riasy (fornix medialis) je zhrubnutá a tvorí 

polomesiačikovitú riasu (plica semilunaris), na ktorej úplne na periférii vnútorného kútiku 

nasadá epidermoidný útvar karunkula. Laterálna časť prechodnej riasy (fornix lateralis) je 

upevnená pevnými vláknami na temporálny okraj očnice. 

 

1.1.3 Spojovka očnej gule 

 

Spojovka očnej gule („bulbárna“) je najtenším oddielom spojovky s dobrou priehľadnosťou. 

Rodeľujeme ju na 2 časti: na spojovku skléry a limbu. 

Sklerálna časť sa rozprestiera od prechodnej riasy až do vzdialenosti 3 mm od rohovky. Epitel 

je tvorený podobne ako v oblasti fornixov 3 vrstvami buniek. V podspojovkovom väzive 

prebiehajú cievy. Spojovka sa dá voľne posunúť oproti spodine okrem oblasti inzercie 

priamych okohybných svalov. 

Limbálna spojovka vytvára asi 3 mm široký prstenec, ktorý obkružuje rohovku. Tu je 

spojovka pevne spojená so spodinou a epitel spojovky prechádza do epitelu rohovky.  Na 
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okraji rohovky (limbus) sa spája spojovkové a episklerálne tkanivo a obe prechádzajú bez 

presného ohraničenia do strómy rohovky. 

 

1.1.4 Histologická stavba spojovky 

 

Mikroskopicky konjunktíva pozostáva z epitelu a strómy – vlastného tkaniva spojovky. Epitel 

se skladá z 2 – 5 vrstiev buniek nasadajúcich na bazálnu membránu. Spodné vrstvy buniek sú 

kubického tvaru, horné vrstvy sa oplošťujú a získavajú polyedrický tvar. V marginálnej 

oblasti je epitel skvamózny vrstevnatý a obsahuje menšie množstvo pohárikových buniek. S 

približovaním k tarzu sa stenšuje, v orbitálnej oblasti je o niečo hrubší a s väčším počtom 

pohárikových buniek. Keratinizuje len za stavu chronickej suchosti. Najhrubší je epitel vo 

fornixe, avšak väzivo je tu najredšie a obsahuje mnoho lymfatických uzlíkov. 

Vlastná spojovka – stróma (substantia propria / submucosa conjunctivalis) je tvorená hojne 

vaskularizovým pojivovým tkanivom s vysokou hydratáciou a má rozdielnu skladbu podľa 

toho, kde sa nachádza. 

Povrchovú vrstvu strómy tvorí lymfatické a spodnú vrstvu fibrózne tkanivo. Obsahuje 

početné lymfatické bunky tvoriace na hornom okraji tarzu malé lymfatické uzlíky. Pri 

chronických zápaloch sa ich počet a veľkosť zväčšuje a vtedy sa stávajú makroskopicky 

viditeľné ako lymfatické folikuly. 

Spojovka má obrovský antiinfekčný potenciál, pretože obsahuje početné mastocyty 

(6000/mm3), lymfocyty, plazmatické bunky a neutrofily. Obsahuje mukózne Becherove 

bunky, ktoré behom svojho sťahovania na povrch spojovky zväčšujú svoj objem a pukajú. Ich 

produkt, mucín, sa týmto vyprázdňuje na povrch spojovky. Ak je ich činnosť porušená, 

dochádza k osychaniu spojovky a predných partií oka aj napriek tomu, že je činnosť slzných 

žliaz neporušená. 

V spojovke sa nachádzajú akcesórne slzné žliazky – Wolfringove a Krauseho, uložené  vo 

fornixoch hlboko v stróme spojovky. Podieľajú sa na tvorbe vodnej zložky slzného filmu. 

Okrem nich sú v spojovke prítomné aj Henleove (konjunktiválne krypty s funkciou mazových 

žliazok) a Manzonove žliazky (nepravé žľazy vytvárané len štruktúrou epitelu). 

Fibrózna vrstva spojovky obsahuje kolagénne a elastické vlákna, ktorými sa spája v bulbárnej 

časti s Tenonovou membránou, ďalej spojovkové cievy, nervy a Krauseho žľazy. Je hrubšia 

ako lymfatická vrstva vo všetkých častiach spojovky okrem tarzálnej, pretože tam 

konjunktíva pevne adheruje na tarzálnu platničku. 
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1.1.5 Cievne a nervové zásobenie spojovky 

 

Spojovka je cievne zásobovaná z dvoch zdrojov: z mihalnicových artérií (koncové vetvy a. 

ophtalmica a a. facialis) a z predných ciliárnych artérií (aa. ciliares anteriores).  

Mihalnicové artérie vytvárajú na mihalnici marginálny a periférny arteriálny oblúk, z ktorých 

vystupujú vetvičky do tarzu, do horného a dolného fornixu a ako zadné spojovkové artérie 

(aa. conjunctivales posteriores) zásobujú celú spojovku očnej gule takmer až k limbu. 

Predné ciliárne artérie prichádzajú z okohybných svalov, z ktorých odstupujú tesne pred ich 

zaborením do steny očnej gule. Prebiehajú ako predné spojovkové artérie (aa. conjunctivales 

anteriores) k rohovkovému okraju, kde sa spájajú so zadnými spojovkovými artériami a 

vytvárajú súbežne s limbom prebiehajúci perikorneálny plexus.  

Povrchové a hlboké spojovkové artérie sa spájajú početnými anastomózami a vzniká hustá 

arteriálna sieť, z ktorej odstupujúce konečné kapilárne kľučky sú na okraji rohovky často bez 

krvnej náplne. To spôsobuje, že vo fyziologických podmienkach nie sú viditeľné, ale za 

patologických okolností ich červeň zreteľne vystupuje.  

Vény spojovky sú početnejšie než tepny, krv je odvádzaná do v. ophtalmica superior et 

inferior. Vény v oblasti limbu vytvárajú spojky s vénami okohybných svalov. V spojovke sú 

hodne zastúpené aj lymfatické cievy, ktoré odvádzajú lymfu z oboch očných kútikov do 

lymfatických uzlín v oblasti ucha.  

Nervové zásobenie spojovky je zabezpečené senzitívnymi a sympatickými nervovými 

vláknami. Senzitívne vlákna sú vetvami I. a II. vetvy n. trigemini. Najväčšia časť spojovky je 

inervovaná vetvami n. nasociliaris, n. lacrimalis a n. infraorbitalis, čo sú vetvy druhej vetvy n. 

trigeminus. Z prvej vetvy n. trigeminus sa na inervácii zúčastňuje n. ophtalmicus. Nervové 

vlákna vytvárajú v spojovke rozsiahlu sieť a končia voľnými paličkovitými nervovými 

zakončeniami, ktoré sú najpočetnejšie zastúpené v oblasti limbu. Priebeh nervových vláken 

sleduje priebeh ciev. Sympatické vlákna sa dostávajú do spojovky pozdĺž ciev, ktorých 

vazomotoriku riadia. 

 

1.1.6 Obsah spojovkového vaku 

 

Spojovkový vak vypĺňajú slzy, ktoré pokrývajú povrch spojovky a rohovky, pričom vytvárajú 

„slzný film“. Jeho funkciou je mechanická a imunologická ochrana povrchového epitelu 

rohovky. Slzný film tvorí vlastne rezervoár, ktorý popri tom, že chráni (navlhčuje) povrch 

rohovky a spojovky je súčasne aj prvou, tzv. slznou bariérou pre lieky aplikované do 
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spojovkového vaku. Slzný film hrúbky asi 7 – 8 µm má tri hlavné vrstvy, ktoré na seba 

plynulo naväzujú: 

- olejová (predná lipidová) vrstva: je hrubá asi 0,1 µm. Vzniká sekréciou lipidov 

meibomskými žliazkami a jej funkciou je zabrániť odparovaniu vodnej zložky slzného 

filmu,  

- vodná vrstva je najhrubšia – približne 6 µm a je tvorená sekréciou akcesórnych 

slzných žliaz uložených v spojovke (bazálna sekrécia). Na reflexnom slzení sa podieľa 

palpebrálna a orbitálna časť slznej žľazy. Vo vodnej frakcii slzného filmu sa 

nachádzajú imunologicky aktívne látky, najmä imunoglobulíny IgA, IgG, IgM, IgE, 

lyzozým, prealbumín a ceruloplazmín, laktoferín, produkty degranulácie žírnych 

buniek a rastové faktory. 

- mucínová vrstva je asi 0,02 – 0,05 µm hrubá a nalieha na bunky epitelu spojovky resp. 

rohovky. Produkujú ju pohárikovité bunky uložené v spojovke. Znižuje povrchové 

napätie a umožňuje prilnutie vodnej zložky slzného filmu na hydrofóbny povrch 

epitelu rohovky.  

Novšie boli zistená aj dve veľmi tenké „medzivrstvy“: lipido-mucinová a vodno-mucínová.  

Slzný film je zásadným miestom, kde lieky aplikované do spojovkového vaku udržia a účinná 

látka v nich obsiahnutá sa v slznom filme ihneď rozriedí. Pre dosiahnutie liečebného efektu 

akýkoľvek liek, aplikovaný do spojovkového vaku musí byť rozpustný v lipidoch resp. aj vo 

vode (t. j. má byť „amfoterný“),  len tak sa môže plne prejaviť cielený liečebný efekt. Súčasne 

stabilita a funkcie slzného filmu sú výrazne ovplyvnené aplikovanými liekmi. 

 

1.2 ZÁKLADNÁ SYMPTOMATOLÓGIA PRI OCHRENIACH SPOJOVKY 

 

Základná symptomatológia je závislá od etiológie a nie vždy musí byť rovnaká. 

Hyperémia (prekrvenie) sa prejaví typickým tehlovočerveným sfarbením spojovky, pri 

ktorom sú dilatované cievy subepiteliálneho plexu spojovky. Rozšírené cievy sa pohybujú 

spolu so spojovkou. Najvýraznejšie prekrvenie sa nachádza v oblasti tarzálnej spojovky a 

prechodného záhybu, na spojovke očnej gule smerom k limbu je menej výrazné. Je to 

zapríčinené tým, že okolo limbu je už v podstate len kapilárna sieť. V stenách kapilár sa 

Anenachádza svalovina a preto sa nerozširujú. Pri niektorých zápalových reakciách sa môžu v 

spojovke zistiť aj hemorágie (sufúzie, ekchymózy), ktoré sa môžu chybne hodnotiť ako 

hyperémia.  
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Edém spôsobuje na tarzálnej spojovke zhrubnutie a zamatový lesk. V dôsledku edému ubúda 

priesvitnosť tarzálnej spojovky a nie je vidno ani tarzálne Meibomove žľazy. Edém môže 

spôsobovať rôzne veľké nadvihnutie bulbárnej spojovky, môže vytvárať až chaotický prolaps 

z mihalnicovej štrbiny (chemóza).  

Sekrécia závisí od etiológie zápalu. Môže byť vodnatá-hlienovitá, hlienovo-hnisavá, hnisavá 

(obr. 2) až v zmysle masívneho hnisotoku, prípadne aj hemoragická. Počas spánku môže 

hnisavý alebo hlienovo-hnisavý sekrét zlepiť pacientovi riasy hornej a dolnej mihalnice. Preto 

pacient ráno môže len s námahou otvoriť oči (zvyčajne až s pomocou prstov). Pri nižšej 

hlienovitej sekrécii sa môžu v kútikoch očí tvoriť karpiny. Niekedy je sekrét spenený a môže 

vytvárať až pablany.  

Pri niektorých typoch konjunktivitíd sa môžu vytvárať drobné uzlíky, niekedy dokonca až 

splývajú do hypertrofických granulácii (papilárne hypertrofie). 

 

 
Obr. 2 Hnisavý sekrét v spojovkovom vaku ako jeden zo symptómov pri ochoreniach spojovky  
 

Bolesť pociťovaná pacientmi je veľmi rozmanitá. Prevažne sa prejavuje ako pichanie, pálenie 

alebo pocit cudzieho telesa. Tieto pocity sú lokalizované prednostne do predného segmentu 

očnej gule.  

Spolu s morfologickými zmenami môže sa prejaviť aj funkčná porucha v zmysle hmlistého 

videnia. Medzi najčastejšie príčiny patrí zvýšené slzenie (epiphora), svetloplachosť až 

blefarospazmus, ale najmä sekrét na povrchu spojovky. Tieto poruchy majú charakter 

dočasných a sú odstránené alebo zmiernené pri žmurkaní. 

 



 15

Pseudomembrány a membrány sú tvorené koagulovaným exsudátom adherujúcim k epitelu 

spojovky postihnutej zápalovou reakciou. Pseudomembránu je možné mechanicky odstrániť, 

bez toho, aby sme poškodili epitel spojovky. Vyskytujú sa u závažných adenovírusových 

infekcií, gonokokových zápalov a autoimunitnej konjunktivitídy. Membrány vytvára zápalový 

exsudát, ktorý preniká povrchovou vrstvou spojovkového epitelu. Odstránenie membrány 

vedie k natrhnutiu membrány spolu s krvácaním. Membrány nachádzame u infekcií 

spôsobených beta-hemolytickými streptokokmi a difterických postihnutiach.  

 

Lymfadenopatia je výraznou diagnostickou známkou pri zápalovej etiológii. Lymfatickú 

drenáž zabezpečujú preaurikulárne a submandibulárne uzliny. 

 

Pannus vzniká ako vrastanie ciev zo spojovky medzi Bowmanov membránu a epitel rohovky 

pozdĺž horných kvadrantov rohovky (typicky pre trachóm). 

 

1.3 VYŠETROVACIE METÓDY SPOJOVKY 

 

Primárne očné vyšetrenie zahŕňa meranie zrakovej ostrosti, vonkajšiu prehliadku a vyšetrenie 

v sústredenom bočnom fokálnom svetle, ako aj pomocou binokulárneho mikroskopu a 

štrbinovej lampy. Pri vyšetrení sa hodnotí stav bulbárnej a tarzálnej spojovky a prechodných 

rias. Najčastejšie a najdôležitejšie klinické príznaky pre jednotlivé typy konjunktivitíd sú 

uvedené v predchádzajúcej kapitole. Vonkajšia obhliadka by sa mala zamerať na tieto 

symptómy: 

• regionálna lymfadenopatia, najmä preaurikulárna 

• koža: príznaky alergických, autoimunitných a iných ochorení 

• abnormality mihalníc a adnexov: opuch, začervenanie, voľnosť, ulcerácie, noduly, 

ekchymózy 

• spojovka: prítomnosť sekrécie a charakter „injekcie“ (povrchová), hemorágia pod 

spojovku, chemóza, zjazvenie, symblepharon. 

Niektoré prípady konjunktivitíd môžu byť diagnostikované na základe anamnézy a 

fyzikálneho vyšetrenia (napr. vírusové konjunktivitídy pri infekcii horného dýchacieho 

traktu). V iných prípadoch sú však potrebné ďalšie diagnostické výkony. Kultivácie sú 

indikované vo všetkých prípadoch kde je podozrenie na konjunktivitídu (zvlásť u 

novorodencov). Bakteriálne kultivácie sú nevyhnutné v prípadoch opakovaných, závažných a 
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chronických purulentných konjunktivitíd vo všetkých vekových kategóriách a v prípadoch, 

kde nedochádza k zlepšeniu aj napriek podanej liečbe.  

Laboratórne vyšetrenie spojovky. Pri podozrení na zápalové procesy prebiehajúce v 

spojovke vykonávame výter zo spojovkového vaku pomocou špeciálnych setov na odber 

mikrobiologického materiálu. Kultivačné vyšetrenie má význam pri podozrení na bakteriálne, 

vírusové, mykotické a chlamýdiové postihnutie spojovky pred nasadením cielenej liečby. 

Cytologické vyšetrenie spojovkového epitelu nanesením na sklíčko a následným farbením 

podľa Giemsy a Grama prináša dôležité informácie o etiológii zápalu spojovky. DNA 

diagnostika pomocou PCR dovoľuje rýchlo určiť špecifickú DNA etiologického agens 

pomocou porovnávania špecifických úsekov DNA odobraných zo vzorky a komerčného setu. 

Vzorka je odoberaná pomocou odtlačkovou metódou mikropipetou s tampónom s nasatím 

50µl sĺz a je uchovávaná v prepravnom médiu pri pokojovej teplote.  

Pôdy používané na izoláciu baktérií: Medzi najdôležitejšie kultivačné pôdy používané na 

bakteriálnu izoláciu v oftalmológii patria 5 % ovčí krvný agar, čokoládový agar a agar 

manitol soľ. Väčšina baktérií môže byť dokázaná na 5 % ovčom krvnom agare. Čokoládový 

agar je nutný pri izolácii rodu Haemophilus a niektorých variant rodu Streptococcus, ktorí sú 

častými patogénmi pri konjuntivitíde a keratitíde. Neisseria gonorrhoeae vyžaduje čokoládový 

agar. Agar manitol soľ, ak je dostupný, je nápomocný pre mikrobiológov pri rýchlej 

identifikácii izolátov stafylokokov. Anaeróbne baktérie patria medzi zriedkavé očné patogény. 

Keď má ošetrujúci lekár podozrenie na nezvyčajný patogén (anaeróbne baktérie, 

mykobaktérie, nocardia, atď.), mal by sa dohodnúť s laboratóriom na tom, aby boli použité 

vhodné pôdy na kultiváciu. 

 

Diagnostika bakteriálnej infekcie: Odber vzoriek pri konjunktivitíde a blefaritíde: vzorky 

(výtery zo spojovkového vaku) od pacientov s konjunktivitídou alebo blefaritídou sú 

jednoducho odoberané s mäkkým hrotom odberového tampónu (napr.: vata, syntetické 

materiály alebo kalcium alginát tampóny). Pred odberom sú mäkké hroty odberového 

tampónu navlhčené laboratórne zabezpečeným bujónom, ale ľubovoľné sterilné médium by 

malo stačiť. Mnohí oční lekári používajú lokálne anestetikum, pred získaním vzorky, toto pri 

odbre sekrétu u pacientov so symptómami konjunktivitídy alebo blefaritídy nie je nutné. Na 

dané lokálne anestetikum sa môže zriedkavo objaviť aj alergická reakcia. Všetci pacienti by 

mali byť poučení o škodlivosti trenia si svojich znecitlivených očí a o zničujúcich dôsledkoch 

opakovanej instilácie týchto anestetík na bolesť.  
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Krúživým pohybom sa obtrie sterilná časť odberového tampónu o sliznicu spojovky po 

odtiahnutí mihalnice od povrchu očnej gule. Tampón s odobratou vzorkou sa uloží do 

sterilného transportného systému (skúmavka s pôdou Amies, alebo bez pôdy). V 

transportnom médiu sa uchováva pri teplote + 22 °C. Bez transportného média + 4 °C. V 

transportnom médiu mikroorganizmy prežívajú 24 hodín, bez transportného média 3 hodiny.  

Vzorky zo spojovky sú získavané oddialením dolnej mihalnice a  výterom navlhčeným 

odberovým tampónom z dolnej spojovky priloženým približne 5 sekúnd bez dotýkania sa 

okraju mihalnice. Vzorky z okrajov mihalníc sú odoberané podobným spôsobom, 

aplikovaním navlhčeného odberového materiálu na riasy a okraje mihalníc na hornej a dolnej 

strane. Dobrým praktickým postupom je odobrať kultúry zo spojovky a mihalníc z oboch očí 

aj v prípade iba ak jedno oko je symptomatické. Materiál zo spojovky a mihalníc môže byť 

nanesený na rovnaký agar, avšak laboratórium musí byť schopné rozoznať medzi 

jednotlivými vzorkami. Je dôležité, aby boli rozlíšené vzorky z pravého a ľavého oka.  

 

Diagnostika vírusov. Vírusové kultúry nie sú súčasťou bežnej diagnostiky. Je možné použiť 

rýchly a v ambulancii dostupný imunodiagnostický test na antigény na diagnostiku 

adenovírusov. Najnovšie diagnostické testy majú senzitivitu medzi 85 % až 93 % a špecificitu 

medzi 96 % až 99 %. Immunodiagnostické testy môžu byť dostupné aj na iné typy vírusov, 

ale nie sú schválené na očné vzorky. Je možné využiť PCR na diagnostiku vírusovej DNA, 

dané využitie závisí od laboratórií.  

Everzia hornej mihalnice je nutná pre posúdenie stavu tarzálnej spojovky a je dôležitým 

manévrom pri podozrení na prítomnosť cudzieho telesa. Pacienta pri vyšetrení požiadame o 

pohľad nadol. Okraj mihalnice chytíme medzi prsty a ťahom smerom nadol a súčasným 

miernym odvracaním mihalnice od bulbu cez okraj tarzálnej platničky vyšetrujeme spojovku. 

Môžeme si dopomôcť ľahkým tlakom sklenenej tyčinky transpalpebrálne na horný okraj 

tarzálnej platničky. Pri podozrení na prítomnosť cudzieho telesa v hĺbke prechodnej riasy 

hornej mihalnice spravíme tzv. dvojitú everziu (použitím tzv. Desmarresovej lyžice).  

Farbenie Na-fluoresceínom alebo bengálskou červenou slúži na zistenie prítomnosti mŕtvych 

buniek spojovkového epitelu alebo buniek, ktoré stratili svoj fyziologický mucínový povlak. 

Zobrazia sa ako zelenkavo sfarbené defekty (erózie) spojovkového epitelu. 

 

Probatórna excízia. Biopsia spojovky je prínosom v chronických prípadoch s dlhým 

priebehom konjunktivitíd, u jazviaceho pemfigoidu, skvamóznych lézií a lymfoidných 

nádorov spojovky. 
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1.4 ZÁPALY SPOJOVIEK - KONJUNKTIVITÍDY 

 

Zápaly spojovky – konjunktivitídy patria medzi najčastejšie očné choroby. Príčiny, klinický 

priebeh a následky tejto skupiny ochorení bývajú rozličné. Niektoré formy prebiehajú len s 

minimálnymi subjektívnymi ťažkosťami pre pacienta. Iné môžu skončiť až slepotou. V 

predchádzajúcej kapitole sme uviedli najčastejšie symptómy pre dané ochorenie. Podľa 

priebehu ochorenia rozoznávame hyperakútnu, akútnu, subakútnu a chronickú formu. 

Hyperakútna forma je typická rozvojom príznakov do niekoľkých hodín. Neisseria 

gonorrhoeae je najčastejším pôvodcom hyperakútnej bakteriálnej konjunktivitídy a je 

zvyčajne považovaná za okulogenitálnu formu choroby vyskytujúcu sa u novorodencov alebo 

u sexuálne aktívnej časti populácie. Akútna forma zvyčajne prejaví ako jednostranný proces, 

ktorý vzniká behom hodín až dní. Behom týždňa sa môže rozšíriť aj na druhé oko a netrvá 

dlhšie ako 4 týždne. Pre chronickú formu je typické trvanie dlhšie ako 4 týždne s miernejšími 

klinickými príznakmi trvajúcimi až do odstránenia príčiny. Hraničná forma medzi akútnou a 

chronickou formou sa označuje ako subakútna forma.  

Podľa etiológie delíme konjunktivitídy na infekčné a neinfekčné. Medzi infekčné 

konjunktivitídy patria bakteriálne, vírusové, parazitárne a mykotické. Medzi neinfekčné patria 

alergické a toxoalergické, mechanické, fyzikálne a chemické dráždenie a ochorenia spojené s 

celkovým postihnutím organizmu. 

 

1.4.1 Epidemiológia 

 

Bakteriálna konjunktivitída sa vyskytuje celosvetovo. Odhadovaná incidencia bakteriálnej 

konjunktivitídy v USA je 135 prípadov na 10 000 ľudí ročne. Medzinárodne sa vyskytli 

izolované prípady epidemického výskytu konjunktivitídy, hlavne v oblastiach ťažko 

postihnutých Chlamydia trachomatis, kde mohli spôsobovať až slepotu u 8 % populácie. 

Bakteriálna konjunktivitída sa vyskytuje u všetkých rás, aj keď frekvencia sa môže meniť 

podľa geografických faktorov. Muži a ženy majú rovnakú rezistenciu k bakteriálnej 

konjunktivitíde. Rozdiely u počtu infikovaných môžu odzrkadľovať environmentálne faktory 

a vzorce správania, ako sú napríklad, častejšie nosenie kontaktných šošoviek u žien. Vek hrá 

relevantnú úlohu v prevalencii výskytu bakteriálnych konjunktivitíd. V USA je bakteriálna 

konjunktivitída častejšia u detí než u dospelých. Lekár by mal byť obozretný v prípadoch 

možného prenosu sexuálnou aktivitou alebo u novorodencov pri pôrode, kde môže byť 
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infekcia Neisseria gonorrhoeae alebo Chlamydia trachomatis. Taktné a dôverné odoberanie 

anamnézy sú dôležitou súčasťou vyšetrenia. 

 

1.4.2 Neinfekčné zápaly spojoviek 

 

Jednou z najčastejších prejavov zápalu spojoviek je tzv katarálny zápal spojovky 

(conjunctivitis catarrhalis), starší názov katar spojovky. Etiológia tohto ochorenia je rôzna, 

môžu ho zapríčiniť rôzne mechanické, fyzikálne a chemické vplyvy, prachové zrniečka 

rozvírené pri prúdení vzduchu napr. v klimatizovaných priestoroch ale aj nekorigované 

refrakčné chyby a aj niektoré menej virulentné baktérie a vírusy. Postihnutí pacienti začnú 

sĺziť, sťažujú sa na pocit rezania v očiach a na svetloplachosť. Na spojovke je hyperémia, v 

spojovkovom vaku je serózny ev. sérofibrózny sekrét, ktorý vytvára v kútiku oka karpiny. 

Katarálny zápal odznieva zvyčajne 3 – 6 dní po odstránení príčiny, dakedy však prechádza do 

chronickej formy. 

V rámci liečby neinfekčných konjunktivitíd treba predovšetkým odstrániť všetky činitele, 

ktoré pôsobia ako dráždidlá. Do spojovkového vaku aplikujeme dezinfekčné kvapky (napr. O-

Septonex, 3% bórovú vodu).Niekedy pomôžu aj studené obklady. 

  

1.4.3 Bakteriálne konjuktivitídy 

 

Najčastejšie na jar alebo zimu sa vyskytuje jednostranný, behom niekoľko hodín vznikajúci, 

zápal spojoviek s hlienovo-hnisavou sekréciou, prekrvením spojovky a opuchom mihalníc. V 

priebehu 1 – 2 dní býva infikované aj druhé oko. Tvorí asi 5 % všetkých konjunktivitíd.  

Conjunctivitis purulenta (obr. 3). Hnisavé zápaly spojoviek sú vyvolané rôznymi druhmi 

baktérií. Najčastejšie sú to stafylokoky, streptokoky a pneumokoky. Gramnegatívne baktérie 

(Escherichia coli, Haemophilus duplex, Proteus mirabilis) spôsobujú chronický zápal 

spojoviek. Vyvolávateľom sú niekedy aj plesne, prípadne parazity. Príznaky sú podobné ako 

pri iných konjunktivitídach, len sekrécia je hnisavá (respektíve hlienovo-hnisavá pri 

chronických zápalových procesoch). Pri prvom vyšetrení treba odobrať ster zo sekrétu v 

spojovkovom vaku na kultiváciu a zistenie citlivosti mikrobiálnych kmeňov na antibiotiká. 

Liečba zahŕňa lokálnu aplikáciu širokospektrálnych antibiotík do spojovkového vaku. 

Štandardným prípravkom u nás je liek s obsahom bacitracínu a neomycínu: Ung. O-

Framykoin (podáva sa každé 2 – 3 hodiny). Po začatí liečby výber antibiotík v prípade 

potreby spresníme podľa kultivácie a citlivosti. Niekedy kombinujeme antibiotiká v masti s 
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kvapkami. K antibiotiku v masti sa zvyčajne pripájajú kvapky s dezinfekčným, respektíve 

adstringentným účinkom (na odplavenie sekrétu a umožnenie pôsobenia antibiotika priamo na 

povrch bulbu). Liečbu hnisavých konjunktivitíd ordinujeme vždy ešte 3 dni po vymiznutí 

hnisavého sekrétu. Hyperakútna bakteriálna konjunktivitída je infekcia spôsobená Neisseria 

gonorrhoeae a Neisseria meningitidis. Hnisavá konjunktivitída zapríčinená kvapavkovou 

infekciou (Neisseria gonorrhoeae) sa najčastejšie zisťuje o novorodencov (ophthalmia 

neonatorum) a aj u dospelých. U novorodencov vzniká zanesením infekcie do spojovkového 

vaku obidvoch očí počas pôrodu z infikovaných pôrodných ciest matky. U dospelých ide 

zvyčajne o jednostranný výskyt spôsobený zanesením infekčného materiálu priamo 

znečistenými prstami. 

Príznaky: Inkubačný čas je 1 – 3 dni, ochorenie prebieha v 3 štádiách: 

1. po uplynutí inkubačného času vznikajú u novorodencov veľmi prudké príznaky 

akútnej konjunktivitídy: mihalnice sú silne edematózne, tvrdé, takže mihalnicová 

štrbina sa dá ťažko otvoriť (štádium infiltrácie), spojovka je prekrvená, nezvyčajne 

výrazná chemóza často spôsobuje, že spojovka sa preklenuje cez limbus na rohovku a 

prolabuje aj z mihalnicovej štrbiny. Tvoriaci sa sangvinolentný sekrét spočiatku 

typicky pripomína „vodu z mäsa“. 

2. v priebehu ďalších dní sa sangvinolentný sekrét rýchlo mení na hnisavý, ktorý sa 

vytvára vo veľkom množstve, mihalnice zmäknú, sú poddajné, toto štádium (štádium 

hnisotoku) trvá 1 – 2 týždne. Ak sa zápalový proces vhodne nelieči, nastupuje štádium 

folikulárnej hypertrofie (3 štádium). 

3. hnisavá sekrécia zoslabne, stáva sa hlienovo-hnisavou, na tarzálnej spojovke a 

spojovke fornixu sa vytvorí vysoká papilárna hypertrofia. Toto štádium trvá niekoľko 

mesiacov a je takmer vždy spojené s komplikáciami. Edém bulbárnej spojovky tlakom 

na limbus sťažuje výživu rohovky kompresiou perilimbálnej siete kapilár. Epitel 

rohovky sa deskvamuje a infekčný agens preniká cez defekt do rohovky, stav rýchlo 

pokračuje do nekrózy, vedúcej k perforácii rohovky a zhnisaniu celého obsahu oka 

(endolftalmitída). 

Kvapavkový zápal spojoviek sa laborátorne potvrdzuje náterom zo sekrétu, v ktorom hľadáme 

intracelulárne a extracelulárne gramnegatívne diplokoky. V súčasnosti sa vyskytuje pomerne 

zriedkavo. Častejšou príčinou vzniku hnisavých konjunktivitíd novorodencov sú 

pneumokokové (i vírusové – Chlamydiaceae) infekcie, ktoré sa však prejavia až týždeň po 

pôrode. Vzhľadom na vážnosť prognózy treba k liečbe pristupovať veľmi zodpovedne. 

Dezinfekčnými roztokmi odstraňujeme sekrét a uvoľňujeme priestor pre aplikáciu antibiotík: 
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zásadne podávame penicilín – kvapky v koncentrácii 100 000 j./ml (každých 10 – 15 minút) s 

prípadným doplnením gentamycínu každé 2 hodiny. Ak sa potvrdí, že ochorenie vyvolali 

Neisérie, aplikujeme penicilín aj celkovo (v spolupráci s pediatrom). Zdravé oko (u 

dospelých) chránime obväzom s hodinovým sklíčkom. Pri vzniku rohovkových komplikácií 

ordinujeme aj mydriatiká.  

Prevencia. Každému novorodencovi treba ihneď po narodení v zmysle tzv. kredeizácie (podľa 

francúzskeho lekará Crédeho) nakvapkať do dolného fornixu spojovkového vaku čerstvý 1 % 

roztok dusičnanu strieborného (respektíve 1 % argentumacetát). Je to profylaxia tohto 

vážneho ochorenia nariadená zákonom. K prevencii patrí aj aktívny boj proti pohlavným 

chorobám (vyšetrenie a liečenia matiek pre pôrodom). Práve vďaka týmto opatreniam je v 

súčasnosti výskyt kvapavkovej konjunktivitídy u nás zriedkavý. Alternatívnu voľbu tvoria 

cefalosporíny druhej a tretej generácie. 

Akútna bakteriálna konjunktivitída: najčastejšími vyvolávateľmi sú Streptococcus 

pneumoniae a pyogenes, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus a Moraxella 

lacunata. Celosvetovo prevláda infekcia Staphylococcus aureus a Haemophilus influenzae, 

ktoré sú dva najčastejšie vykultivované patogény pri akútnej konjunktivitíde. Napriek 

väčšinou benígnemu priebehu infekcie sa rutinne aplikujú lokálne antibiotiká na 

minimalizovanie risku progresie do rohovky s následnou perforáciou. V klinickom obraze je 

typická spojovková injekcia, slzenie a hlienovo-hnisavý sekrét, druhé oko je postihnuté 

behom 1 – 2 dní. Infekciu vyvolanú Streptococcus pneumoniae (obr. 4) sprevádza edém 

mihalníc, spojovkové hemorágie a tvorba membrán na tarzálnej spojovke. Infekcia 

Hemofilom môže viesť k rohovkovým komplikáciám (infiltrácie, vredy). U detí je infekcia 

sprevádzaná alteráciou celkového stavu. Odoznieva v priebehu 10 – 14 dní. Terapia spočíva 

vo výplachu jodpovidonom s riedením 1:16, širokospektrálne antibiotiká každé 2 – 4 hodiny 

lokálne alebo v kvapkách alebo mastičkách po dobu 7 – 10 dní. Celkové podávanie antibiotík 

je nutné u chronickej bakteriálnej konjunktivitídy. 

 

 
Obr. 3 Hnisavá konjunktivitída 
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Chronická bakteriálna konjunktivitída je charakterizovaná relatívne dlhodobým a nie veľmi 

dramatickým priebehom. Najčastejším patogénom je Staphylococcus aureus a baktéria z rodu 

Moraxella. Menej často sú pôvodcami črevné baktérie z rodu Proteus, Escherichia coli a 

Klebsiella pneumoniae a ďalšie. Konjunktivitída je sprevádzaná zápalom mihalníc.  

 

  

 

Obr. 4 Nález v spojovkovom vaku a prednom segmente oka pri konjunktivitíde spôsobenej Streptococcus 
pneumoniae po liečbe antibiotikami jeden deň (vľavo), konjunktivitída spojená so zápalom 
rohovky aj vnútroočných štruktúr pri infekcii Streptococcus agalactiae bez liečby (vpravo) 

 

1.4.4 Vírusové konjunktivitídy 

 

Vírusové konjunktivitídy (obr. 5) patria k najčastejším spojovkovým zápalom. Typické je pre 

ne rýchly nástup, pocit piesku v očiach, serózna až seromucinózna sekrécia, spojovková 

injekcia, edém mihalníc, folikulárna reakcia a preaurikulárna a submandibulárna 

lymfadenopatia. Takmer všetky vírusy môžu spôsobiť folikulárnu konjunktivitídu alebo 

prípadne aj zápalovú reakciu na rohovke. Najčastejším vyvolávajúcim agensom je adenovírus. 

 

 
Obr. 5 Subkonjunktiválna hemorágia pri adenovírusovej konjunktivitíde 
 

Adenovírusová konjunktivitída je vysoko infekčné ochorenie. Prenáša sa predmetmi osobnej 

hygieny, ktoré boli kontaminované alebo respiračným traktom. Zápalový proces trvá tri až 

šesť týždňov a jeho najväčšia nákazlivosť je v prvých desiatich dňoch. Infekcia adenovírusom 

prebieha zvyčajne pod obrazom epidemickej keratokonjunktivitídy alebo 
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faryngokonjunktiválnej horúčky. V klinickom obraze dominuje folikulárny zápal spojovky s 

konjunktiválnou injekciou (obr. 6, 7), seróznou sekréciou a preaurikulárnou lymfadenopatiou. 

  

 

 

Obr. 6 Vírusová konjunktivitída –ústup príznakov, druhý deň po liečbe 
 

 

 

Obr. 7 Nález na prednom segmente oka pri bilaterálnej adenovírusovej konjunktivitíde 
 

Epidemická keratokonjunktivitída nebýva spojená s celkovými príznakmi. Má  spojovkovú  

a rohovkovú fázu a prebieha obyčajne obojstranne, častejšie u dospelých. Rohovková fáza 

prebieha v troch štádiách. Pre prvé štádium je charakteristická keratitis epithelialis punctata, 

ktorá vzniká v prvom týždni choroby. Druhý týždeň sa objavuje keratitis epithelialis profunda 

(druhé štádium). Tieto dve štádiá sú výsledkom priamej toxicity vírusu pri ich replikácii a je v 

nich možný prenos infekcie. Tretí týždeň prebieha pod obrazom keratitis subepithelialis 

nummularis (tretie štádium) s infiltrátami uloženými subepiteliálne a v povrchovej stróme. 

Môžu pretrvávať mesiace až roky a sú prejavom imunitnej reakcie na vírusové antigény v 

rohovke (neskorá hypersenzitivita). V akútnej fáze ochorenia môžeme uľaviť pacientovi 

pomocou chladných obkladov, vazokonstrikcií a krátkodobo steroidmi. Dĺžku zápalu však 

neovplyvníme. Sekundárnej bakteriálnej infekcii predchádzame aplikovaním antibiotík.  

Faryngokonjuktiválna horúčka vzniká častejšie u detí a v súvislosti s infekciou horných 

dýchacích ciest s febrilitami. Infekcia má rýchly nástup. Typická je folikulárna reakcia, 

preaurikulárna lymfadenopatia a keratitis epithelialis punctata s nálezom pseudomembrán a 

petechií u ťažkých prípadov. Terapia je rovnaká ako u epidemickej keratokonjunktivitídy. 
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Chorého treba poučiť o prevencii prenosu infekcie, správnych hygienických návykoch a 

nutnosti používania jednorazových prostriedkov dennej hygieny.  

Akútna hemoragická konjunktivitída je vysoko infekčné ochorenie spôsobené enterovírusmi. 

V klinickom obraze dominuje chemóza spojovky, hlienovo-hnisavá sekrécia a bolestivé 

zdurenie preaurikulárnych uzlín. Na rohovke je nález podobný ako pri epidemickej 

keratokonjunktivitíde. Ochorenie je sprevádzané malátnosťou a zápalom horných dýchacích 

ciest. Odoznie do 12 dní. Terapia býva symptomatická.  

Herpes simplex vírus konjunktivitída je spôsobená vírusmi HSV1 a HSV2. Zápal prebieha 

väčšinou klinicky pod obrazom jednostrannej, často recidivujúcej blefarokonjunktivitídy s 

vezikulami na mihalnici, folikulárnou reakciou spojovky a lymfadenopatiou (citlivosť až 

zväčšenie preaurikulárnych uzlín). Väčšina pacientov má súčasne dendritickú léziu rohovky 

alebo keratitis punctata. Diagnózu môžeme stanoviť klinicky podľa typu lézií alebo detekciou 

vírusového antigénu. U väčšiny pacientov toto ochorenie zostane nediagnostikované. Býva aj 

znížená citlivosť rohovky. V terapii je možné uplatniť virostatiká buď v kvapkách alebo 

lokálne v mastiach. Pri opakovaných prípadoch infekcie, s postihnutím rohovky a uvey sa 

virostatiká podávajú celkovo. Steroidy sú kontraindikované. Molluscum contangiosum je 

šedobelavý papulózny útvar na okraji mihalníc, ktorý môže viesť k chronickému zápalu 

spojoviek. Pôvodcom je poxvírus.  

Chlamýdiové konjunktivitídy sú spôsobené chlamýdiami, intracelulárne žijúcimi 

organizmami, ktoré tvoria prechod medzi vírusmi a baktériami. Veľké percento infekcií je  

spôsobené Chlamydia trachomatis, ktorá zodpovedá za najčastejšie očné zápaly na svete a 

nimi spôsobenú slepotu. U chlamýdií rozlišujeme rôzne sérotypy kde, sérotyp A-C je 

zodpovedný za vznik trachómu a sérotyp D-K za inkluzívnu konjunktivitídu dospelých. 

Okrem zápalovej reakcie očí spôsobujú chlamýdie rôzne iné prejavy ako sú uretritída, 

salpingitída a iné. 

 

Trachóm (keratoconjunctivitis trachomatosa) - už názov tohto ochorenia poukazuje na 

charakteristiku, ktorá spočíva v tvorbe zŕn, hypertrofie spojovky v súvislosti s trachómom v 

celom rozsahu spojovky, teda aj na bulbárnej, prípadne aj na karunkule. Je najčastejšou 

príčinou slepoty v krajinách rozvojového sveta. Uvádza sa že na svete je týmto infekčným 

ochorením postihnutých viacej ako 400 miliónov ľudí. Endemický výskyt je v oblasti 

Stredozemného mora v arabských krajinách, v krajinách Blízkeho a Ďalekého východu, v 

Južnej Amerike a v menšej miere aj v krajinách južnej Európy. U nás sa toto ochorenie 

vyskytuje iba zriedkavo (najmä v spojení s globálnym cestovným ruchom). Kolónie 
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chlamýdií sa zisťujú v bunkách epitelu spojovky ako inklúzie, lokalizované v cytoplazme 

okolo jadra (Halberstädterove Prowazekove inkluzívne telieska). Prenos je spôsobený 

priamym kontaktom alebo sa na prenose môžu podieľať aj vektory ako sú napríklad muchy. 

Trachóm sa u jedného jedinca môže opakovať, vzhľadom na to, že po prekonanej infekcii 

nedochádza k rozvoju aktívnej imunitnej ochrane. Klinicky sa zápalov proces začne 

prejavovať okolo 5 dňa po inokulácii. Pacient má pocit cudzieho telesa v oku, s tvorbou 

folikúl na spojovkách obojstranne a  s hlienovo-hnisavým sekrétom. K jazveniu dochádza po 

opakovaných infekciách. Trachóm klasifikácia WHO zaraďuje do 3 klinických foriem: 

1. sporadický trachóm (TRS) 

2. trachóm s ťažkým priebehom po reinfekcii (TRG) – zapríčiňuje vznik slepoty 

3. hyperplastický trachóm (TRH) 

Priebeh trachómu má niekoľko štádií. Podozrenie na trachóm (Trachoma dubium) máme pri 

nejasných klinických príznakoch (v endemickej oblasti). V rozsahu tarzálnej spojovky 

nachádzame počiatočné znaky zápalovej reakcie s ľahkou hyperémiou a mierne vyznačenou 

infiltráciou a hypertrofiou, avšak bez folikulov. V prvom štádiu trachómu nachádzame na 

hyperemickej a infiltrovanej spojovke mihalníc aj mimo tarzálnej spojovky typické uzlíčky o 

veľkosti 1 – 3mm s huspeninovým žltkastým obsahom. Je prítomná aj papilárna hypertrofia. 

Popri tom sa môžu na rohovke nachádzať aj príznaky rozvoja jemného trachómového 

pannusu. Je to rozvoj bunkového infiltrátu, sprevádzaného novoutvorenými cievami 

prerastajúcimi zhora medzi epitelom a Bowmanovou membránou rohovky. V druhom štádiu 

je charakteristický nález folikulov na tarzálnej spojovke, v prechodných záhyboch a aj na 

karunkule. Vedľa seba sa môžu nachádzať aj väčšie, aj menšie folikuly (obraz ságových zŕn). 

Niektoré sa zoskupujú a vytvárajú vysoké hrebeňovité papilárne útvary v oblasti prechodných 

záhybov spojovky. Najväčšie uzlíky môžu nie zriedka aj praskať. Po zatlačení na uzlíky sa 

vyprázdni obsah, ktorý je hustej konzistencie a žltobelavej farby. Toto štádiu je najviac 

infekčné. Na rohovke je prítomný plne vyvinutý pannus. Tretie štádium trachómu je typické 

známkami regresie procesu, stále za prítomnosti zápalového procesu. Pri objektívnom 

vyšetrení nachádzame na spojovke na miestach prasknutých uzlíkoch jazvenie, pri súčasnom 

ubúdaní folikulov. V tomto štádiu už trachomatózny pannus regreduje. Podobne ako 

predchádzajúce 2 štádiá tak aj tretie môže trvať až 2 – 3 roky. Sprevádzané môžu byť aj 

periodické príznaky vzplanutia procesu s ďalším výrazným jazvením (obr. 8). Vo štvrtom 

štádiu tohto ochorenia je končiaca fáza jazvenia bez príznakov zápalovej reakcie. Táto fáza sa 

už nevyznačuje tvorbou nových uzlíkov a je pokladaná za neinfekčnú. Výrazné jazvovité 

zmeny sú prítomné v oblasti spojovky hornej mihalnice paralelne s okrajom (Arltova jazva). 
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Toto jazvenie má za následok ohnutie mihalnice smerom dovnútra (entropium) a tým 

spôsobuje rast cílií smerom do rohovky (trichiasis). Následne to mechanicky poškodí povrch 

rohovky, ktorá je v tomto štádiu pre prerastanie trachómového pannusu hrubo jazvovito 

zmenená. Ak chlamýdie pretrvávajú latentne v bunkách epitelu, tak môžu byť po rokoch 

následkom lokálnej aplikácie kortikosteroidov aktivované a vyvolať recidívu.  

Základom diagnostiky trachómu je klinický nález rôzne veľkých folikulov v celom rozsahu 

spojovky (ktoré pri zatlačení praskajú), s miernou sekréciou zo spojovkového vaku. V 

počiatočných štádiách ochorenia pre presiaknutiu spojovky sa vyskytuje pseudoptóza hornej 

mihalnice. Neskôr môže diagnostiku spresniť výskyt papilárnych hypertrofií spojovky, 

jazvenie a prítomnosť trachómového panusu.  

V mikroskopickom náleze sa v epitelových bunkách spojovky pri farbení metódou May – 

Grünwald – Giemsa – Romanovský, resp. Lugolovým roztokom zisťujú intracytoplazmatické 

inklúzie. Diagnózu môžeme potvrdiť komplement fixačnou reakciou a izoláciou Chlamydia 

trachomatis (virologickými metódami). Pri liečbe trachómu kladieme hlavné úsilie na to, aby 

sme v čo najkratšom čase potlačili aktívnosť procesu a premenili jeho infekčný charakter na 

neinfekčný, ktorý nie je nebezpečný pre okolie. Dlhodobé lokálne aplikovanie sulfónamidov 

alebo širokospektrálnych antibiotík z tetracyklínovej rady (napr.: erytromycín) je považované 

za hlavnú formu medikamentóznej liečby. Antibiotiká v 1 % masti aplikujeme do 

spojovkového vaku 5 krát denne a súčasne popri tom robíme aj masáž spojoviek sklenenou 

tyčinkou, čím je urýchlené vyprázdňovanie folikulov. Po začatí správnej liečby sa trachóm 

stáva neinfekčným avšak liečba musí pokračovať ďalej (celková 2 – 3 mesiace, lokálna aj 

viac rokov). Profylaxia hrá významnú úlohu v zabránení šírenia tohto veľmi infekčného 

ochorenia. Výskyt trachómu ako aj ostatných infekčných ochorení oka podlieha povinnému 

hláseniu.  

V endemických oblastiach by mal byť veľký dôraz kladený na osobnú hygienu (dôkladné 

umývanie rúk, používanie vlastných hygienických pomôcok, zákaz chytania očí, 

nepoužívanie spoločnej posteľnej bielizne, prevencia pred infekciou hmyzom, najmä múch a 

pod.). V endemických oblastiach sa liečba môže začať už v štádiu Trachoma dubium. 

Chirurgická úprava jaziev a aplikácia umelých sĺz môžu zlepšiť kvalitu života pacienta. 
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Obr. 8 Zjazvenie tarzálnej platničky pri staršom trachóme 
 

Conjunctivitis paratrachomatosa – paratrachóm. Toto ochorenie sa vyskytuje u detí vo 

forme paratrachoma neonatarum (inkluzórna blenorea novorodencov imitujúca kvapavkový 

zápal spojoviek novorodencov). Vyvolávatelia patria medzi čelaď Chlamydiaceae, ktoré sa 

nachádzajú v močovopohlavných ústrojoch matky, pričom dieťa je infikované počas pôrodu. 

Na rozdiel od kvapavkového zápalu, sa toto ochorenie prejavu neskôr až okolo 6 – 12 dňa po 

pôrode. Liečenie prebieha formou podania širokospektrálnych antibiotík. U dospelých 

prebieha toto ochorenie pod obrazom paratrachoma adultorum (plavárenská konjunktivitída). 

Zdrojom pôvodcu tejto choroby je voda z bazénov kontaminovaná mikroorganizmami z 

čelade Chlamydiaceae z močovopohlavných orgánov človeka. Inkubačná doba trvá 8 – 14 

dní, po ktorých sa vyvíja akútny zápal spojoviek s miernou sekréciou, edémom mihalníc a 

tvorbou početných uzlíkov na spojovkách. Choroba sa prejaví viacej na spojovke dolnej 

mihalnice a dolného prechodného záhybu. V uzlíkoch sa nachádza mnoho lymfocytov, 

plazmatických buniek, eozinofilov a mastocytov. Na rozdiel od trachómu nie je prítomné 

praskanie uzlíkov a ani jazvenie. S používaním chlóru v bazénoch tento zápal vymizol. Pri 

paratrachóme sa aplikujú lokálne širokospektrálne antibiotiká (hlavne z tetracyklínovej rady).  

Konjunktivitídy novorodencov sa vyskytujú v prvých 14 dňoch života a postihujú 1 % 

percento narodených detí. Etiologický agens, ktorý najčastejšie spôsobuje tieto choroby patrí 

do čelade Chlamydiaceae. Menej časté sú gonokokové konjunktivitídy (3 %), ale sú aj 

búrlivejšie a viacej závažné. Vírusové infekcie novorodencov sú vzácne. Nehnisajúce toxické 

zápaly spojovky vznikajú často po pôrode ako reakcia na 1 % dusičnan strieborný, ktorý je 

pre epitel toxický. Vymizne behom 48 hodín. V prevencii konjunktivitíd sa preto u 

novorodencov prestal používať a bol nahradený karbetopendecinom. 

 

1.4.5 Alergické konjunktivitídy 

 

Spojovky sú miestom kde sa často stretávajú antigény s lymfatickým systémom. Prejavujú sa 

svrbením, pálením, epiforou (zvýšené slzenie), edémom mihalníc, a chemózou spojovky, 
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rôznym stupňom papilárnej hypertrofie a seróznou až hlienovou sekréciou. Prevažne je to 

sezónna choroba, prebiehajúca bilaterálne s anamnézou atopických chorôb v rodine (senná 

nádcha, atopický ekzém, astma bronchiale alergicum). Alergická konjunktivitída je zápalovou 

reakciou najčastejšie spôsobenou degranuláciou žírnych buniek, tvorbou komplexu antigén – 

Imunoglobulínu E. Medzi typické symptómy patrí pálenie, svrbenie a epifora, častejšia bledá 

chemotická spojovka ako povrchová injekcia. Kožné testy potvrdia precitlivenosť na 

konkrétny antigén. Rozoznávame: 

1. sezónnu alergickú konjunktivitídu, ktorú vyvolávajú peľové alergény, v jarných 

mesiacoch a v skorých letných obdobiach 

2. celoročnú alergickú konjunktivitídu vyvolanú alergénmi pôsobiacimi celoročne 

(roztoče, a iné). 

V terapii je nutná spolupráca s alergológom a otorinolaryngológom. Po identifikácii antigénu 

spôsobujúceho ťažkosti je nutné jeho vylúčenie. Aplikácia antihistaminík v lokálnej a 

celkovej forme, vazokonstrikčne pôsobiace látky a lokálne pôsobiace steroidy. Dlhodobá 

terapia stabilizátormi žírnych buniek musí byť zavedená pred dobou akútnej exacerbácie. 

Liekové konjunktivitídy majú buď imunologický podklad (I a IV typ precitlivenosti), alebo 

ich spôsobuje priama toxicita preparátu. Zápalový proces môže prebiehať jednostranne aj 

obojstranne, akútne či chronicky, s postihnutím rohovky alebo bez postihnutia rohovky. Na 

tarzálnej a bulbárnej spojovke je konjunktiválna injekcia, folikulárna alebo papilárna reakcia a 

keratitis punctata. U I typu precitlivenosti sa prejaví bezprostredne po aplikácii lieku a u IV 

typu precitlivenosti do 72 hodín. Najčastejšie sú vyvolané aplikáciou antibiotík, mydriatík, 

antiglaukomatikami a konzervačnými látkami očných kolýrií. Stanovenie diagnózy býva 

niekedy veľmi ťažké, treba venovať pozornosť dôkladnému odberu anamnézy. Terapia začína 

vysadením alergénu. Lokálna aplikácia vazokonstriktívnych látok a steroidov krátkodobo 

pomôže zmierniť ťažkosti. 

Vernálna keratokonjunktivitída je obojstranný recidivujúca zápalova reakcia vyskytujúca sa 

najčastejšie v oblasti Stredomoria, ale i v našom podnebnom pásme. Vyskytuje sa prevažne na 

jar, postihuje 2 krát častejšie mužskú populáciu v prvých dvoch dekádach života s anamnézou 

atopie a odoznieva po 5 až 10 rokoch. Klinicky sa rozlišujú typy: 

1. palpebrálna s hypertrofiou papíl na tarzálnej platničke, čo môže viesť k mechanickej 

ptóze mihalnice 

2. limbálnu so žltobelavými infiltrátmi na limbu (Trantasove uzlíky) zložené z 

eozinofilov 

3. zmiešaná forma má znaky obidvoch typov. 



 29

Keratopatia môže mať charakter, erózie, keratitis punctata, vredu, vysychajúceho 

nezmáčavého plaku, ktorý zabraňuje epitelizácii a môže spôsobiť subepiteliálne jazvenie. 

Terapia spočíva v odstránení alergénov a klimatoterapie v horách. Lokálne stabilizátory 

žírnych buniek a v akútnej fáze krátkodobo podávané kortikosteroidy a steroido- 

rezistentných cyklosporín A, celkové podávanie antihistaminík a mukolytík. U ťažkých 

foriem sa aplikujú steroidy subtarzálne. 

Conjunctivitis (keratoconjuctivitis) phlyctenulosa (eczematosa, scrophulosa) je zápal 

spojovky, charakterizovaný flyktenolóznym uzlíkom. Etiológia je alergická. Alergénom môžu 

byť rozličné toxíny baktérií aj rôzne cudzorodé bielkoviny, nielen tuberkulotoxín, ako sa 

donedávna uvádzalo. Ochorenie postihuje väčšinou deti lymfatického habitu, žijúce v zlých 

sociálnych a hygienických podmienkach, pri avitaminózach alebo po ťažkých 

vyčerpávajúcich chorobách.  

Subjektívne sa medzi príznakmi uvádza silná svetloplachosť až blefarospazmus spolu so 

silným slzením. Objektívne popri prekrvení tarzálnej a bulbárnej spojovky sa tvoria typické 

drobné uzlíky na okraji rohovky (tzv. „flyktény“), solitárne i mnohopočetne. Majú veľkosť 

špendlíkovej hlavičky, sivobelavú farbu, sú mierne vyvýšené nad okolie. K uzlíku sa tiahne 

sektorovitá injekcia bulbárnej spojovky. Uzlíky sa skladajú prevažne z lymfocytov a 

eozinofilných leukocytov. Ak nevznikla súčasne aj baktériová infekcia, uzlík sa o niekoľko 

dní premení na jazvičku. Do klinického obrazu patria ragády kože okolo úst. 

V rámci liečby lokálne podávame kortikosteroidy v kvapkách  3 – 4 x denne. Pri vzniku 

rohovkového vredu (defektu) sú však kortikosteroidy kontraindikované! Lokálne je vždy 

potrebné podávať aj mydriatiká. Po vzniku defektu rohovky podávame širokospektrálne ATB 

(napr. O-Framykoin ung.). Popri celkovej liečbe (napr. protituberkulóznej) doporučíme 

úpravu hygienických a sociálnych podmienok, vitamín A + D. 

 

1.4.6 Parazitárne konjunktivitídy 

 

Parazitárne konjunktivitídy sú v našich podmienkach veľmi zriedkavé. Väčšina prípadov 

súvisí s migráciou populácie z južnejších oblastí. Trichinella spiralis spolu so systémovým 

postihnutím vyvoláva zápal spojoviek sprevádzaný chemózou spojovky žltej farby s 

maximom okolo úponov svalov. Onchocerca volvulus vyvoláva zápal s konjuktiválnou 

injekciou a chemózou okolo limbu. Loa Loa vyvoláva zápal spojoviek s chemózou a 

výrazným svrbením. Parazit, pohybujúci sa pod štrbinovou lampou, môže byť viditeľný pod 

spojovkou. Leishmania vyvoláva konjunktivitídu s ulceróznymi granulómami na spojovke a 
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mihalniciach. Zápaly spojoviek môže vyvolať aj Taenia solium. Vajíčka Oestrus a 

Hypoderma bovis spôsobujú ľahšie zápaly spojovky, ak preniknú do spojovkového vaku. 

Phthirius pubis vyvoláva u malých detí a mladých dospelých folikulárnu konjunktivitídu.  

 

1.4.7 Plesňové konjunktivitídy 

 

V našom podnebnom pásme je výskyt plesňových konjunktivitíd zriedkavý. Infekcie sú 

väčšinou v spojení s imunosupresiou alebo poraneniami v prírode. Ich výskyt izolovane je 

vzácny a väčšinou sú sprevádzané mykotickou keratitídou alebo mykotickou kanalikulitídou. 

Medzi vyvolávateľov sa radia rody Candida a Cryptococcus, v južnejších oblastiach rody 

Fusarium a Aspergillus. Klinické prejavy zahŕňajú sivé, často satelitné ložiská s neostrými 

okrajmi prominujúcimi nad niveau epitelu. Môžu byť prítomné aj plesňové vlákna. V prvých 

fázach je jedinou známkou pocit diskomfortu v oku. Spolu s ťažším postihnutím rohovky a 

uvey pribúda zmiešaná injekcia očnej gule a hypopyon. Diagnostický záver môže byť 

potvrdený pomocou farbenia podľa Grama a Giemsy alebo kultiváciou na pôdach (agar, 

Sabouraudova pôda), v úvahu pripadá biopsia a histologické vyšetrenie. V terapii sa uplatňuje 

lokálne (5 % natamycín) a systémové antimykotiká (ketokonazol, flukonazol). Výplachy oka 

jódpovidonom 4 – 6 krát denne v riedení 1:16. 

 

1.4.8 Ostatné zápalové procesy spojovky (súvisiace s kožnými a inými ochoreniami) 

 

Keratoconjunctivitis e rosacea je chronické ochorenie prevažne stredného a vyššieho veku 

spojené dilatáciou tvárových ciev. Etiológia a patogenéza nie je jasná. Zmeny nastávajú s 

menopauzou, vazodilatačnou liečbou a nadmernou spotrebou kávy a alkoholu. Klinicky 

rozoznávame 4 štádiá. Na očiach prebieha pod obrazom chronického, na liečbu 

nereagujúceho, zápalu spojoviek spoločne s blefaritídou a keratitídou. Postupne môže dôjsť 

ku vzniku subepiteliálnej fibrózy a tvorbe symblefarónov. Diagnózu stanovujeme pomocou 

klinického obrazu a v diferenciálnej diagnostike zohráva dôležitú úlohu biopsia spojovky a 

imunohistologické odlíšenie od iných foriem jazviacich konjunktivitíd. V terapii využívame 

celkové podávanie antibiotík (tetracyklín 1 g denne v 4 dávkach 1 – 2 týždne, potom 0,5g 

denne v 2 dávkach 2 – 3 mesiace). Lokálna liečba steroidmi a ani perforačná keratoplastika tu 

nemajú dobrú prognózu.  

Keratoconjunctivitis limbalis superior je zriedkavo sa vyskytujúce sa ochorenie postihujúce 

dospelé ženy. Etiológia a patogenéza nie je celkom jasná, ale dáva sa do súvisu s dysfunkciou 
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štítnej žľazy. Symptómy tvoria slzenie, fotofóbia až blefarospazmus. Ochorenie prebieha 

obojstranne s papilárnou hypertrofiou a zhrubnutím spojovky v horných kvadrantoch. Limbus 

je navalitý a u polovici chorých je v hornej polovici rohovky keratitis punctata alebo 

filamentosa. Diagnóza: spojovka sa bodkovito zafarbuje Na-fluoresceínom alebo bengálskou 

červenou a popri tom je znížená tvorba sĺz. Do úvahy spadá aj vyšetrenie štítnej žľazy. 

Terapia: opakovaná kauterizácia spojovky 0,5 % – 1,0 % roztokom dusičnanu strieborného, 

tepelná kauterizácia a resekcia spojovky.  

Atopická keratokonjunktivitída je veľmi závažné ochorenie postihujúce mladých dospelých 

s atopickou dermatitídou. Ochorenie sa vyskytuje celoročne a nie je viazané na žiadne ročné 

obdobie, je sprevádzané silným svrbením, pálením a silnou sekréciou. Koža mihalníc je 

fialová s ragádami a exkoriáciami na kútikoch a papilárnou hypertrofiou na oboch 

mihalniciach. U väčšiny ľudí táto choroba odoznie sama od seba. U malého percenta 

postihnutých prechádza do chronickej jazviacej konjunktivitídy s keratinizáciou okrajom 

mihalníc, prerastania panusu a tvorbou symblefár. V bioptickom náleze prevládajú 

eozinofilné granulocyty a žírne bunky. V sére a v slzách je zvýšená hladina Imunoglobulínu 

E. Terapia je podobná ako u vernálnej keratokonjunktivitídy. V akútnych stavoch pomáha 

lokálna aplikácia steroidov.  

Gigantopapilárna konjunktivitída sa často vyskytuje u nositeľov kontaktných šošoviek, ako 

reakcia na chronické dráždenie a alergická reakcia na materiál a proteínové depozity šošoviek. 

Typická je anamnéza svrbenia a dráždivého pocitu v oku sprevádzaná hlienovou sekréciou s 

papilárnou reakciou na tarzálnej spojovke hornej mihalnice. Veľkosť papíl sa môže 

pohybovať medzi 0,2 až 2,0 milimetrami. Terapia zahŕňa prerušenie nosenia kontaktných 

šošoviek, lokálnu aplikáciu stabilizátorov žírnych buniek a steroidov.  

Očný jazviaci pemfigoid je autoimunitné ochorenie, ktoré je charakterizované chronickým 

jazviacim zápalom spojovky s tvorbou mimoočných búl a vredov na slizniciach (dutiny 

ústnej, nosa, nosohltanu, hrtanu, priedušnice a iné), ktoré sú následne jazvené. Očný jazviaci 

pemfigoid sa objavuje v štvrtej dekáde života a je pravdepodobne spojený s II typom 

precitlivenosti. Pri tejto chorobe sú produkované protilátky proti antigénom bazálnej 

membrány epitelu. Ochorenie má 4 progredujúce štádiá, ktoré vyúsťujú do keratinizácie 

spojovky a rohovky so symblefaronom a ankyloblefaronom. Medzi vyvolávajúce faktory 

môžu patriť rôzne infekcie oka a lokálna aplikácia liekov. Polieková forma pemfigoidu je síce 

nazývaná aj ako pseudopemfigoid, ale patognomicky a vývojovo je to identické ochorenie. V 

terapii sa užívajú imunosupresíva v monoterapii alebo v kombinácii so steroidmi. Lokálna 
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liečba zahŕňa úpravu trichiázi, transplantáciu slizníc (nos, ústa), substitúciu nedostatku sĺz. 

Transplantácia rohovky je neúspešná. Dočasným riešením môže byť keratoprotéza.  

Pemfigus vulgaris – podobne ako predchádzajúce ochorenie je pemfigus vulgaris radené 

medzi autoimunitné choroby s výskytom búl na koži a na slizniciach. Špecifický antigén sa 

nachádza intracelulárne, pri praskaní búl nedochádza k poškodeniu bazálnej membrány. 

Postihuje prevažne mihalnice, ale v malom množstve aj spojovky. Hojenie prebieha bez 

následkov.  

Stevensov-Johnsonov syndróm (erythema multiforme major) je akútne zápalové postihnutie 

kože detí a mladých ľudí. Podklad pre vznik choroby je na základe III typu precitlivenosti s 

depozitmi imunokomplexov a vaskulitíd v tkanivách. V klinickom obraze sa stretávame s 

celkovou alteráciou stavu a horúčkou, zápalom dýchacích ciest, kĺbov a kožnými terčovými 

erupciami na dlaniach a chodidlách nôh a nechtových lôžkach. Na slizniciach celého tela sa 

tvoria praskajúce buly, ktoré vedú k tvorbe jaziev. V minulosti vysoká mortalita (70%) sa 

dnes upravila na polovicu. Toto ochorenie ma rôznorodú etiológiu, vyvolávateľmi môžu byť 

baktérie, vírusy a lieky. Výskyt môže byť aj po transplantácii kostnej drene u leukémií, ktorá 

môže toto ochorenie vyvolať. Postihnutie očí sa objaví vo viac ako 50 % prípadov. 

Charakterizuje ho hlienovo-hnisavý zápal spojoviek s keratopatiou, ktorá môže odoznieť bez 

následkov. Často dochádza ku keratinizácii, tvorbe jaziev a tvorbe symblefaronov s 

priebehom syndrómu suchého oka. Môže prejsť až do slepoty. Terapia prebieha na jednotkách 

intenzívnej starostlivosti. Preventívne sa podávajú epitelizačne pôsobiace prípravky. V 

prípade rohovkových komplikácii sa ordinujú mydriatiká a lokálna aplikácia 

širokospektrálnych antibiotík. V liečbe sa môže uplatniť aj keratoplastika. 

 

1.5 SKUPINY ANTIBIOTÍK POUŽÍVANÉ V LIEČBE BAKTERIÁLNYCH 

KONJUNKTIVITÍD  

 

Široko spektrálne antibiotiká sú bežne používané na efektívnu terapiu očných infekcií. Treba 

pritom zdôrazniť, že sa zisťuje rezistencia baktérií na niektoré antibiotiká ktoré zapríčiňujú 

bakteriálne konjunktivitídy. Frekvencia výskytu rezistencie baktérií sa zdá byť značná. Tento 

fenomén nemení účinok lokálneho používania antibiotík a ich schopnosť odstraňovať baktérie 

z povrchu očnej gule. Lokálna aplikácia antibiotík poskytuje rovnaké percento úspešnosti 

liečby pre citlivé aj pre rezistentné kmene baktérií.  

Konjunktivitída je častejšia u starších pacientov, u ktorých sa zisťuje väčšie riziko infekcie, 

vzhľadom na horšiu imunitu sprostredkovanú bunkami, malnutríciu a taktiež komorbidity, 



 33

ktoré sú u nich časté. Zastúpenia najčastejších patogénov z výterov zo spojovkového vaku 

predkladá  Tab. 1. Graf 1 opisuje frekvenciu výskytu konjunktivitíd u pacientov v štúdii, kde 

najväčší výskyt (34,4 %) bol vo vekovej skupine 61 – 70 rokov. Z pacientov prevažoval 

výskyt žien (122 –  61 %) nad mužmi  (78 – 39 %). Autori použili pozorovaciu štúdiu za 

obdobie 12 mesiacov končiac v marci 2012. Celkove 200 výterov bolo získaných zo 

spojovkového vaku pacientov s konjunktivitídou a kultivácie boli robené na štandardných 

pôdach. Citlivosť bakteriálnych izolátov bola robená difúznou metódou na Kirby - 

Baureových diskoch. 

 

 
Tab. 1 Zastúpenie patogénnych mikroorganizmov z výterov v práci Essa Abdullah a Irfan Khan (2013) 
 

 
Graf 1 Frekvencia výskytu bakteriálnej konjunktivitídy v práci Essa Abdullah a Irfan Khan (2013) 
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Z daných výterov a výsledkov kultivácií sa robil test citlivosti zistených izolátov patogénov. 

Táto citlivosť je zaznamenaná v Tab. 2. Výsledky indikujú chinolóny (sparfloxacín, 

moxifloxacín) a aminoglykozidy (gentamycín, obramycín) ako vhodnú voľbu pre empirickú 

liečbu bakteriálnej konjunktivitídy, nasledované chloramfenikolom. 

  

 
Tab. 2 Profil antibiotickej citlivosti pre gramnegatívne a grampozitívne izoláty z výterov v práci Essa 

Abdullah a Irfan Khan (2013) 
 

Autori zhodnotili, že bakteriálna rezistencia na konvenčne používané antibiotiká sa zvyšuje, 

preto je dôležitá presná identifikácia patogénnych mikroorganizmov spôsobujúcich zápal 

spojoviek a jeho citlivosti v liečbe konjunktivitídy, aby sa zabránilo komplikáciám. 

 

1.5.1 Aminoglykozidy 

 

Aminoglykozidy inhibujú proteosyntézu naviazaním sa na 16S a 23S jednotku v rRNA 

molekule bakteriálneho ribozómu. Vykazujú baktericídny efekt voči širokému spektru 

grampozitívnych a gramnegatívnych aeróbnych baktérií ako sú baktérie z rodu 

Staphylococcus, Haemophilus influenzae alebo Pseudomonas aeruginosa.  

Tobramycín (obr. 9), najpopulárnejšie lokálne antibiotikum tejto skupiny, sa viaže na 

bakteriálnu 30S a 50S jednotku ribozómu, čím zabraňuje formovaniu 70S komplexu. 

Výsledkom čoho je, že mRNA nemôže byť využitá v procese translácie na proteíny, čím je 

zapríčinená smrť bakteriálnej bunky.  

 

 
Obr. 9 Chemická štruktúra tobramycínu 
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1.5.2 Chloramfenikol 

 

Chloramfenikol (obr. 10) je o bakteriostatické antibiotikum. Inhibuje syntézu proteínov, 

inhibovaním aktivity peptidyltransferázy v bakteriálnych ribozómoch. Vďaka mechanizmu 

jeho účinku inhibovaním bakteriálnej proteosyntézy, má široké spektrum účinku. Je účinný 

voči širokej škále grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií, zahŕňajúc väčšinu 

anaeróbnych organizmov. 

 

 
Obr. 10 Chemická štruktúra chloramfenikolu 
 

Vďaka rezistencii a bezpečnostným obavám (medzi nežiaduce účinky patrí aplastická 

anémia), je momentálne menej často predpisovaný ako prvá línia voľby v priemyselne 

rozvinutých krajinách, s výnimkou Veľkej Británie.  

 

1.5.3 Betalaktámové antibiotiká 

 

 
Obr. 11 Základná chemická štruktúra cefalosporínov 
 

Penicilíny a cefalosporíny interferujú so syntézou bakteriálnej steny a tým pádom pôsobia 

baktericídne. Prvá generácia týchto antibiotík je predominantne účinná proti grampozitívnym 

baktériám. Nasledujúce generácie majú zvýšený účinok voči gramnegatívnym baktériám. 

Cefalosporíny (obr. 11) tvoria jednu z najrozmanitejších skupín antibiotík. Sú rozdelené do 

generácií podľa ich antibiotických vlastností. Každá nasledujúca generácia má širšie spektrum 

účinku ako tá predchádzajúca. Z druhej generácie je jedným z najčastejšie používaných 
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antibiotík cefuroxim (obr. 12). Okrem grampozitívneho spektra prvej generácie 

cefalosporínov, majú rozšírenú účinnosť aj na gramnegatívne spektrum. V dnešnej dobe je 

jedným zo štandardov pri profylaktickom používaní pri operácii katarakty. 

 

 
Obr. 12 Chemická štruktúra cefuroximu 
 

1.5.4 Makrolidy 

 

Makrolidy sú bakteriostatické, širokospektrálne antibiotiká viažuce sa na bakteriálny ribozóm, 

čím inhibujú proteosyntézu. Erytromycín (obr. 13) je typickým príkladom tejto skupiny 

antibiotík. Frekvencia výskytu mutácií voči makrolidom je nízka (omnoho nižšia ako 

napríklad pre rifampicín, pre aminoglykozidy, alebo pre fluorochinolóny, ktoré sú tiež 

používané ako lokálne antibiotiká). Azitromycín (obr. 14) je jedno z novších antibiotík 

schválených na používanie v oftalmológii. Jeho široké spektrum je obzvlášť vhodné na očné 

infekcie a bolo demonštrované ako účinné antibiotikum v rade indikácií (trachóm, blefaritída, 

bakteriálna konjunktivitída). Azitromycín má jedinečný farmakokinetický profil, ktorý mu 

umožňuje rýchlu tkanivovú distribúciu, dlho udržiavané vysoké hladiny v tkanivách, dobrú 

stabilitu v kyslom prostredí, dobrú dostupnosť pre tkanivové štruktúry očnej gule, nízku 

väzbovosť na proteíny a zvýšenú absorpciu v porovnaní s erytromycínom a je pohltený a 

transportovaný fagocytmi. Azitromycín dosahuje vysoké vnútrobunkové koncentrácie, ktoré 

sú vhodné pre eradikáciu Chlamydia trachomatis (obligátny intracelulárny patogén). Čo je 

však dôležitejšie, je jeho vysoká dostupnosť v tkanivách a polčas rozpadu je v rozpätí od 2 do 

4 dní. Tieto farmakokinetické vlastnosti indikujú, že dávkovanie azitromycínu môže byť 

značne redukované, pričom si stále zachováva vysokú antimikrobiálnu aktivitu v oblasti 

infekcie. Navyše popri jeho antimikrobiálnych účinkoch má aj potentnú protizápalovú 

činnosť. 
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Obr. 13 Chemická štruktúra erytromycínu 
 

 
Obr. 14 Chemická štruktúra azitromycínu 
 

1.5.5 Ostatné antibiotiká 

 

Kyselina fusidová (obr. 15) je bakteriostatické antibiotikum, účinkujúce ako inhibítor 

bakteriálnej proteosyntézy so selektívnym účinkom na grampozitívne baktérie, so 

zdokumentovanou rezistenciou.  

 

 
Obr. 15 Chemická štruktúra kyseliny fusidovej  
 

Vankomycín (obr. 16)  je glykopeptid používaný v profylaxii a terapii grampozitívnych 

bakteriálnych infekcií. Účinkuje ako inhibítor syntézy bunkovej steny pri grampozitívnych 

baktériách, ale neúčinkuje proti gramnegatívnym baktériám (výnimku tvoria určité špecifické 

baktérie z rodu Neisseria). Zvyčajne bol uchovávaný ako liek poslednej voľby, používaný len 
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pri zlyhaní ostatných antibiotík, napríklad pri liečbe závažných infekcií citlivých penicilín 

rezistentných mikroorganizmov.  

 
Obr. 16 Chemická štruktúra vankomycínu 
 

Tetracyklíny (obr. 17)  sú širokou skupinou antibiotík so širokým spektrom účinku, ktorých 

klinický význam bol zredukovaný vzrastom bakteriálnej rezistencie a výskytom 

bezpečnostných otázok. Tetracyklíny účinkujú ako inhibítory proteosyntézy, viazaním sa na 

30S podjednotku mikrobiálnych ribozómov. Tetracyklínová masť zostáva jednou z možností 

pri liečbe chlamýdiových infekcií (trachóm), napriek tomu, že bola po dlhé roky jedinou 

voľbou v lokálnej liečbe.  

 

 
Obr. 17 Chemická štruktúra tetracyklínu 
 

1.5.6 Fluorochinolóny 

 

Fluorochinolóny sú syntetické fluorované analógy kyseliny nalixidovej. Kyselina nalixidová 

(obr. 18), prvý antibakteriálny chinolón, bola objavená v roku 1963. Chinolóny blokujú 

bakteriálnu DNA syntézu inhibíciou topoizomerázových enzýmov. DNA gyráza 

(topoizomeráza II), miesto účinku fluorochinolónov u gramnegatívnych baktérií, je 

zodpovedná za namotávanie a rozmotávanie dvojzávitnicovej DNA u prokaryotov. 
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Topoizomeráza IV, miesto účinku u grampozitívnych baktérií, je zodpovedná za rozdelenie 

zduplikovanej DNA replikovanej prokaryotickej DNA, čím zabraňuje formovaniu dcérskych 

buniek. Pomocou týchto mechanizmov pôsobia fluorochinolóny baktericídne.  

 

 
Obr. 18 Chemická štruktúra kyseliny nalidixovej 
 

Štvrtá generácia fluorochinolónov zahrňuje gatifloxacín a moxifloxacín. Obsahujú substitúciu 

methoxy skupiny na 8 pozícii chinolónového kruhu, ktorá umožňuje simultánnu inhibíciu 

DNA gyrázy aj DNA topoizomerázy IV u grampozitívnych baktérií. Štrukturálne zmeny boli 

urobené špeciálne na zvýšenie potencie proti grampozitívnym baktériám. Široké spektrum 

účinku starších fluorochinolónov proti gramnegatívnym baktériám bolo zachované. In vitro 

testovanie citlivosti demonštruje zvýšenú senzitivitu k štvrtogeneračným flurochinolónom od 

Staphylococcus aureus, koaguláza-negatívny stafylokok a Streptococcus viridans, ktoré sú 

rezistentné k druhogeneračným a treťogeneračným fluorochinolónom. 

Funkčná a štrukturálna charakteristika štvrtej generácie fluorochinolónov môže redukovať 

šancu na vytvorenie mikrobiálnej rezistencie k týmto antibiotikám. Okrem poskytovania 

široko spektrálneho účinku, dvojitý účinok proti topoizomerázam redukuje riziko vzniku 

rezistencie, pretože je menej pravdepodobné, že vzniknú naraz dve mutácie v obidvoch 

génoch ako že vznikne jedna mutácia, čo bolo dôvod vzniku rezistencie u starších 

fluorochinolónov. 8-metoxy fluorochinolónová štruktúra redukuje náchylnosť úniku z 

bakteriálnej bunky, čím ďalej znižuje riziko vzniku rezistencie. Dva ďalšie mechanizmy 

vzniku rezistencie na fluorochinolóny zahŕňajú zmenu permeability organizmov a rezistenciu 

na chinolóny u Staphylococcus aureus.  

 

1.5.7 Farmakokinetika 

 

Tak ako u aminoglykozidov, účinok chinolónov na baktérie závisí od koncentrácie. 

Antibakteriálna aktivita sa zvyšuje čím vyššia je koncentrácia v sére, až do výšky 30násobku 

minimálnej inhibičnej koncentrácie. Postantibiotický efekt chinolónov trvá asi jednu až dve 

hodiny. V kombinácii s inými antibiotikami, ako sú napríklad beta-laktámové a 

aminoglykozidy, nemajú chinolóny predvídateľné synergické účinky. Aj keď väčšina 
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kombinácií má neutrálny alebo aditívny efekt, ciprofloxacín a rifampicín sa zdajú byť 

antagonistami proti Staphylococcus aureus.  

Očné masti majú najdlhšiu kontaktnú dobu medzi tkanivovými štruktúrami očnej gule a 

antibiotikom. Očné masti sú preferovaný spôsob aplikácie u detí, vzhľadom k nižším stratám 

liečiva slzením. Očné suspenzie zostávajú spojokovom vaku dlhšie ako očné roztoky.  

Viacero štúdií bolo uverejnených týkajúcich sa penetrácie fluorochinolónov rohovkou 

meraných vo vnútroočnej tekutine počas operácie. Dávkovacie režimy používané na 

určovanie očnej penetrácie nie sú tie čo sú schválené FDA v USA. Zatiaľ čo porovnávanie 

penetrácie a tým výslednej koncentrácie antibiotík sú dôležité faktory, výsledky klinických 

štúdií podľa kritérií FDA neposkytujú bližší pohľad na hladinu koncentrácií vo vnútroočnej 

tekutine. 

 

Nepriaznivé účinky 

Celkovo, väčšina nepriaznivých účinkov je spôsobená lokálnou iritáciou tkanivových štruktúr 

očnej gule. Môže sa objaviť alergická reakcia v podobe svrbenia, opuchu a prekrvenia 

spojoviek. Závažnejšie alergické reakcie v podobe anafylaktického šoku sú zdokumentované 

len veľmi zriedkavo. Sekundárne infekcie hubami alebo vírusmi patria medzi hlásené prípady. 

Bolesti hlavy a poruchy chuti boli zdokumentované u 8 % až 10 % pacientov, liečených 1,5 % 

levofloxacínom.  

0,3 % gatifloxacín a 0,5 % moxifloxacín boli porovnávané pre toleranciu tkanivových štruktúr 

očnej gule. Vzhľadom na lokálnu aplikáciu týchto liečiv, nie je očakávaná žiadna úprava 

dávok, kvôli renálnym alebo hepatálnym postihnutiam. 

 

Lokálna antibiotická liečba 

Bakteriálne konjunktivitídy zvyčajne trvajú 1 – 2 týždne. Hlavným pilierom v liečbe 

bakteriálnych konjunktivitíd je lokálna aplikácia antibiotík. Ideálne by mali byť antibiotiká 

aplikované na základe kultivácií a špecifickej citlivosti. Kultivácia, aj napriek tomu, že je 

odporúčaná, nie je vždy dostupná a na realizovanie farbiacej techniky podľa Grama nie sú 

všade prístupné. Pre mierne formy bakteriálnych konjunktivitíd by sa mali používať staršie 

generácie antibiotík. Novšie generácie by mali byť rezervované pre závažnejšie formy na 

redukovanie rizika vzniku rezistencie. Stredne závažné až závažné prípady bakteriálnych 

konjuktivitíd by mali byť liečené použitím najnovších generácií fluorochinolónov, ktoré 

poskytujú výbornú efektivitu proti gramnegatívnym baktériám a aj proti niektorým 

grampozitívnym. Systémové podávanie antibiotík sú indikované pre Neiserria gonorrhoeae a 



 41

chlamýdiové infekcie. Chirurgické riešenie je nutné len pri stavoch ako je hordeolum, 

obštrukcia nasolacrimálneho duktu alebo sinusitídy. Užívanie steroidov v kombinácii s 

antibiotikami je kontroverzné, lebo výsledky o znížení rohovkového zjazvenia sú zmiešané. 

Používanie steroidov v liečbe môže spôsobiť spomalenie hojenia, zvýšiť riziko poškodenia 

rohovky vedúce až k perforácii a zvýšiť riziko vnútroočného tlaku. Roztok 1,25 % 

jódpovidónu môže byť bezpečnou a dostupnou alternatívou k lokálnym antibiotikám na liečbu 

bakteriálnej konjunktivitídy, špeciálne v krajinách s nižším životným štandardom, kde 

zadovážiť si antibiotiká je príliš drahé. Hospitalizácia pri bakteriálnej konjunktivitíde je nutná 

iba ak je indikovaná z iných dôvodov alebo aj je nutnosť antibiotickej terapie každých 15 

minút (vo veľmi závažných prípadoch). V prípade hospitalizovaných pacientov, ktorí sú 

závažne chorí, je dôležité si v diferenciálnej diagnostike uvedomiť príznaky podobné 

konjunktivitíde ako sú napr. infikovaný rohovkový vred. Je nutné zvážiť prijatie pacientov s 

hyperakútnou formou konjunktivitídy, ak celá rohovka nemôže byť zobrazená, vzhľadom na 

to, že sa môže jednať o skorú formu rohovkovej ulcerácie, najmä v prípadoch infekcie rodu 

Neisseria. Lokálne antibiotiká, dôkladná hygiena a izolácia je nutná v prípade týchto 

pacientov. Je nutné poučiť pacientov o dôležitosti kontroly v prípade, ak ich ochorenie 

neustupuje podľa plánu a forma terapie by sa mala prehodnotiť.  

Väčšina širokospektrálnych antibiotík je predpisovaná na základe empirických skúseností bez 

kultivačného dôkazu infekčného agensu. Pri menej závažných formách konjunktivitíd by sa 

mali používať staršie generácie lokálnych antibiotík, napr.: gentamycín, neomycín, 

erytromycín, atď. 

Väčšina prípadov bakteriálnej konjunktivitídy dobre odpovedá na liečbu bežne dostupnými 

antibiotikami. Aminoglykozidy sú často používané primárne na liečbu gramnegatívnych 

infekcií, spektrum účinku sa rozširuje aj na grampozitívne baktérie pri lokálnom používaní pri 

konjunktivitíde. Nie sú užívané orálne, teda je nižší počet rezistencií. Sú veľmi účinné v 

prípadoch spôsobených gramnegatívnymi baktériami a hlavne v menej závažných prípadoch. 

Polymyxin B je taktiež účinný v miernych formách konjunktivitíd, najmä v oblasti pediatrie, 

nevýhodou je, že môže spôsobovať zahmlené videnie kvôli aplikačnej forme v masti.  

Fluorochinolóny pôsobia inhibične na bakteriálnu DNA gyrázu a topoizomerázu IV. 

Ponúkajú široké spektrum krytia bakteriálnych konjunktivitíd, ale vďaka nadmernému 

používaniu a nesprávnym predpisom sa bakteriálna rezistencia zvýšila, najmä pri starších 

generáciach fluorochinolónov. Novšie generácie by mali byť šetrené pre závažné prípady 

konjunktivitíd. Staršie generácie sú stále dostatočne efektívne pri miernych formách 

konjunktivitíd.  
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Nezáleží na forme lokálnej aplikácie antibiotík, odporúča sa začať s vyššou dávkovacou 

frekvenciou (prvé dva dni každé 2 až 3 hod.), a potom pomaly znižovať dávku počas 5 – 7 

dní. Pacientovi by malo byť jasne vysvetlené ako veľmi dôležitá je spolupráca. 

Novorodenecké chlamýdiové infekcie sú liečené orálnymi dávkami erytromycínu. 

Doxycyklín je používaný u matiek novorodencov s chlamýdiovou infekciou aj u ľudí, ktorí sú 

ohrození infekciou. Intravenózne dávky penicilínu G sú podávané pri novorodeneckých 

infekciách Neisseria gonorrhoeae. Tretia generácia cefalosporínov je používaná v liečbe 

infekcií Neisseria gonorrhoeae dospelých.  

 

Ofloxacín (obr. 19) je druhogeneračný flurochinolón. Derivát pyridín karboxylovej kyseliny 

so širokospektrálnym baktericídnym účinkom, ofloxacín inhibuje bakteriálny rast inhibíciou 

bakteriálnej DNA gyrázy. Jeho účinok je najlepší pri povrchových infekciách očnej gule, 

spôsobených citlivými kmeňmi mikroorganizmov. 

 

 
Obr. 19 Chemická štruktúra ofloxacínu 
 

Ciprofloxacín (obr. 20) je druhogeneračný flurochinolón, ktorý inhibuje bakteriálny rast 

inhibovaním bakteriálnej DNA gyrázy. Je indikovaný pri povrchových infekciách spojovky a 

rohovky zapríčinených kmeňmi baktérií citlivých na toto antibiotikum. Vo väčšine prípadov 

rutinných konjunktivitíd je jeho použitie efektívne. Zahŕňa aj infekcie spôsobené 

Staphylococcus aureus, streptokoky zo skupiny A, Haemophilus influenzae a Pseudomonas 

aeruginosa. Nemusí však pokrývať všetky prípady spôsobené Streptococcus pneumoniae. 

 

 
Obr. 20 Chemická štruktúra ciprofloxacínu 
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Levofloxacín (obr. 21) je treťogeneračný fluorochinolón a S(-) enantiomér ofloxacínu. 

Inhibuje DNA gyrázu v citlivých mikroorganizmoch, tým pádom inhibuje odvíjanie natočenej 

dvojzávitnice  

DNA, čím podporuje štiepenie DNA vlákien. Má zvýšenú účinnosť proti Streptococcus 

pneumoniae v porovnaní so skoršou generáciou flurochinolónov ako je napríklad 

ciprofloxacín, je menej účinný proti gramnegatívnym baktériam, najmä proti Pseudomonas 

aeruginosa. Jeho účinok je tiež nižší proti MRSA.  

 

 
Obr. 21 Chemická štruktúra levofloxacínu 
 

Gatifloxacín (obr. 22) – 0,3% očné kolýrium – patrí do štvrtej generácie flurochinolónov 

indikovaných na liečbu bakteriálnej konjunktivitídy. Jeho účinok je duálny, pomocou 

obsadenia 8-metoxy skupiny inhibuje DNA gyrázu a topoizomerázu IV. DNA gyráza slúži na 

replikáciu, transkripciu a opravu bakteriálnej DNA. Topoizomeráza IV je esenciálna pri 

delení chromozómov DNA počas delenia baktérií. Spektrum účinku gatifloxacínu je na 

Corynebacterium propinquum, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Streptococcus mitis a Haemophilus influenzae.  

 

 
Obr. 22 Chemická štruktúra gatifloxacínu 
 

Moxifloxacín (obr. 23) je štvrtogeneračný flurochinolón indikovaný na bakteriálnu 

konjunktivitídu spôsobenú Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae a anaeróbne 

baktérie. V porovnaní so skoršími generáciami fluorochinolónov ako sú napr. levofloxacín a 

ciprofloxacín, je viacej účinný proti grampozitívnym baktériám a anaeróbom.  
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Obr. 23 Chemická štruktúra moxifloxacínu 
 

Besifloxacín (obr. 24) je širokospektrálne antibiotikum z radu flurochinolónov, ako očný 

roztok je indikovaný pri bakteriálnej konjunktivitíde detí aj dospelých. Doba jeho používanie 

je 7 dní. Toto antibiotikum je dostupné ako 0,6 % roztok. Bakteriálna rezistencia na toto 

antibiotikum je veľmi nízka.   

 

 
Obr. 24 Chemická štruktúra besifloxacínu 
 

Tobramycín interferuje s bakteriálnou proteosyntézou, naviazaním sa na 30S a 50S 

ribozomálnu podjednotku, čo zapríčiní tvorbu narušenej bakteriálnej membrány. Má úzke 

spektrum účinku, je účinné proti gramnegatívnym organizmom, najmä Pseudomonas 

aeruginosa. Je dostupný ako masť a bol skombinovaný aj ako antibioticko/steroidné očné 

kolýrium.  

Gentamycín (obr. 25) je antibiotikum zo skupiny aminoglykozidov používaných na 

gramnegatívne infekcie stafylokoky. 

 

 

Obr. 25 Chemická štruktúra gentamycínu 
 

Trimetoprim (polymyxín B). Polymyxín B je primárne používaný na rezistentné 

gramnegatívne baktérie a je veľmi neúčinný proti grampozitívnym mikroorganizmom. Je 
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obzvlášť účinný proti Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae, ktoré 

postihujú najmä deti, vďaka čomu je liekom voľby u pediatrických pacientov. Je používaný 

ako očné kvapky každé 4 hodiny po dobu 7 - 10 dní.  

Neomycín /polymyxin B/ gramicidin je antibiotikum používané na menej závažné infekcie, 

inhibuje syntézu bakteriálnych proteínov a rastu. Polymyxin B narúša bakteriálnu membránu, 

čím umožňuje unikaniu intracelulárnych zložiek a zabraňuje tým rastu baktérií.  

Azitromycín je druhogeneračné antibiotikum zo skupiny makrolidov, ktoré je indikované na 

bakteriálnu konjunktivitídu zapríčinenú koryneoformnými baktériami skupiny G, 

Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis a Streptococcus 

pneumoniae. Je zvlášť účinný najmä u detí. Klinické štúdie dokazujú väčšiu účinnosť 

azitromycínu v porovnaní s tobramycínom. Nižšie dávkovanie zlepšuje spoluprácu pacientov 

a urýchľuje jeho uzdravenie. Jedna 1g dávka samostatne alebo v kombinácii s ceftriaxonom je 

považovaná za účinnú liečbu chlamýdiových konjunktivitíd u dospelých.  

Erytromycín. Lokálne aplikovaný erytromycín je používaný na liečbu infekcií spôsobených 

mikroorganizmami citlivých na dané antibiotikum a v prevencii rohovkových a spojovkových 

infekcií. Je účinný vo väčšine bakteriálnych konjunktivitíd, zahrňujúcich aj Staphylococcus 

aureus, streptokoky skupiny A, Streptococcus pneumoniae a Haemophilus influenzae. Vďaka 

vysokému stupňu rezistencie baktérií na tento typ antibiotika je jeho používanie limitované.  

Bacitracin (obr. 26) zabraňuje prevodu mukopeptidov do rastúcej bunkovej membrány, čím 

zabraňuje rastu baktérií. Väčšina bežných konjunktivitíd zareaguje na liečbu bacitracínom, 

zahŕňajúc infekcie spôsobené streptokokmi skupiny A, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pneumoniae a Haemophilus influenzae. Je veľmi účinný proti grampozitívnym patogénom. 

Vzhľadom na jeho formu aplikácie v masti spôsobuje hmlisté videnie. Jeho používanie je 

limitované na nočnú aplikáciu.  

 

 
Obr. 26 Chemická štruktúra bacitracínu 
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Doxycyklín (obr. 27) inhibuje syntézu proteínov a rast baktérií. Účinok spočíva v naviazaní 

sa na 30S a pravdepodobne aj 50S podjednotku ribozómov baktérií citlivých na dané 

antibiotikum. Doxycyklín patrí do skupiny tetracyklínových antibiotík a je efektívny pri 

liečbe chlamýdiových infekcií v dospelom veku. Dávkovanie je 100mg orálne dva razy denne 

po dobu 7 dní.  

 

 
Obr. 27 Chemická štruktúra doxycyklínu 
 

1.6 MANAŽMENT KONJUNKTIVITÍD 

 

Najdôležitejším dôvodom na skorú diagnostiku je, že pri väčšine konjunktivitíd s rýchlou a 

primeranou liečbou dosiahneme včasné uzdravenia pacienta a minimalizácie následkov 

choroby. Dôsledkom je zníženie dopadu následkov choroby na pacientov pracovný a osobný 

život. Skorá diagnostika konjunktivitíd je dôležitá aj z hľadiska, že môže predstavovať jeden z 

prvých varovných signálov prebiehajúcej systémovej choroby. Niektoré typy 

novorodeneckých konjunktivitíd sú spájané s pneumóniou, otitídou alebo Kawasakiho 

chorobou. U dospelých s konjunktivitídou zapríčinenou pemfigoidom, gonokokmi alebo 

chlamýdiami je potrebné ju diagnostikovať skoro, lebo je potrebné liečiť aj súčasne 

prebiehajúce systémové ochorenie. Dobre odobratá anamnéza a fyzikálne vyšetrenie sú 

rozhodujúcim faktorom pre zodpovedné rozhodnutie o liečbe a manažmente, ktorejkoľvek  

afekcie očnej gule, vrátane konjunktivitídy. Charakter sekrétu zo spojovkového vaku a 

súčasné prejavy sprievodných symptómov, môžu napomôcť pri spresnení diagnózy. Dobrým 

príkladom je mukopurulentný sekrét, ktorý je asociovaný s bakteriálnou konjunktivitídou. 

Vodnatejší sekrét je charakteristickejší pre vírusové konjunktivitídy. Svrbenie je jednou z 

typických afekcií pri alergickej konjunktivitíde. Klinické príznaky a znaky často nie sú veľmi 

špecifické. Spoľahnutím sa len na typ sekrétu a pacientom udávaných symptómov, nemusíme 

vždy stanoviť správnu diagnózu. Klinické dôkazy, korelujúce príznaky a symptómy 

konjunktivitídy so základnou diagnózou sú často nedostatočné. V štúdii na pacientoch s 

pozitívnou kultiváciou bakteriálnej konjunktivitídy, 58 % udávalo svrbenie, 65 % udávalo 
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pálenie a 35 % malo serózny alebo žiadny sekrét, čím je jasne ilustrovaná nonšpecificita 

príznakov a symptómov tohto ochorenia.  

Jednotlivci sa môžu pred chemickým pôsobením a toxínmi chrániť používaním adekvátnej 

ochrany očí. Ľudia nosiaci kontaktné šošovky, by mali byť poučení o dostatočnej 

starostlivosti o ne a o ich častom vymieňaní, aby sa znížilo riziko vzniku gigantopapilárnej 

konjunktivitídy. 

Infekčné konjunktivitídy u novorodencov môžu byť riešené prenatálnym skríningom a 

liečbou matky a profylaktickou liečbou po pôrode. Jednorazové použitie očnej mastičky 

obsahujúcej 0,5 % erytromycín je štandardným postupom používaným v prevencii 

novorodeneckých konjunktivitíd. Roztok 2,5 % jódpovidónu bol navrhnutý ako alternatíva 

antibiotickej masti v prevencii, je menej účinný a má väčšiu toxicitu na povrch očnej gule.  

Oftalmológ hrá kritickú úlohu pri prerušení roznášania konjunktivitídy, hlavne poučením 

pacienta a rodiny o dostatočnej hygiene. Pacienti by mali byť poučení o častom umývaní rúk, 

používaní vlastných hygienických pomôcok a aby sa vyhýbali kontaktu s ďalšími osobami v 

infekčnom štádiu svojej choroby. Zabránenie kontaktu s inými osobami je extrémne dôležité 

najmä u ľudí pracujúcich v oblastiach s vysokým stupňom nákazy (zdravotnícky personál, 

učitelia, atď.). Kým dĺžka nákazlivosti ochorenia je menlivá, mnohí odborníci sa domnievajú, 

že 7 dní od začiatku symptómov je infekčná doba. Niektoré štúdie dokazujú, že pacienti by 

mali byť považovaní za infekčných aspoň 10 – 14 dní. 

 

Prognóza 

Prognóza na úplne uzdravenie pri bakteriálnych konjunktivitídach je výborná, pokiaľ nie je 

postihnutá aj rohovka. Väčšina benígnych foriem je liečená lokálnou aplikáciou antibiotík 

alebo sa vyrieši sama. Bakteriálna konjunktivitída zvyčajne pominie do 1-2 týždňov. 

Komplikácie sú očakávané v prípadoch infekcií spôsobených veľmi patogénnymi baktériami 

ako sú Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae. Sepsa a meningitída spôsobená 

Neisseria gonorrhoeae môžu byť potencionálne život ohrozujúce. Chlamýdiová infekcia u 

novorodencov môže viesť k pneumónii alebo otitíde.  

 

Edukácia pacientov 

Na prevenciu bakteriálnej konjunktivitídy by mali byť pacienti poučení o primeranej hygiene 

(umývanie rúk, používanie vlastných hygienických pomôcok) a vyhýbania sa dotýkania sa 

očí, najmä po kontakte s infikovanými osobami. U ľudí nosiacich kontaktné šošovky by malo 

byť vysvetlené ich nevhodné nosenie počas spánku, ich dôkladné čistenie a pravidelná 
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výmena po určitej dobe. Pacienti majú byť dostatočne poučení o svojej chorobe a jej 

infekčnosti, aby sa zabránilo prenosu. Je im nutné vysvetliť nesmiernu dôležitosť 

dodržiavania antibiotickej terapie a nevynechania dávok, aby sa predišlo vzniku bakteriálnej 

rezistencie. 

 

Benefity liečby 

Benefity liečby bakteriálnej konjunktivitídy (tab. 3) zahŕňajú rýchlejšie uzdravenie, zníženie 

prenosu nákazy, rýchlejší návrat do školy alebo práce. Zároveň sa môžu vyskytnúť 

nepriaznivé účinky v prípadoch ľahkých foriem bakteriálnych konjunktivitíd, kde nebola 

použitá antibakteriálna liečba. Žiadna liečba, čakanie a ordinácia ntibiotík podľa klinického 

priebehu (takzvaný „wait-and-see“ prístup k liečbe) alebo okamžitá liečba sú tri rovnocenné 

možnosti pri nekomplikovaných formách bakteriálnych konjunktivitíd.  

 

Pozitíva Negatíva 
Zredukovaný bakteriálny rast Zvýšená záťaž na zdravotníctvo 
Zredukovaný počet prenosov V niektorých prípadoch finančne 

nevýhodné 
Zredukované riziko komplikácií Často zbytočné použitie lokálnych 

antibiotík 
Zrýchlená klinická remisia Nežiadúce účinky 
Kratší čas vymeškaný z práce alebo 
školy 

Negatívny dopad na pacientovu normálnu 
mikroflóru 

Skorší návrat k noseniu kontaktných 
šošoviek 

Zvýšené riziko vzniku bakteriálnej 
rezistencie 

Nižší počet symptómov  
Socioekonomicky výhodnejšie  

 
Tab. 3 Pozitíva a negatíva okamžitej terapie u bakteriálnej konjunktivitídy 
 

Do úvahy treba vziať aj socioekonomický dopad. Ekonomická záťaž bakteriálnej 

konjunktivitídy má svoju priamu aj nepriamu cenu. Náklady vyhradené na liečenie pacientov 

s bakteriálnou konjunktivitídou sa v USA za rok 2005 odhadujú na 765 miliónov dolárov. 

 

Jednou z hlavných úvah pri výbere antibiotika je rezistencia baktérií. Pri neprítomnosti 

rutinných výterov zo spojovkového vaku (kultivácií a zisťovaní citlivosti mikroorganizmov 

na ATB), sa spolieha na nízke hodnoty rezistencie baktérií a na zvýšenie šance účinku liečby. 

Vznik rezistencie môže byť zapríčinený väčším počtom faktorov, vrátane nadmerného 

používania antibiotického preparátu v liečbe systémových infekcií, v profylaktickom 

používaní ATB, pri nízkych dávkach alebo nesprávnej indikácii pri nebakteriálnej infekcii. 
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Bola zistená rezistencia u tretej generácii fluorochinolónov (ciprofloxacín, levofloxacín a 

ofloxacín) a počet rezistencií ďalej narastajú, najmä pre  grampozitívne baktérie. Aj keď pri 

novších fluorochinolóny štvrtej generácie (gatifloxacín a moxifloxacín) sú publikované nižšie 

rezistencie, stále vidíme trend narastania rezistencie aj u nich, čo je v časti spôsobené ich 

používaním pri systémových infekciách a čiastočne aj kvôli ich používaniu v liečbe 

konjunktivitíd a ako profylaxia v očnej chirurgiu na ochranu povrchu oka. Organizácia Ocular 

TRUST (The Ocular Tracking Resistance in the United States Today, rok) zdokumentovala, 

že 18,9 % vykultivovaného meticilín-rezistentného Staphylococcus aureus je rezistentný na 

gatifloxacín a 15,9 % na moxifloxacín. Medzi rokmi 2000 až 2005 proporcia vykultivovaných 

MRSA v očných infekciách vzrástla z 2,5 % na 41,26 %. Štúdie potvrdili, že rezistencia 

MRSA sa pohybuje v rozpätí 68 % – 85 % pre moxifloxacín a 71 % – 85 % pre gatifloxacín. 

Preto narastá požiadavka na efektívne antibiotikum na liečbu bakteriálnej konjunktivitídy s 

nízkym percentom bakteriálnej rezistencie, ktoré je efektívne v liečbe väčšiny prevažujúcich 

očných infekcií, a ktoré by mohlo byť použité spoľahlivo ako empirická voľba na základe 

jeho širokospektrálneho účinku. (Khimdas a kol., 2011|) 

Všetky očné kolýriá s obsahom širokospektrálnych  antibiotík sa zdajú byť vo všeobecnosti 

rovnako efektívne pri liečbe nekomplikovanej formy bakteriálnej konjunktivitídy. Nie sú 

prítomné výrazné rozdiely v dosiahnutí liečby medzi niektorými z lokálnych 

širokospektrálnych antibiotík. Faktory, ktoré ovplyvňujú voľbu antibiotika, sú lokálna 

dostupnosť, alergická reakcia pacienta, rezistencia a cena. (Azari, 2013) 

Keratitída a ďalšie potencionálne komplikácie akútnej bakteriálnej konjunktivitídy sa 

vyskytujú u inak zdravých pacientov veľmi zriedkavo. Rozsiahle klinické skúsenosti 

dokazujú, že akútna bakteriálna konjunktivitída je ochorenie s vysoko priaznivou prognózou a 

vysokou frekvenciou spontánneho vyliečenia. Metaanalýza publikovaná Sheikhom a 

Hurwitzom (2001), založená na niekoľkých placebo kontrolovaných, randomizovaných, 

dvojito zaslepených štúdiách dostupných v tom čase, preukázala,  že  klinická  remisia  

ochorenia  nastala  u 64 %  placebom  liečených  pacientov do piatich dní. Metaanalýza 

ukázala, že lokálna liečba antibiotikami vyústila vo významne rýchlejšiu klinickú a 

mikrobiálnu remisiu. Autori zahrnuli len pacientov z praxe špecialistov, čím nemusia byť 

výsledky reprezentatívne pre pacientov so suspektnou bakteriálnou konjunktivitídou od 

všeobecných lekárov. 

Iná štúdia o akútnej infekčnej konjunktivitíde u detí od 6 mesiacov do 12 rokov získaných od 

12 všeobecných lekárov vo Veľkej Británii bola vykonaná Rose a kol. v roku 2005. Pri vstupe 

do tejto štúdie výtery zo spojovky preukázali jeden alebo viacej patogénov, ktoré boli 
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sledované v štúdii (Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae a Moraxella 

catarrhalis) u pacientov v 78 % prípadov, kým adenovírus alebo picornavírus boli potvrdené 

samostatne alebo spolu  s uvedenými baktériami v 13 % prípadov. Klinické vyliečenie bolo 

zaznamenané v 83 % prípadov v placebo skupine v dobe siedmich dní, v porovnaní s 86 % 

uzdravením pacientov v skupine, ktorá dostávala chloramfenikolové očné kvapky. Takzvané 

číslo potrebné na vyliečenie na dosiahnutie jedného klinického vyliečenia viacej ako kde 

vyliečenie nastúpi spontánne bolo vypočítané na 25. Korešpondujúce frekvencie vyliečenia 

pacientov na 7. deň, ktorý mali potvrdenú jedného alebo viacej patogénov boli 80 % a 85 %. 

Keď bol porovnaný počet detí, ktoré dosiahli  vyliečenie  v jednotlivých  dňoch,  bola  

jednoznačne  lepšia  odpoveď  na  liečbu v skupine pacientov liečených chloramfenikolom v 

deň č. 2 (26,4 %) ako v skupine liečených placebom (15,9 %). Tento rozdiel zostal štatisticky 

významný až do 7. dňa. Priemerný rozdiel v čase potrebného na vyliečenie medzi 

jednotlivými skupinami bol iba 0,3 dňa. Eradikácia bakteriálna v 7. deň bola výrazne viacej 

dosiahla v skupine pacientov liečených chloramfenikolom (40,0 %) ako v skupine  s 

aplikovaným   placebom (23,3 %), o čom vypovedá číslo potrebné na liečenie, ktoré dosiahlo 

hodnotu 6. Frekvencia nového výskytu konjunktivitídy nasledujúcich 6 týždňov bola v oboch  

skupinách skoro rovnaká. Nedostatkom tejto štúdie môže byť výberové skreslenie, len jedna 

tretina detí, ktoré boli predstavené všeobecným lekárom s akútnou konjunktivitídou počas 

skúšobnej doby, boli zaradené do štúdie. Lekári mohli zaradiť do štúdie menej závažné 

prípady, veriac, že pacienti so závažnejšími symptómami potrebovali lokálnu antibiotickú 

terapiu. Nábor pacientov sa konal iba počas ordinačných hodín, kde by sme sa mohli 

nazdávať, že pacienti ktorí, vyhľadali pomoc lekára mimo ordinačných hodín by mohli mať 

viacej závažné symptómy a hojnejšiu flóru patogénov. (HØvding, 2008) 

Ďalšia dvojito zaslepená, randomizovaná a placebom kontrolovaná štúdia infekčnej 

konjunktivitídy v primárnej starostlivosti bola uverejnená Rietveld a kol. (2005). Dospelí 

pacienti od 25 holandských všeobecných lekárov v centrách, prezentujúci sa symptómami ako 

červené oko, mukopurulentnou sekréciou alebo zlepenými riasami mihalníc, boli vybraní do 

štúdie. Pri vstupe do štúdie, odobratý výter len u 50 zo 163 pacientov (30,7 %) bol kultivačne 

pozitívny. Na základe klinického vyšetrenia lekárov po 7 dňoch a na základe diáru, ktorý si 

zaznamenávali samotní pacienti, bola porovnávaná účinnosť gélu s kyselinou fusidovou a 

gélom  obsahujúcim  placebo. V tomto štádiu klinické vyliečenie bolo zaznamenaných v 62 % 

prípadov liečených kyselinou fusidovou a 59 % v skupine liečených placebom. Závažnosť ani 

trvanie symptómov sa výrazne v obidvoch skupinách neodlišovala. Výsledok liečby sa zdal 

byť silnejší u kultivačne pozitívnych pacientov, kde bakteriálna eradikácia v skupine 
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pacientov liečených fusidovou kyselinou bolo 76 % a v skupine liečených placebom 41 %, aj 

keď sa viacej ako 60 % kultúr odobratých na začiatku štúdie ukázala in vitro rezistencia na 

kyselinu fusidovú. Mierne nežiaduce účinky, najmä pocit pálenia po použití sa vyskytli u 14 

% u skupiny pacientov užívajúcich kyselinu fusidovú a iba u 3 % pacientov užívajúcich 

placebo. Slabosťou tejto štúdie bol limitovaný počet prípadov potvrdených kultiváciou a 

nábor pacientov bol iba počas ordinačných hodín. Autori dospeli k záveru, že aj keď štúdii 

chýbala sila jednoznačne demonštrovať rovnocennosť medzi kyselinou fusidovou a placebom, 

nepotvrdila súčasný názor všeobecných lekárov používajúcich lokálne antibiotiká vo väčšine 

prípadov u pacientov so suspektnou infekčnou bakteriálnou konjunktivitídou. 

V randomizovanej a kontrolovanej štúdii od 30 všeobecných lekárov, zahŕňajúcich 307 detí a 

dospelých s akútnou infekčnou konjunktivitídou, boli výsledky sledované a porovnávané po 

žiadnej terapii, oneskorenej terapii po pár dňoch a okamžitej lokálnej terapii 

chloramfenikolom. Rozdielne spôsoby liečby neovplyvnili závažnosť symptómov počas 

prvých 3 dní, ale dĺžka trvania stredne závažných symptómov bola najkratšia v skupine s 

okamžitou liečbou (3,3 dňa) a najdlhšia v skupine so žiadnou liečbou (4,9 dňa). V skupine 

kde bola liečba ordinovaná neskôr, bola lokálna antibiotická liečba nasadená v 53 % prípadov. 

(Everitt, 2006) 

Aminoglykozidy, ako skupina antibiotík, sa začala používať v 80-tych rokoch minulého 

storočia, pred zavedením liečby fluorochinolónmi. Medzi dve najčastejšie patrili tobramycín a 

gentamycín. V poslednej dobe zníženie používania aminoglykozidov je kvôli stúpajúcej 

rezistencii grampozitívnych baktérií k tejto skupine antibiotík a zvýšenému výskytu 

nepriaznivých účinkov. Od 90-tych rokov sa rozšírilo používanie fluorochinolónov v liečbe 

bakteriálnej konjunktivitídy, kvôli  rýchlosti,  ktorou  ničia baktérie. Štvrtá generácia 

fluorochinolónov poskytuje najlepšie pokrytie proti grampozitívnym mikroorganizmom, 

zatiaľ čo si zachovávajú porovnateľnú účinnosť proti gramnegatívnym mikroorganizmom s 

predchádzajúcimi generáciami fluorochinolónov. Napriek výhodám lokálneho používania 

fluorochinolónov, majú ošetrujúci lekári stále výhrady voči ich používaniu. Niektorí sa 

obávajú z ich teoretických nežiaducich účinkov, ktoré plynú z nežiaducich účinkov 

označených v systémovom používaní. Niektorí veria, že lokálna aplikácia fluorochinolónov 

by mohla viesť k väčšiemu zníženiu ich klinickej efektívnosti, ako keby boli držané ako 

záložné antibiotiká v prípade zlyhania  prvotnej terapie. Výsledky z in vitro štúdii však 

indikujú, že rezistencia k štvrtej  generácii  sa vytvára pomocou viacstupňovej mutácie. 

Fluorochinolóny si zachovávajú svoju efektivitu a vznik rezistencie je značne redukovaný. 
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Lekári môžu taktiež váhať s ich predpisom, kvôli vyšším cenám, aj napriek ich zrýchlenému 

účinku, ktorý minimalizuje dĺžku trvania symptómov a dobu infekčnosti. (Wagner, 2010) 

V niektorých metaanalýzach autori preukázali zrýchlenú remisiu ochorenia a ťažkostí 

pacienta pri lokálnej liečbe antibiotikami, oproti pacientom liečených placebom. V iných 

štúdiách sa autori zamýšľali nad možnosťou predpisu antibiotík pacientovi, ich použitie by 

bolo až po piatich dňoch neustupovania symptómov alebo zhoršenia zdravotného stavu. 

Výhoda takéhoto postupu nebola zatiaľ potvrdená ani vyvrátená, vzhľadom na to, že 

neexistuje ešte dostatočné množstvo štúdií o tejto téme. (Sheihk, 2001) 

Postupne narastá počet baktérií rezistentných na rôzne typy antibiotík, ako napríklad 100% 

rezistencia postoperačného rodu Staphylococcus na penicilín, čo môže byť spôsobené tým, že 

sa jedná o nozokomiálne kmene. (Mahajan, 1983) Týmto sa zdôrazňuje význam racionálnej 

antibiotickej terapie v prevencii vzniku rezistencií. 

Aj napriek dlhodobo používanej racionálnej antibiotickej liečbe, stále sa vyskytujú prípady, 

kedy namiesto jednoduchej podpornej liečby bola nasadená antibiotická liečba, ktorá 

zbytočne zaťažovala pacienta a neurýchlila priebeh liečby ochorenia. Zároveň hlavným 

problémom zostávala nedostatočná edukácia pacienta, ktorá potom vedie k nespolupráci 

pacienta. (Visscher, 2009) 

Podľa Cochereau I. a kol. (2007) používanie 1,5 % azitromycínu po dobu troch dní bolo 

rovnako efektívne a bezpečné ako používanie tobramycínu po dobu siedmich dní. 

Naproti tomu druhá multicentrická, randomizovaná 15 dňová štúdia potvrdila výhodnosť 

liečby tobramycínom spolu  s dexametazómom v porovnaní s azitromycínom, kde 

tobramycín/dexametazón poskytujú rýchly a efektný spôsob liečby blefarokonjunktivitídy. 

Poskytuje rýchlejší ústup zápalu ako azitromycín. (Torkildsen, 2011) 
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2 ROHOVKA 

 

Rohovka (cornea) je bezfarebná, transparentná, kopulovite zakrivená, elastická, avaskulárna 

tkanivová štruktúra (obr. 28). Tvorí prednú šestinu povrchu očnej gule. Je mechanickou 

bariérou medzi vnútorným prostredím oka a okolitým vonkajším prostredím, spoločne so 

spojovkou, sklérou a slzným filmom. Naviac plní úlohu v obrane proti infekčným agensom. Z 

optického hľadiska je najdôležitejším svetlo lámavým prostredím a predstavuje zhruba dve 

tretiny celkovej lámavej sily oka. Preto aj drobná odchýlka od ideálneho tvaru môže spôsobiť 

významnú odchýlku lámavosti. 

 

2.1 ANATOMICKÉ POZNÁMKY 

 

Rohovka (obr. 28) spolu s bielkom (sclera) tvorí vonkajší väzivový obal očnej gule (tunica 

fibrosa). Od skléry je oddelená ryhou (sulcus sclerae), na periférii rohovky v oblasti so šírkou 

asi 1 mm sa nachádza limbus, kde prechádza rohovka z vnútornej strany do skléry a z 

vonkajšej strany do spojovky. Epitel je tu hrubší než v ostatných častiach rohovky, 

nenachádzame tu Bowmanovu membránu a prebiehajú tu v radiálnom smere cievne kľučky a 

lymfatické cievy. Rohovka má približne okrúhly, resp. mierne oválny tvar. Priemer u 

dospelého je asi 11 mm a hrúbka  asi 0,8 – 1 mm. Jej ámavá sila obnáša asi 43 – 45 D. Pri 

pohľade na povrch očnej gule ju vidíme ako lesklý, hladký a priehľadný útvar. Na dotyk je 

výrazne citlivá. 

 

 
Obr. 28 Schéma stavby rohovky  
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Histologicky rozlišujeme na rohovke (od roku 2013 a objavu Duovej vrstvy) šesť vrstiev: 

1. epitel 

2. Bowmanova membrána 

3. stróma 

4. Duova vrstva 

5. Descemetova membrána 

6. endotel 

 

Epitel 

Epitel rohovky je typom nekeratinizujúceho viacvrstvového skvamózneho epitelu tvoriaceho 

asi 10 % celkovej hrúbky rohovky. Je usporiadaný do štyroch až šiestich vrstiev, ktoré sú 

pevne pripojené k bazálnej membráne fibrilami a hemidesmozómami. Smerom od bazálnej 

membrány navonok sú bunky usporiadané do vrstvy bazálnych cylindrických buniek, 2 – 3 

vrstiev suprabazálnych buniek kubického tvaru a 2 – 3 vrstev terminálne diferencovaných 

plochých povrchových buniek. Proces diferenciácie buniek epitelu trvá v priemere 7 – 14 dní 

a odumierajúce povrchové bunky sa uvolňujú do slzného filmu. Za túto schopnosť sú 

zodpovedné bunky v limbu rohovky. Bunková membrána najvrchnejšej vrstvy vybieha do 

krátkych robustných mikroklkov umožňujúcich priĺnutie mucínu, vnútornej vrstvy slzného 

filmu, ktorého hlavnou funkciou je brániť vysychaniu rohovky. Epitel nasadá na bazálnu 

membránu s jemnou fibrilárnou štruktúrou, ktorá je zložená predovšetkým z kolagénu typu IV 

a laminínu, ale obsahuje aj fibronektín, fibrín, kolagén typu VII, proteoglykány a heparan 

sulfát. Bazálna membrána je dôležitá pre zachovanie správnej polarity a stratifikácie epitelu, 

pri poškodení regeneruje súčasne s epitelom, do doby vytvorenia novej membrány zaisťuje 

provizórny matrix fibronektín. 

 

Bowmanova membrána 

Bowmanova membrána (lamina limatans anterior) je acelulárna homogénna vrstva, ktorá je 

smerom k epitelu ostro ohraničená a na vnútornej ploche splýva so strómou rohovky. Má 

jemne vláknité usporiadanie a neobsahuje žiadne bunky. Skladá sa z tenkých a náhodne sa 

krížiacich kolagénnych fibríl typu I, III, V, VII a proteoglykánov secernovaných stromálnymi 

keratocytmi. Na okraji rohovky plynule prechádza do väziva spojovky očnej gule (bulbárnej).  

Je odolnejšia proti poškodeniu ako rohovkový epitel a na rozdiel od neho sa po poškodení 

znovu neregeneruje. Jej prítomnosť nie je pre obnovu epitelu nevyhnutná. Fyziologická úloha 

Bowmanovej membrány rohovky zostáva nejasná, niektorí autori predpokladajú, že by mohla 
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slúžiť ako bariéra na ochranu subepitelového nervového plexu, a tak urýchľovať inerváciu 

epitelu a obnovenie senzorickej citlivosti. 

 

Stróma 

Rohovková stróma (substantia propria) tvorí viac ako 90 % celkovej hrúbky rohovky a 

mikroskopickou stavbou pripomína husté kolagénové väzivo usporiadaného typu. Skladá sa z 

extracelulárnej matrix, keratocytov a nervových vláken. 

Hlavnou zložkou strómy je extracelulárna matrix tvorená kolagénmi, glykosaminoglykánmi a 

proteoglykánmi. Kolagénne fibrily typu I, III a V sa skladajú do lamiel usporiadanými 

paralelne nad sebou a ich vzdialenosť a orientácia je v stróme regulovaná väzbou s 

proteoglykánmi a glykosaminoglykánmi ako je kyselina hyalurónová, keratan sulfát, 

chondroitín sulfát alebo dermatan sulfát. Tie sú schopné viazať veľké množstvo vody a 

rozhodujú o stupni hydratácie resp. dehydratácie rohovky a tým vlastne aj o stupni 

transparencie rohovky.  

Keratocyty sú fibrocyty s dlhými a oploštelými výbežkami zasahujúcimi medzi jednotlivé 

lamely. Výbežkami sa navzájom dotýkajú v oblastiach gap junctions a tvoria tak priestorovú 

sieť buniek. Keratocyty v pokojovom štádiu zodpovedajú fibroblastom. V prípade poškodenia 

rohovky sa aktivujú a transformujú na fibroblasty, ktoré produkciou kolagén-degradujúcich 

enzýmov, matrixmetaloproteináz a cytokínov iniciujú hojenie tkaniva. Regeneračná 

schopnosť strómy je však relatívne malá. 

 

Duova vrstva 

V roku 2013 Harminder Dua a kol. z britskej university v Notthinghame dokázali existenciu 

tenkej acelulárnej kolagénovej vrstvy rohovky, ktorá je nepriepustná pre vzduch. Napriek 

tomu, že táto vrstva je veľmi tenká, je tuhá a veľmi odolná. Dokáže odolávať tlaku až 2 bary. 

Vedci sa domnievajú, že objav Duovej vrstvy prinesie väčšiu bezpečnosť pri operáciách oka a 

transplantáciách rohovky, pomôže porozumieť biomechanike rohovky a patologickým 

procesom v zadnej časti rohovky. 

 

Descemetova membrána 

Descemetova membrána (lamina limitans posterior) je tenká, silne svetlolomná, fragilná 

blana. V periférii prechádza do trabekúl iridokorneálneho uhla a končí v Schwalbeho prstenci. 

Je tvorená sieťou kolagénových a elastických vláken, ktoré sa krížia vo všetkých smeroch a 

dodávajú membráne pružnosť.  Skladá sa z prednej prúžkovanej vrstvy, ktorá sa vytvára 
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počas intrauterínneho vývoja a je tvorená kolagénom typu VIII. Zadná amorfná neprúžkovaná 

vrstva vzniká až po narodení a pozostáva z kolagénu typu IV, laminínu a fibronektínu. Je 

veľmi odolná pri infekciách, poraneniach a v prípade poškodenia má schopnosť regenerovať 

sa od endotelu rohovky.  Membrána bráni masívnemu prieniku vody z komorovej 

tekutiny do strómy rohovky a je rezistentná k enzymatickej degradácii- napr. voči pôsobeniu 

matrixmetaloproteináz. 

 

Endotel 

Endotel rohovky je tvorený jednovrstvovým dlaždicovým epitelom nachádzajúcim sa na 

vnútornej ploche rohovky. Bunky hexagonálneho tvaru sú veľmi riedko rozprestrené a sú 

medzi sebou pevne spojené prostredníctvom zonula occludens tak, aby nedocházelo k 

imbibícii – nekontrolovanému prieniku tekutín. Endotel rohovky nie je schopný regenerácie a 

v prípade poškodenia dochádza k vzniku jaziev a zníženiu priehľadnosti. Reparácia endotelu 

prebieha zväčšovaním zostávajúcich buniek, nie ich zmnožením. Hustota endoteliálnych 

buniek je pri narodení 4000 – 5000 buniek/mm2, behom života ich počet klesá. Vo veku asi 

30 rokov je ich okolo 300 000 – 350 000. Pre správnu funkciu endotelu stačí 100 000 buniek.  

Endotel zaisťuje transparentnosť rohovky aktívnym pumpovaním vody zo strómy. Hustota 

endotelových buniek postačujúca na udržanie transparencie rohovky je asi 500 buniek/mm2. 

Ďalší pokles môže vyústiť až do zlyhania funkcie endotelu, kedy nie je voda z rohovky 

odčerpávaná v dostatočnom objeme, dochádza k bobtnaniu mukopolysacharidov medzi 

fibrilami strómy, čo vedie k edému rohovky a strate jej transparencie. Patologické zníženie 

hustoty endotelových buniek môže byť spôsobené ochorením (napr. dystrofia endotelu, 

vnútroočné zápalové procesy), mechanickým poškodením alebo chirurgickým zákrokom 

(napr. operácia šedého zákalu).  

Rohovka za fyziologických podmienok neobsahuje žiadne cievy a jej výživu 

sprostredkovávajú 3 rozdielne systémy – limbálne cievne kľučky, komorová voda a slzy. 

Okrajové limbálne kľučky, ktorým sa pripisoval hlavný význam, sa podieľajú na výžive len 

okrajovo. Z komorovej vody prechádza do rohovky glukóza a do nej je vylučovaný produkt 

metabolizmu – kyselina mliečna. Celý proces prebieha cestou aktívneho a pasívneho 

transportu. Prostredníctvom sĺz sa dostáva do rohovky zo vzduchu kyslík, ktorý je potrebný 

na získanie energie z glukózy. 

Rohovka má veľmi bohaté nervové zásobenie (obr. 29) a je najcitlivejším tkanivom v tele. 

Nervové vlákna ležia hlavne v predných vrstvách a v centrálnej oblasti. Vychádzajú z hustej 

pletene ciliárneho plexu, umiesteného vo vrstve nad riasnatým telieskom a pod sklérou. Tento 
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ciliárny plexus dostáva vlákna z krátkych a dlhých ciliárnych nervov, ktoré sú vetvami n. 

nasociliaris a ten zasa vetvou n. ophthalmicus. Pri priebehu nervových vláken cez rohovku sa 

stále viac rozvetvujú, navzájom spájajú a vytvárajú hustú nervovoú pleteň v povrchových 

vrstvách strómy pod Bowmanovou membránou, prenikajú ňou a dostávajú sa medzi bunky 

epitelu, kde voľne končia. Takmer každá bunka epitelu má svoje nervové vlákno. 

 

 
Obr. 29 Schéma inervácie rohovky  
 

Senzitívnu inerváciu rohovky sprostredkujú nn. ciliares longi et breves (z nazociliárneho 

nervu prvej vetvy n. trigeminus, n. ophtalmicus), ktoré vstupujú cirkulárne do rohovky v 

počte 12 – 16 od limbu zo skléry v mieste nazývanom korneosklerálna oblasť. Trofickú 

inerváciu zabezpečujú sympatické vlákna, vstupujúce do rohovky súčasne so senzitívnou 

inerváciou, ktoré pochádzajú z ganglion cervicale superior, pričom senzitívnych zakončení je 

omnoho viac ako autonómnych. Po vniknutí do rohovky po 2 – 3 mm strácajú myelínové 

pošvy, čím neovplyvnia jej transparentnosť. Vo výnimočných prípadoch je možné zachytiť 

radiálne usporiadanie belavých nervových vlákien, ktoré myelínovú pošvu nestratili. Následne 

prerážajú pórmi Bowmanovej membrány, prenikajú do epitelu, vetvia sa vo všetkých jeho 

vrstvách a končia v cytoplazme epitelových buniek. V rohovke je konečná vetva rozdelená na 

subepitelový a stromálny plexus. Nakoľko rohovka má najhustejšiu sieť senzitívnych 

nervových vlákien na mm² je najcitlivejším tkanivovou štruktúrou v tele. Priame, taktilné 

podráždenie rohovky vyvolá korneálny reflex. Akékoľvek povrchové poškodenie rohovky 

vedúce k narušeniu epitelu (cudzie teleso, zápal, infekcia, UV žiarenie, erózia) spôsobí 



 58

obnaženie senzitívnych zakončení n. trigeminus, čo vyvolá intenzívnu bolesť, po ktorej 

nasleduje reflexné slzenie, fotofóbia a blefarospazmus. 

K tejto základnej nervovej sieti sa pridávajú ešte nervové vlákna z oblasti limbu, ktoré 

pochádzajú zo spojovky a z episkléry. Pri vstupe do rohovky nervové vlákna strácajú pošvy a 

sú preto ťažko viditeľné. 

Pre správne videnie je zásadné udržanie správneho tvaru a transparencie rohovky. Hladký 

povrch rohovky zaisťuje vrstevnatý epitel s neporušeným slzným filmom. Špeciálna štruktúra 

strómy je jedným zo zásadných faktorov transparencie rohovky- fibrily s jednotným 

priemerom a pravidelnou paralelnou organizáciou. Pokiaľ je vzdialenosť medzi vláknami 

nehomogénna, dopadajúce svetelné lúče sú náhodne rozptylované a rohovka stráca svoju 

transparentnosť. Hydratácia strómy je regulovaná rohovkovým endotelem. Na+/K+ 

dependentné ATPázy a Na+/H+ a HCO3-pumpy na bazolaterálnej časti membrány 

endotelových buniek odčerpávajú vodu zo strómy rohovky do prednej komory oka. 

Nedostatočnou funkciou endotelu dochádza k zvýšenej hydratácii stórmy (väzbe vyššieho 

množstva vody na negatívne nabité glykosaminoklykány) a rohovka tak stráca svoju 

transparentnosť. Ďalším dôležitým faktorom zaisťujúcim transparentnosť rohovky je absencia 

ciev a myelínových pošiev nervov v rohovke. 

Ideálne videnie samozrejme závisí aj na čírosti a funkcii ďalších refrakčných médií a štruktúr 

oka ako predná komora, šošovka, sklovec a taktiež na dobre fungujúcej sietnici a prenose 

signálu do mozgu. 

 

Výživa rohovky 

Rohovka je avaskulárna a spoločne so sklérou, šošovkou a sklovcom patrí medzi tzv. 

bradytrofické tkanivové štruktúry. Metabolizmus je pomalý, čo znamená, že aj hojenie je 

pomalé. Rohovka je vyživovaná cestou výživných metabolitov (aminokyseliny a glukóza) a 

zásobovaná kyslíkom troma cestami: 

1. difúziou z kapilár limbu,  

2. difúziou a aktívnym transportom z komorovej tekutiny (hlavne glukóza), 

3. difúziou z prekorneálneho slzného filmu (hlavne kyslík) – pozri podkapit. 1.1.6. 

Stabilná hydratácia rohovky je zodpovedná za stabilný index lámavosti. Hlavný podiel na 

tejto stabilite má funkcia endotelu so svojím aktívnym transportom (Na+/K+pumpa) 

udržujúca stály osmotický tlak strómy rohovky. Ďalej sa na kontrole zúčastňuje vnútroočný 

tlak, stav slzného filmu a epitelový transport. Charakteristickou vlastnosťou rohovky je už 

spomínaná priehľadnosť. Tá je daná jej zložením a stavbou rohovky, ktorá je uvedená v 
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predošlom. Pre jej udržanie je nevyhnutná dostatočná hydratácia. Zvýšením obsahu vody v 

rohovke dochádza k zbobtnaniu, vzniku edému a následne ku skaleniu. Edém navyše spôsobí 

ohyb rohovky a haló symptómy (farebné kruhy okolo svetiel). 

 

2.2 PRÍZNAKY PRI OCHORENIACH ROHOVKY 

 

2.2.1 Povrchové lézie 

 

Bodkované epiteliálne lézie (PPE – Punctate epithelial erosions – obr. 30) predstavujú drobné, 

jemne prehĺbené defekty epitelu, ktoré sa farbia fluoresceínom alebo bengálskou červenou. Sú 

nešpecifické a môžu byť výsledkom širokého spektra keratopatií. Ich lokalizácia môže často 

naznačiť ich etiológiu: 

1. Superior – vernálna keratokonjuktivitída, horná limbická keratokonjuktivitída, 

poddajné mihalnice a nedostatočne priliehajúce kontaktné šošovky. 

2. Intrapalpebral – syndróm suchého oka, oslabená rohovková citlivosť a expozícia 

ultrafialovému žiareniu. 

3. Inferior – poruchy okraja dolnej mihalnice, ožiarenie rohovky, rosacea, toxicita z 

očných kvapiek, entropium. 

  

 
Obr. 30 Thygesonova povrchová bodkovitá keratitída, vľavo zafarbená fluoresceínom, vpravo vyššie 

zväčšenie - každá lézia pozostáva z viacerých drobných bodiek 
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Bodkovité epiteliálne keratitídy (PEK – Punctate epithelial keratitis) – predstavujú 

charakteristický znak vírusových infekcií. Sú typické zrnitými, opuchnutými epiteliálnymi 

bunkami s ložiskovými intraepiteliálnymi infiltrátmi, ktoré sú viditeľné aj nezafarbené. 

Príčinou sú adenovírusová, chlamýdiová infekcia, molluscum contagiosum, herpes simplex, 

herpes zoster a systémové vírusové infekcie (osýpky, rubeola, varicella). 

Filamenty – sú malé, mukózne vlákna, čiarkovitého tvaru, usporiadané v línii s epitelom, 

pričom jedným svojim koncom sú pripojené k povrchu rohovky. Voľný koniec sa hýbe pri 

každom žmurknutí. Príčinou býva suchá keratokonjuktivitída, horná limbická 

keratokonjuktivitída, opakujúce sa erózie rohovky, ožiarenie rohovky, znížená citlivosť 

rohovky, herpes zoster ophthalmicus, mŕtvice stredného mozgu a esenciálny blefarospazmus. 

Epiteliálny edém – predstavuje príznak dekompenzácie endotelu alebo v ťažšom prípade, 

akútneho zvýšenia vnútroočného tlaku (obr. 31). Je charakterizovaný stratou normálneho 

lesku rohovky a v horšom prípade môže byť spojený s tvorbou vezikúl a búl. 

Superficiálna neovaskularizácia – je výsledkom chronickej iritácie povrchu oka alebo 

hypoxie, či dlhodobého nosenia kontaktných šošoviek. 

Povrchová bodkovaná keratitída – je nešpecifický termín označujúci akékoľvek rozrušenie 

epitelu v tvare bodiek. 

Subepiteliálne infiltráty – sú drobné podpovrchové nefarbiace sa zápalové ložiská. Príčinou 

môže byť závažná či dlhotrvajúca adenovírusová keratitída, herpes zoster keratitída, 

marginálna keratitída, rosacea a Thygesonova povrchová keratitída. 

 

 
Obr. 31 Obojstranný rohovkový epiteliálny edém, pravé oko (vľavo) a ľavé oko (vpravo) 
 

Pannus – je zápalové alebo degeneratívne subepiteliálne vrastanie fibrovaskulárneho tkaniva z 

limbu do rohovky (obr. 32), ktorá je za normálnych okolností bezcievna, čo vedie k 

postupnému narušeniu jej priehľadnosti a k povrchovej vaskularizácii. Pannus scrophulosus 

vzniká pri šírení zápalu zo spojovky na rohovku, teda pri keratokonjuktivitíde. Pannus 
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trachomatosus sa rozširuje z horného okraja limbu, a ak nie je čím skôr poskytnutá liečba, 

pannus môže postihnúť celú rohovku. 

 

 
Obr. 32 Pannus 
  

2.2.2 Lézie strómy rohovky 

 

Infiltráty – sú miestne oblasti aktívneho stromálneho zápalu, ktoré pozostávajú z 

akumulovaných leukocytov a celulárneho a extracelulárneho odpadu vrátane nekrózy. 

Predstavujú lokálne, zrnité, sivo-biele opacity, nachádzajúce sa obyčajne vo vnútri prednej 

strómy, ktoré sa často vyskytujú súčasne s hyperémiou limbu či spojovky. Príčiny môžu byť 

neinfekčné a infekčné. Do prvej skupiny (antigénová precitlivenosť) patrí nosenie 

kontaktných šošoviek (obr. 33) a marginálna keratitída. Infekčné keratitídy vyvolávajú 

baktérie, vírusy, ale aj plesne a protozoá. K rozlíšeniu medzi týmito dvoma skupinami nám 

môže pomôcť memotechnická pomôcka: PEDAL – Pain (bolesť), Epithelial defects 

(poškodenia epitelu), Discharge (hnis, výtok), Anterior chamber reaction (odozva prednej 

komory), more central Location (umiestnenie viac k stredu), ktoré sa neraz objavujú pri 

infiltrátoch infekčného pôvodu. 

 

 
Obr. 33 Rohovkový infiltrát a hyperémia spojovky vyvolané ponechaním kontaktných šošoviek cez noc 

počas spánku 
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Edém – predstavujú opticky prázdne miesta medzi lamelami strómy, ktoré sú spojené so 

zhrubnutím rohovky a zníženou prehľadnosťou rôzneho stupňa (obr. 34). Tieto zmeny sú 

výsledkom rozvratu bežnej štruktúry strómy rohovky. Príčinou býva najčastejšie disciformná 

keratitída, keratokonus, Fuchsova dystrofia a poškodenie endotelu rohovky počas operácie. 

Ulcerácia – predstavuje vyhĺbenie tkaniva asociované s epiteliálnym defektom. 

,,Skvapalnenie" spojivového tkaniva sa vyskytuje ako odpoveď na enzymatickú aktivitu, ako 

v prípade periférnej ulceróznej keratitídy. 

Depozícia lipidov – môže viesť k chronickému zápalu s následným presakovaním z nových 

rohovkových ciev. 

 

 
Obr. 34 Vyšetrenie štrbinovou lampou znázorňujúce stromálny edém strómy rohovky (šípky) 
 

Vaskularizácia – je výsledkom širokého spektra porúch rohovky. Krvné cievy v rohovke (obr. 

36) viditeľné štrbinovou lampou sú vždy venózne. Arteriálne cievy je náročné spozorovať bez 

fluoresceínovej angiografie. Hlboké cievy vychádzajú z predných ciev riasnatého telesa a 

majú priame radiálne usporiadanie, pričom miznú v oblasti limbu (tzv. „metličkovité“ cievy). 

Naproti tomu vlnité povrchové cievy môžu byť zachytené aj za limbom. Hlboké cievy v 

stave, keď nie sú perfundované, sa zjavujú ako tzv. ,,ghost vessels´´ pozorovateľné štrbinovou 

lampou (obr. 35). 

 

 
Obr. 35 Ghost vessels 
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Obr. 36 Vaskularizácia rohovky (cievy prerastajú zhora) a inflitráty strómy 
 

Trhliny – môžu sa objaviť v súvislosti s nadmerným zväčšením rohovky, pôrodnou traumou 

(obr. 37), keratokonusom a ako následok náhleho influxu vody do strómy rohovky. 

 

 
Obr. 37 Trhliny v Descemetovej membráne lokalizované v hornom temporálnom kvadrante oka 

vzniknuté ako následok pôrodnej traumy lekárskymi kliešťami 
 

Descemetokéla (keratokéla) – je bublinkovo tvarovaná herniácia Descemetovej membrány do 

rohovky upchávajúca pôvodný defekt, ktorý by inak prestupoval celou hrúbkou rohovky. 

Zvrásnenie (pruhovaná/zbrázdená keratopatia) – býva vyvolaná traumou počas operácie (obr. 

38), očnou hypotóniou a zápalom či edémom strómy. 

 



 64

 
Obr. 38 Rohovkový edém spolu so zvrásneniami Descemetovej membrány po operácii – fakoemulzifikácii 

šošovky 
 

2.3 ZÁKLADNÉ A ŠPECIÁLNE VYŠETROVACIE METÓDY ROHOVKY 

 

Tieto vyšetrenia sa uskutočňujú pri každom podozrení na chorobný proces rohovky a 

samozrejme pred každou transplantáciou rohovky a patrí sem:  

 I. Oftalmologické vyšetrenie: 

- vyšetrenie zrakovej ostrosti naturálne a s korekciou, svetelnou projekciou, 

- Schirmerov test, brake up time test – vyšetrenie stavu slzného aparátu, zistenie tvaru, 

veľkosti a citlivosti rohovky, 

- orientačne (v bočnom fokálnom svetle): zakrivenie, stav povrchu, neovaskularizácia a 

hrúbka, stav jednotlivých vrstiev, prítomnosť a lokalizácia precipitátov, infiltrátov, 

erózii, či záchyt edému, perforácie a jazvy, 

- vyšetrenie predného segmentu oka biomikroskopom a štrbinovou lampou, 

- vyšetrenie predného segmentu oka biomikroskopom a štrbinovou lampou tenkým 

šikmým lúčom. Možné využitie retroiluminácie – zasvietenie na oblasť za 

vyšetrovanou oblasťou a využitie odrazeného svetla. 

 - vyšetrenie vnútroočného tlaku (aplanačná, bezkontaktná tonometria), 

- vyšetrenie zadného segmentu oka priamou a nepriamou oftalmoskopiou, 

- ultrazvukové vyšetrenie zmien predného a zadného segmentu oka robíme v prípade 

nepriehľadných očných médií (najmä u tektonických keratoplastík na vylúčenie 

amócie, ablácie choroidey, endoftalmitíd a pod.), 

- ultrazvuková biometria a keratometria v prípade zvažovaného chirurgického zákroku 

na šošovke, pre možnosť výpočtu optickej mohutnosti implantovanej šošovky, 
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II. Interné vyšetrenie: so zameraním na stav funkčnosti obličiek a pečene pre možnú 

kombinovanú imunosupresívnu liečbu. 

III. Špeciálne vyšetrovacie metódy: 

 rohovková topografia na zhodnotenie povrchu rohovky: automatizovaný Placidov 

rohovkový topograf (meria zakrivenie a strmosť rohovky), Javalov keratometer (meria 

zakrivenie, lámavosť a os zakrivenia rohovky), keratorefraktometer (meria lámavosť 

rohovky), 

  pachymetria rohovky umožňuje zmerať hrúbku rohovky, 

  endoteliálna mikroskopia (spekulárna-zrkadlová, konfokálna) na zmerania veľkosti, 

morfológie a hustoty endoteliálnych buniek. 

Pre znázornenie defektu rohovkového epitelu (erosio), kvapneme do spojivkového vaku 1% 

roztok fluoresceínu. Neporušený epitel je nezmáčavý a nefarbí sa na zeleno. 

 

2.4 PERFORAČNÁ KERATOPLASTIKA 

 

2.4.1 Transplantácia rohovky – keratoplastika 

 

Keratoplastika (transplantácia rohovky) patrí medzi chirurgické postupy, pri ktorom sa 

nahrádza rohovka, ktorá stratila svoju funkčnosť a došlo k zníženiu jej transparencie za 

rohovku novú, získanú od darcu – kadaverózna (transplantácia). Na základe údajov Svetovej 

zdravotníckej organizácie sa počet slepých jedincov odhaduje na 28 – 42 miliónov, z toho 

približne 10 miliónov prípadov je slepota vyvolaná chorobou rohovky. 

Transplantácia rohovky, ako operačný výkon má dlhotrvajúcu históriu. Už grécky lekár Galen 

spred viac než dvoch tisíc rokov sa zaoberal problémom návratu priehľadnosti 

netransparentnej rohovky. Prvý, kto prišiel s pojmom keratoplastika a zároveň aj s 

myšlienkou transplantácie je Franz Reisinger, ktorý na začiatku 19. storočia ako prvý nahradil 

zakalenú ľudskú rohovku rohovkou zvieracou. No prvú skutočne alogénnu transplantáciu 

(rohovka bola prvé úspešne transplantovaní tkanivo v humánnej medicíne) vykonal na očnom 

oddelení v Olomouci v roku 1905 doktor Karl Eduard Zirm (obr. 39), čo predstavovalo veľký 

krok vpred pre medicínu ako takú. Postupne sa vykryštalizovala aj technika operácie. Dlho sa 

však aplikovali len čerstvé rohovkové štepy. Až ruský oftalmló akademika V.P. Filatov zistil, 

že pre transplantáciu je možné použiť aj rohovky z oka dárcu konzervované pri teplote + 2 až 

+ 4 0C. To umožnilo prudký rozvoj keratoplastiky v 20 rokoch 20. stor.  
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Z hľadiska plánovanej operácie keratoplatika môže byť totálna alebo parciálna (ktorá je 

štandardným postupom). Podľa lokalizácie rozlišujeme keratoplastiku centrálnu a 

excentrickú. Spektrum príčin vedúcich ku keratoplastike sa pohybuje od rôznych deformít, 

stenšenia rohovky, poúrazové stavy, pooperačné komplikácie či rôzne degeneratívne choroby. 

V súčasnosti patrí rohovka k najčastejšie a najúspešnejšie transplantovaným tkanivám v 

humánnej medicíne vôbec, a pri keratoplastike indukovanej keratokonusom patrí z hľadiska 

prežitia štepu k najúspešnejším alotransplantátom. Táto úspešnosť sa pohybuje v rozmedzí od 

90 až 95 %. 

Relatívne dobré výsledky po transplantácii môžeme pripísať najmä privilegovanému 

postaveniu rohovky v imunitnom systéme človeka: 

I. neprítomnosť ciev v rohovke. 

II. chýbajúcou lymfatickou drenážou. 

III. hematookulárna bariéra. 

IV. prítomnosť inhibičných faktorov v komorovom moku. 

V. nízky počet antigén prezentujúcich buniek. 

VI. Túto úspešnosť podporuje istou mierou aj tzv. ACAID fenomén (anterior chamber 

acquired immunodeviation), ktorý sa prejavuje určitým stupňom inhibície bunkovej imunity v 

prednej komore. Každé narušenie architektoniky či fyziológie rohovky vyvolá príliv 

antigénov a možnosť zníženia imunologickej úspešnosti keratoplastiky. 

Transplantácia rohovky, ako operačný výkon má dlhotrvajúcu históriu. Už grécky lekár Galen 

spred viac než dvoch tisíc rokov sa zaoberal problémom návratu priehľadnosti 

netransparentnej rohovky. Prvý, kto prišiel s pojmom keratoplastika a zároveň aj s 

myšlienkou transplantácie je Franz Reisinger, ktorý na začiatku 19. storočia ako prvý nahradil 

zakalenú ľudskú rohovku rohovkou zvieracou. No prvú skutočne alogénnu transplantáciu 

(rohovka bola prvé úspešne transplantovaní tkanivo v humánnej medicíne) vykonal na očnom 

oddelení v Olomouci v roku 1905 doktor Karl Eduard Zirm, čo predstavovalo veľký krok 

vpred pre medicínu ako takú. 

Na základe údajov Svetovej zdravotníckej organizácie sa počet slepých jedincov odhaduje na 

28 – 42 miliónov, z toho približne 10 miliónov prípadov je slepota vyvolaná chorobou 

rohovky. 

Príčiny početnosti transplantácií rohovky: 

- priehľadná rohovka má veľké množstvo funkcií – predstavuje nepostrádateľnú súčasť 

optického systému oka, vytvára ochranu voči vonkajším mechanickým, fyzikálnym a 

chemickým faktorom. Pokiaľ dôjde k narušeniu jej integrity či metabolizmu úrazom 
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alebo ochorením dochádza k zmene jej transparentnosti čo vedie k strate zrakových 

funkcií. Každá trauma, infekcia alebo chemické či fyzikálne poškodenie vedie k 

zvýšeniu množstva antigénov v rohovke, prílivu antigén prezentujúcich buniek do 

centra rohovky čo súčasne s obnažením vlastných antigénov rohovky patologickým 

procesom môže viesť k spusteniu autoimunitného procesu a ďalšej deštrukcii rohovky 

vlastným imunitným systémom. 

- priehľadná rohovka má výsadné postavenie v imunitnom systéme človeka – okrem 

toho, že je avaskulárna má mimoriadne nízky počet antigén prezentujúcich 

Langerhansových buniek. A práve toto je príčinou 90 – 95% úspešnosti primárne 

transplantovaných rohoviek. 

V posledných rokoch prešla keratoplastika značnými zmenami. Pomaly sa upúšťa od 

transplantácie celej hrúbky rohovky, tzv. perforačná keratoplastika, a čoraz častejšie sa 

transplantuje len niektorá vrstva, ktorá nahradí len patologický zmenenú časť, tzv. lamelárna 

keratoplastika. Jedná sa o transplantáciu nekompletnej rohovky so zachovaním alebo 

odstránením Descemetovej membrány a časti strómy. Delí sa na prednú a zadnú a jedná sa o 

extrabulbárnu operáciu. K operácii keratokonusu je nevhodná, ale má viacero výhod oproti 

staršej, perforačnej keratoplastike.  

Vzhľadom na to, že sa tu transplantuje len vrstva rohovky, antigénna mozaika je zásadne 

jednoduchšia a imunitná reakcia menej výrazná. Pacienti nepotrebujú dlhodobú 

imunosupresívnu liečbu, ktorá má navyše veľa nepriaznivých účinkov. Najväčšou výhodou, 

najmä pre pacienta je, že rekonvalescencia (prihojenie transplantátu) po lamelárnej 

keratoplastike je podstatne kratšia a videnie sa upravuje už za niekoľko týždňov, čo pri 

perforačnej keratoplastike trvá aj rok (priemerne 6 – 12 mesiacov).  

Ďalšou veľkou výhodou lamelárnej keratoplastiky je aj fakt, že z jednej darcovskej rohovky je 

možné urobiť až dve transplantácie, jednému pacientovi transplantovať hlbokú a druhému 

povrchovú vrstvu, čím sa zníži spotreba darcovského materiálu a náklady na zabezpečenie 

darcovkých rohoviek. Rohovkové štepy nepotrebujú spĺňať početné antigénne zhody darcu a 

príjemcu (HLA typizácia). Kritériá sú predovšetkým čas odberu od smrti darcu, počet 

endotelových buniek transplantátu, závažné infekčné ochorenia a predchádzajúce očné 

operácie u donora. 
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Obr. 39 Dr. Eduard Zirm, prvý kto vykonal úspešnú perforačnú keratoplastiku 
 (podľa http://www.ojoonline.org/viewimage.asp?img=OmanJOphthalmol_2013_6_4_12_122289_f4.jpg) 

 

PROGNÓZA: šanca na dlhodobý úspech transplantácie rohovky je rôzna: 

- > 90 % pri keratokonuse, potraumatických rohovkových jazvách, skorom štádiu 

bulóznej keratopatie, hereditárnych rohovkových stromálnych dystrofiách, 

- od 80 do 90 % pri viac pokročilej bulóznej keratopatii alebo neaktívnej vírusovej 

keratitíde, 

- 50 % pri aktívnych rohovkových infekciách, kde je často nutné opakovať operáciu, 

- do 50 % pri chemických a poradiačných traumách. 

Faktory ovplyvňujúce úspešnosť transplantácie rohovky: 

I. Neimunologické – ovplyvňujú výsledok keratoplastiky v období pred-, per- a 

pooperačne. V predoperačnej fáze je to najmä kvalita darcovskej rohovky, bezchybná 

príprava transplantátu a jeho skladovanie. Pre transplantáciu sa v súčasnosti využívajú 

rohovky konzervované v médiu pri 4 °C alebo pri 31 °C. U darcov je nevyhnutné vykonať 

krvný test na HIV-1, HIV-2, hepatitídu A a B, CMV a syfilis. Kontraindikáciou k odberu je aj 

besnota (bol opísaný prenos ochorenia štepom rohovky). V peroperačnom období sú to zlá 

adaptácia materskej a darcovskej rohovky, mechanické (nepravidelnosť švov, uvoľnené stehy) 

či chemické poškodenie endotelu (citlivosť na lieky a liekové konzervačné látky) a 

poškodenie štepu pri trepanácii. 

II. Imunologické – príčiny tzv. rejekčnej reakcie sú najčastejšou príčinou neúspechu 

transplantácie v pooperačnom období. Úlohu zohrávajú aj imunologické vplyvy v 

predoperačnom období u pacientov s poruchou imunity, systémovými akútnymi aj 

chronickými chorobami a po opakovaných neúspešných tranplantáciách. 
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Pooperačné faktory majú najvýznamnejší vplyv na dlhodobý úspech transplantácie. Môžu sa 

vyskytovať izolovane alebo súčasne. 

Dôležitá je predoperačná príprava, ktorej podstata je u väčšiny pacientov v lokálnej aplikácii 

liekov, len u chorých so systémovým ochorením je potrebná celková terapia. U rizikových 

keratoplastík bez systémového postihnutia táto fáza predstavuje dvojdennú aplikáciu 

širokospektrálneho antibiotika 3 krát denne (Tobramycin, Gentamycin). V deň operácie sa 

aplikuje miotikum (Pilokarpin 2 %), 2 až 3 krát v rozmedzí 15 minút dve hodiny pred 

samotnou operáciou. U rizikových transplantácií so systémovým akútnym alebo chronickým 

postihnutím (systémový lupus, reumatoidná artritída) sa aplikuje lokálna terapia jeden až dva 

dni pred výkonom intramuskulárne 100 – 200 mg Hydrocortisonu, poprípade nesteroidného 

antiflogistika. Príprava operačného poľa sa vykonáva výplachom roztokom Betadinu. 

Transplantácia sa robí počas hospitalizácie v lokálnej či celkovej anestézii. 

Pokroky v odbere, skladovaní a testovaní darcovských rohoviek spolu so zdokonalením 

operačnej techniky v posledných desaťročiach prispelo významnou mierou k zvýšeniu 

úspešnosti a výsledkov tohto typu tkanivových transplantácií. Aj napriek tomu stále zostáva 

veľa aspektov neobjasnených a je nevyhnutné vo výskume pokračovať, predovšetkým v 

oblasti prevencie a liečby rejekčných reakcií a pooperačných refrakčných chýb. 

 

2.4.2 Indikácie 

 

Perforačná keratoplastika (PK) je v súčasnosti najúspešnejšou alotransplantáciou v humánnej 

medicíne vôbec. Mnohý pacienti, ktorým transplantácia už pomohla, by boli bez tohto zásahu 

odsúdení na život v slepote. Robí sa u chorých, ktorí majú rohovku nepriehľadnú, akokoľvek 

zdeformovanú, zjazvenú, stenčenú či zmenenú následkom úrazu a stav sa už konzervatívnou 

liečbou nedá ovplyvniť. 

Medzi najčastejšie zistené príčiny vedúce k transplantácii rohovky patrí bulózna keratopatia 

(edém rohovky s dutinkami v epiteli), keratokonus (chorobné vyklenovanie rohovky s jej 

súčasným stenčením), retransplantácie, úrazy, progredujúce infekčné keratitídy rôznej 

etiológie (vírusové, bakteriálne, plesňové, Acanthamoeba či ako následok perforácie) a rôzne 

dystrofie a degenerácie rohovky (široké spektrum patologickej stavby a štruktúry rohovky). 

Indikácie na vykonanie keratoplastiky môžeme rozdeliť do štyroch skupín: 

1. Optická keratoplastika – cieľom je obnovenie transparencie (priehľadnosti) rohovky, a 

získať tým celkové zlepšenie zraku pacienta. Realizuje sa u rohoviek, ktoré z akejkoľvek 

príčiny stratili svoju funkčnosť: 
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- zákaly strómy ako výsledok degeneratívnych, zápalových a dystrofických zmien. 

 asymetrický povrch rohovky (zjazvenie, poleptanie, dystrofie, edém epitelu). 

- nepravidelnosti tvaru rohovky (keratoglobus, keratokonus). 

- zhrubnutie rohovky (edém, pseudofakická bulózna keratopatia, Fuchsova a zadná 

polymorfná dystrofia a iné). 

2. Terapeutická keratoplastika – sa robí za účelom odstránenia ložiska infekcie pri 

ťažkých zápaloch rohovky napr. aktívnej keratitíde, ktoré sa nepodarilo zvládnuť 

konzervatívne aplikáciou antimikrobiálnych liečiv. 

3. Tektonická keratoplastika – sa uskutočňuje u pacientov, u ktorých treba zachovať 

alebo obnoviť celistvosť rohovky, resp. celej očnej gule pri výrazných štrukturálnych 

zmenách rohovky. Robí sa u pacientov s prítomným stenšením strómy rohovky, u hroziacich 

perforácií bulbu pri vrede rohovky, Pellucidnej marginálnej degenerácii, pri descematokélach 

a pri perforácii so stratou tkaniva. 

4. Kozmetická keratoplastika – sa robí na slepom, kozmeticky nevyhovujúcom oku na 

zlepšenie jeho vzhľadu (kedysi používaná na slepom oku s leukómom, dnes výnimočne). 

Prvá a druhá skupina sú indikáciou k plánovanej keratoplastike, tretia skupina, tektonická 

predstavuje akútnu indikáciu.  

Z hľadiska imunologickej prognózy rozlišujeme dve keratoplastiky, rizikovú a nerizikovú. 

Riziková je charakterizovaná ako transplantácia rohovky s povrchovou či hlbokou 

vaskularizáciou, ktorá presahuje limbus minimálne 2 mm aspoň v dvoch kvadrantoch alebo 

retransplantácia. Tieto operácie majú značne horšiu prognózu z vysokým rizikom rozvoja 

imunologických komplikácií. Neriziková transplantácia je každá transplantácia transparentnej 

alebo alebo netransparentnej rohovky, ktorá nemá neovaskularizáciu a jedná sa o prvý 

transplantát. 

 

2.4.3 Kontraindikácie 

 

Pri zistení zápalovej reakcie rohovky či spojoviek následkom akejkoľvek choroby (infekcia, 

špecifické lézie, alebo ochorenia vyvolané vírusmi) alebo ako následok traumy, by mala byť 

operácia odložená dovtedy, kým všetky známky reakcie neustúpia a známky chorobného 

procesu sa neobjavia po dobu najmenej šiestich mesiacov. V prípade popálenín spôsobených 

chemickými látkami, plameňom a liatymi kovmi sa odporúča čakať asi rok, kým sa dokonči 

zjazvenie a svetloplachosť, blefarospazmus a slzenie nevymiznú. Potom, ak je oko pokojné, 

následky zranenia môžu byť liečené keratoplastikou. Ďalšou kontraindikáciou je glaukóm. V 
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glaukomatóznych očiach so súčasným zákalom rohovky, kde možno očakávať zlepšenie 

zraku pomocou keratoplastiky, je potrebné najskôr liečiť samotný glaukóm vhodnými 

operáciami. Pri uskutočnení operácie na ovplyvnenie glaukómu ako úvod ku keratoplastike, je 

doporučené urobiť rozsiahlu iridektómiu. To zanechá očnú guľu v oveľa výhodnejšom stave 

pre podstúpenie keratoplastiky s menším rizikom tvorby predných zrastov a rekurencie 

glaukómu. Tieto komplikácie často vedú k rozvoju zákalu štepu. Keratoplastika je 

kontraindikovaná aj u pacientov, ktorí sú počas obhliadky vysoko nespolupracujúci aj napriek 

prítomnosti takých patologických zmien rohovky, ktoré ich predurčuje ku perforačnej 

keratoplastike. Označujú sa ako takzvaní nervózni, či precitlivení pacienti. V takýchto 

prípadoch je opodstatnené predpokladať, že z dôvodu zlej spolupráce bude pooperačné 

zotavenie náročné s vysokou pravdepodobnosťou závažných komplikácií, ako napríklad 

rozvoj predných synechií a následný sekundárny glaukóm alebo prolaps štepu vedúce k strate 

očnej gule. 

 

2.4.4 Darcovské tkanivo 

 

Tkanivo na transplantáciu musí byť od darcu odobraté do 12 – 24 hodín od smrti. Rohovky od 

malých detí (do 3 rokov) sa bežne nepoužívajú, ani na pediatrické transplantácie a to z toho 

dôvodu že sú ľahko poddajné, čo má za následok ich tendenciu vyústiť do ťažkého 

astigmatizmu. Taktiež je pravidlom sa vyhýbať používaniu rohoviek získaných od darcov nad 

70 rokov, ktoré sú nevhodné pre nízky počet endoteliálnych buniek. Je snaha o vekovú zhodu 

donora a recipienta. Väčšina rohoviek je pred transplantáciou uložených v tzv. očných 

bankách. Sú uchovávané v hypotermickom stave (až na 7 – 10 dní) alebo v orgánových 

kultivačných médiách (4 týždne) až do použitia. Kultivácia umožňuje predĺžiť obdobie k 

testovaniu infekčnej kontaminácie. Po získaní darcovskej rohovky je nevyhnutné jeho 

zhodnotenie, ktoré zahrňuje vyšetrenie štrbinovou lampou, v ideálnom prípade aj 

endoteliálnym mikroskopom na stanovenie počtu endoteliálnych buniek. Okrem toho sa 

posudzuje anamnéza donora a vyšetrenie krvi darcu k vylúčeniu kontraindikácií. 

Medzi okolnosti za ktorých by sa nemali využívať dané rohovky určené na transplantáciu 

patrí: 

- úmrtie z neznámej príčiny, 

- infekčné ochorenie centrálneho nervového systému (napr. prionózy ako Creutzfeldt–

Jakobova choroba, progresívna multifokálna leukoencefalopatia, systémová sklerotizujúca 

panencefalitída, encefalitída, demencie, Parkinsonova choroba ap.), 
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- vlastné ochorenia očnej gule (napr. malígne ochorenia, aktívny zápal) alebo 

predchádzajúca vnútroočná operácia či rohovková refrakčná operácia, 

- určité systémové infekčné ochorenia (napr. syfilis, AIDS, septikémia, vírusová 

hepatitída, tuberkulóza, aktívna malária, kongenitálna rubeola), 

- Leukémia a diseminovaný lymfóm. 

 

2.4.5 Prognostické faktory 

 

Medzi faktory, ktoré môžu výrazne ovplyvniť prognózu rohovkového štepu a preto by mali 

byť zohľadnené ešte pred samotnou operáciou patria: 

- odchýlky mihalníc, ako napríklad blefaritída, trichiáza, ektrópia a entrópia. Pred 

operáciou by mali byť skorigované, 

- dysfunkcia slzného filmu, 

- progredujúce alebo rekurentné formy zápalu spojoviek, ako napríklad jazviaci očný 

pemfigoid či atopicá konjuktivitída, 

- zrasty v prednom segmente oka, 

- glaukóm nereagujúci na liečbu, 

- ťažká stromálna vaskularizácia, neprítomnosť citlivosti rohovky, mimoriadne 

stenčenie v mieste navrhovaného spojenia príjemca – štep, aktívny rohovkový zápal, 

- uveitída. 

 

2.4.6 Chirurgická technika 

 

Pri keratoplastke sú nasledvoné stupne operácie (obr. 40 – 52). 

1. Stanovenie veľkosti štepu 

Robí sa predoperačne pomocou premenlivého štrbinového lúča a pri operácii za skúšobného 

umiestnenia trepanov s rôznym priemerom. Štepy s priemerom 8,5 mm a väčšie sú v 

pooperačnom období náchylné k rozvoju predných zrastov, vaskularizácií a zvýšenia 

vnútroočného tlaku. Najideálnejší priemer štepov je 7,5 mm, pričom menšie ako tieto 

predstavujú veľké riziko rozvoja vysokého astigmatizmu. 

2. Výrez darcovskej rohovky (obr. 40). 

V ideálnom prípade by pri operácii mal vždy predchádzať výrez hosťovskej rohovky. 

Darcovská rohovka je pripravená pomocou trepanácie už predtým vyrezaného 

korneosklerálneho terča, endoteliálnou stranou nahor v konkávnom bloku Teflon. Eventuálne 
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darcovská rohovka môže byť trepanovaná aj z nedotknutej darcovskej očnej gule za 

predošlého vstreknutia vzduchu alebo viskózno – elastickej látky do prednej očnej komory. 

Darcovský terč (štep) je zvyčajne v priemere o 0,25 mm väčší ako plánovaný priemer výrezu 

u prijímateľa. Tento rozdiel v priemere medzi darcovským štepom a výrezom u prijímateľa je 

opodstatnený tým, že minimalizuje postoperačné sploštenie, redukuje možnosť rozvoja 

postoperačného glaukómu a podporuje súdržnosť vodotesnosti uzáveru. 

3. Výrez chorej hosťovskej rohovky  

Je uskutočňovaný so snahou nepoškodiť dúhovku a šošovku počas trepanácie: 

a) ochrana šošovky môže byť dosiahnutá pomocou docielenia predoperačnej miózy 

aplikáciou pilokarpínu topicky a použitia už spomínanej viskózno – elastickej substancie 

počas samotnej operácie. 

b) príjemcovu rohovku je možné vyrezať pomocou manuálneho, motorizovaného, 

laserového alebo vákuového trepanu. Posledný zmienený prilne k príjemcovej rohovke a 

zmenšuje jej kĺzanie. Prudkému zníženiu vnútroočného tlaku so súčasným rizikom prolapsu 

vnútroočného obsahu a rapídneho suprachoroidálneho krvácania je možné zabrániť 

vykonaním čiastočnej trepanácie, pri ktorej sa trepanuje rohovka v neúplnej hrúbke a 

následným vstupom do prednej očnej komory pomocou diamantového noža. 

c) excízia môže byť na to následne ukončená prostredníctvom noža alebo nožničiek (obr. 

42). 

4. Fixovanie darcovského tkaniva 

Vykonáva sa obyčajne za použitia 10-0 monofilového nylonu. Rohovkové sutúry prestupujú 

takmer celou jej hrúbkou, aby sa zabezpečilo, že Descemetova membrána je styčná a 

predídeniu rozvoja trhliny rany na zadnej strane štepu. 

a) iniciálne sú vykonané štyri hlavné prerušované (jednoduché) sutúry, ktoré slúžia na 

zafixovanie polohy terča. 

b) ukončenie fixácie štepu na svoje predilekčné miesto (uzatvorenie) sa uskutoční 

pomocou prerušovaných (jednoduchých) stehov, pokračujúcich stehov alebo ich vzájomnou 

kombináciou. Ak sa použije pokračujúca sutúra, je potrebné steh niekoľkokrát nakoniec 

dotiahnuť. 

5. Náhrada viskózno – elastickej substancie za vyvážený soľný roztok. 
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Obr. 40 Technika perforačnej keratoplastiky: A - trepanácia príjemcovej rohovky, B - dokončenie 

s nožnicami, C - zošitie terča od darcu 
 

 
Obr. 41 Trepanácia darcovskej rohovky 
 

 
Obr. 42 Dokončenie trepanácie 
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Obr. 43 Terč darcovskej rohovky po ukončení trepanácie 
 

 
Obr. 44 Terč z darcovskej rohovky, centrum označené šípkou 
 

 
Obr. 45 Začiatok prišitia transplantátu jednotlivými stehmi 10/0 
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Obr. 46 Nakladanie pokračujúceho stehu 10/0 ihelcom a pinzetou 
 

 
Obr. 47 Kontrola našitia transplantátu Placidovým keratoskopom 
 

 
Obr. 48 Na terči naložených 24 prerušovaných (jednotlivých) stehov 3 týždne po operácii 
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Obr. 49 Na terči pokračujúci steh 1 rok po operácii 
 

 
Obr. 50 Kombinácia pokračujúceho a jednoduchých stehov 1 rok po operácii 
 

 
Obr. 51 Nález na prednom segmente oka po PKP po vybratí stehov, šošovka pacienta sa začína kaliť 2 

roky po operácii 
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Obr. 52 Nález na prednom segmente oka po PKP po vybratí stehov a po operácii katarakty, 3 roky po 

PKP 
 

2.4.7 Pooperačný manažment 

 

I. Lokálna liečba: 

a) steroidy – sa využívajú na zníženie rizika rozvoja imunologickej reakcie odvrhnutia 

štepu. Spočiatku sa steroidy aplikujú štyri krát do dňa počas niekoľkých týždňov, postupne 

však môže byť dávka znižovaná v závislosti od lokálneho stavu. Avšak ich podávanie je vo 

väčšine prípadov nepretržité v nízkych dávkach, najčastejšie raz denne minimálne rok a viac. 

Kvapky by sa mali aplikovať dovtedy kým nedôjde k epitelizácii štepu. 

b) ostatné imunosupresíva – najmä azathioprin per os a topicky či systémovo podávaný 

cyklosporín, môžu byť taktiež použité na prevenciu rejekcie štepu, ale zvyčajne sú vyhradené 

pre vysoko rizikových pacientov. 

c) mydriatiká – minimálne dva krát denne počas dvoch týždňov, aj dlhšie ak pretrváva 

uveitída. 

II. Per os – Acyclovir je možné použiť v súvislosti so skôr existujúcou herpes simplex 

keratitídou s cieľom minimalizovať riziko opätovného výskytu. 

III. Sledovanie vnútroočného tlaku – sa robí počas skorého pooperačného obdobia 

pomocou prístroja Tono – Pen ® nakoľko Goldmannov aplanačný tonometer nie je 

spoľahlivý. 

IV. Odstránenie stehov – pristupuje sa k tomu až keď sme si istí, že došlo k zhojeniu 

spojenia štep – príjemcov terén. Obyčajne sa to vykonáva po 12 – 18 mesiacoch aj keď u 

starších pacientov to môže trvať podstatne dlhšiu dobu. Veľmi dôležité je včasné odstránenie 

polámaných alebo uvoľnených jednoduchých stehov akonáhle sú zistené, aby nedošlo k 

podpore rozvoja rejekčnej reakcie. 

V. Tvrdé kontaktné šošovky – môžu byť použité na optimalizáciu zrakovej ostrosti u 

pacientov s astigmatizmom, ale môžu byť použité až vtedy, keď sú všetky stehy odstránené. 
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2.4.8 Pooperačné komplikácie 

 

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce komplikácie transplantácie rohovky náleží najmä vysoký 

postoperačný astigmatizmus, ktorý sa zaraďuje medzi neskoré komplikácie a koriguje sa 

tvrdými kontaktnými šošovkami. Nasledujúcou dôležitou komplikáciou keratoplastiky je 

rejekčná reakcia. Ide o prejav imunitnej reakcie príjemcu namierenú voči antigénnym 

štruktúram rohovky od darcu, ktorej výsledkom môže byť odvrhnutie transplantátu - rejekčná 

reakcia. 

Pooperačné komplikácie po vykonanej perforujúcej keratoplastike môžeme z časového 

hľadiska rozdeliť na včasné a neskoré: 

I. Včasné 

Medzi včasné komplikácie perforujúcej keratoplastiky patria pretrvávajúce epiteliálne 

defekty, iritácia z vyčnievajúcich sutúr, ktorá môže napomôcť k rozvoju papilárnej 

hypertrofie tarzálnej spojovky, rozostúpenie stehov a následné uvoľnenie rany, plochá predná 

očná komora (predné synechie) – pozápalový väzivový zrast medzi prednou plochou dúhovky 

a rohovkou, prolaps dúhovky, filtrácia, uveitída, zvýšenie vnútroočného tlaku a infekcia 

(mikrobiálna keratitída, uveitída, endoftalmitída) a primárne zlyhanie transplantátu. Medzi 

vzácne včasné komplikácie patrí traumatická ruptúra štepu a trvalo dilatovaná zrenica (Urrets 

– Zavalia syndróm). 

II. Neskoré 

Patria sem chyby lámavosti (astigmatizmus), sekundárny glaukóm, infekcie, rejekcie štepov a 

mechanické komplikácie a rekurencia pôvodnej choroby (napr. stromálna dystrofia). 

1. Rejekcie (reakcie odvrhnutia, obr. 53) – patrí k najzávažnejším komplikáciám 

transplantácie rohovky. Ide o imunologickú reakciu dárcovského terča a patofyziologicky ju 

môžeme chápať ako obranu organizmu voči prijatiu cudzej bielkoviny z transpalntátu. 

Rejekcia aloimplantátu sa môže objaviť najmä skôr po perforujúcej keratoplastike, menej 

často po lamelárnej transplantácii rohovky, pričom môže dôjsť k odvrhnutiu ktorejkoľvek 

vrstvy rohovky. Najbežnejšou a súčasne najzávažnejšou je endoteliálna rejekcia, pretože 

môže viesť k úbytku endoteliálnych buniek a následne k dekompenzácii. Stromálna a 

epitelová rejekcia sú menej časté a zvyčajne pohotovo reagujú na topickú liečbu 

kortikosteroidmi a navyše sú spojené s menším počtom dlhodobých následkov. Existuje 

pravdepodobnosť výskytu prvkov rôznych typov rejekcie súčasne. Neskoré zlyhanie štepu sa 

môže vyskytnúť aj prostredníctvom samotnej dekompenzácie, bez prítomnosti rejekcie, aj 

keď rejekcia je všeobecný napomáhajúci činiteľ. Rejekcia je zvládnuteľná prechodnou 
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aplikáciou imunosupresív. Ak je však imunitná odpoveď mimoriadne silná a nie je ju možné 

terapeuticky ovplyvniť, dochádza k rejekčnej reakcii, a teda k odvrhnutiu (zlyhaniu) štepu. 

Najčastejšie prebieha pod obrazom chronickej rejekčnej reakcie. 

Rizikové faktory rejekcie: Existuje pozitívny vzájomný vzťah medzi vekom pacienta a 

rohovkovou transparenciou (?). Vo všeobecnosti sú starší pacienti viac ohrození rozvojom 

rejekcie rohovkového transplantátu. Ďalším rizikovým faktorom je preexistujúca 

vaskularizácia rohovky, pričom riziko rejekcie vzrastá so zvyšujúcim sa stupňom 

vaskularizácie a je najmenšie bez jej prítomnosti. Výrazne vyššie riziko je pri retransplantácii 

než pri primárnej transplantácii. Mierne vyššie je pri unilaterálnej transplantácii, než pri 

bilaterálnej a to isté platí aj pre transplantácie darcovských štepov rovných alebo menších ako 

8 mm, ako pre štepy s veľkosťou viac než 8 mm, pri ktorých je zase riziko rejekcie menšie 

(?). Medzi ďalšie rizikové faktory zreteľne prispievajúce k rozvoju rejekcie sa zaraďuje 

aktívny rohovkový alebo intraokulárny zápal, dodatočné chirurgické zákroky v prednom 

segmente očnej gule a iné vnútroočné operácie, dráždiaca sutúra (uvoľnené alebo porušené 

stehy), iridokorneána adhézia, nekompenzovaný zvýšený intraokulárny tlak, pozitívna 

anamnéza rejekcie štepu, trauma oka, traumatické zjazvenie, excentricky uložený štep, 

rekurentné bakteriálne a herpetické keratitídy a vred v rohovkovom štepe. 

Patogenéza rejekcie: zdravá rohovka je vzhľadom k mnohým faktorom imunologicky 

privilegovaná tkanivoví štruktúra. Je to najmä pre neprítomnosť krvných a lymfatických ciev 

a súčasne prítomnosti pomerne malého množstva antigén – prezentujúcich buniek (viac v 

podkapitole 2.4.1 Transplantácia rohovky – keratoplastika). K strate tejto výsady môže dôjsť 

následkom vzplanutia zápalovej reakcie a neovaskularizácie, čo môže v konečnom dôsledku 

viesť k odmietnutiu štepu. Medzi ďalšie významné predisponujúce činiteľe rejekcie patria 

excentrické alebo priveľké štepy (väčšie ako 8 mm v priemere), prítomnosť infekcie (obzvlášť 

herpetického pôvodu), glaukóm a predchádzajúca transplantácia rohovky. Ak sa príjemca 

senzitivizuje k hlavným alebo vedľajším histokompatibilným antigénom prítomným v 

rohovke darcu, môže sa rozvinúť imunopatologická reakcia (precitlivenosti) typu IV 

namierenej proti štepu, čo môže mať za následok rejekciu. Tento proces môže naštartovať už 

aj ten malý počet antigén-prezentujúcich buniek prítomných v rohovke. Zhoda v HLA 

antigénnom systéme má malý priaznivý vplyv na prežívanie štepu. 
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Obr. 53 Primárne zlyhanie štepu s trvalým edémom rohovky 
 

Symptomatológia rejekcie štepu zahrňuje miernu až tupú periokulárnu bolesť, zhoršenie 

osttrosti zraku (rozmazané, hmlisté videnie), pocit vŕzgania (dráždenie oka pociťované ako 

prítomnosť piesku v oku), červené oko a svetloplachosť na oku po transplantácii rohovky, 

ktorá bola uskutočnená niekoľko týždňov až rokov pred objavením sa subjektívnych ťažkostí. 

Avšak v mnohých prípadoch je priebeh asymptomatický do okamihu, kým nie je rejekcia 

dostatočne podložená. Čas začiatku rozvoja symptómov je veľmi variabilný, pričom môžu to 

byť dni až roky po transplantácii. 

Objektívny nález je variabilný a záleží od miesta prvotného zásahu lymfocytov, teda od typu 

rejekcie: asymetricky elevovaná epiteliálna línia (epiteliálna rejekčná línia), edém epitelu, 

subepiteliálne infiltráty, stromálny édem alebo jeho bunková infiltrácia, čerstvé precipitáty na 

endotele rohovky či jemné línie leukocytov na endotele (endoteliálna rejekčná línia). 

Ďalšie nálezy: ciliárna injekcia – hlboké prekrvenie očnej gule a predná uveitída 

(iridocyklitída), ktoré predstavujú skorú manifestáciu. Ďalej môže byť prítomná spojovková 

injekcia – povrchové prekrvenie očnej gule (najmä perikorneálna injekcia), prítomnosť buniek 

v prednej očnej komore a jej tyndalizácia (rozptyl lúčov svetla nárazom na mikroskopické 

častice nachádzajúce sa v prednej očnej komore), rastúca vaskularizácia alebo jej rozširovanie 

sa na  transplantát (rejekcia špecificky začína v blízkosti ciev, ktoré sú vedľa transplantátu) a 

slzenie, no sekrécia nie je prítomná. 

Z pohľadu rýchlosti rozvoja rejekčnej reakcie diferencujeme tri typy rejekcií: 

• hyperakútna 

• akútna 

• chronická 
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Včasné zlyhanie štepu je charakterizované skalenosťou štepu od prvého pooperačného dňa. Je 

vyvolané endoteliálnou dysfunkciou, ktorá je následkom chybného endotelu darcu či 

operačnej traumy. 

Neskoré zlyhanie štepu je spravidla konzekvenciou imunologickej rejekcie štepu. Približne 50 

% prípadov sa vyskytne počas prvých 6 mesiacoch po operácii, a veľká väčšina do 1 roku. 

Podľa miesta primárneho zásahu lymfocytov sa rejekčná reakcia ešte delí na:  

• epiteliálnu 

• subepiteliálnu 

• stromálnu 

• endoteliálnu 

a) Epiteliálna rejekcia (obr. 54) – je charakteristická lineárnou epiteliálnou opacitou, 

ktorá môže byť relatívne bezpríznaková s malým rizikom rozvoja dlhodobých následkov. 

Nepredstavuje pre pacienta závažné riziko odvrhnutia transplantátu. Výnimku predstavujú 

pacienti po poleptaní alkáliami, Bežné obdobie jej vzniku je v prvých šiestich týždňoch po 

transplantácii rohovky. Epiteliálna rejekčná línia zvyčajne postupuje od miesta periférnej 

vaskularizácie do centra rohovky a starý epitel rohovky je postupne dosadzovaný novým. V 

mieste reakcie odvrhnnutia nastáva dezorganizácia epitelových buniek a reparačné pochody 

prebiehajú z bazálnej membrány. Miesto precipitačnej línie sa klinicky manifestuje v podobe 

vyvýšenej epiteliálnej línie na pokojnom, resp. s zo známkami miernej zápalovej reakcie na 

očnej guli. Táto línia sa objavuje priemerne do troch mesiacov a farbí sa fluoresceínom. 

Postihnutý pacient túto rejekčnú reakciu vo väčšine prípadov vníma ako prítomnosť cudzieho 

telieska v oku. Mnohokrát je zároveň prítomná epifora, a taktiež nie je zriedkavá prítomnosť 

miernej iritídy a ciliárnej injekcie (prekrvenie hlbšej kapilárnej siete), zväčša ľahkého stupňa. 

Intenzívna aplikácia lokálnych kortikosteroidov je obyčajne dostatočne efektívna na zvrátenie 

tohto stavu, ak je to potrebné, no vo väčšine prípadov si tento typ rejekčnej reakcie liečbu 

nevyžaduje. 

 
Obr. 54 Rejekcia epitelu štepu v tvare platničky viac ako 1 rok po PKP 
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b) Subepiteliálna rejekcia – jej výskyt v porovnaní z epiteliálnou rejekciou je menej častý 

a patrí medzi neskoré typy reakcie odvrhnutia. Môže sa rozvinúť až dvanásť mesiacov po 

keratoplastike. Má vzhľad mnohopočetných drobných subepiteliálnych infiltrátov, ktoré 

pripomínajú adenovírusovú keratitídu (Krachmerove škvrny) na darcovskej rohovke, spolu s 

hlbšie uloženým edémom a infiltratívnym skalením. Sú to okrúhle precipitáty (infiltráty) 

rozprestierajúce sa na úrovni Bowmanovej membrány. Vyskytuje sa na kľudnom oku a jej 

terapia je nevyhnutná jedine v prípade komplikácie s iným typom rejekčnej reakcie. 

c) Stromálna rejekcia (obr. 55) – sa zaraďuje medzi závažné, ale nie medzi najčastejšie 

sa vyskytujúce komplikácie. Môže byť chronická alebo hyperakútna, neraz v asociácii s 

endoteliálnym typom rejekcie. Do strómy rohovky prenikajú monocyty, lymfocyty, 

fibroblasty a plazmatické bunky a deštruujú jej bazálnu membránu. Nachádzajúce sa tu 

keratocyty sú ťažko poškodené následkom kontaktu s bunkami imunitného systému, 

predovšetkým lymfocytmi, a dochádza k deštrukcii symetricky usporiadaných väzivových 

lamiel parenchýmu rohovky. Lokalita začatia stromálnej rejekcie je vždy v blízkosti cievneho 

kmeňa materskej rohovky. Tá sa stáva semitransparentnou až netransparentnou. Vždy je 

prítomná ciliárna injekcia a pacient vyhľadáva lekársku pomoc pre zhoršenú zrakovú ostrosť. 

Tento typ reakcie si v každom prípade vyžaduje bezprostrednú liečbu lokálnymi, ale aj 

systémovo podávanými kortikosteroidmi, no úspešnosť však nie je zakaždým uspokojivá. Ak 

sa terapia začne neskoro dochádza k deštrukcii alotransplantátu. 

 

 
Obr. 55 Rejekcia štepu; edém strómy viditeľný v spodných dvoch tretinách štepu spolu s 

mnohopočetnými keratoprecipitátmi viac ako 3 mesiace po PKP 
 

d) Endoteliálna rejekcia – predstavuje najčastejší typ rejekčnej reakcie a vyskytuje sa 

predovšetkým v prvých dvoch rokoch po keratoplastike. Oproti predošlým typom je 

neporovnateľne závažnejšia, a to z dôvodu neschopnosti regenerácie endoteliálnych buniek 

napadnutých a zničených imunitným systémom. Spočiatku, je charakteristická iritídou a 
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typicky lokalizovanou oblasťou zápalovej reakcie na okraji štepu. Následne dochádza k 

rozvoju lineárne usporiadaných endoteliálnych precipitátov – infiltrátov (Khodadoustova 

línia, obr. 56) alebo drobnučkých precipitátov roztrúsených na endotele rohovky. Zásadná je 

prítomnosť stromálneho edému, ktorý je pre tento typ rejekcie príznačný. Liečba si vyžaduje 

intenzívnu aplikáciu kortikosteroidov, lokálne do spojovkového vaku ako aj injekčne 

periokulárne. Príležitostne je nevyhnutnosťou systémové podávanie imunosupresív. 

 

 
Obr. 56 Khodadoustove línie 
 

Diagnostika: Dôležitá je ANAMNÉZA, pričom kladieme tieto otázky: Aká dlhá doba 

uplynula od transplantácie rohovky? Užívate terajšieho času nejaké očné lieky? Nadišla v 

nedávnom období akákoľvek zmena v podávaní lokálnych steroidov? Aké ochorenie oka 

viedlo ku keratoplastike (napr. Fuchsova dystrofia, herpes simplex vírus)? 

Základom je vyšetrenie ŠTRBINOVOU LAMPOU, kde pátrame po objektívnom náleze 

spomenutom vyššie. Je žiadúce sa sústrediť na endoteliánu rejekčnú líniu, precipitáty na 

endotele a subepiteliálne infilitráty. 

Diferenciálna diagnóza:  

- absces okolo stehu alebo infekcia rohovky – hnisavá sekrécia, hypopyon a rohovkový 

infiltrát. Je nutné steh odstrániť (extrahuje sa tak, aby cesta infikovaného konca bola bola cez 

rohovku čo najkratšia), urobíme zoškrab a následne jeho kultiváciu, vrátane kultivácie 

vybratého stehu. Pozvoľne znižujeme častosť aplikácie steroidných kvapiek a začneme 

intenzívnu lokálnu liečbu fluorochinolónmi, poprípade fortifikovanými antibiotikami. 

Pacienta starostlivo kontrolujeme a ak si to stav vyžaduje hospitalizovaný. 

- uveitída – často výskyt uveitídy v anamnéze, prítomnosť buniek v prednej očnej 

komore s precipitátmi, tyndalizácia. Je vhodnejšie liečiť uveitídu ako by to bola rejekcia 

transplantátu. 
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- zvýšený vnútroočný tlak – môže privodiť edém epitelu rohovky, ktorý zväčša vymizne 

po kompenzácii vnútroočného tlaku. Okrem neho ostatné známky rejekčnej reakcie chýbajú. 

- ďalšie príčiny zlyhania transplantátu – recidíva ochorenia na transplantáte (infekčná 

keratitída, vrátane herpetickej a plesňovej, dystrofia rohovky), dekompenzácia endotelu na 

transplantáte. 

- sterilná reakcia stehu, vrastanie epitelu. 

Liečba: včasný terapeutický, respektíve preventívny zásah predstavuje základ manažmentu 

pacienta po keratoplastike, nakoľko výraznou mierou zvyšuje pravdepodobnosť zvrátenia 

rejekčnej reakcie. Najagresívnejšiu terapiu si všeobecne vyžaduje endoteliálna rejekcia, 

potom postupne v poradí podľa závažnosti stromálna, subepiteliálna a epiteliálna rejekcia. 

Glukokortikoidy: 

LOKÁLNE – pri endoteliálnej rejekcii napr. prednisolon acetát 1 %, poprípade dexametazón 

fosfát 0,1 % každú 1 hodinu cez deň a dexametazón 0,1 % masť na noc. Frekvencia 

podávania je postupne znižovaná v priebehu niekoľkých týždňov. Ak sa ide o epiteliálnu 

rejekciu, či sú prítomné subepiteliálne infiltráty alebo keratoprecipitáty nasadíme prednisolon 

acetát 1 % 4x denne, poprípade zdvojnásobíme aktuálne podávanú dávku; mala by byť 

predpísaná akákoľvek vyššia dávka. U vysoko rizikových pacientov by malo byť dávkovanie 

udržiavané na najvyššej možnej tolerovanej dávke (napr. prednisolon acetát 1 % 4x denne). 

SYSTÉMOVÉ – pri opakujúcej sa rejekcii alebo ak rejekcia neustupuje po lokálnej aplikácii 

steroidov. Napríklad prednison, p.o. 40 – 80 mg 1x denne. Taktiež prednisolone, p.o. 

1mg/kg/deň v delených dávkach poprípade methylprednisolon, i.v. 500 mg denne po dobu až 

3 dní môžu napomôcť k zvráteniu rejekcie a predchádzať ďalším rejekčným epizódam, ale len 

vtedy, ak sú podané do 8 dní od nástupu rejekcie. 

SUBKONJUKTIVÁLNE – zriedka, napr. betametazon 2 – 3 mg/0,5 ml. 

 topické cykloplegiká: skopolamín 0,25 % 2 – 3 krát denne eventuálne atropín 1 % 1 – 

2 krát denne. Ak je zápal mierny je možné použiť liek s miernejším účinkom. 

 topický cyclosporín – 0,05 % – 2 %, môže mať prínos na potlačenie rejekčnej reakcie. 

 ostatné systémové imunosupresíva – ako napríklad cyklosporín, tacrolimus alebo 

azathioprin. 

 ak je zvýšený vnútroočný tlak, treba ho kompenzovať. 

 pri výskyte opakujúcich sa rejekcií alebo v prípade veľmi ťažkej, závažnej rejekcie je 

žiadúce pacienta hospitalizovať a zvážiť podanie jednej pulznej dávky methylprednisolonu 

500 mg i.v., súčasne s lokálnou aplikáciou prednisolon acetátu 1 %, každú 1 hodinu. 

Zásady terapie rejekčnej reakcie:  



 86

 liečba sa musí začať bezodkladne, aby nádej na prežitie transplantátu bola čo 

najvyššia. 

 pacienta po začatí terapie kontrolujeme po 3 až 7 dňoch. 

 akonáhle je zaznamenané zlepšenie stavu, je možné postupne, veľmi pozvoľna 

znižovať dávku podávaných steroidov. Avšak príležitostne je potrebné ponechať nízku dávku 

mesiace či dokonca roky. 

 počas lokálnej liečby steroidmi je nevyhnutné u pacientov pravidelne kontrolovať 

vnútroočný tlak. 

2.  Infekčné komplikácie – keratitída môže byť bakteriálneho, plesňového aj vírusového 

pôvodu (obr. 57, 58). Najčastejšie sa vyskytuje v mieste stehu alebo uvoľnenej sutúry. Ich 

liečba sa riadi rovnakými pravidlami ako pri primárnej infekcii postihujúcej rohovku. 

 

 
Obr. 57 Kandidová keratitída po perforačnej keratoplastike na terči aj na okrajoch rohovky 
 

 
Obr. 58 Bakteriálna keratitída a hypopyon v prednej očnej komore ako neskorá komplikácia po 

perforačnej keratoplastike viac ako 3 roky po PKP 
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3.  Mechanické komplikácie – sú výsledkom uvoľnenia niektorého stehu či časti sutúry 

(obr. 59).  Toto uvoľnenie má za následok priľnutie hlienu a baktérií, výsledkom čoho je 

rozvoj infekčných komplikácií na terči. Tento stav je v konečnom dôsledku často spojený s 

endotelovou rejekciou. Uvoľnený steh je nutné vždy extrahovať. V prípade ak sa jedná o 

pokračujúci steh, je možné v priebehu prvých mesiacoch po zákroku aplikovať terapeutickú 

kontaktnú šošovku. Zásadou je liečba širokospektrálnymi baktericídnymi antibiotikami. 

 

 
Obr. 59 Uvoľnený jednoduchý steh pokrytý mukóznymi vláknami 5 mesiacov po perforačnej 

keratoplastike 
 

4.  Sekundárny glaukóm – predstavuje najčastejšie sa vyskytujúcu závažnú komplikáciu 

perforujúcej keratoplastiky. Jeho liečba závisí od typu glaukómu (predsa je to len jeden a to 

sekundárny glaukom, úplne iný problém je keratiplastika na oku s glaukómom!!!) a je 

identická s terapiou sekundárneho glaukómu u pacientov, ktorí transplantáciu rohovky 

nepodstúpili. Zahrňuje ako medikamentóznu, tak aj chirurgickú terapiu. Konzervatívna liečba 

(lokálne kvapky, systémovo podávané liečivá) predstavuje prvú líniu v liečbe sekundárneho 

glaukómu vznikajúceho následne po perforačnej keratoplastike. V ďalšom uvedené nie je 

liečba sekund. glaukómu!!! – tento úsek treba prepracovať celkovo. Súčasne dostupné 

antiglaukomatiká zahrňujú beta – adrenergické blokátory (napr. timolol, betaxolol), alfa – 

adrenergné liečivá (alfa 2 – adrenergiká, ako napr. brimonidine), miotiká (napr. pilokarpín), 

analógy prostaglandínov (napr. latanoprost), topické „inhibítory karboanhydrázy“ (napr. 

dorzolamid) a systémovo podávané „inhibítory karboanhydrázy“ (napr. acetazolamid). Medzi 

protiglaukómové operácie patrí viacero zákrokov, ako selektívna laserová trabekuloplastika 

argónovým laserom, laserová iridoplastika/iridotómia, glaukóm – filtračné techniky, ako 

napríklad trabekulektómia (s možným použitím antimetabolitov ako mitomycín - C) a GDDs 
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(Glaucoma drainage devices). Možno sem zaradiť aj viacero cyklodeštruktívnych procedúr 

(napr. cyklokryoterapia, YAG laserová cyklofotokoagulácia). 

5.  Chyby lámavosti (refrakčné chyby) – perforačná keratoplastika je chirurgický zákrok, 

ktorý výrazným spôsobom vedie k ovplyvneniu lámavého systému operovaného oka. 

Predovšetkým sú to vyššie stupne chýb lámavosti, ktoré predstavujú problém najmä preto, že 

ich výskyt nie je zriedkavý. Patrí sem hlavne pooperačný indukovaný astigmatizmus, ktorý 

môže zásadne znižovať zrakové funkcie chorého jedinca, aj po inak úspešnej keratoplastike. 

Priemerné hodnoty sa pohybujú medzi 4 – 5 cylindrickými dioptriami. Jeho liečba v 

súčasnosti naďalej predstavuje jednu zo základných otázok korekcie pooperačných 

komplikácií keratoplastiky a môže byť príčinou včasného odstránenia stehov. K liečbe sa 

používajú tvrdé kontaktné šošovky.  

Medzi ďalšie neskoré pooperačné komplikácie patria neskorý rozostup okrajov rán, 

vytvorenie retrokorneálnej membrány a cystoidný makulárny edém. 

 

2.5 KERATOPROTÉZY 

 

Keratoprotézy (obr. 60) predstavujú syntetické (umelé) rohovkové transplantáty používané u 

pacientov, ktorí nie sú vhodní pre podstúpenie keratoplastiky. Novodobé osteo- odonto-

keratoprotézy pozostávajú z koreňa zuba samotného pacienta a z jeho vlastnej alveolárnej 

kosti, ktorá tvorí oporu pre centrálny optický cylinder. Tento celok je zvyčajne pokrytý 

štepom z bukálnej sliznice. Operácia je obtiažna a časovo náročná, navyše sa realizuje v 

dvoch fázach, dva až štyri mesiace od seba. 

Indikácie sú: 

• pacienti s obojstrannou praktickou slepotou (so zrakovou ostrosťou pohybu ruky a 

menej), ale s neporušenou funkciou sietnice a normálnym zrakovým nervom (tzn. dobrá 

odpoveď zrenice na podráždenie, normálne výsledky elektrofyziologických testov, 

neprítomnosť odlúčenia sietnice na ultrasonografii a presná projekcia svetelných lúčov na 

sietnicu). 

• závažné, vysiľujúce ale neaktívne ochorenie predného segmentu oka bez reálnej 

vyhliadky na úspešné vyliečenie pomocou konvenčnej keratoplastiky. Ako napríklad jazviaci 

očný pemfigoid, Stevens – Johnsonov syndróm, chemické popáleniny (poleptania) a trachóm. 

• početné predchádzajúce neúspešné transplantácie rohovky alebo iné typy 

rekonštrukčných operácií na povrchu očnej gule, ako napríklad transplantácia kmeňových 

buniek či amniovej membrány. 
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• normálny vnútroočný tlak s terapiou, alebo bez nej. 

• neprítomnosť aktívneho zápalu očného povrchu. 

• dobrá motivácia pacienta. 

Medzi komplikácie keratoprotéz patrí glaukóm, vytvorenie retroprotetickej membrány, 

nakláňanie alebo vysunutie cylindra, odlúčenie sietnice a endoftalmitída. 

Úspešnosť je viac než uspokojujúca, približne 80 % pacientov zaznamenáva vizuálne 

zlepšenie. Slabé výsledky sú často asociované s už skôr jestvujúcou poruchou funkcie sietnice 

alebo zrakového nervu. 

 

 
Obr. 60 Keratoprotéza u pacienta s početnými zlyhaniami rohovkových štepov  
 

2.6 PERFORAČNÁ KERATOLASTIKA U DETÍ 

 

Okrem konzervatívnej liečby ochorení rohovky v detskej populácii, si mnoho stavov vyžaduje 

aj liečbu chirurgickú. Indikácie pre perforujúcu keratoplastiku u detí tvorí široké spektrum 

stavov postihujúcich rohovku. Medzi najčastejšie patrí chronický edém vyskytujúci sa najmä 

pri vezikulóznej keratopatii z dekompenzácie endotelu po vnútroočných operáciách, 

keratokonus nereagujúci na liečbu kontaktnými šošovkami a široké spektrum ochorení, ktorú 

vedú k výraznej poruche transparencie rohovky (hlavne kongenitálne rohovkové opacity a 

dystrofie rohovky). Indikácie podľa ochorenia môžeme rozdeliť do dvoch skupín, a to 

vrodené anomálie rohovky a získané stavy. Medzi vrodené anomálie rohovky, ktoré postupne 

zapríčiňujú znižovanie jej transparencie až jej leukóm patria metabolické choroby 

(mukopolysacharidózy, mukolipidózy, tyrozinémia, cystinóza, a iné), rôzne dysgenézy 

(dermoid, sklerokornea, Petersov defekt), dystrofie (kongenitálna endoteliálna dystrofia, 

zadná polymorfná dystrofia), kongenitálny glaukóm a vrodené infekčné stavy (herpes, 

rubeola). Spomedzi získaných stavov sú to jednak rôzne zápaly (vernálny katar, herpeticka 

keratitída, keratitis phlyctaenulosa), získané dystrofie (epiteliálne ale predovšetkým 
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stromálne, ako napríklad dystrophia reticulosa, maculosa et granulosa, Grayson – Wilbrandt 

rohovková dystrofia). Časté sú traumatické opacity, ako poleptania, perforácie a podobne, 

degenerácie (keratopathia zonularis), myopická anizometropia nad 6 D a už spomínaný 

keratokonus a chronický edém rohovky pri vezikulóznej keratopatii. 

Veľmi dôležitú úlohu má pri plánovaní zákroku pre konečný výsledok perforujúcej 

keratoplastiky u detí do 5 rokov, u ktorých vzniká riziko amblyopie, časový faktor 

(preštylizovať – takto je to nezrozumiteľné!). Pokiaľ nepriehľadnosť rohovky zotrváva 

niekoľko týždňov, u malých detí vzniká v krátkom časovom období už amblyopia. Táto sa 

navzdory intenzívnej pleoptickej terapii vôbec nemusí zlepšiť napriek tomu, že dosiahneme 

ideálne číru rohovku, ale v neskoršom čase. Ako u dospelej populácie pri prítomnosti 

glaukómu je potrebné vnútroočný tlak kompenzovať, buďto konzervatívne, prípadne 

chirurgicky. Operačná technika sa prakticky zhoduje s operačnými metódami u dospelých. 

Pre anatomické a fyzikálne charakteristiky skléry u detí, chvenia sa očnej gule počas operácie 

sa v súvislosti s keratoplastikou u detí často objavuje predné vyklenutie šošovky a diafragmy 

dúhovky, ako aj synechie. Väčšina dojčiat a malých detí je hyperopických, majú plytkú 

prednú komoru a navyše úzky a nerozvinutý iridokorneálny uhol. Mimo toho, vrodené 

rohovkové opacity sú príležitostne spojené s menšou očnou guľou a rohovkou. Preto sa 

predné zrasty dúhovky a zvýšenie vnútroočného tlaku, obe ako vysoko rizikové činiteľe 

rejekcie štepu, vyskytujú častejšie po keratoplastike u detí. 

Pre prístupe ku keratoplastike u detí treba brať do úvahy určité špecifiká, a to: 

• rohovka je stále vo vývoji (mení sa diameter, zakrivenie a taktiež jej optická 

mohutnosť vôbec), 

• rohovka detí je pružnejšia a menej rigidná ako u dospelých, 

• vyšetrenia pred a po operácii, lekárske ošetrenia a ošetrovateľské postupy sú 

náročnejšie ako u dospelých, 

• väčšia reaktibilita tkanivových štruktúr očnej gule detí a taktiež organizmu, 

• u detí do 5 rokov vysoké riziko vyvinutia sa deprivačnej amblyopie, 

• pomerne frekventovaná koexistencia aj iných partologických zmien predného 

segmentu očnej gule. 

Taktiež to platí pre riziká vzniku imunitnej reakcie, pričom riziko je vyššie u detí mladších 

než 6 rokov. Toto riziko sa zväčšuje aj v súvislosti s predchádzajúcimi keratoplastikami a 

ďalšími operáciami predného segmentu očnej gule. Úlohu zohráva taktiež prítomnosť 

glaukómu, vaskularizácia rohovky, uvoľnenie stehov, predné synechie, diameter 

aplikovaného disku nad 7 mm a dekompenzácia endotelu. Riziko vzniku rejekčnej reakcie 
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podstatne znižuje autológna keratoplastika a mikrokeratoplastika. K profylaxii imunitnej 

reakcie nám dopomôže aj kompatibilita v systéme AB0 a HLA, kvalitný darcovský materiál, 

avaskulárna rohovka príjemcu, dôsledná mikrochirurgická technika a samozrejme, správna 

farmakoterapia. 

Medzi kontraindikácie keratoplastiky patrí nekontrolovateľný glaukóm, hypolakrimácia a 

aktívny zápalový proces. 

Je preukázané, že perforačná keratoplastika u detí má vyššie riziko zlyhania štepu a horšiu 

zrakovú prognózu ako u dospelej populácie. Chabé prognostické výsledky sú zapríčinené 

hlavne pre nespolupráce rodičov pacienta, pooperačným nálezom, úlohu zohráva aj rigidita 

skléry a pooperačný priebeh (infekcia, hypertenzia, amblyopia a medikamentózna 

starostlivosť). Chabý zrakový výsledok možno pripísať amblyopii, pooperačnému 

astigmatizmu, častým zlyhaniam štepu a pridruženej zrakovej patológii. 

Úspešnosť keratoplastiky u detí závisí predovšetkým od konkrétnej diagnózy, ako aj od veku 

pacienta. Úspešnosť sa zvyšuje s vekom, pričom do jedného roka sa všeobecne uvádza 25 % 

úspešnosť, do 4 rokov sa zvyšuje na 50 % a u detí starších stúpa až na 70 %. Medzi ďalšie 

významné faktory zohrávajúce úlohu v prežívaní transplantátu patrí udržiavanie dôslednej 

imunosupresívnej liečby a správneho vnútroočného tlaku. Najlepšie výsledky sa vyskytujú pri 

rohovkových dystrofiách, keratokonuse a nevaskularizovaných jazvách, pričom pri nich je 

efekt zakaždým lepší. 

Dlhodobé prežívanie rohovkového štepu môže byť dosiahnuté v detstve medzi pacientami 

transplantovanými či už z dôvodu vrodenej alebo získanej rohovkovej opacity. Predovšetkým 

intenzívna liečba tupozrakosti môže podporiť zlepšenie centrálnej ostrosti zraku. 

 

2.7 LAMELÁRNA KERATOPLASTIKA 

 

Lamelárna keratoplastika je typ keratoplastiky, pri ktorom je selektívne odstránená predná 

časť rohovky pre rôzne patologické zmeny spôsobujúce ulcerácie, jazvenie alebo iné zmeny 

jej povrchu (obr. 61). 

ALK (Anterior Lamellar Keratoplasty) je v porovnaní s perforačnou keratoplastikou menej 

invazívna. Hojenie je rýchlejšie a operovaná rohovka je mechanicky odolnejšia. Riziko 

rejekcie transplantátu a pooperačný astigmatizmus je taktiež nižší. Pre neporušenú funkciu 

endotelu sa štep sa rýchlejšie prejasňuje. 
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2.7.1 Povrchová predná lamelárna keratoplastika 

 

Superficial Anterior Lamellar Keratoplasty (SALK) zahrňuje chirurgické postupy, pri ktorých 

dochádza k čiastočnej excízii hrúbky rohovky, odstraňujúc epitel a strómu rohovky pri 

ponechaní endotelu a časti hlbokej strómy. 

Medzi indikácie patria jednak skalenia povrchovej jednej tretiny strómy rohovky nespôsobené 

potencionálne rekurentnou chorobou, okrajové rohovkové stenčovanie alebo infiltráty ako v 

prípade rekurentného pterýgia, Terriénovej marginálnej degenerácie a limbálneho dermoidu či 

iných nádorov. V neposlednom rade sú to miestne stenčovanie či utvorenie descematokély. 

Technika je podobná tej pri perforujúcej keratoplastike mimo toho, že dochádza k 

transplantácii len určitej časti rohovky. 

 

2.7.2 Hlboká predná lamelárna keratoplastika 

 

Deep Anterior Lamellar Keratoplasty (DALK) predstavuje pomerne novú metódu chirurgie 

rohovky, pri ktorej je celé nepriehľadné tkanivo rohovky odstránené takmer na úroveň 

Descemetovej membrány. Vzhľadom na tento fakt, jej prednosťou je znížené riziko rejekčnej 

reakcie a to z dôvodu, že endotel, ktorý je hlavným terčom rejekcie, nie je transplantovaný. 

Ich použitie sa našlo v liečbe vredov, jazvení a iných ochorení zasahujúcich výlučne epitel a 

prednú strómu. Hlavný technický problém spočíva v posúdení hĺbky disekcie rohovky tak 

blízko k Descemetovej membráne  ako je to možné bez toho, aby došlo k perforácii rohovky. 

Pokiaľ k tomu dôjde, tak vizuálny výsledok bude s veľkou pravdepodobnosťou oslabený. 

Medzi jej indikácie patrí: 

 choroby postihujúce predných 95 % hrúbky rohovky s normálnym endotelom a 

neprítomnosťou jaziev alebo trhlín v Descemetovej membráne (napr. keratokonus bez histórie 

akútneho hydropsu). 

 chronické zápalové ochorenie, ako napríklad atopická keratokonjuktivitída, ktorá sama 

prináša zvýšené riziko rejekčnej reakcie. 

Výhody tejto metódy spočívajú vo: 

• vylúčení rizika endoteliálnej rejekcie, aj keď ostatné typy rejekcií (epiteliálna, 

subepiteliálna, stromálna) sa môžu vyskytnúť, 

• menšom riziku rozvoja závažného astigmatizmu a štrukturálne silnejšia očná guľa v 

porovnaní s perforačnou keratoplastikou, 
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• zvýšenej dostupnosti transplantačného materiálu vzhľadom na to, že akosť endotelu je 

bezvýznamná. 

Nevýhodami danej metódy je:  

 samotný zákrok je obtiažny a časovo náročný s pomerne vysokým rizikom perforácie 

rohovky, predovšetkým u starších pacientov, 

 rozhranie zákalu môže obmedzovať najlepšiu konečnú zrakovú ostrosť. 

Pooperačná starostlivosť je obdobná ako u perforujúcej keratoplastiky, až na menej 

intenzívnu lokálnu liečbu steroidmi a stehy môžu byť zvyčajne odstránené už po 6 mesiacoch. 

Najčastejšími pooperačnými komplikáciami sú rejekcia a infekcia. Aj napriek teoretickým 

výhodám lamelárnych keratoplastík býva často klinický výsledok horší než pri použití štepov 

z celej hrúbky rohovky u perforačných keratoplastík. 

V súčasnosti sa už využívajú femtosekundové lasery, ktoré znižujú čas hojenia a vytvárajú 

presnejšie okraje pre implantát. Femtolaser vytvára rohovkový terč ako z darcovského tkaniva 

tak aj z príjemcovho tkaniva. Používajú sa v očnom lekárstve pri operáciách na rohovke a od 

roku 2011 aj pri operáciách šedého zákalu. Obrovskou výhodou laseru je jeho veľká presnosť 

pri rezaní rohovky. Na rezanie rohovky sa používajú aj tzv. mikrokeratómy, ktoré pracujú na 

princípe vibrujúcej žiletky. Rezanie laserom prebieha na princípe fotodisrupcie. Laserový lúč 

je zaostrený do jedného bodu, kde dôjde ku koncentrácii energie a tkanivo rohovky sa 

okamžite zmení na plyn (doslova sa vyparí). Tým vznikajú drobné bublinky, ktoré ďalej 

pomáhajú v procese oddelenia tkaniva. Najpresnejšie femtosekundové lasery dnes dokážu 

vytvoriť bod o priemere 2 mikrometrov. 

 

2.7.3 Descement stripping endoteliálna keratoplastika 

 

Pri DSEK (Descement Stripping Endothelial Keratoplasty) sa odstraňuje iba chorý endotel 

zároveň s Descemetovou membránou (descemetorhexis) prostredníctvom rohovkového alebo 

rohovkovosklerálneho rezu. Cez tento istý drobný rez, veľkosti približne 5 mm, sa zavádza 

zoskladané darcovské tkanivo. Variantom tohto typu operácie predstavuje tzv. DSAEK, 

Descemet stripping (automated) endothelial keratoplasty, počas ktorej sa darcovské tkanivo 

pripravuje pomocou automatizovaného mikrokeratómu („mikronoža“). Tento typ zákroku bol 

široko prijatý špecializovanými chirurgami so zameraním na chirurgiu rohovky. Indikácie 

zahrňujú rôzne ochorenia endotelu rohovky, najmä pseudofakická bulózna keratopatia. 

Výhody tohto postupu: 

1. pomerne malé zmeny v lámavej sile oka a v zásade štrukturálne intaktná očná gula, 
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2. rýchlejšia zraková rehabilitácia než pri perforujúcej keratoplastike, 

3. rohovkový rez je zošitý, naproti tomu tu nie sú žiadne stehy upevňujúce štep, 

4. celkovo rovnaká intenzita a riziko rozvoja komplikácií ako pri perforujúcej 

keratoplastike a väčšina z nich je ľahko liečiteľná. 

Nevýhody: 

1. nová metóda vyžadujúca si ďalšie značné vzdelávanie, 

2. nákladná investícia pre potrebné nové vybavenie pri využití automatizovanej techniky, 

3. stále relatívne vysoké riziko endoteliálnej rejekcie (priemerne 10 %), 

4. možný vizuálny výsledok nemusí byť až tak dobrý ako pri perforujúcej keratoplastike, 

5. dlhodobé výsledky doposiaľ nie sú známe. 

 

 
Obr. 61 Názorný prehľad rôznych techník keratoplastiky: A – nedotknutá rohovka, B až E - odlišné 

metódy keratoplastiky (B - perforujúca keratoplastika, C - Deep Anterior Lamellar Keratoplasty, 
D - Descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty, E - Descemet’s membrane 
endothelial keratoplasty) 

 (Podľa http://www.clspectrum.com/articleviewer.aspx?articleID=111481) 

 



 95

2.8 BUDÚCNOSŤ ROHOVKOVEJ TRANSPLANTÁCIE 

 

Hlavné obmedzenia modernej rohovkovej transplantológie sú nedostatok donorského 

tkaniva, rejekcia, zlyhanie štepu a variabilný optický resp. aj tektonický výsledok 

transplantácie. Preto je rozvoj tohto odboru zameraný predovšetkým na prekonanie týchto 

prekážok.  

Existuje niekoľko štúdií a výskumov venujúcich sa najčastejším indikáciám k perforačnej 

keratoplastike. Táto metóda liečby ochorení rohovky sa uplatňuje predovšetkým pri tých 

patológických zmenách rohovky, ktoré ju postihujú v celej hrúbke, respektíve do takej 

miery, kde iné spôsoby chirurgickej liečby by boli neúčinné. Medzi takéto ochorenia patrí 

najmä keratokonus, Fuchsova endoteliálna dystrofia, pseudofakická bulózna keratopatia, 

vírusová keratitída, retransplantácie, ostatné dystrofie a ďalšie. Jednou z analýz je 

retrospektívna štúdia uskutočnená v Corneoplastic Unit and Eye Bank vo Veľkej Británii. 

Uskutočnila sa v období od januára 1990 do decembra 1999 a zahrňuje všetkých 784 

prípadov vykonanej PK v tejto inštitúcii. Získané informácie boli analyzované so súčasným 

zohľadnením na pohlavie, vek, transplantované oko a predoperačnú diagnózu pacienta. 

Indikácie boli nakoniec rozdelené do 7 diagnostických kategórií. Retransplantácie boli 

navyše preštudované ohľadom etiológie zlyhania predchádzajúcej transplantácie a pôvodnej 

diagnózy. Približne 91 % operácií bolo uskutočnených z optickej príčiny. 8,3 % pre 

terapeutické príčiny ako napríklad nereagujúca infekcia na konzervatívnu liečbu, hroziaca 

perforácia a súčasná perforácia. 0,6 % indikovali prekozmetické príčiny. Priemerný vek 

pacienta bol 54,21 roka. Pri retransplantácii to bolo 54,4 roka, pri keratokonuse 32,5 roka, 

herpesovú infekciu 55,5 roka, Fuchsovu endoteliálnu dystrofiu 70 rokov a pre pseudofakickú 

bulóznu keratopatiu 75 rokov. V distribúcií medzi pohlaviami prevyšujú muži nad ženami v 

pomere 54,7 % mužov na 45,3 % žien. U mužov bol prevládajúcou indikáciou keratokonus. 

Medzi ostatnými indikáciami nebol zistený štatisticky výrazný rozdiel v rozložení medzi 

pohlaviami. Trendy výskytu jednotlivých indikácií z obdobia, z ktorého sa vytvárala 

štatistika sa líšia. Zatiaľ čo vírusová keratitída, aj napriek tomu že bola najčastejšou príčinou 

k retransplantácii, mala počas celého obdobia výrazne klesajúci trend. Naproti tomu bol 

zaznamenaný výrazný vzostup výskytu pseudofakickej bulóznej keratopatie ako indikácie k 

PK. Fuchsova endoteliálna dystrofia a retransplantácie mali mierne stúpajúci a keratokonus 

zas mierne klesajúci vývoj, no nepredstavovali štatisticky významný trend. Môžeme 

očakávať, že retransplantácie aj naďalej zostanú vedúcou indikáciou k PK s postupne sa 

rozširujúcim súborom recipientov a endoteliálnej dystrofie ako hlavnej príčiny zlyhania 
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štepu. Avšak s narastajúcim záujmom o lamelárnu keratoplastiku je pravdepodobné, že 

postupom času množstvo retransplantácií klesne. Hoci keratokonus je vedúcou indikáciou 

pre PK vo Veľkej Británii vôbec (23,5 %), v tomto štúdiu predstavoval druhú najčastejšiu. 

To isté platí aj pre fakt, že bol takmer vždy častejší u mužov, aj keď už bola opísaná aj 

prevaha u žien. Keratokonus je a aj má trend byť vedúcou indikáciou pre PK kdekoľvek 

inde, avšak postupne sa zvyšujúci záujem o lamelárne techniky, ako aj o intrastromálne 

rohovkové prstence – keraringy môže tento vývoj zmeniť. Fuchsova endoteliálna dystrofia 

bola treťou najčastejšou indikáciou s 9,3 % zastúpením. (Al-Yousuf, 2004) 

S pokrokmi vedomostí prichádzajú súčasne aj zmeny v trendoch indikácií pre transplantáciu 

rohovky. Avšak treba podotknúť, že indikácie pre PK sa v referujúcej inštitúcii výrazným 

spôsobom nezmenili počas obdobia 30 rokov. Vedúcou indikáciou aj naďalej zostáva 

retransplantácia a aj napriek klesajúcemu trendu zostáva vírusová keratitída hlavnou 

primárnou diagnózou k PK. Ďalšie zmeny v lekárskom manažmente, príchod nových a 

lepších chirurgických, lamelárnych techník a iných nových postupov v zadnej lamelárnej a 

endoteliálnej transplantácii môže v budúcnosti viesť k značným zmenám vo vývoji indikácií 

pre PK.  Vírusová keratitída, zahrňujúca herpes simplex a herpes zoster bola najčastejšou 

primárnou diagnózou pri retransplantáciách. Profylaktická antivírusová terapia nasledujúca 

po PK bola zahrnutá v rámci štandardného postupu prevencie rozvoja vírusovej keratitídy. 

Výrazne dlhšie prežívanie štepu sa dosiahlo používaním Acykloviru, z čoho sa predpokladá, 

že jeho používanie aj naďalej v rámci prevencie rozvoja vírusovej keratitídy môže 

signifikantným spôsobom znížiť výskyt tejto chorobnej jednotky ako jednej z vedúcich 

príčin zlyhania transplantátu. Najčastejšou príčinou zlyhania štepu v retransplantátoch bolo 

endoteliálne zlyhanie (41,8 %), nasledované endoteliálnym odvrhnutím (16,5 %). Primárne 

zlyhanie štepu predstavovalo len 2,2 % všetkých zlyhaní. Dve dekády pred obdobím, z 

ktorého bola vytvorená štatistika, predstavovali primárne zlyhania štepu približne 5 %. Tento 

zlepšujúci sa trend v znižovaní incidencie primárneho zlyhania štepu je výsledkom 

zdokonalenia efektivity práce v očných alebo multitkanivových bankách. 

 

2.8.1 Xenotransplantácia 

 

Xenotransplantácia predstavuje budúcnosť rohovkovej transplantácie. Hoci transplantácia 

rohovky je ľahko dostupná vo väčšine rozvinutých regiónoch sveta, potreba ľudskej 

darcovskej rohovky zo zosnulých v celom svete výrazne prevyšuje jej ponuku. Z toho dôvodu 

je v súčasnej dobe obrovský záujem o možnosť využitia rohovky z iných druhov, najmä 
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ošípaných, ako zdroja na transplantáciu rohovky pre ľudí (xenotransplantácia). 

Biomechanické vlastnosti ľudskej a prasačej rohovky sú obdobné. Štúdie na zvieracích 

modeloch v rámci rohovkovej xenotransplantácie zdokumentovali vplyv humorálnej a 

bunkovej imunitnej odpovede, ktoré zohrávajú úlohu v rejekcii xenotransplantátu. Úspešné 

prijatie prasačích rohoviek je pravdepodobnejšie ako pri xenotransplantácii orgánov 

ošípaných, čo je dané nedostatočnou okamžitou revaskularizáciou, a teda neprítomnosťou 

hyperakútnej rejekcie. Výsledky získané pri transplantácii rohoviek z divokého typu (t.j., 

geneticky nemodifikované) ošípaných do primátov boli prekvapivo dobré a povzbudivé. 

Značné úsilie je v súčasnej dobe vynaložené k vytvoreniu geneticky modifikovaných 

ošípaných, ktoré by mali poskytnúť bohatý a preferovaný zdroj rohoviek na 

xenotransplantáciu. Nedávny pokrok v genetickej manipulácii ošípaných viedol k 

vyhliadkam, že zvyšné imunologické bariéry budú prekonané. Existujú všetky dôvody na 

optimistické nádeje, že xenotransplantácie rohovky sa stanú skutočnosťou v klinike v 

priebehu niekoľkých najbližších rokoch. 

 

Iné metódy 

Posledné roky predstavovali rozkvet prednej a zadnej lamelárnej keratoplastiky, ktoré na 

rozdiel od perforačnej nahrádzali selektívne len chorobne zmenené vrstvy rohovky pri 

zachovávaní zdravých. Artificiálne, bioinžiniersky pripravené rohovky (keratoprotézy), 

predstavujú ,,svätý grál” rohovkovej transplantácie. Súbežne umožňujú vylúčiť dve zásadné 

prekážky, nedostupnosť darcovského materiálu a imunologická inkompatibilita. Ďalšie sľubné 

metódy sú manipulácia s rohovkovými endoteliálnymi bunkami a použitie femtosekundového 

laseru. Pri prvej metóde sa predpokladá možnosť implantácie kultivovaných endoteliálnych 

buniek, buď vo forme monovrstvy alebo injekčne, priamo do prednej očnej komory. Očné 

femtosekundové lasery sú schopné vytvárať presné rezy v rohovke s minimálnym 

sekundárnym poškodením okolitého tkaniva. Sú používané na uskutočnenie precíznych 

trepanácií rohoviek darcov ako aj príjemcov. Vysoký stupeň presnosti môže značne zlepšiť 

optické a tektonické výsledky. 
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3 AMNIOVÁ MEMBRÁNA A JEJ VYUŽITIE V OFTALMOLÓGII 

 

Ľudské embryá sa vyvíjajú v tekutinou naplnenom vaku pozostávajuceho z fetálnych 

membrán, ktorý vzniká z extraembryonálnych tkanív. Fetálne membrány sa v termíne pôrodu 

skladajú z dvoch základných vrstiev - chorionu a amnionu (obr. 62). 

 

 
Obr. 62 Vrstvy ľudských fetálnych membrán 
 (Podľa https://nextbio.co.za/amniomatrix-2-2/) 

 

 
Tab. 4 Štruktúra amniovej membrány 
 (Podľa https://nextbio.co.za/amniomatrix-2-2/) 
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Choriová membrána tvorí vonkajšiu časť vaku a oddeľuje amnion od decidui, pod ktorou 

rozumieme tehotensky zmenenú sliznicu maternice. Amnion je vnútornejšia vrstva z dvoch 

fetálnych membrán a je v kontakte s obsahom amniového vaku- amniovou tekutinou, fétom a 

pupočníkom. 

 

3.1 EMBRYOLÓGIA A HISTOLÓGIA AMNIOVEJ MEMBRÁNY 

 

Embryológia amniovej membrány 

Amniová membrána sa prvýkrát objavuje 7 - 8 dní po počatí ako výsledok oddelenia od 

buniek zárodočného disku na periférii ektodermálnej vrstvy. Najprv vzniká štrbinovitá dutina, 

ktorá sa expanziou amniovej membrány a najmä delením amniového epitelu zväčšuje. 

Približne v 12 týždni gestácie sa spája s okolitým chorionom. 

Amniový mezenchým je odvodený z extraembryonálneho mezodermu. Primárny mezoderm 

je zatlačený na vonkajší povrch amniovej vrstvy a tvorí jednovrstvový mezotel naliehajúci na 

amniový epitel. V druhom mesiaci gestácie sú mezenchýmové bunky oddelené od epitelu 

vrstvou tkaniva obsahujúcou voľne usporiadané kolagénové fibrily s vmedzerenými 

fibroblastami. Kolagénový obsah mezenchýmovej vrstvy sa postupne zvyšuje, čo zabezpečuje 

vyššiu pevnosť v ťahu. 

 

Histológia amniovej membrány 

Amnion v čase pôrodu pozostáva z jednej vrstvy amniových buniek pevne priliehajúcej k 

mezenchýmovej vrstve (stróme) skaldajúcej sa z 6 – 8 vrstiev buniek, ktorá voľne nalieha na 

chorion. Hrúbka amnionu varíruje od 0,02 – 0,5 mm a neobsahuje žiadne krvné cievy ani 

nervy (obr. 63). Živiny, ktoré potrebuje, sú zabezpečené priamo difúziou z amniovej tekutiny 

alebo z decidui. 

Histologicky na amnione rozlišujeme päť vrstiev: 

1. epitel (epithelium amnioticum) 

2. bazálna membrána (membrana basalis) 

3. kompaktná vrstva (lamina compacta) 

4. fibroblastová vrstva (lamina fibroblastica) 

5. spongiózna vrstva (lamina spongiosa) 

Epitel je najvnútornejšou vrstva amnionu, ktorá je v kontakte s amniovoiu tekutinou. Je 

tvorená jednou vrstvou buniek, ktorých tvar sa líši od stĺpcovitých v oblasti placenty po 

kubické až dlaždicovité na ostatných častiach amnionu.  
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Apikálna časť vnútorného povrchu buniek má mierne konvexný tvar. Na voľnom povrchu 

bunková membrána protruduje ako malé evaginácie do amniovej tekutiny a vo forme 

mikrovilov formuje kefkovitý lem. Predpokladá sa, že majú funkciu aktívnej sekrécie a intra- 

a trans-celulárnu transportnú funkciu.  

Dolný okraj buniek vytvára bazálne výbežky rôznej veľkosti denzne adherujúce na bazálnu 

membránu.  

Bunky sú medzi sebou spojené desmozómami a medzibunkový priestor takto poskytuje 

efektívny spôsob transportu makromolekúl.  

Epitelové bunky amniovej membrány majú niektoré charakteristiky, ktoré ich robia výborným 

zdrojom kmeňových buniek. Exprimujú povrchové markery asociované s embryonálnymi 

kmeňovými bunkami ako sú fázovo špecifický embryonálny antigén 3 a 4 (SSEA-3 a -4), 

TRA-1-60 a TRA-1-81, ďalej exprimujú aj transkripčné faktory špecifické pre pluripotentné 

kmeňové bunky ako sú oktamér viažuci transkripčný faktor (Oct-4) a Naanog. To naznačuje, 

že amniové epitelové bunky majú pluripotentný potenciál sa diferencovať. 

Bazálna membrána je vrstva zložená zo siete retikulárnych vláken, ktorá obsahuje kolagén 

typu III, IV, V, laminín, fibronektín a nidogen. Vnútorná časť tejto vrstvy vytvára výbežky, 

ktoré sa zanárajú medzi výbežky epitelovej vrstvy. Obe vrstvy sú navzájom spojené 

hemidesmozómami, aby kompenzovali mechanický nápor tvorený pohybmi plodu. 

Kompaktná vrstva je relatívne pevná vrstva zložená zo siete retikulárnych vláken takmer 

úplne postrádajúca bunky. Vytvára hlavnú fibróznu kostru amniovej membrány. Obsahuje 

kolagén typu I, III, V, VI a fibronektín, ktoré sú produkované mezenchymálnymi bunkami vo 

fibroblastovej vrstve. Táto vrstva amnionu je najpevnejšia a zriedkakedy je pri zápalovej 

reakcii zhrubnutá edémom alebo infiltrovaná leukocytmi. 

Fibroblastová vrstva je najhrubšia a je zložená z voľnej fibroblastovej siete vsadenej do masy 

retikulínu. Obsahuje kolagén typu I, III, VI, laminín, fibronektín, nidogen. Bunky, ktoré sa tu 

nachádzajú, vykazujú fagocytovú aktivitu. 

Spongiózna vrstva je tkanivo extraembryonálneho célomu stlačené medzi amnionom a 

chorionom. Je tvorená proteoglykánmi, glykoproteínmi a nefibrilárnou sieťovinou hlavne 

kolagénu typu III. Obsahuje aj malé množstvo izolovaných fibroblastov. Často sa stáva 

edematóznou a tým zvyšuje hrúbku amniovej membrány. Spongiózna vrstva je voľne 

priložené k chorionu, ktorý sa nachádza pod ňou a môže tak byť ľahko oddelená metódou 

tupej disekcie. 
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Obr. 63 Vzhľad fetálnych membrán. Amniová membrána (A) je priehľadná a je ľahko pripevnená o 

chorion (C) 
 

Makrofágy (Hofbauerove bunky) majú väčšinou oválny tvar niekedy s pseudopódiami a 

penovitou alebo vakuolizovanou cytoplazmou. Zohrávajú úlohu v diferenciácii trofoblastu, 

vývoji placentárneho mezenchýmu a regulujú zápalové procesy počas gestácie. 

V amniovej membráne prevládajú intersticiálne kolagény (najmä typy I a III), ktoré formujú 

paralelné zväzky a udržujú mechanickú integritu membrány. Kolagény typu V a VI tvoria 

filamentózne spojenia medzi intersticiálnymi kolagénmi a bazálnou membránou. 

Nápadná je podobnosť medzi lamininom-1, 5 amnionu a komponentami kolagénu typu VII v 

bazálnej membráne rohovky, spojovky a amniovej membrány. α- podjednotkový komponent 

kolagénu IV je podobný v spojovke a amniovej membráne a rozdielny v rohovke.  

 

Chorion 

Chorion ako okrajovejšia časť z dvoch fetálnych membrán je z vnútornej strany v kontakte s 

amnionom a z vonkajšej strany s materskou deciduou. Placentárna časť chorionu je 

formovaná hypertrofickými klkmi chorion frondosum. Choriové klky zo zostatku chorionu 

atrofujú a môžeme ich pozorovať ako obliterované klky. Neplacentárny chorion pozostáva zo 

štyroch vrstiev: 

1. bunková vrstva (lamina cellularis), 

2. retikulárna vrstva (lamina reticularis), 

3. pseudobazálna membrána (lamina pseudobasalis), 

4. trofoblast. 

Bunková vrstva je tenká vrstva zložená z poprepletanej fibroblastovej siete. Je častejšie 

pozorovaná v skorých štádiách tehotenstva. Ak je vyšetrovaná v termíne pôrodu, často je 
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nedokonale vyvinutá alebo úplne v chorione chýba. Retikulárna vrstva tvorí najväčšiu časť 

hrúbky chorionu a pozostáva z paralelných vláken retikulárnej siete. Na vetveniach vláken sa 

nachádzajú uzlíky (nody) a taktiež je prítomné malé množstvo fibroblastov s viacerými 

Hofbauerovými bunkami. 

Pseudobazálna membrána tvorí bazálnu vrstvu trofoblastu pozostávajúcu z denzného 

argyrofilného spojivového tkaniva, ktoré pevne prilieha k retikulárnej vrstve a vysiela 

kotviace a vetviace vlákna do trofoblastu. Trofoblast je najhlbšie uložená vrstva chorionu 

pozostávajúca z 2 – 10 vrstiev trofoblastových buniek, ktoré sú v kontakte s maternálnou 

deciduou. Táto vrstva obsahuje obliterované chorionické klky. 

Vlastnosti a mechanizmus účinku amniovej membrány 

V očnej chirurgii bolo opísaných niekoľko vlastností a mechanizmov účinku amniovej 

membrány, ktoré ju robia vhodným substrátom pre transplantáciu v tomto odvetví chirurgie. 

Mechanizmy účinku sú odvodené najmä zo zloženia membrány a nie všetky môžeme 

aplikovať na čerstvú aj uchovávanú membránu. Uchovávané membrány sú považované za 

inertné a neobsahujú teda žiadne životaschopné bunky. Schopnosť takejto membrány 

ovplyvniť hojenie rany zmenou spektra rastových faktorov a cytokínov je obmedzené.  

Podpora epitelizácie  

Amniová membrána slúži ako podkladová membrána, ktorá uľahčuje migráciu epitelových 

buniek, posilňuje adhézie epitelových buniek, podporuje diferenciáciu epitelu a predchádza 

apoptóze epitelu. Neznámym mechanizmom taktiež zlepšuje citlivosť rohovky a stabilitu sĺz. 

Produkuje rôzne rastové faktory, ktoré stimulujú epitelizáciu a niektrí autori sa tiež 

domnievajú, že podporuje expanziu a predlžuje životnosť progenitorových epitelových buniek 

in vivo. 

Epitelové bunky membrány produkujú mozgový natriuretický peptid (BNP) a hormón 

uvoľňujúci kortikotropín (CRH), ktoré pomáhajú zvyšovať bunkovú proliferáciu a hrajú 

úlohu i v kalciovom metabolizme. Bolo zistené, že kryokonzervovaná amniová membrána 

exprimuje mRNA pre epidermový rastový faktor (EGF), hepatocytový rastový faktor (HGF), 

keratocytový rastový faktor (KGF) ako aj receptory pre tieto faktory.  

Proteoglykány v matrixe membrány sú dôležité pre bunkovú proliferáciu a diferenciáciu a 

tým, že viažu rastové faktory, plnia dôležitú úlohu v remodelačných procesoch. 

Amniová membrána môže týmito mechanizmami urýchliť hojenie epitelu. Jej bazálna 

membrána slúži ako podklad pre rast epitelových buniek. Izoformy laminínu, ktoré sa 

nachádzajú v bazálnej membráne uľahčujú adhéziu a expanziu rohovkových epitelových 
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buniek. Táto schopnosť sa uplatňuje taktiež v liečbe čiastočného deficitu limbálnych 

kmeňových buniek.  

Amniová membrána môže byť využitá aj ako krycia kontaktná šošovka, ktorá umožňuje 

epitelizáciu pod jej povrchom. Má dobrú permeabilitu a tým poskytuje dostatočnú oxygenáciu 

pre epitelové bunky na povrchu očnej gule v porovnaní so syntetickými materiálmi. 

Inhibícia fibrózy 

Fibroblasty sú prirodzene zodpovedné za tvorbu jaziev v procese hojenia a sú aktivované 

transformujúcim rastovým faktorom β (TGF-β). Amnion inhibuje expresiu TGF-β a TGF-β 

receptorov vo fibroblastoch a tým znižuje fibrotizáciu tkaniva.  

Zabraňuje tiež premene fibroblastov na myofibroblasty, čo sa dá dokázať zníženou expresiou 

α-aktínu hladkých svalov, fibronektínu a integrínu α5, ktoré reprezentujú biochemické 

markery tejto transformácie. Tento mechanizmus vytvára predpoklady na to, že sa pri hojení 

netvoria jazvy.  

Ukázalo sa, že amniová membrána potláča TGF-β signalizáciu fibroblastov v rohovke, 

spojovke, na limbe i v pterýgiu. Chui a Tseng aplikovali dispázou ošetrenú amniovú 

membránu s rohovkovými epitelovými bunkami i bez nich na rohovkovú strómu králičieho 

oka a zistili, že amniová membrána inhibuje diferenciáciu keratocytov na myofibroblasty a 

pomáha tak udržať rohovkovú transparenciu. 

Inhibícia zápalu a angiogenézy 

Presný mechanizmus protizápalových vlastností amniovej membrány nie je jasný. 

Predpokladá sa, že slúži ako bariéra tým, že znižuje prísun zápalových buniek do poškodenej 

oblasti a teda znižuje i množstvo zápalových mediátorov.  

Z ľudskej amniovej membrány boli izolované rôzne protizápalové faktory ako napr. tkanivové 

inhibítory metaloproteináz (TIMPs-1, 2, 3, 4), ktoré regulujú chemotaktickú migráciu 

zápalových buniek, ďalej boli izolované IL-1 receptorový agonista a IL-10 , ktoré sú potentné 

protizápalové cytokíny. IL-10 interferuje s proinflamačnými cytokínmi ako sú IL-6, IL-1, IL-

8 a tumor nekrotizujúci faktor (TNF). 

Epitelové bunky amniovej membrány secernujú aj faktor inhibujúci migráciu makrofágov 

(MIF), ktorý okrem migrácie makrofágov inhibuje aj lytickú aktivitu sprostredkovanú NK-

bunkami. Stomálna matrix amniovej membrány potláča produkciu IL-1α a IL-1β, ktoré sú 

veľmi účinné proinflamačné mediátory. 

Amniová membrána obsahuje tiež veľké množstvo kyseliny hyalurónovej, ktorá v stróme 

membrány sprostredkováva zachytávanie zápalových buniek vrátane lymfocytov. Realizuje to 

tým, že sa dokáže viazať na znak exprimovaný na zápalových bunkách- CD44. Okrem toho 
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dokáže kovalentne viazať ťažký reťazec inter-α- inhibítoru a tvorí s ním aktívny komplex, 

ktorý je zodpovedný za protizápalovú úlohu a úlohu v zníženej tvorbe jaziev.  

Amniová membrána redukuje zápalovú reakciu prostredníctvom zachytávania zápalových 

buniek. Pri aplikácii membrány na poškodený povrch očnej gule a následnom 

imunohistochemickom vyšetrení boli v amniovej membráne vo veľkom množstve detekované 

CD4, CD8 a CD14 pozitívne bunky, ktoré sú hlavnými zápalovými bunkami a vačšina z 

detekovaných buniek sa podieľala na apoptóze. 

Membrána produkuje aj endostatín, ktorý inhibuje proliferáciu endotelových buniek, 

angiogenézu a rast nádorov. Antiangiogenetický efekt majú tiež heparansulfát, produkovaný 

epitelovými aj mezenchymálnymi bunkami a tkanivové inhibítory metaloproteináz (TIMP-1, 

2, 3, 4). Trombospondín-1 známy ako antiangiogenetický faktor je tiež secernovaný epitelom 

amniovej a z časti aj matrixom amniovej membrány.  

Pri pokusoch s králičími rohovkami s deficienciou limbálnych kmeňových buniek a totálnou 

keratektómiou bola zistená menšia tendencia k revaskularizácii ak boli pokryté amniovou 

membránou. Absencia vaskularizácie pomohla retencii membrány na rohovke a tým aj 

urýchleniu reepitelizácie epitelom fenotypovo podobným rohovkovému epitelu.  

Keď predpokladáme, že antiangiogenetický efekt membrány je spôsobený najmä látkami 

produkovanými epitelom, mala by čerstvá membrána byť efektívnejšia ako uchovávaná. 

Klinicky je však inhibícia a vaskularizácia pozorovaná aj pri uchovávanej membráne, čo 

môže byť dôsledkom efektu membrány ako bariéry, ktorá bráni preniknutiu proinflamačných 

mediátorov a promóterov vaskularizácie.  

Nízka imunogenicita 

Predpokladalo sa, že amniové epitelové bunky vôbec neexprimujú HLA- A, B ani DR 

antigény, ale neskoršie štúdie ukázali, že ako epitelové, tak aj mezenchýmové amniové bunky 

a fibroblasty exprimujú v menšej miere všetky molekuly HLA triedy I, ktorá zahŕňa antigény 

triedy Ia (HLA- A, B, C, DR) a triedy Ib (HLA- G, E). Neexprimujú však antigény HLA 

triedy II. Taktiež bola pozorovaná produkcia IFNγ a iných imunologických faktorov.  

Zdá sa, že prítomnosť životaschopných epitelových amniových buniek na membráne môže 

indukovať imunologickú reakciu. Tieto zistenia sú podložené štúdiou, v ktorej bola 

transplantácia čerstvej amniovej membrány spojená so zápalovou reakciou pravdepodobne 

ako dôsledok expresie HLA-I antigénov epitelovými bunkami. Naopak použitie 

kryokonzervovanej amniovej membrány neviedlo k imunologickej reakcii. Hlavným 

dôvodom je strata epitelových buniek kryokonzerváciou. Obe FDA- schválené metódy 

spracovania amniovej membrány, Delbecom modifikované Eagle médium (DMEM) aj 
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kryokonzervácia v 50 % glycerole, vedú k smrti všetkých epiteových buniek a teda k 

neimunogenicite.  

Ľudská amniová membrána má taktiež schopnosť suprimovať T-lymfocyty allograftu 

limbálnych buniek, z čoho vyplývajú imunosupresívne vlastnosti, ktoré zvyšujú úspešnosť 

transplantácií. 

Antimikrobiálne a antivírusové vlastnosti 

Amniová membrána dokáže vďaka svojim antimikrobiálnym vlastnostiam znížiť riziko 

infekcie. Obsahuje cystatin E, analóg cysteínového proteinázového inhibítora, ktorý má 

antivírusové vlastnosti. Taktiež boli uskutočnené in vitro pokusy s rôznymi 

mikroorganizmami, pri ktorých bol dokázaný antimikrobiálny a antivírusový efekt amniovej 

membrány, ale na verifikáciu sú potrebné ešte ďalšie štúdie.  

Úlohu v obrane proti mikroorganizmom zohrávajú aj β-defenzíny, hlavná skupina 

antimikrobiálnych peptidov produkovaných epitelovými bunkami a leukocytmi, z ktorých 

najvýznamnejšiuu úlohu v amniovej membráne má β3-defenzín. Medzi ďalšie antibakteriálne 

látky dokázané vo viacerých štúdiách patria baktricidín, β- lyzín, lyzozým, 7S imunoglobulín.  

Amniová membrána tým, že adheruje na povrch rany, môže fungovať ako bariéra proti 

bakteriálnej infiltrácii, taktiež predchádza tvorbe mŕtveho priestoru a akumulácii serózneho 

výpotku, čo je ďalší spôsob mechanizmu účinku proti infekcii. Okrem toho, tvorba 

fibrínových filament pri hojení rany vedie k adhézii podložia rany ku kolagénu amniovej 

membrány, čo vedie k zachyteniu baktérií a stimulácii migrácie fagocytov. 

Hemostatická schopnosť kolagénových vláken v amniovej bazálnej membráne zabraňuje 

tvorbe hematómov a tým redukuje akumuláciu mikróbov a riziko infekcie. Amniová 

membrána dokáže znižovať bakteriálnu proliferáciu dokonca aj v kontaminovaných ranách. 

Iné využitie a vlastnosti 

Využíva sa pri krytí a pri revízii filtračných vankúšikov po filtrujúcich glaukómových 

operáciách, slúži aj ako biologické krytie a významne uvoľňuje bolesť pri popáleninách 

vďaka adhézii na ranu a krytiu nervových zakončení. Taktiež je prevenciou vysychania 

povrchu rany a tým urýchľuje hojenie. 

 

Získavanie a príprava amniovej membrány na transplantáciu 

Prakticky neobmedzená dostupnosť a nízke náklady na získanie a spracovanie robia z 

amniovej membrány dôležitý biomateriál v medicíne. Cesta od získania donorskej placenty po 

transplantáciu amniovej membrány je komplexná. Pred klinickou aplikáciou musí prejsť 
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skríningom na rôzne ochorenia a schváleným spôsobom spracovania, ktorý zahŕňa 

deepitelizáciu, sterilizáciu a konzerváciu.  

Existuje viacero metód týchto postupov spracovania a každý spôsob prípravy má odlišný 

efekt na fyzikálne a biologické vlastnosti amniovej membrány. Preto je ťažké určiť 

štandardizovaný spôsob prípravy membrány.  

Získavanie amniovej membrány 

Pri každej operácii, pri ktorej dochádza k transplantácii orgánov alebo tkanív je určité riziko 

prenosu ochorenia. Preto bezpečnostné opatrenia a protokoly používané pri transplantácii 

orgánov sa vzťahujú aj na transplantácie amniovej membrány v očnej chirurgii.  

Amniová membrána je často pri vaginálnom pôrode kontaminovaná normálnou flórou pošvy 

a preto sa membrána získava za sterilných podmienok od darkýň rodiacich elektívnym 

cisárskym rezom.  

Potenciálna darkyňa musí prejsť skríningom na ochorenia a sociálne rizikové faktory, ktoré 

by znamenali riziko pre prenos infekcie. V anamnéze sa pýtame na rizikové sexuálne 

správanie, transfúzie krvi, intravenózny abúzus drog a tetovania. Po získaní informovaného 

súhlasu je čo najbližšie k termínu pôrodu krv darkyne vyšetrená na HIV-1, 2, hepatitídu B, C 

(HBsAg, anti-HCV), ľudský T- bunkový lymfotropný vírus (HLTV), syfilis, cytomegalovírus 

(CMV), Toxoplazma gondii a tuberkulózu (TBC).  

V čase tohto prvého testovania môže byť darkyňa v tzv. window period- diagnostickom okne, 

kedy nie je ochorenie zistiteľné. Preto je potrebné 6 mesiacov po pôrode urobiť ďalšie 

testovanie aj napriek tomu, že prvý sérologický skríning bol negatívny.  

Dovtedy je membrána uchovávaná v pri – 80 °C. Testovanie na tieto ochorenia samozrejme 

nemôže vylúčiť riziko infekcie patogénmi, na identifikáciu ktorých nemáme žiadne testy ako 

je priónový proteín pri Creutzfeldt-Jakobovej chorobe. Infekcia sa môže preniesť aj počas 

prípravy a spracovania membrány, preto je nutné pracovať striktne asepticky. 

Deepitelizácia amniovej membrány 

Amniová membrána produkuje množstvo faktorov a látok podporujúcich rast. Nie je celkom 

jasné ako je táto produkcia ovplyvňovaná rôznymi spôsobmi prípravy amniovej membrány a 

tiež nie je jasné, ktoré rastové faktory a komponenty extracelulárnej matrix sú 

najpodstatnejšie na podporu bunkového rastu a adhézie. Zatiaľ neexistuje konsenzus, či je 

výhodnejšie používať intaktnú alebo deepitelizovanú membránu.  

Pri intaktnej membráne sú ponechané epitelové bunky, ktorých výhodou je produkcia 

neurotransmiterov, neuropeptidov, neurotropných faktorov a od pigmentu odvodeného 
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rastového faktora (PEDF), ale na druhej strane bránia uniformnej expanzii buniek na 

membráne a brzdia tvorbu pevných hemidezmozomálnych spojení. 

Obnažená amniová membrána je zbavená epitelových buniek a umožňuje lepšiu bunkovú 

proliferáciu a diferenciáciu, lepšiu adhéziu buniek ako aj uniformnejší rast v porovnaní s 

intaktnou membránou.  

Uľahčenie hojenia je považované za jednu z najdôležitejších vlastností amniovej membrány a 

určuje väčšinu jej indikácií. Túto podmienku lepšie spĺňa deepitelizovaná membrána a preto 

je preferovanou voľbou v rekonštrukcii povrchu očnej gule. 

V súčastnosti existuje niekoľko metód deepitelizácie amniovej membrány, z ktorých každá 

má rozličný efekt na jej štruktúru a bilogické vlastnosti. Ideálna je taká metóda, pri ktorej nie 

je narušená integrita štruktúr membrány (najmä bazálnej membrány) alebo jej biologická 

funkcia. Pri dispázovej metóde je použitý proteolytický enzým, ktorého cieľom sú proteíny 

bazálnej membrány ako laminín, kolagén typu IV, VII a fibronektín. V klinickej praxi sa 

amniová membrána inkubuje s dispázou 5 minút až 2 hodiny a nasleduje jemné zoškrabanie 

zostávajúcich epitelových buniek. Pri tejto metóde dochádza k narušeniu bazálnej membrány, 

strómy, po dlhšej inkubácii dochádza k redukcii kolagénu typu VI, fibronektínu, rôznych 

rastových faktorov a k celkovému ireverzibilnému fyzikálnemu a biologickému poškodeniu 

amnionu. Ku kompletnému odstráneniu bazálnej membrány dochádza po 30 minútach 

inkubácie. Klinický význam má zistenie, že limbálne epitelové bunky rastú aj na takto 

ošetrenej acelulárnej membráne, čo poukazuje na možnosť, že bazálna membrána nie je tak 

dôležitá v expanzii epitelových buniek na amniovej membráne. Tým sa vysvetľuje vysoká 

úspešnosť použitia amniovej membrány ošetrenej dispázou, pri ktorej je bazálna membrána 

amnionu poškodená až degradovaná. 

Kyselina ethylendiaminotetraoctová (EDTA) je chelačné činidlo, ktoré ovplyvňuje 

medzibunkový kontakt regulovaný vápnikovými iónmi a umožňuje odstránenie 90 – 100 % 

epitelových buniek bez poškodenia bazálnej membrány. Komponenty extracelulárnej matrix a 

bazálnej membrány zostávajú podobné ako v intaktnej membráne, ale rastové faktory sa 

mierne znižujú. Pri tejto metóde sa inkubuje membrána 10 minút až 2 hodiny pri 37 °C, 

vyžaduje agresívnejšie zoškrabanie epitelových buniek a teda aj možné väčšie poškodenie 

bazálnej membrány. Na deepitelizovanej membráne zostáva intaktná bazálna lamina a hladká 

bazálna membrána, ale výsledky posudzovania efektívnosti tejto techniky boli často 

protichodné. To robí túto metódu neefektívnou a ťažko štandardizovateľnou. 

Metóda s trypsínom a kyselinou ethylendiaminotetraoctovou sa zvyčajne používa na 

oddelenie bunkových kultúr z rastových substrátov v kultivačnej nádobe, ale bola opísaná aj 
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pri odstraňovaní epitelových buniek z amniovej membrány. Pri inkubácii v roztoku pri teplote 

37°C 30 minút väčšinou dôjde k úplnému oddeleniu epitelových buniek a zoškrabávanie je 

potrebné len výnimočne. Nachádzame prítomné viaceré komponenty bazálnej membrány 

(kolagén typu IV, VII, laminín) a lamina densa, ale naopak niektoré komponenty 

extracelulárnej matrix a rastové faktory chýbajú (kolagén typu VI, elastín, fibronektín, 

trombospondín, TGF-α, β1 a β2 receptory, EGFR, KGF, bFGF, VEGF a PDGF). Pri metóde 

ureou sa využíva jej schopnosť denaturovať a solubilizovať proteíny. Na ošetrenie membrány 

sa používa studená urea po dobu 5 minút a následne sa upraví jemným zoškrabaním buniek. 

Výhodami použitia tejto metódy je najmä krátky čas inkubácie a ľahko dostupné činidlo - 

urea.  

Deepiteizovaná membrána má hladký povrch, zachováva si bazálnu laminu. Extracelulárne 

komponenty (kolagén typu I, II, IV, VI, VII, laminín-5, fibronektín, elastín a trombospondín) 

a rastové faktory (TGF-α, -β1 a -β2 receptory, EGFR, KGF, bFGF, VEGF a PDGF) zostávajú 

tiež exprimované. Navyše, limbálne epitelové bunky na membránu dobre adherujú a 

proliferujú.  

Pri použití etanolu sa amniová membrána inkubuje v 20 % etanole 30 sekúnd s následným 

mechanickým zoškrabaním. Etanol má pri použití podobné výhody ako urea (rýchlosť, 

dostupnosť) ale vyžaduje agresívnejšie odstránenie zostatkových epitelových buniek kvôli 

menej účinnej denaturácii.  

Existencia epitelových pozostatkov môže byť výhodná pri raste inokulovaných buniek 

pretože bolo dokázané, že malé nerovnosti na povrchu môžu podporovať rast buniek. 

Expresia extracelulárnych komponentov ako aj rastových faktorov je zachovaná podobne ako 

pri metóde s použitím urey. 

Termolyzínová metóda využíva tepelne stabilnú metaloproteinázu izolovanú z Bacillus 

stearothermophilus. Pri tejto novej metódej stačí ošetrenie termolyzínom 9 minút a získame 

membránu s intaktnou bazálnou membránou bez potreby ďalšieho mechanického 

odstraňovania epitelových buniek. Termolyzín špecificky odštiepuje bunky v oblasti 

hemidezmozómového komplexu. 

Konzervácia a sterilizácia membrány  

V očnej chirurgii môže byť použitá buď čerstvá alebo rôznymi konzervačnými metódami 

upravená amniová membrána. Konzervácia je dôležitá pre garantovanie neustálej dostupnosti 

v klinickej praxi.  

Každá metóda spracovania ovplyvňuje určité vlastnosti biologického materiálu ale 

charakteristiky, ktoré sú potrebné pri každej aplikácii musia byť zachované. Preto sa pri 



 109

uskladnení musí myslieť na podporu tých štruktúr, ktoré by mohli ovplyvniť klinický 

výsledok, najmä na bazálnu membránu a stromálnu matrix.  

V Centrálnej tkanivovej banke v Bratislave pripravujú kryokonzervovanú amiovú membránu 

skladovanú pri –70°C v kryoprotekčnom médiu, ktoré obsahuje 10 % dimetylsulfoxid 

(DMSO). Pred použitím membránu vždy preplachujú trikrát vo vhodnom médiu aby 

odstránili zvyšky kryoprotekčného roztoku.  

Metódy konzervácie a sterilizácie 

Kryokonzervácia v glycerole je najčastejšie používaná metóda, ktorá dehydratuje tkanivo 

nahradením väčšiny intracelulárnej vody glycerolom bez toho, aby došlo k zmene osmotickej 

koncentrácie. Zároveň sa zachováva integrita buniek. Bola prvýkrát použitá Lee a Tsengom 

v roku 1997. 

Biologické zloženie a štruktúra takto konzervovanej membrány je podobná čerstvej 

nekonzervovanej, ale na rozdiel od nej, bunky membrány nie sú viabilné. Tým si membrána 

zachováva svoje vlastnosti a zároveň sa stáva neimunogénno, a tak bezpečnejšou pre klinickú 

prax. 

Je známe, že glycerol má antivírusové a antibakteriálne účinky závislé na jeho koncentrácii, 

teplote a dobe uskladnenia ale nemôžme ho považovať za sterilizačné činidlo. Dokonca i po 

niekoľkomesačnej konzervácii sa našli životaschopné niektoré baktérie a vírusy. 

Pred uskladnením je placenta zbavená krvných zrazenín a opláchnutá fyziologickým 

roztokom s antibiotikami ako streptomycín, penicilín, neomycín a amfotericín B. Amniová 

membrána je následne odseparovaná od chorionu tupou disekciou a vystretá na 

nitrocelulózový papier. Následne je vložená do glycerolu zmiešaného zvyčajne s Dulbeccom 

modifikovaným médiom Eagles (DMEM) a uložená na niekoľko mesiacov do 

hlbokomraziaceho zariadenia pri teplote –80 °C. Takto uskladnená môže byť uchovávaná až 

do 2 rokov. 

Hlavným nedostatkom tejto metódy je potreba hlbokomraziaceho zariadenia, ktoré je 

nákladné, objemné na skladovanie a často nedostupné, hlavne v rozvojových krajinách. 

Naviac, udržiavanie stálej teploty počas transportu je tiež relatívne náročné. 

Kryokonzervácia v dimetylsulfoxide (DMSO) je používaná ako alternatíva k predchádzajúcej 

metóde. Po odbere sa placenta oplachuje v roztoku DMSO s postupne zvyšujúcou sa 

koncentráciou spolu s PBS (fosfátový pufor) a membrána je uskladnená v roztoku DMSO pri 

–80 °C. Pred operáciou je rozmrazená pri izbovej teplote, opláchnutá najlepšie fyziologickým 

roztokom s dibekacínsulfátom a odseparovaná od chorionu. Existujú aj modifikácie metódy, 

kedy je membrána uskladnená pri postupne znižujúcej sa teplote až na –140 °C.  
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Membrána uskladnená v DSMO bola úspešne použitá ako substrát na expanziu ľudských 

limbálnych kmeňových buniek a v rekonštrukčnej chirurgii očného povrchu. 

Lyofilizácia alebo vákuové vymrazovanie (sušenie zmrazením) je metóda konzervácie 

založená na sublimácii zmrznutej vody z tkanív pri nízkom tlaku a teplote. Keďže voda je 

potrebná pre priebeh chemických reakcií, jej odstránenie vedie k inhibícii deštrukčných 

procesov, ktoré by mohli poškodiť tkanivo. Takto konzervovaná amniová membrána môže 

byť uskladnená pri izbovej teplote, čo znižuje náklady na jej uskladnenie a dopravu k 

recipientovi.  

Membrána sa najprv premyje fyziologickým roztokom s penicilínom, streptomycínom a 

amfotericínom B a nareže sa na 4x4cm kúsky. Následne je ošetrená 0,02 % EDTA pri 37 °C 

po dobu 2 hodín, aby sa odstránili epitelové bunky, je vysušená mrazom a zabalená do vákua 

na sterilizáciu 25 Gy. 

Lyofilizácia sa často kombinuje so sterilizáciou γ-žiarením, ktoré má efekt proti baktériám, 

vírusom a hubám. Je považovaná za najspoľahlivejšiu a najefektívnejšiu metódu sterilizácie 

avšak má vplyv aj na biologické vlastnosti a integritu tkaniva. Membrána sa môže uchovávať 

pri izbovej teplote s chránením pred svetlom 6 mesiacov 

Neboli zistené žiadne signifikantné alterácie v tkanivovej štruktúre a komponentoch 

extracelulárnej matrix pri porovnávaní kryokonzervovanej a lyofilizovanej membrány, ale pri 

lyofilizovanej membráne je značne nižšie celkové množstvo proteínov a rastových faktorov, 

čo môže byť dôležité pri darkyniach s prirodzene nízkym množstvom rastových faktorov, kde 

lyofilizácia a iradiácia môže spôsobiť ďalšie zníženie hladiny proteínov. 

Trehalóza sa používa ako konzervant, pretože dáva ľudským bunkám schopnosť odolávať 

vysychaniu, je schopná v amniovej membráne nahradiť určité množstvo vody v bunkách a tak 

stabilizovať a chrániť proteíny a rôzne štruktúry membrány počas lyofilizácie. Vykazuje 

lepšie fyzikálne vlastnosti a biokompatibilitu v porovnaní s lyofilizovanou membránou bez 

ošetrenia trehalózou.  

Trehalózou ošetrená amniová membrána nebola zatiaľ klinicky aplikovaná u človeka v očnej 

chirurgii, iba pri transplantácii pľúc. Použitie takejto membrány v povrchovej rekonštrukcii 

rohovky u zajaca ukázalo zlepšenú epitelizáciu a jasnosť rohovky bez neovaskularizácie. 

Sterilizácia v kyseline peroctovej (PAA), ktorá je štandardné sterilizačné činidlo, je kvôli 

svojmu vysokému oxidačnému potenciálu efektívna proti baktériám, vírusom a spóram. Je 

ideálna pretože sa rozkladá na netoxické zvyšky - kyselinu octovú a peroxid vodíka. Je 

šetrnejšia k štruktúre amniovej membrány v porovnaní s γ-radiáciou. Zachováva sa pri nej 

usporiadanie a obsah bazálnej membrány, kolagén typu I, III, IV, fibronektín a laminín. Pri ex 
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vivo expanzii limbálnych epitelových kmeňových buniek na PAA ošetrenej acelulárnej 

membráne je pozorovaná podobná podpora bunkovej proliferácie a morfológia ako pri 

nesterilizovanej acelulárnej membráne. 

K ďalším metódam konzervácie patrí sušenie vzduchom, ktorá má nízke náklady na 

spracovanie a uchovanie; dehydratácia na silikagéle s následnou sterilizáciou má výhodu, že 

nemusí byť pripevnená na nitrocelulózový papier a má porovnateľné výsledku ako čerstvá 

membrána pri použití v liečbe závažných popálenín oka.  

 

3.2 CHIRURGICKÉ PRINCÍPY 

 

Amniová membrána môže byť šitá rôznym spôsobom vzhľadom k povrchu oka podľa toho, v 

akej indikácii ju používame. 

Na šitie sa väčšinou používa 10/0 nylon, 8 až 10/0 vicryl alebo prolene. Ako typ stehu môže 

byť použitý jednotlivý, pokračujúci alebo matracový steh, ktorý je zvyčajne vedený 

tangenciálne k limbu, čím pripevňuje membránu k episklére alebo superficiálnej sklére. 

Membrána nemusí byť k očnému povrchu len prišitá, ale na jej pripevnenie môžeme použiť aj 

fibrínové lepidlo, čo skracuje čas operácie a zvyšuje komfort pacienta. Ďalším spôsobom je 

pripevnenie membrány na silikónový krúžok (obr.64), ktorý je potom umiestnený na oko ako 

krytie- biologická kontaktná šošovka. 

 

 
Obr. 64 Znázornenie aplikácie silikónového krúžku s membránou 
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Technika operácie 

Ako „patch“ – krytie, overalay, biologická kontaktná šošovka nazývame amniovú membránu, 

ktorá je použitá na krytie očného povrchu a nakoniec je odstránená alebo sa sama odlúči. Pri 

tomto type epitelizácia prebieha pod membránou, ktorá slúži ako bandáž. 

„Graft“ – štep, inlay nazývame membránu, pri ktorej predpokladáme, že sa inkorporuje do 

hostiteľského tkaniva a epitelizácia prebieha na membráne, tzv. substrátová transplantácia. 

Orientácia membrány 

Amniová membrána môže byť šitá vzhľadom k povrchu očnej gule svojou epiteliálnou 

stranou nahor a mezenchymálnym povrchom je v kontakte s okom, obrátene alebo 

kombinovaným spôsobom podľa toho, či potrebujeme, aby nám slúžila membrána ako 

náplasť- patch alebo štep- graft. Preto je veľmi dôležité správne odlíšiť od seba obe strany 

membrány.  

Epitelová strana membrány, či už s alebo bez amniového epitelu, je hladká v porovnaní so 

stromálnou stranou, ktorá predstavuje drsnú špongiovitú vrstvu. 

Najľahšie to vieme rozlíšiť, ak je membrána čerstvá. O niečo ťažšia situácia nastáva vtedy, 

keď aplikujeme rozmrazenú membránu skladovanú pri –80 °C. Gynekológovia, ktorí 

membránu odoberajú, ju väčšinou ukladajú pred zmrazením na nitrocelulózový papier 

epitelovou stranou nahor, označia určitú stranu stehom a uzlíkom alebo popisovačom. Tak 

môžu potom oční chirurgovia rozlíšiť správnu stranu. Ďalším spôsobom je chytiť kúsok 

membrány do jemných tupých klieští. Ak sa odlúči jemné vlákno vitreu podobnej substancie, 

ide o mezenchymálnu stranu amniovej membrány. 

Membránu môžeme priložiť na povrch očnej gule: 

• Epitelovou stranou nahor 

Týmto spôsobom uloženú membránu využívame ak ju chceme použiť ako substrát pre 

migrujúce bunky, teda ako štep.  

• Epitelovou stranou nadol 

Membránu šijeme epitelovou stranou k očnému povrchu ak ju chceme využiť ako 

biologické krytie. V tomto prípade prebieha epitelizácia pod membránou. Stromálna 

časť membrány zachytáva zápalové bunky a indukuje apoptózu, čím redukuje 

zápalovú reakciu.  

• Kombinovaná metóda 

Pri tomto type ,nazývanom aj sendvičová technika, sa využívajú na pokrytie dve 

membrány, z ktorých jedna je otočená epitelovou stranou nahor a druhá nadol. 

Vnútornejšia membrána priliehajúca k povrchu očnej gule je prišitá epitelovou stranou 
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nahor a spĺňa úlohu štepu. Druhá membrána je prišitá na povrch prvej, orientovaná 

stomálnou stranou nahor. Spĺňa funkciu krycej vrstvy pre prvú membránu a bunky, 

ktoré po nej migrujú a rastú. Dua v r. 1999 vytvoril technickú úpravu operačného 

postupu, kde odporúča prekryť okraje druhej (vrchnej) membrány spojovkou aby 

spojovkový okraj priliehal k membráne. Takáto adaptácia zaisťuje, že žiadna 

centripetálne migrujúca epitelová bunka spojovky nebude rásť na prvej membráne 

krycej očný povrch (konjunktivalizácia), čo sa stáva ak nie je použitá druhá 

membrána. Ak sa použije iba jedna membrána ako štep, epitelové bunky prerastajúce z 

konjunktívy sa musia postupne zoškrabávať pokým nie je povrch rohovky alebo 

amniový štep prekrytý epitelovými bunkami z limbu.  

Metódu viacpočetných membrán (multilayered technique), ktoré sú ukladané jedna na druhú 

používame, ak potrebujeme vyplniť miesto, kde je rohovka stenšená alebo rozvláknená. 

Jednotlivé časti membrán môžeme orezať a ukladať na seba bez šitia alebo jeden kus 

membrány viacnásobne skladať (blanket fold). Posledná vrstva je o trochu väčšia ako ostatné, 

je orientovaná epitelovou stranou nahor a prišitá k povrchu rohovky. 

Amniová membrána pri použití ako krytia degraduje alebo odpadne po 1 – 4 týždňoch. Pri 

súčasnej zápalovej reakcii desintegruje rýchlejšie a pokiaľ zápalová reakcia pretrváva, mala 

by byť nahradená novou membránou. 

Pri použití membrány ako štepu sa vytvára nový epitel cez membránu za asi 2 týždne, ale je 

tenší s nižšou hustotou buniek. Ďalší mesiac epitel postupne vyzrieva. Časom dochádza k 

vyjasneniu štepu ale reziduálne opacity väčšinou zostávajú.  

 

3.3 ROZDELENIE PODĽA MNOŽSTVA POKRYTÉHO POVRCHU 

 

Čiastočné, subtotálne, úplné krytie rohovky (obr. 65) 

Čiastočné krytie rohovky používame pri malých nehojacich sa plochách na rohovke, kde 

membránu zodpovedajúcej veľkosti prišívame do miesta niekoľkými stehmi (napr. pri 

perzistujúcom epitelovom defekte). Najprv prišijeme okraj membrány k okraju defektu, 

následne manuálne orežeme a šijeme pozdĺž okraja defektu. Membrána je elastická a tak sa do 

určitej miery natiahne. 

Subtotálne krytie rohovky používame väčšinou pri bulóznej keratopatii alebo pri použití 

membrány ako graftu v asociácii s auto- alebo alotransplantáciou limbálnych buniek. V týchto 

prípadoch trepanujeme 9 alebo 10 mm disk membrány a šijeme ho epitelovou stranou nahor 

na obnažený rohovkový povrch pokračujúcim alebo jednotlivým stehom 
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V týchto vyššie popísaných situáciách uzol nemusí byť zanorený, ale prišitá membrána musí 

byť prekrytá kontaktnou šošovkou ako bandáž.  

Úplné krytie rohovky sa používa na krytie veľkých rohovkových defektov alebo pri 

rekonštrukcii povrchu očnej gule s transplantáciou limbálnych kmeňových buniek. Tu je 

nevyhnutné šiť membránu v celom rozsahu limbu (360°) ku konjunktíve. Membrána v tomto 

prípade môže byť buď záplatou (patchom) alebo štepom (graftom), v závislosti od stavu 

rohovkovej strómy po odstránení fibrovaskulárnej membrány. 

 

 
Obr. 65 Rôzne spôsoby použitia amniovej membrány pri rekonštrukcii očného povrchu. A/ čiastočné 

krytie rohovky, B/ subtotálne krytie rohovky, C/ úplné krytie rohovky, D/ pri operácii pterýgia 
(zvyčajne graft), E/ úplné krytie očného povrchu napr. pri akútnych popáleninách, F/ membrána 
drží na mieste pomocou fornix-prehlbujúcich stehov viazaných na kožnom povrchu cez podložky, 
tzv. bolstre.  

 (Podľa Dua, 2004) 

 

Krytie fornixu/ palpebry a očnej gule 

Amniová membrána sa môže použiť taktiež ako krytie alebo štep v chirurgii mihalnice a 

spojovky, hlavne po uvoľnení symblephara alebo po excízii pterýgia, kedy sa pokrývajú 

miesta obnaženej skléry alebo episkléry. V týchto situáciách sa väčšinou používa ako štep. 

Pri rekonštrukcii fornixu sa môžu aplikovať stehy prehlbujúce fornix, ktoré sa viažu na 

kožnom povrchu cez podložky, tzv. bolstre. 

Úplné krytie povrchu očnej gule (obr. 66) 
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Úplné krytie membránou sa používa najmä pri ťažkých popáleninách povrchu očnej gule, 

kedy boli poškodené rozsiahle oblasti epitelu rohovky a konjunktivy. V takomto prípade je 

väčší kus amniovej membrány umiestnený na mihalnici a pomocou tupého inštrumentu, je 

membrána zatlačená do fornixov. Týmto sa vytvorí dvojitá vrstva, jedna pokrývajúca povrch 

palpebry a druhá pokrývajúca povrch očnej gule a rohovku. 

Membrána je prišitá fornix-prehlbujúcimi stehmi umiestnenými a viazanými 

superiórne,inferiórne, mediálne a temporálne na koži cez bolstre. Vystávajúca časť membrány 

je orezaná a pripevnená k okraju mihalnice. 

 

 
Obr. 66 Postup aplikácie amniovej membrány: a/ príprava membrány pred naložením na defekt spojovky 

a rohovky pri bazocelulárnom karcinóme, b/ naloženie membrány na povrch očnej gule, sutura 
stehom.  

 

3.4 KLINICKÁ APLIKÁCIA AMNIOVEJ MEMBRÁNY 

 

Transplantácia ľudskej amniovej membrány sa klinicky využíva najmä na rekonštrukciu 

povrchu rohovkyy a spojovky, kde podporuje hojenie epitelu, zmierňuje zápalovú reakciu a 

tvorbu jaziev. Podobnosť amniovej membrány s limbálnymi výbežkami naznačila jej využitie 

aj ako substrátu pre ex vivo expanziu limbálnych kmeňových buniek a ich následnú 
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transplantáciu spolu s membránou. Táto metóda sa dnes využíva v širokej praxi. Ďalej sa 

membrána využíva pri glaukómových a okuloplastických operáciách. 

Medzi početné klinické indikácie využitia amniovej membrány možno zaradiť ulkusy 

rohovky, pterýgia, chemické a termické popáleniny, operácie glaukómu, symblefaron a 

ďalšie. 

 

3.4.1 Perzistujúce epitelové defekty rohovky, ulkusy a perforácie 

 

Existujú rôzne stavy, ktoré môžu zasiahnuť povrch očnej gule a vyústiť do tvorby defektu 

epitelu. Ten sa môže stať perzistentným, ak zlyhá normálny reepitelizačný proces. V týchto 

prípadoch môže oneskorenie epitelizácie viesť k tvorbe permanentých predných opacít 

strómy, ulcerácií rohovky so stenčením rohovky alebo dokonca až k vzniku perforácií. Preto 

je potrebné s liečbou začať čo najskôr, akonáhle diagnostikujeme defekt epitelu. Snahou je 

dosiahnuť čo najrýchlejšiu epitelizáciu a prevenciu možných komplikácií.  

Ako prvé v liečbe defektov rohovky musíme identifikovať všetky možné príčiny tvorby 

defektu a snažiť sa ich odstrániť. Ak to nie je možné, mali by sme zastaviť podávanie topickej 

medikácie a nahradiť ju zvlhčujúcimi očnými kvapkami bez konzervantov, aby sme predišli 

ich toxickému pôsobeniu na epitel.  

Ak ani tieto opatrenia neobnovia epitelizáciu, metódou voľby je aplikácia amniovej 

membrány ako terapeutickej kontaktnej šošovky pri perzistentných epitelových defektoch a 

ako graftu pri hlbších ulceráciách a perforáciách. Túto liečbu amniovou membránou 

aplikujeme pred tým, ako myslíme na agresívnejšiu chirurgickú terapiu. 

Ľudská amniová membrána je teda používaná v liečbe rôznych perzistentných epitelových 

defektov, ulkusov rohovky vrátane neurotrofického a shield-venerického ulkusu, ďalej pri 

melting syndróme či perforáciách rohovky. V týchto prípadoch je to možnosť liečby, ktorú 

zvažujeme, keď je iná konzervatívna medikamentózna liečba neúčinná. 

Liečba týchto stavov spočíva v mechanizme účinku amniovej membrány, ktorý závisí od jej 

vlastností a zahŕňa stimuláciu epitelizácie, potlačenie zápalovej reakcie, membrána môže 

poskytnúť aj substrát pre syntézu kolagénu a rastové faktory pre reepitelizáciu.  

Perforácii ťažko liečiteľných rohovkových epitelových defektov môžeme predísť aplikáciou 

membrány vo včasnom štádiu. Ak je štádium defektu pokročilejšie, uzavretím rohovkovej 

perforácie viacvrstvovým amniovým štepom sa môžeme vyhnúť potrebe emergentnej 

perforačnej keratoplastiky.  
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Musíme brať do úvahy, že nie všetky ulkusy rohovky je možné liečiť amniovou membránou, 

a preto by sme v rozhodovacom procese mali myslieť na to, že amniovým štepom môžu byť 

najlepšie liečené ulkusy rohovky do priemeru 1,5 – 2mm. Technikou vytvorenia 

transplantačnej zátky z amniovej membrány za pomoci fibrínového lepidla možno liečiť aj 

perforácie väčšieho rozmeru, kedy sa zvýši úspešnosť a môžeme liečiť perforácie priemeru 2 

– 5mm. 

 

3.4.2 Infekčné ulkusy a keratitída 

 

Transplantácia amniovej membrány sa taktiež používa ako prídavná metóda pri liečbe 

keratitídy, infekčných ulkusov a následne hroziacich perforácií (obr. 67), pretože podporuje 

hojenie rany a redukuje zápalovú reakciu. Pravdepodobne má aj určitú vnútornú antibiotickú 

schopnosť, ktorá sa dá vysvetliť tesnou adherenciou membrány na ranový povrch a tým 

limituje bakteriálny rast. Obsahuje aj antimikrobiálne peptidy a ochranné mechanizmy proti 

proteolytickým enzýmom uvoľňovaným nielen baktériami, ale aj zápalovými bunkami. Pri 

keratitíde vedie k potlačeniu zápalu a úľave od bolesti. 

Naviac bolo dokázané, že ľudská amniová membrána nijako nezabraňuje prieniku topických 

antibiotík do rohovky s epitelovým defektom a ak bola pred aplikáciou namočená v 

antibiotiku, môže sa stať efektívnym vehikulom antibiotika pre infekčný defekt. 

Za určitý nedostatok použitia membrány v tejto indikácii možno považovať nedostatočnú 

transparentnosť a tým nedostatočné sledovanie vývoja infekčného procesu. Preto sa odporúča 

jej aplikácia až po 2 – 7 dňoch intenzívnej antibiotickej terapie. Vhodné je, aby membrána 

bola bezprostredne pred aplikáciou ponorená v antibiotickom roztoku. 

 

 
Obr. 67 Transplantácia amniovej membrány pri infekčnom ulkuse: a/ pred transplantáciou, b/ 3 dni po 

transplantácii, c/ 3 mesiace po transplantácii (hladký povrch rohovky s paracentrálnou jazvou) 
 

Úloha amniovej membrány v liečbe fungálnej a akantamébovej keratitídy je sporná, nakoľko 

hýfy a cysty sú veľmi rezistentné na liečbu a pretrvávajú v stróme rohovky od skorých štádií 

ochorenia. Hlavnou výhodou amniového štepu v prípadoch závažnej ulceratívnej keratitídy je 
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možnosť vyhnúť sa akútnej keratoplastike a zlepšiť prognózu elektívnej zadnej 

keratoplastiky. 

 

3.4.3 Symptomatická bulózna keratopatia 

 

Bulózna keratopatia je ochorenie rohovky, ktoré je výsledkom nedostatočnej funkcie 

endotelu. Príčinou môže byť zápalová reakcia, trauma alebo úbytok endotelových buniek. Ten 

môže byť spôsobený chirurgickým zásahom na prednom, prípadne zadnom segmente očnej 

gule (napr. pri extrakcii katarakty s následnou afakiou alebo pseudofakiou), transplantáciou 

rohovky (pri endotelovej rejekcii, sekundárnom glaukóme), glaukóm nereagujúci na liečbu 

alebo Fuchsovou endotelovou dystrofiou (geneticky podmienená degenerácia endotelových 

buniek). 

Zdravý, správne fungujúci endotel je rozhodujúci pre udržanie priehľadnosti a optickej 

funkcie rohovky. Aktívne reguluje energeticky náročný proces vstupu komorovej vody do 

strómy k čomu musí spĺňať isté morfologické a funkčné charakteristiky – endotel musí mať 

denzitu s určitou funkčnou rezervou (2000 – 3000 buniek/mm2) a väčšina buniek musí mať 

hexagonálny tvar bez výraznejšieho kolísania tvaru a veľkosti. 

Narušením bariérovej funkcie endotelu, dochádza k prieniku komorového moku do strómy 

rohovky a k edému jej epitelu. Na epiteli vznikajú buly, ktoré spontánne praskajú pričom 

dochádza k obnaženiu zakončení povrchových nervových plexov a pacient pociťuje 

intenzívnu bolesť spojenú s blefarospazmom a epiforou.  

Ak je zachovaný dobrý zrakový potenciál oka, definitívnym riešením tohto ochorenia je 

transplantácia rohovky. Ak však zrakový potenciál oka nie je zachovaný (napr. rejekcia 

rohovkového štepu) bolesť a zlyhanie očného povrchu môže byť liečené bandážovou 

kontaktnou šošovkou, anulárnou keratotómiou, epikeratofakiou, fototerapeutickou 

keratektómiou excimer laserom, konjunktiválnym flapom alebo jeho alternatívou – aplikáciou 

amniovej membrány. 

Po epitelovom debridemente na miesto defektu aplikujeme štep amniovej membrány, čím 

podporíme tvorbu a stabilizáciu epitelu. Môže to byť dočasné riešenie na zmiernenie bolesti, 

kým vykonáme transplantáciu rohovky alebo definitívne riešenie pre liečbu tých pacientov, 

ktorých oči nemajú žiaden zrakový potenciál. 

Aplikácia amniovej membrány môže byť jednou z alternatív liečby bulóznej keratopatie. Je 

považovaná za lepšiu voľbu ako konjunktiválny flap, pretože jej uskutočnenie je technicky 

jednoduchšie, vyhýbame sa ňou potenciálnej komplikácii ako je ptóza, poskytuje lepší 
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kozmetický efekt a taktiež sa vyhneme chirurgicky indukovanej deficiencii limbálnych 

kmeňových buniek, ktorá je konštantná pri konjunktiválnom laloku. 

 

3.4.4 Pterýgium 

 

Pterýgium je pomerne časté ochorenie charakterizované fibrovaskulárnym prerastaním 

degenerovanej spojovky na rohovku spojené so zápalovou reakciou očnej gule.  

Za metódu voľby na krytie defektu po chirurgickom odstránení pterýgia je považovaný 

konjunktiválny autografting kvôli svojej účinnosti a dlhodobým výsledkom. Použitie 

amniovej membrány je alternatívou, o ktorej zvyčajne uvažujeme, ak nie je možné nájsť 

vhodný spojovkový autoštep ako napríklad pri prítomnosti filtračného pľuzgierika pri 

glaukóme, rozsiahlych oblastí subkonjunktiválnej fibrózy a symblefara alebo, keď je 

pravdepodobné, že pacient podstúpi operáciu glaukómu. Membrána je tiež metódou voľby pri 

rekurentných a dvojhlavových pterýgiách, kde musí byť urobená rozsiahla disekcia, v 

prípadoch kde nezostáva dostatok konjunktívy na pokrytie defektu a donorské miesto by bolo 

spojené so zvýšenou morbiditou.  

Amniová membrána môže potláčať proliferáciu fibroblastov v spojovke, ako aj v pterýgiu a 

má tiež protizápalové účinky, čo znižuje riziko rekurencie pretože zápalový proces je 

považovaný za jeden zo spúšťačov rastu pterýgia. Rekurencia po transplantácii amniovej 

membrány je však vyššia ako po konjunktiválnom štepe. 

V literatúre môžeme nájsť pri pterýgiu viaceré spôsoby prichytenia amniovej membrány k 

spodine, ich vzájomné porovnanie a vzťah k rekurencii. Medzi najviac spomínané spôsoby 

patrí prichytenie stehmi, fibrínovým lepidlom a najnovšie aj hydrogélovým tmelom ReSure. 

Často sa kombinuje operačná liečba s adjuvantnou aplikáciou mitomycínu-C, ktorý suprimuje 

postoperačnú fibrózu; steroidov, ktoré zmierňujú zápal a triamcinolónu, ktorý znižuje mieru 

rekurencie. 

Pri porovnaní účinnosti a bezpečnosti amniovej membrány prichytenej k spodine pomocou 

fibrínového lepidla a pomocou vikrylových stehov sa ukázala výhoda použitia fibrínového 

lepidla – skrátil sa čas operácie a zaznamenala sa nižšia rekurencia, slabšia zápalová reakcia a 

bolesť, aj vyšší komfort pacientov v porovnaní s vikrylovými stehmi. Stehy v spojovke 

zosilňujú zápalovú reakciu a tým aj migráciu zápalových buniek do rohovky v pooperačnom 

období čo môže zvyšovať riziko rekurencie pterýgia.  

Pterýgium je možné liečiť aj metódu tzv. dočasného krytia amniovou membránou po dobu 5 

dní. Prvé 3 dni po aplikácii membrány dochádza k vrcholovej aktivite funkcií, ktoré majú 
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hlavnú úlohu v inhibícii rekurencie pterýgia a patria medzi ne podpora epitelizácie a hojenia, 

supresia produkcie extracelulárnej matrix, inhibícia pooperačného zápalu a aktivácia 

vaskulárnych buniek. Po tomto období už dochádza k obsadeniu stromálnej matrix amniovej 

membrány hostiteľskými mezenchymálnymi bunkami, čo zvyšuje riziko rekurencie. 

Odstránením membrány po 5 dňoch dochádza k sekvestrácii infiltrovaných alebo priľnutých 

progenitorových buniek na membráne a tým k zabráneniu ich prolongovanej proliferácii a 

diferenciácii, čo má význam v rekurencii pterýgia. 

 

3.4.5 Symblefaron 

 

Pri ochoreniach a poraneniach spôsobujúcich poškodenie povrchu očnej gule môže vzniknúť 

symblefaron - komplikácia, pri ktorej palpebrálna spojovka adheruje (resp. prirastie) k 

bulbárnej spojovke alebo rohovke. Je väčšinou výsledkom zápalového procesu povrchu očnej 

gule. Proces, ktorý spúšťa zápalovú reakciu vedúci k symblefaru môže byť seba-limitujúci 

(self-limited) ako napr. popálenina alebo relabujúci ako je napr. Steven-Johnsonov syndróm. 

Amniová membrána sa využíva či už v prevencii alebo liečbe týchto ochorení. 

Pri prevencii sa používa amniová membrána ako bandáž, ktorá sa aplikuje v akútnej fáze, 

pomáha potláčať zápalovú reakciu a tým môže zabrániť tvorbe zrastov. Vo všeobecnosti seba-

limitujúce stavy majú lepšiu prognózu. Ak už dôjde k vytvoreniu symblefara, stav liečime 

lýzou zrastov a aplikáciou amniového štepu na rekonštrukciu spojovky, lebo inak by došlo k 

ich opätovnej tvorbe. V závislosti od závažnosti symblefara môže byť jeho lýza spojená len s 

aplikáciou samotnej membrány alebo v kombinácii s mitomycínom C a/alebo štepom zo 

spojovky a ústnej sliznice. 

Úspešnosť tejto liečby je rôzna – podľa Mamede et al. (rok) od 53,8 – 100 % v závislosti od 

predchádzajúcej patológických zmien a množstve predchádzajúcich operácií. Pacienti trpiaci 

predoperačne suchým okom alebo tí, ktorí podstúpili viaceré operácie spojovky majú vyššiu 

mieru rekurencie a je vtedy lepšie doplniť liečbu amniovou membránou aj ďalšou 

medikamentóznou terapiou alebo chirurgickým zákrokom. V chronicky relabujúcich 

prípadoch ako je jazvovitý pemphigoid sa efektivita rôzne líši. 

 

3.4.6 Poranenia 

 

Chemické a termické poranenia sú jednou z najzložitejších náhlych situácií v oftalmológii, 

ktoré majú potenciál spôsobiť v prednom segmente očnej gule roziahle devastačné poranenia. 
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Prognóza popálenej  očnej gule závisí nielen od závažnosti poranenia, ale aj od rýchlosti a 

správnosti lekárskeho ošetrenia. Ukázalo sa, že krytie amniovou membránou má svoje miesto 

v liečbe akútnych popálenín.  

Následky poranenia alkáliami sú väčšinou vážnejšie ako poranenie kyselinami, pretože 

bázicky nabité molekuly ľahšie prenikajú cez epitel rohovky a strómou do prednej očnej 

komory. Alkálie spôsobujú akútnu saponifikáciu a lýzu bunkových membrán s hydrolýzou a 

denaturáciou proteínov stómy rohovky. Denaturácia tkaniva, zápal a jazvenie potom vedú k 

závažnej strate zrakových funkcií. 

Kyslé agensy penetrujú do rohovkovej strómy rohovky oveľa menej ako alkálie. Protón 

kyseliny spôsobuje poškodenie alteráciou pH a anión spôsobuje precipitáciu a denaturáciu 

(„príškvar“) v epitele rohovky a povrchových vrstiev strómy. Precipitácia epitelových 

proteínov do určitej miery chráni strómu a ďalšie tkanivové štruktúry očnej gule pred 

prienikom kyselého agensu, čo však platí skôr pre slabšie kyseliny. Silné kyseliny penetrujú 

rovnako agresívne ako alkálie.  

Vhodná rýchla intervencia lekárom môže značne obmedziť závažnosť a rozsah poškodenia a 

znížiť riziko neskorých komplikácií ako sú poleptanie rohovky, chronický zápal tkanivových 

štruktúr očnej gule, tvorba neovaskularizácie a ulcerácií rohovky, syndróm suchého oka s 

keratinizáciou, tvorba symblefara či jazvenie mihlaníc. Najzákladnejšou požiadavkou je 

okamžitá irigácia a odstránenie chemickej látky z povrchu očnej gule. Následne v takzvanej 

postakútnej fáze – „v okne možností“, počas prvých 7 – 10 dní po poranení je namieste 

dôsledná lekárska starostlivosť, ktorej úlohou je tlmenie zápalovej reakcie a stimulácia 

normálnej epitelizácie povrchu očnej gule. To môžeme docieliť použitím amniovej 

membrány. Môžeme ju použiť ako ochranné povrchové biologické krytie podobné funkciou 

krycej kontaktnej šošovke, kde je membrána prichytená na flexibilnom plastikovom krúžku. 

Tento komplex je umiestnený na povrch očnej gule bez potreby šitia alebo prilepenia 

fibrínovým lepidlom. Ďalším spôsobom je všitie membrány do spojovkových fornixov s 

pokračovaním na zadnú stranu mihalnice na prevenciu jazvenia a symblefara. 

Pri použití amniovej membrány ako krytia si musíme byť istí, že membrána správne prilieha k 

poškodenému povrchu. Príliš voľná membrána by mohla byť odseparovaná z 

interpalpebrálnej fisúry napríklad trením oka a to vedie k zvýšenému riziku infekcie. Aby sme 

predišli skorému odchlípeniu membrány z povrchu očnej gule, môžeme použiť tabakový 

pokračovací steh pozdĺž limbu a membránu ukotviť na okraj hornej a dolnej mihalnice 

pomocou pokračovacieho stehu ako na obrázku 68. Vidíme, že okraj nitrocelululózového 

papiera nesúceho amniovú membránu bol z časti odstránený. Amniová membrána bola 
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prenesená do pacientovho oka stále prichytená na papier, následne bola ukotvená na okraj 

spodnej mihalnice pomocou 10-0 nylonu pokračovacím stehom a papier bol odstránený (obr. 

68 a, b). Membrána bola potom pripevnená na palpebrálnu spojovku pomocou dvoch 

transpalpebrálnych matracových stehov spolu s umiestnením podložiek – bolstrov na 

vonkajšej strane mihalnice (obr. 68 c – e). Potom bola membrána fixovaná episklerálne 1 –2 

mm od limbu, čo zaistilo krytie celého očného povrchu (obr. 68 f, g). Rovnaký postup bol 

aplikovaný na dolnú mihlanicu (obr. 68 h). 

 

 
Obr. 68 Aplikácia amniovej membrány pri popáleninách. Popis obrázku v texte. 
 

Membrána môže byť tiež využitá v kombinácii s povrchovou keratektómiou a odstránením 

devitalizovanej povrchovej strómy ako štep. V manažmente neskorej fázy popálenín pri liečbe 

ich následkov sa používa amniová membrána ako krytie po keratoplastike alebo ako nosič pre 

in vitro amplifikáciu buniek z limbu nepoškodenej očnej gule a následnú aplikáciu takto 

pripravených buniek spolu s membránou. 

Najmarkantnejšie výhody využitia membrány v liečbe popálenín boli v oblasti bolesti, kde 

úporná bolesť oka ihneď po aplikácii membrány ustupovala. Taktiež došlo k rýchlemu 

zredukovaniu zápalovej reakcie, čo je kľúčom k podpore reepitelizácie. Antiinflamačný efekt 

je pravdepodobne sprostredkovaný z časti antiproteázami v membráne a z časti supresiou 

uvoľňovania IL-1. Týmto spôsobom sa môžeme vyhnúť bludnému kruhu vedúcemu k 

následkom popálenia ako sú jazvenie či ťažká strata zraku.  
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I keď nie je veľa negatív použitia amniovej membrány, nie je to ani všeliek. Pri liečbe 

ťažkých popálenín neboli dokázané signifikantne lepšie výsledky v porovnaní s 

medikamentóznou terapiou. Včasné krytie membránou je najvhodnejšie pre liečbu akútnych 

stredne závažných chemických popálenín, najmä tých s plytkými, ale rozsiahlymi defektami 

rohovky či spojovky.  

V prípade traumatických perforácií je tiež možné požiť amniovú membránu, ktorá v podobne 

ako v iných indikáciách poskytuje mechanickú ochranu, pomáha reepitelizovať očný povrch, 

potláča zápal a urýchluje hojenie. Pri hlbokých perforáciách sa používa spolu s fibrínovým 

lepidlom a vyplní miesto perforácie.  

V prípade nutnosti lamelárnej keratoplastiky pri úrazoch membránu môžeme použiť ako jej 

doplnok na krytie transplantovanej rohovky s úmyslom potlačiť zápalovú reakciu. 

 

3.4.7 Neoplázie 

 

V literatúre je opisovaných viacero prípadov použitia amniovej membrány v postresekčnej 

fáze terapeutického riešenia povrchových neoplázií očnej gule ako je napr. povrchová 

squamózna neoplázia zahŕňajúca squamóznu dyspláziu, kojuktiválnu intraepiteliálnu 

neopláziu a invazívny squamózny karcinóm, ďalej je to primárna melanóza a malígny 

melanóm (obr. 69) či papilóm a ďalšie.  

Najčastejšie postihujú konjunktívu, avšak môžu prerastať tiež do rohovky a hlbšie do skléry, 

kedy je potrebná ďalšia intervencia ako napr. laminárna keratektómia, parciálna sklerektómia 

a iné. 

 

 
Obr. 69 Nodulárny melanóm spojovky očnej gule: a/ predoperačne, b/ 8 týždňov po konjunktiválnej a 

korneosklerálnej resekcii, transplantácii korneosklerálneho štepu kombinovaného so štepom 
amniovej membrány 
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Ideálny manažment povrchových neoplázií pozostáva z kompletnej excízie tumoru doplnenej 

väčšinou kryoterapiou a medikamentóznou terapiou, a fyziologicky a kozmeticky 

akceptovateľnej rekonštrukcie povrchu očnej gule. Chirurgická excízia je sprevádzaná 

dodržaním tzv. bezpečného okraja, t. j. s 2 – 3mm širokým okrajom zdravého tkaniva a 

výsledkom je často široký tkanivový defekt, ktorý nemôže byť uzatvorený primárne, ale 

vyžaduje ďalšie riešenie. Existujú viaceré možnosti rekonštrukcie, ktoré majú svoje výhody i 

limitácie a patrí medzi ne rekonštrukcia pomocou transpozičného konjunktiválneho laloka, 

voľného konjunktiválneho štepu z druhej očnej gule, štepu zo sliznice úst alebo pomocou 

štepu amniovej membrány. 

Transplantácia amniovej membrány umožňuje rýchlejšiu epitelizáciu a obnovuje kontinuitu 

povrchu bez zápalovej reakcie, jazvenia či abnormálnej angiogenézy. Slúži ako vhodný 

podklad pre expanziu epitelu povrchu očnej gule či expanziu progenitorových buniek v 

prípade čiastočnej limbálnej deficiencie, stromálna matrix potláča signalizáciu TGF- α, -β a 

tým zápalovú reakciu a diferenciáciu fibroblastov na myofibroblasty. Protijazviacimi 

účinkami amniovej membrány sa môžeme vyhnúť závažným komplikáciám po extenzívnej 

resekcii. 

Výhodou použitia amniovej membrány v porovnaní s inými metódami je jej transparencia a 

možnosť zistenia prípadnej rekurencie neoplázie, absencia morbidity donorského miesta a 

lepší kozmetický vzhľad. 

V prípade spojovkového štepu môže byť odber väčšej časti spojený s morbiditou donorského 

miesta ako je jazvenie, symblefaron, porušená motilita oka alebo mihalnice a parciálna alebo 

totálna deficiencia limbálnych kmeňových buniek. Hrubé mukózne štepy sú spojené s 

neuspokojivým kozmetickým efektom, môžu maskovať opätovný rast tumoru alebo viesť k 

tvorbe epitelu nekonjuktiválneho pôvodu. 

Okrem všetkých výhod amniovej membrány je jej aplikácia pomocou sutúr spojená s 

predĺžením operácie, postoperačným diskomfortom pacienta a komplikáciami spojenými so 

sutúrami ako sú formácia granulómu, papilárna konjuktivitída alebo absces. Preto pre fixáciu 

membrány po excízii neoplázie častejšie používame fibrínové lepidlo. Aplikuje na skléru a 

okraje zdravej spojovky po excízii, následne sa aplikuje amniová membrána orientovaná 

epitelovou stranou nahor a nakoniec sa prikladá tlakové krytie na 24-hodín. Táto metóda 

redukuje čas operácie, zlepšuje komfort pacienta, kozmetické výsledky a vyhýbame sa tým 

komplikáciám spojeným so sutúrami. Obávanou komplikáciou môže byť pre neprítomnosť 

stehov dehiscencia štepu, ale tlakové krytie oka po dobu 24 hodín zabezpečuje dostatočné 
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prilnutie a spojenie so spodinou. Nevýhodou použitia fibrínového lepidla môžu byť vyššie 

náklady v porovnaní s pripevnením pomocou sutúr. 

 

3.4.8 Rekonštrukcia povrchu očnej gule pri deficiencii kmeňových buniek 

 

Množstvo rohovkových ochorení je sprevádzaných deficienciou limbálnych kmeňových 

buniek, ktorá sa manifestuje konjunktivalizáciou povrchu očnej gule, deštrukciou bazálnej 

membrány, vaskularizáciou, chronickým zápalovým procesom a rekurentnými alebo 

perzistentnými defektami epitelu rohovky. 

Deficienciu limbálnych kmeňových buniek delíme na 2 skupiny, totálnu deficienciu s úplnou 

deštrukciou limbálnych kmeňových buniek, ktorá môže byť spôsobená Steven-Johnsonovým 

syndrómom, chemickými alebo termálnymi popáleninami, ťažkou mikrobiálnou infekciou, 

viacnásobnými operáciami alebo kryoterapiou. Druhú skupinu tvorí parciálna deficiencia 

limbálnych kmeňových buniek, ktorá môže byť spôsobená rôznymi ochoreniami ako napr. 

aniridia, endokrinná deficiencia, limbitída, periférna ulceratívna a zápalová keratitída, 

neurotrofická a ischemická keratitída, pterýgium či pseudopterýgium. Tieto ochorenia 

nepoškodzujú priamo limbálne kmeňové bunky, ale skôr limbálnu strómu, ktorá nie je 

schopná vyživovať limbálne bunky.  

Pri parciálnej limbálnej deficiencii môžeme použiť amniovú membránu samotnú, pretože je 

schopná obnoviť povrch rohovky podporou epitelizácie a migrácie zostávajúcich limbálnych 

buniek. Podľa niektorých autorov je amniová membrána schopná nahradiť celý limbus, ak je 

prítomný zostatkový normálny limbus v rozsahu plochy najmenej 2 hodín.  

Transplantácia limbálnych kmeňových buniek je efektívnou metódou na obnovu integrity 

povrchu rohovky pri úplnej deficiencii limbálnych kmeňových buniek. Následné použitie 

amniovej membrány môže prispieť k lepšiemu hojeniu, lepšej úspešnosti operácie v 

reciepientnom oku a znižuje množstvo komplikácií na donorskom mieste transplantátu. 

Úspech takejto liečby závisí hlavne na charaktere patologického procesu, pre ktorý je zákrok 

vykonávaný. Pri chronicky progredujúcich ochoreniach ako je Steven-Johnsonov syndróm či 

jazviaci pemfigoid je prognóza nepriaznivá. Úspešnosť závisí aj od typu limbálnej 

transplantácie. Autológne limbálne štepy vykazujú lepšiu úspešnosť ako alogénne, ale 

zároveň dostupnosť autológneho tkaniva je ovplyvnená rozsahom ochorenia. Alogénna 

transplantácia je jediná možnosť pre pacientov s totálnu bilaterálnou limbálnou 

insuficienciou. Navyše tieto operácie vyžadujú pomerne veľké množstvo keratolimbálneho 

tkaniva a môžu viesť k jatrogénnej limbálnej deficiencii.  
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Amniová membrána sa môže použiť aj ako substrát pre ex vivo kultiváciu limbálnych 

kmeňových buniek s následnou aplikáciou zmnožených buniek spolu s membránou. Výhodou 

tejto metódy je, že stačí pacientovi odobrať len 1 mm2 limbálneho tkaniva. Je využívaná 

najmä u pacientov, u ktorých nemáme možnosť odobrať dostatočné množstvo tkaniva pre 

limbálnu transplantáciu. Na ex vivo kultiváciu je možné použiť aj donorské limbálne bunky. 

 

3.4.9 Glaukómové operácie 

 

Štrukturálne vlastnosti a biologické funkcie umožnili využitie amniovej membrány vo 

viacerých antiglaukómových operáciách ako sú trabekulotómia, oprava konjuktiválnych trhlín 

(„buttonholes“), oprava presakujúcich vankúšikov či exponovaných glaukómových 

filtračných zariadení.  Pri týchto zákrokoch sa môže amniová membrána aplikovať pod 

sklerálny lalok, medzi lalok a naliehajúcu spojovku alebo simultánne pod aj nad sklerálny 

lalok. Môže byť použitá v jednej alebo viacerých vrstvách. 

V chirurgickej liečbe glaukómu je metódou voľby trabekulektómia. Zistilo sa však, že 

postupom času dochádza k poklesu účinnosti tejto operácie a znižovanie vnútroočného tlaku 

nie je dostatočné. Je to spojené s kontinuálnym procesom hojenia a fibroblastickou 

proliferáciou episklerálneho povrchu vnútri filtračného vankúšika.  

Trabekulektómia v kombinácii s amniovou membránou sa používa na prevenciu fibrotizácie v 

subkonjuktiválom priestore a na podporu dlho prežívajúcich vankúšikov. Tieto efekty 

membrány sú sprostredkované ovplyvňovaním funkcie subkonjunktiválneho epitelu a 

fibroblastov podporou maturácie epitelu, znižovaním signalizácie TGF-β a potláčaním 

diferenciácie na myofibroblasty.  

Použitím membrány uloženej pod lalok sa dosahuje lepšia úspešnosť operácie, menšie 

množstvo komplikácií a lepšia kontrola vnútroočného tlaku tým, že membrána zabraňuje 

rapídnej drenáži komorovej vody z miesta trabekulotómie. Tieto výsledky sú zjavné najmä pri 

primárnych trabekulektómiách, v ťažko liečiteľných refraktérnych prípadoch a sú lepšie v 

porovnaní s trabekulektómiou s mitomycínom C bez použitia membrány. 

Uloženie membrány pod aj nad sklerálny lalok je vhodné pri ťažko liečiteľných glaukómoch, 

či už samostatne alebo s mitomycínom C. V týchto prípadoch pri shuntových operáciách je 

aplikácia membrány vhodná na zníženie rizika vzniku enkapsulovaného vankúšika. Na 

obrázku 70 je zobrazené použitie membrány ako doplnok trabekulektómie pri liečbe 

refraktérneho glaukómu s rohovkovým postihnutím metódu skladanej membrány s instiláciou 

mitomycínu C používaného ako antifibrotikum. Aplikácia amniovej membrány 
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subkonjuktiválne tu slúži ako mechanická bariéra, ktorá pokrýva spojovkové trhlinky, 

posiluje fragilnú stenu vankúšika, zabraňuje nadmernej filtrácii komorového moku a bráni 

baktériám v prieniku do subkonjunktiválneho a vnútroočného priestoru. Slúži tiež ako 

biologický modifikátor, ktorý stimuluje epitelizáciu, zabraňuej fibrotizácii a prieniku 

polymorfonukleárov, čím sa predchádza zápalu. 

 

 
Obr. 70 Trabekulektómia s použitím amniovej membrány. A/ Konvenčná trabekulektómia s 

konjunktiválnym lalokom a 3-minutovou instiláciou mitomycínu C. B/ Vhodne orezaná 
membrána aplikovaná na rohovkový povrch epitelovou stranou nahor, následne membrána 
prišitá k limbálnej sklére. C/ Membrána preklopená cez skléru (epitelovou stranou nadol) na 
pokrytie miesta po trabekulektómii. D/ Zostávajúca membrána vsunutá do subkonjunktiválneho 
priestoru, zošitie spojovky pokračovacím stehom. E/ Priečny rez filtračným vankúšikom s krytím 
amniovou membránou. 

 (Upravené podľa https://www.dovepress.com/cr_data/article_fulltext/s96000/96306/img/fig1.jpg) 
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Ďalším spôsobom použitia je krytie filtračného vankúšika amniovou membránou. Vykazuje 

dobrý efekt na hojenie rany a prežívanie vankúšika, ale nebolo preukázané žiadne významné 

zlepšenie v porovnaní so štandardnou trabekulektómiou a intraoperačnou aplikáciou 

mitomycínu C. 

Intraoperačné spojovkové trhliny sú pomerne častou komplikáciou trabekulektómie. Ich 

menežment spočíva väčšinou v prostom zošití, ale ak sú mnohopočetné a navše na fragilnej 

spojovke, zošitie nie je možné. Vtedy je daná časť spojovky prekrytá alebo resekovaná a 

nahradená amniovou membránou.  

Možnou komplikáciou po operácii glaukómu je presakovanie filtračného vankúšika, kedy 

môže byť alternatívne použitá amniová membrána. Je však náchylná na opätovné 

presakovanie, a preto naberá význam najmä v situácii, kedy nie je možné získať konjuktiválny 

štep. 

Amniová membrána môže byť použitá aj pri oprave exponovaného glaukómového 

drenážneho zariadenia a to najmä v prípadoch, keď je konjunktíva oslabená a stenšená po 

predchádzajúcich operáciách a nemôže byť použitá pre tento účel. Amniová membrána v tejto 

indikácii vykazuje dobré dlhodobé výsledky. 

 

3.4.10 Okuloplastické operácie 

 

Amniová membrána bola tiež použitá v menežmente reštriktívneho strabizmu tým, že 

pomáhala predchádzať tvorbe adhézií, pri okuloplastických operáciách a operáciách orbity, 

hlavne pri rekonštrukcii fornixov, „socket“ rekonštrukcii pri vsadení protézy a ako krytie pri 

extrudovanej protéze.  

Pri chirurgickej korekcii jazviaceho entrópia sa membrána používa pri „lid-split“ postupe, kde 

sa pokrýva tarzálna platnička až k okraju mihalnice a pomáha k rapídnej reepitelizácii tarzu. 

Membrána je tiež alternatívou ku krytiu konjunktiválnou mukózou pri oklúzii slzného 

kanálika, kde sa membránou pokrýva obnažený slzný bod.  

 

3.4.11 Iné indikácie 

 

Amniovú membránu je možné použiť aj po fotorefrakčnej keratektómii, kde inhibuje 

zápalovú reakciu, apoptózu a proliferáciu keratocytov, redukuje subkonjunktiválnu 

hyperpláziu fibroblastov a výsledné rohovkové nerovnosti. Tieto faktory môžu viesť k 

redukcii skalenia rohovky. 
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U pacientov po nevydarenej operácii excimer laserom a zbytkovým skalením rohovky je 

možné pri reoperácii použiť amniovú membránu. Po mechanickom debridemente epitelu a 

opakovanej fotorefrakčnej keratektómii sa hneď našije štep amniovej membrány. Výsledkom 

je minimálna bolesť pacienta po operácii a rapídna reepitelizácia, ale skalenie rohovky sa 

nemusí podariť úplne zredukovať. 

Amniovú membránu môžeme tiež použiť pri sklerálnych defektoch, perforáciách, ischémii a 

zápalovom procese skléry. Náhrada tarzálnej spojovky po resekcii obrovských papíl alebo pri 

korekcii jazvovitého entrópia na podporu reepitelizácie tarzálnej platničky je tiež indikáciu 

pre transplantáciu amniovej membrány. 

 

3.4.12 Krytie defektov mihalníc 

 

Amniová membrána sa v oftalmológii využíva aj pri krytí rozsiahlych defektov mihalníc napr. 

po úrazoch – uvádzame kazuistiku pacienta s rozsiahlym defektom hornej aj dolnej mihalnice 

po úraze (obr. 71 – 76). 

 

 
Obr. 71 Rozsiahly defekt kože hornej aj dolnej mihalnice po úraze (foto A. Furdová) 
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Obr. 72 Príprava rany pred naložením amniovej membrány (foto A. Furdová) 
 

 
Obr. 73 Aplikácia amniovej membrány na defekt mihalnice (foto A. Furdová) 
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Obr. 74 Stav pacienta po naložení amniovej membrány (foto A. Furdová) 
 

 
Obr. 75 Stav pacienta 1 mesiac po naložení amniovej membrány (foto A. Furdová) 
 

 
Obr. 76 Jazva hornej mihalnice po zahojení o 4 mesiace (foto A. Furdová) 
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3.4.13 Iné možnosti využitia amniovej membrány v oftalmológii – limbálne kmeňové 

bunky, nosič pre suspenziu keratinocytov 

 

V Centrálnej tkanivovej banke (CTB) sa pripravuje kryokonzervovaná amiová membrána 

podľa štadnardných pracovných postupov. Membrána je skladovaná pri 70 °C v 

kryoprotekčnom médiu, ktoré obsahuje 10 % DMSO. Pred použitím sa membrána vždy 

preplachuje trikrát vo vhodnom médiu, aby sa odstránili zvyšky kryoprotekčného roztoku. 

Limbálne kmeňové bunky (LSC) sa kultivujú v CTB už viac rokov. Pôvodne sa suspenzia 

limbálnych buniek, získaná trypsinizáciou biopsie, nasadzovala ako primokultúra na 

kultivačnej nádobe, po dosiahnutí konfluencie sa bunky izolovali a nasadzovali na amniovú 

membránu. Až keď bunky na AM vytvorili konfluentnú jednovrstvu, sa mebrána aplikovala 

na pacienta. V súčasnosti sa pracuje s modifikovanou metódou kultivácie LSC. Bunky, 

získané trypsinizáciou sanasadzujú ako primokultúra, a súčasne sa kultivujú zvyšky biopsie 

ako explantátová kultúru. Po vytvorení jednovrstvy v oboch paralelných kultiváciách (čo je 

približne za 10 dní) bunky z oboch kultivácií sa pasážujú, nasadia na AM, nechájú 1– 2 hod 

usadiť na povrchu a aplikujú na pacienta. Výhodou tejto modifikácie je skrátenie času od 

obdržania biopsie po aplikáciu o polovicu. 

Pri kultivácii LSC na AM nie je potrebné používať podporné bunky (myšie fibroblasty). 

Ďalším spôsobom, ako využiť amniovú membránu, je použiť ju ako nosič pre suspenziu 

keratinocytov. Suspenzia keratinocytov, pripravená enzymatickou disociáciou odobranej 

kožnej biopsie sa nanesie na AM a okamžite, v rámci jednej operácie, sa môže aplikovať na 

pacienta. Výhodou tejto metódy je to, že aplikujeme nielen keratinocyty, ale celé spektrum 

buniek, ktoré obsahuje kožná biopsia. 

Amniovú membránu je možno použiť aj ako matricu pre kultiváciu chondrocytov. Na AM 

rastie nielen suspenzia chondrocytov, ale je ju možné použiť aj na rast chondrocytov priamo z 

explantátovej kultúry.AM je teda vhodným nosičom pre viacero typov buniek a to nielen ako 

matrica pre suspenziu buniek, ale i ako vhodné prostredie pre pomnožovanie buniek bez 

nutnosti použitia podporných – feedrových buniek, ktoré bývajú prevažne xenogénneho 

pôvodu. 

 

3.4.14 Limitácie a komplikácie 

 

V minulosti bola amniová membrána vnímaná ako potenciálny „zázračný“ liek alebo ako 

prídavná liečba k mnohým chirurgickým postupom. Bola použitá v mnohých indikáciách, 
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avšak až teraz si nachádza správne spektrum použitia v oftalmológii. Napriek úspechom 

opisovaných vo viacerých štúdiách, heterogenita v klinickej prezentácii, rôzna závažnosť 

patológických procesov, súčasná konkomitantná liečba a kritériá úspešnosti sťažujú 

hodnotenie membrány ako terapeutickej metódy. 

Definícia úspešnosti aplikovania amniovej membrány je zložitá a nie je jasne definovaná. 

Preto je aj hodnotenie úspešnosti v jednotlivých indikáciách a rôznych štúdiách obtiažne. 

Definícia úspechu by mala byť posudzovaná podľa účelu, na aký slúži amniová membrána. 

Za úspešný výsledok je považovaný taký, kde splnila požadovaný cieľ. Čiastočný úspech je 

dosiahnutie požadovaného cieľa, ale nemusí byť nevyhnutne spojený s pôvodným zámerom 

použitia amniovej membrány. Sem patria aj prípady, keď neboli splnené všetky ciele. 

Napríklad bola použitá ako štep na uzavretie perzistentného epitelového defektu, ale odpadla 

a aj napriek tomu bol defekt zhojený, alebo prípad keď neboli naplnené všetky čiastkové 

ciele. Za zlyhanie považujeme situáciu, keď nebol dosiahnuý cieľ aplikácie amniovej 

membrány. 

Mechanizmus pôsobenia amniovej membrány nie je celkom preskúmaný. Musíme však 

pamätať na to, že membrána nenahrádza pôvodné tkanivové štruktúry ale podporuje ich 

reparáciu  a úspech závisí od prítomnosti zdravých hostiteľských buniek schopných 

regenerácie. Preto aplikácia amniovej membrány nemôže byť úspešná pri závažnej limbálnej 

insuficiencii alebo extenzívnom spojovkovom jazvení. Jej úspešnosť je narušená aj 

prítomnosťou palpebrálnych abnormalít, pri syndróme suchého oka a liečebne 

neovplyvniteľnom zápalovom procese.  

Rôzne inhibičné a prozápalové cytokíny a iné molekuly identifikované v amniovej membráne 

majú kontraproduktívne pôsobenie. Napríklad IL-6 a IL-8 sú proinflamačné a IL-10 a IL-1 sú 

antiinflamačné cytokíny oboje produkované amniovou membránou. Rovnako sú na tom 

matrixové metaloproteinázy v kontraste k inhibítorom metaloproteináz. Aj keď je možné, že 

účinky pozitívne pôsobiacich komponentov amniovej membrány prevažujú, úlohu v pôsobení 

zohráva aj hostiteľský organizmus. Je teda ťažké definovať špecifickú kaskádu udalostí, ktoré 

s určitosťou predpovedia správanie sa amniovej membrány v danej klinickej situácii u daného 

pacienta. 

Amniová membrána je biologického pôvodu a jej variácie ju robia neštandardným 

produktom. Medzi variácie patria zdravie matky, vek, rasa, diéta, pohlavie fétu, jeho gestačný 

vek a zdravotný stav. Aj keď sa robia sérologické testy a dodržuje sa karanténna perióda, nie 

je možné úplne eliminovať riziko prenosu infekčného ochorenia. Membrána môže byť navyše 

mikrobiálne kontaminovaná aj počas spracovávania. Spracovávanie, uchovávanie a aj čas 
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uskladňovania môžu tiež ovplyvňovať zloženie membrány a tak aj biologické vlastnosti a 

klinickú účinnosť.  

Niekoľko laboratórií pracuje na generácii syntetických membrán, kde je použitý kolagén 

alebo polyméry ako matrice na inkorporáciu rastových faktorov, antimikrobiálnych peptidov a 

iných substancií pre špecifické použitie v rôznych indikáciách. Toto by mohlo viesť k tvorbe 

štandardizovaného produktu, kde by sme mohli presnejšie predpokladať výsledky. 

Vo viacerých indikáciách boli pozorované limitácie použitia amniovej membrány. Napríklad 

pri závažných popáleninách s extenzívnym poškodením spojovky amniová membrána nie je 

schopná obnoviť celý povrch a nepredchádza ani následkom pri deficiencii limbálnych 

buniek. Výsledky rôznych štúdií pri použití membrány po odstránení pterýgia, pri použití vo 

viacerých glaukómovych operáciách či mnohých ďalších indikáciách preukázali výsledky, 

ktoré sa často líšili a neboli jednoznačné.  

Napriek stále častejšiemu používaniu amniovej membrány je uvádzaných pomerne málo 

komplikácií. Medzi najčastejšie patrí granulóm spojený so stehmi, papilárna konjuktivitída, 

absces, neustupujúca zápalová reakcia ale nie sú špecificky spojené s použitím amniovej 

membrány. Medzi ďalšie patrí hematóm vo včasnej pooperačnej perióde alebo počas 

odstraňovania stehov, hypopyon u pacienta ako výsledok imunitnej reakcie pri opakovanej 

aplikácii membrány od tej istej darkyne.  

Najvýznamnejšou komplikáciou je pravdepodobne neschopnosť dosiahnuť stanovený cieľ. 

Jedným z častých zlyhaní je strata membrány degradáciou alebo poškodením stehmi („cheese 

wiring“) vo včasnom pooperačnom období či pretrvávanie reziduálnej časti membrány 

subepitelovo, ktorá môže byť iritujúca pre pacienta, ak sa nachádza v zrakovej osi. Reziduá 

membrány častejšie pretvávajú, ak sa použije membrána z relatívne hrubšej časti amnionu v 

blízkosti inzercie pupočnej šnúry. 

Ďalšie komplikácie boli opísané v kapitolách pri klinickej aplikácii amniovej membrány.  

Výnimočnosť amniovej membrány spočíva v jej vlastnostiach. Obsahuje možstvo cytokínov, 

rastových faktorov a mnohých ďalšich látok, ktoré spolu so štruktúrou membrány podporujú 

epitelizáciu povrchu očnej gule a migráciu buniek epitelu rohovky alebo spojovky, redukujú 

zápalovú aktivitu, fibrotizáciu, vaskularizáciu a je opisovaný aj antimikrobiálny účinok a 

nízka imunogenicita. Tieto vlastnosti z nej robia vhodný substrát na použitie v oftalmológii 

pri rekonštrukcii povrchu očnej gule pri ochoreniach, ktoré vedú k tvorbe ulcerácií až 

perforácií rohovky, po excízii neoplázie, pterýgia či symblefara, pri glaukómových 

operáciách, po popáleninách oka, pri ochoreniach spojených s deficienciou limbálnych 
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kmeňových buniek, ako nosič pre ex vivo expanziu limbálnych kmeňových buniek a v 

mnohých ďalších indikáciách. 

Amniová membrána je relatívne neobmedzene dostupná. Môže byť použitá buď v čerstvom 

stave alebo po uchovávaní rôznymi spôsobmi opisovanými v tejto práci. Použitie čerstvej 

amniovej membrány je spojené s vyšším rizikom prenosu rôznych ochorení, pretože 

nemôžme zachytiť tzv. „window period“, kedy ochorenie ešte nie je dokázateľné 

laboratórnymi testami. 

V závislosti od indikácie transplantácie amniovej membrány rozlišujeme tri základné 

techniky, ktoré môžu byť použité pri liečbe patologických procesov v oftalmológii. Amniová 

membrána môže byť použitá ako krytie (patch, overlay), štep (graft, inlay) alebo kombinácia 

týchto techník. Podľa zvolenej techniky orientujeme membránu buď epitelovou alebo 

stromálnou stranou nahor. I keď má transplantácia amniovej membrány veľa výhod, 

nesmieme zabúdať ani na komplikácie, ktoré však nie sú časté. Patrí medzi ne riziko prenosu 

infekcie, predčasná degradácia membrány, reziduálna subepiteliálna membrána, opacity a 

ďalšie. 

Úloha amniovej membrány v liečbe ochorení očného povrchu je nespochybniteľná. Medzi 

hlavné výhody amniovej membrány patrí stimulácia reepitelizácie očného povrchu, prevencia 

jazvenia, neovaskularizácie, tlmenie zápalovej reakcie, nespúšťa imunologické reakcie, 

umožňuje migráciu buniek po jej povrchu a ich diferenciáciu, tvorí mechanickú bariéru pre 

baktérie a ochraňuje postihnuté tkanivové štruktúry, umožňuje dorastanie nervových 

zakončení v spojovke a tým obnovuje jej senzitivitu. 

Letko a kol. (rok) z Harvard Medical School v Bostone porovnávali efektivitu liečby 

amniovou membránou u 30 pacientov s epitelovými defektami spôsobenými sicca 

syndrómom, infekčnými ulkusmi, radiačnou keratopatiou, jazviacim pemphigoidom, 

bulóznou keratopatiou, chemickým popálením, herpetickou keratitídou, atopickou 

keratokonjunktivitídou a ďalšími. Pacienti mali priemerne 55,3 rokov. Priemerná COZ 

pacientov po operácii bola 0,05. Po prvej aplikácii membrány sa zhojilo 21 očí (70 %) a v 9 

prípadoch (30 %) defekt po prvej aplikácii membrány pretrvával. Rekurencia bola 

zaznamenaná v 6 prípadoch (29 %) z 21. Priemerný čas prvej rekurencie defektu bol 5,2 

týždňa (36,7 dní). Počas sledovania bola transplantácia amniovej membrány opakovaná u 5 

pacientov. U 16 pacientov bola súčasne pri prvej transplantácii spravená aj tarsorafia, u 12 (75 

%) došlo k zhojeniu defektu, z toho u 4 (33 %) došlo k rekurencii. Podobné výsledky 

zaznamenali aj u pacientov bez tarsorafie, kde sa úspešne zhojil defekt u 9 pacientov (64 %) 

zo 14 a u 2 pacientov (22 %) z 9 došlo k rekurencii.  
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Pinnita Prabhasawat a kol. (rok) z Univerzity Mahidol v Bangkoku tiež vyhodnocovala 

efektivitu transplantácie amniovej membrány na vzorke 28 pacientov s rohovkovými 

defektami s alebo bez stenčenia rohovky a s rohovkovými perforáciami tiež s podobnými 

príčinami vzniku ako u pacientov v sledovanom súbore. Priemerný vek pacientov bol 48,7 

rokov. Úspešnosť použitia amniovej membrány bola 82,1 %, oči 23 z 28 pacientov boli 

zhojené. K zlyhaniu transplantácie došlo u 5 pacientov (17,9 %) s nespozorovanou aktívnou 

infekciou (okultná fungálna ulcerácia a geografický herpetický ulkus), neurotrofickou 

keratopatiou (2 pacienti) a rohovkovou perforáciou. Membrána musela byť transplantovaná 

opakovane v 4 prípadoch zlyhania a v 4 prípadoch (17,4 % z úspešných prípadov) pre 

rekurenciu ochorenia pre abnormality mihalníc, postradiačnej a neurotrofickej keratopatii. V 

niektorých prípadoch operatéri použili aj prídatnú tarsorafiu, ale v štúdii sa nevyhodnocovala. 

Autori zároveň porovnávali rýchlosť reepitelizácie pri použití jednej a viacerých vrstiev 

amniovej membrány. Výsledkom bola signifikantne vyššia rýchlosť reepitelizácie pri 

viacvrstvových štepoch čo autori spájajú s väčším množstvom matrix, ktorá poskytuje väčšie 

množstvo rastových faktorov.  

Seitz a kol. (rok)  z Univerzity Saarlandes v Nemecku robili štúdiu, pri ktorej skúmali úspech 

liečby epitelových defektov rohovky po perforačnej keratoplastike pomocou transplantácie 

amniovej membrány a ich rekurenciu. Amniovú membránu možno použiť u pacientov s 

pretrvávajúcimi defektami epitelu po predchádzajúcej keratoplastike na ochranu transplantátu 

rohovky, na prevenciu invazívnejších zákrokov ako napr. retransplantácia, ktorá naopak 

zvyšuje riziko imunologickej rejekcie transplantátu. Úspešnosť, teda kompletnú epitelizáciu 

dosiahli u 16 očí (70 %) a bola nepriamo úmerná počtu predchádzajúcich keratoplastík na 

danom oku. Zo 16 úspešne liečených očí malo 7 očí (44 %) najmenej 1 rekurenciu defektu. 

Autori našli zaujímavú koreláciu medzi rekurenciou a časovým intervalom medzi 

transplantáciou amniovej membrány a predchádzajúcou keratoplastikou. Nebola pozorovaná 

žiadna rekurencia v prípadoch, kde bol interval krátky (1 – 7 mesiacov) alebo naopak veľmi 

dlhý (79 – 120 mesiacov). Väčšina rekurencií bola medzi 10 a 43 mesiacmi. 
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4 ZÁVER 

 

Postupným vývojom a zdokonaľovaním diagnostických metód a vývojom nových antibiotík, 

ktoré preukazujú dobré úspechy na poli liečby bakteriálnych infekcií, sa zlepšuje a urýchľuje 

uzdravovanie sa pacientov. Najmä objavom prvého chinolónového antibiotika kyseliny 

nalidixovej v roku 1963 Georgom Lesherom. Kyselina nalidixová je považovaná za 

predchodcu všetkých generácií chinolónov. Postupným vývojom a výskumom sa dospelo až k 

tretej a štvrtej generácii, kam patria jedny z najčastejších predpisovaných antibiotík ako sú 

moxifloxacín, ciprofloxacín, levofloxacín a ďalšie. S vyššou generáciou stúpa aj šírka 

pôsobenia voči bakteriálnym patogénom. Predpis antibiotík by sa mal riadiť zásadami 

racionálnej antibiotickej terapie. Potrebnú skupinu antibiotík vyberáme na základe kultivácii a 

citlivosti daného patogénu. Dĺžku užívania riadime podľa rôznych faktorov ako sú imunitný 

stav pacienta, farmakokinetika a farmakodynamika liečiva a mnohých iných. Prihliadame aj na 

spôsob aplikácie. Pri jednoduchých infekciách prevláda liečba lokálnou aplikáciou antibiotík 

vo forme očných kolýrií, roztokov, mastí. Každá z foriem má svoje výhody a nevýhody, ktoré 

treba individuálne zvážiť pri každom pacientovi. Pri systémových infekciách a pri  rizikových 

pacientoch ako sú novorodenci, tehotné ženy, imunodeficientní pacienti je vhodné systémové 

podávanie antibiotík. Konjunktivitída  aj  napriek  jej  častému  výskytu  má  pri  správne  a 

včasne  začatej liečbe, vo väčšine prípadov, dobrú prognózu. 

Perforačná, alebo v anglickej literatúre označovaná skôr pod pojmom penetrujúca 

keratoplastika predstavuje chirurgickú metódu liečby rohovkových ochorení, ktorá má svoju 

dlhodobú históriu. Pôvodný koncept chirurgie rohovky sa datuje až do obdobia starovekého 

Grécka kde s jej ideou prišiel ako prvý, tunajší lekár Galen. Aj keď výraznejšie lepšie výsledky 

chirurgických intervencií v oblasti rohovky, vrátane keratoprotéz sa začali dosahovať od 17. a 

18. storočia, skutočné vedecké a chirurgické výsledky v tejto oblasti prišli až s nástupom 19. 

storočia. Súčasný úspech rohovkovej transplantácie je do značnej miery výsledkom 

vyvrcholenia kľúčových myšlienok, experimentovania a húževnatosti mnohých jednotlivcov 

za posledných viac ako 200 rokov. Spočiatku to boli experimenty na zvieratách, ktoré zahájil 

Franz Reissinger, čim sa položil základ termínu ,,keratoplastika’’. Následne Wilhelmus Thorne 

vytvoril termín transplantácia rohovky. Krátko na to, avšak neúspešný, bol zaznamenaný prvý 

terapeutický xenotranplantát na človeka. Ďalši progres v tejto sfére bol výrazne sťažený 

obmedzenými znalosťami v anestéziológii, antisepse, chirurgickej technike a najmä 

imunológii, nasledované dlhým obdobím ,,ticha’’, sprevádzaného debatami a 

experimentovaním o užitočnosti zvieracích v porovnaní s ľudskými rohovkami a 
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porovnávaním lamelárnej s penetrujúcou keratoplastikou. Prvá úspešná transplantácia ľudskej 

rohovky sa podarila v roku 1905, ktorú vykonal Eduard  Zirm  v  Olomouci.  Od  nej  snaha  

nespočetných  oftalmológov  viedla k masívnemu rozmachu a zdokonaleniu na poli 

transplantácie rohovky, sprevádzané vývojom operačného mikroskopu, šetrných šijacích 

materiálov, zakladaním očných baniek a zavedením kortikosteroidov. Nedávny vývoj, vrátane 

uprednostňovania náhrady vybraných vrstiev rohovky pred keratoplastikou v celej jej hrúbke 

predstavuje veľkú víziu rohovkovej transplantácie do budúcnosti. 

Aj napriek výraznému pokroku iných, modernejších metód oftalmochirurgie, keratoplastika si 

aj v súčasnej dobe másvoje uplatnenie, pričom si drží poprednú pozíciu v množstve 

vykonaných transplantácii nielen vo svojom odbore ale aj zo všetkých transplantačných 

operácií na celom svete. Ochorenia môžu postihovať rohovku v rôznej miere, od jednej vrstvy 

až po celú hrúbku, pričom penetrujúca keratoplastika sa indikuje najmä v tých prípadoch, keď 

je postihnutie rohovky nezvratné a také rozsiahle, že moderné lamelárne metódy nebudú mať 

želaný liečebný efekt. Medzi najčastejšie ochorenia, ktoré sú v konečnom dôsledku absolútnou 

indikáciou na vykonanie perforačnej keratoplastiky patrí keratokonus, rôzne dystrofie, 

predovšetkým však Fuchsova endoteliálna dystrofia, pseudofakická bulózna keratopatia a iné 

keratopatie, keratitídy, najmä vírusové (herpetické) a intersticiálne, vredy rohovky, traumy, a 

vo veľke miere sa na jej vykonávaní podieľa retransplantácia. Perforačná keratoplastika má 

oproti lamelárnym metódam transplantácie vyššie riziko rejekcie a zlyhania štepu, s následnou 

potrebou opakovania operácie. Vysoká početnosť operácií a samotná jej úspešnosť je daná 

jedinečnými fyziologickými vlastnosťami rohovky, ktoré spočívajú v jej zvýhodnenom 

postavení v imunitnom systéme človeka. Preto je spojená pomerne nízkym rizikom rejekcie. 

Indikácie k operácii sú obmedzené jej kontraindikáciami, ktoré je potrebné rešpektovať u 

každého pacienta a posudzovať ich individuálne vzhľadom na potrebu zákroku. Taktiež je 

nevyhnutné brať do úvahy pomer riziko/benefit operácie. Darcovská rohovka sa získava z 

kadaveróznych darcov. Odber má prísne stanovené pravidlá. Veľkým problémom je dopyt po 

darcovských rohovkách, pričom ich ponuka je zreteľne nižšia. Preto v modernej ére 

transplantácie rohovky sa čoraz viac začína uplatňovať myšlienka xenotransplantácií z 

ošípaných, pričom sa nedávne genetické experimenty s vytvorením geneticky modifikovaných 

prasiat javia ako veľká perspektíva do budúcnosti. Za vysoký úspech keratoplastík vďačíme aj 

veľkej snahe oftalmológov a iných špecialistov, ktorí zdokonalili chirurgickú techniku a 

používané materiály na takú úroveň ako ju poznáme dnes. Ďalší významný faktor predstavuje 

pooperačná starostlivosť o pacienta, ktorá momentálne predstavuje vrchol potransplantačného 

manažmentu a má výrazný podiel na vysokej úspešnosti. Veľký zlom nastal s príchodom 
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glukokortikoidov a iných imunosupresív do humánnej medicíny. Najzávažnejšou 

komplikáciou je rejekcia a zlyhanie štepu, ktorej riziko je možné značne znížiť prísnym 

dodržiavaním vyššie spomínaných pravidiel a postupov. Perforačnú keratoplastiku postupne 

začínajú nahrádzať šetrnejšie, menej radikálnejšie možnosti liečby ochorení rohovky, ktoré 

majú svoje značné výhody. Nástup používania týchto alternatív je však pomalý. Ich použitie je 

obmedzené náročnejšou technikou zákroku, prísne definovanými indikáciami a nedostatočnou 

technickou vybavenosťou kliník, a teda aj nepostačujúcou zručnosťou a vzdelanosťou 

špecialistov v daných metódach. Z tohto dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú a 

kvalitnú erudíciu odborníkov v najnovších postupoch, ako aj podporovať inštitúcie a 

jednotlivcov v snahe modernizovať pracoviská svojej pôsobnosti. Napriek značnému pokroku 

v týchto metódach si perforačná keratoplastika udržiava svoje popredné miesto v postavení 

transplantácie rohovky, čo musíme brať ako podnet pre zabezpečenie a udržiavanie vysokej 

vzdelanosti našich odborníkov. 

Amniová membrána zlepšila schopnosť liečiť ochorenia povrchu očnej gule. Má unikátne 

vlastnosti ako podpora epitelizácie spojovky a rohovky, redukcia zápalovej reakcie a 

excesívnej fibrózy, bráni nadmernej vaskularizácii, umožňuje rýchlejšie hojenie bez 

imunologickej reakcie. Má aj antimikrobiálny efekt a proti baktériám pôsobí aj ako 

mechanická bariéra. Je ľahko dostupná, rentabilná a použitie má nízky počet komplikácií. Je 

tiež vhodným substrátom pre expanziu limbálnych kmeňových buniek. So zdokonalením 

metód jej získavania, uchovávania a rozširujúcim sa spektrom indikácií je téma amniovej 

membrány čím ďalej aktuálnejšia. Môže byť použitá ako krytie - biologická krycia šošovka, 

kedy dochádza k epitelizácii pod membránou, ako štep s migráciu buniek a epitelizáciou po 

povrchu alebo kombináciou týchto metód.  Je vhodnou liečbou pri množstve ochorení 

očného povrchu, keď konzervatívne spôsoby terapie zlyhávajú a môže zabrániť vykonaniu 

radikálnejšieho zákroku ako je keratoplastika, prípadne umožní upokojiť zápal a keratoplastika 

sa nevykoná ako akútna, ale elektívna. Jej použitie je vhodné aj pri množstve ďalšich ochorení 

očnej gule, pri operáciách glaukómu, popáleninách, po excízii neoplázie, pterýgia či 

symblefara, kde je alternatívou k spojovkovému štepu. 
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