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Vysvetlivky, zoznam skratiek 

AIF – Apoptosis-inducing factor 

AJCC – American Joint Commitee on Cancer 

Bcl2 – pProteín Bcl2 

BEV – beam´s-eye-view 

BRW system – Brown-Roberts-Well system 

C2F6 plyn – hexafluoretán plyn 

C3F8 plyn – perfluorpropán plyn 

CF4 plyn – tetrafluormetán plyn 

CNS – Central nervous system (centrálny nervový systém) 

CRW system – Cosman-Roberts-Well system 

CT 

CTV 

– Computed Tomography (počítačová tomografia) 

– clinical target volume (klinický cieľový objem) 

D – dioptria 

Dg. C69 – Diagnóza č. 69 podľa Klasifikácie chorôb (MKCH 10) 

DNA – deoxyribonucleic acid (deoxyribonukleová kyselina) 

DRR – Digital reconstructed radiography (digitálne rekonštruovaná rádiografia 

EÚ – Európska Únia 

FAG 

GTV 

– fluoresceínová angiografia 

– gross target volume, objem nádorového ložiska 

HE – hematoxylineozin farbenie 

HRT – Heidelberg retinal tomograf, sietnicový tomograf 

IARC – International Agency for Research on Cancer (medzinárodná agentúra pre 
výskum rakoviny) 

ICG 

IMPT  

IMRT 

– indocyanínová zeleň 

– Intensity Modulated Proton Therapy 

– Intensity-Modulated Radiotherapy 

LF UK – Lekárska fakulta Univerzity Komenského 

MI – mitotický index 

MKCH 

MLC 

– Medzinárodná klasifikácia chorôb 

– multileaf collimator 

MM – malígny melanóm 

MMU – malígny melanóm uvey 

MMCH – malígny melanóm choroidey 

MRI – Magnetic Resonance Imaging (nukleárna magnetická rezonancia) 
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NCZI – Národné centrum zdravotníckych informácií 

NOR SR – Národný onkologický register Slovenskej republiky 

NOR ČR – Onkologický registr České republiky 

OCT – optická koherentná tomografia 

OÚSA – Onkologický ústav sv. Alžbety 

π – Ludolfovo číslo (Archimedova konštanta = 3,14....) 

p53 – protein 53 resp. tumor protein 53 

PARP – Poly (adenozíndifosfát [ADP] ribóza) polymeráza 

PET – Pozitron Emission Therapy - pozitrónová emisná tomografia 

PD – papillary diameter -papilárny diameter 

PDT – Photodynamic Therapy - fotodynamická terapia 

PPV – pars plana vitrectomia – vitrektómia pars plana 

PTV – Planning Target Volume (plánovaný objem žiarenia) 

QA – Quality Assurance 

Rb 

RF 

– retinoblastóm 

– Ruská Federácia 

RPE – retinal pigment epithelium – pigmentový epitel sietnice 

SAD – Source-Axis Distance (vzdialenosť zdroja a izocentra) 

SLO 

SOBP 

– skenujúci laserový oftalmoskop 

– Spread Out Bragg Peak, braggov vrchol 

SRCH – stereotaktická rádiochirurgia 

SSD – Source-Skin Distance (vzdialenosť zdroja žiarenia a kože) 

TDmax – maximálna celková dávka 

TNM – Tumor, Node, Metastasis (nádor, uzlina, metastáza) 

TTT  – transpupilárna termoterapia 

UBM – ultrazvuková biomikroskopia 

UN – Univerzitná nemocnica 

UZV – ultrazvuk 

UVŠ 

USA 

– umelá vnútroočná šošovka, resp. IOL – intraocular lens 

– Spojené štáty Americké 

VEGF – vaskulárny endoteliálny rastový faktor 

VOT – vnútroočný tlak 

WHO – Word Health Organization (Svetová zdravotnícka organizácia) 

3DUS – Three dimensional ultrasound (trojrozmerná ultrasonografia) 
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ÚVOD 

 

 Riešenie problematiky vnútroočných nádorov u dospelých vyžaduje maximálne 

využitie existujúcich poznatkov z diagnostiky a liečby aj s využitím multidisciplinárneho 

prístupu. Malígny melanóm je najčastejšie sa vyskytujúcim intraokulárnym nádorom a jeho 

diagnostika ešte aj v súčasnosti naráža na mnohé nejasnosti. Liečba je špecifická, závisí od 

štádia, v ktorom bol proces diagnostikovaný aj od celkového stavu pacienta. Stanovenie 

diagnózy vnútroočného melanómu v minulosti znamenalo radikálny operačný prístup – 

enukleáciu bulbu, resp. v pokročilých štádiách až exenteráciu orbity. V posledných rokoch sa 

aj v pokročilých štádiách ustupuje od primárnej radikálnej liečby a do popredia sa dostávajú 

postupy zachovávajúce orgán zraku (využitie ionizujúceho žiarenia - brachyterapia, 

rádiochirurgické postupy a kombinované postupy). 

 Na Klinike oftalmológie LF UK a UN v Bratislave sa problematike uveálnych 

melanómov venuje pozornosť už niekoľko desaťročí.  

 Konzervatívne metódy liečby uveálneho melanómu sú v súčasnosti výrazne 

preferované vzhľadom na porovnateľné výsledky s operačnými postupmi a radikálnou 

enukleáciou; zároveň poskytujú zachovanie oka anatomicky ako aj jeho funkcií. 

 Brachyterapia je jednou z konzervatívnych metód využívajúca rádioaktívny žiarič 

aplikovaný priamo v mieste tumoru. Žiarič (napr. 106Ru, 125I, 103Pd) je uložený v špeciálnom 

obale („plaque“), ktorého funkciou je smerovať radiačné (mäkké fotónové) žiarenie, a 

zároveň ochraňovať okolité tkanivá pacienta a personál zavádzajúci žiarič. Žiarič je 

chirurgicky všitý do skléry tak, aby pokrýval plochu nádoru a ochranný 1 až 2 mm široký 

okraj, a je ponechaný na mieste 3 - 5 dní. Nízkoenergetické β - alebo γ - žiarenie zo zdroja je 

absorbované najprv sklérou, tumorom, sietnicou, sklovcom a nakoniec ďalšími očnými 

štruktúrami. Dávka žiarenia udávaná ako postačujúca na lokálnu kontrolu tumoru je 80 – 100 

Gy na hrot nádoru. Rozkladá sa podľa inverzného zákona štvorcov, je vytvorený dávkový 

gradient. Najviac mäkkého fotónového žiarenia zachytí báza tumoru, v priemere 2 - 4x viac 

ako hrot tumoru. 

 Stereotaktická rádioterapia (SRT) a rádiochirurgia (SRCH) sú veľmi precízne 

ožarovacie metódy, ktoré využívajú presnú lokalizáciu tumoru líšiace sa len v podaní dávky 

frakcionovane, resp. jednorázovo. Využívajú ako zdroj žiarenia kobaltový ožarovač (v 

prípade Leksellovho-Gama noža), cirkulárne alebo lineárne urýchľovače. Gama – nôž je v 

praxi využívaný dlhšie pre kraniálne umiestnené nádory a má výhodný dávkový gradient. 

Zdrojom žiarenia je rozpadajúce sa jadro 60Co. Kobalt je vo forme 201 jednotlivých zŕn 
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umiestnený rovnomerne na hemisfére vytvára terapeutickú dávku. Žiarenie je kolimované 

pomocou 3-och rôznych kolimátorov. Otvory v kolimátoroch tienia podľa nastavenia 

uzavretím jednotlivých otvorov účinok jednotlivých zŕn. Takto je možné regulovať výslednú 

distribúciu dávky v objeme. V súčasnosti je trend uprednostňovať ďalšie techniky SRCH, 

vzhľadom na pomerne úzky profil liečených lézií a vyššie finančné nároky. Lineárne 

urýchľovače produkujúce elektrónové alebo fotónové žiarenie pri SRCH sú všestrannejšie, 

môžu byť použité aj v konvenčnej terapii a v prípade extrakraniálnych lézií, sú cenovo 

dostupnejšie, nie je potrebné vymieňať rádioaktívny zdroj, tumor môže byť uložený aj v 

periférnych lokalitách, je možné liečbu frakcionovať. 

 Protónová terapia je indikovaná pre nádory lokalizované na zadnom segmente v 

tesnej blízkosti optického nervu alebo žltej škvrny, ak výška tumoru nepresahuje 5,5 mm, 

alebo ak pre nádor nie je vhodná brachyterapia bez zvýšenia rizika vytvorenia optickej 

neuropatie. Protónová terapia v rámci SRCH využíva externé protónové žiarenie vytvorené 

cyklotrónom. Výhodou protónového žiarenia je malé zaťaženie okolitého tkaniva vzhľadom 

na distribúciu protónov známu ako Braggov hrot. Protóny majú dobre definovaný dosah, v 

tkanive takmer neprebieha ich rozptyl. Hĺbka maximálnej dávky je určená počiatočnou 

energiou a materiálom, ktorým protóny prenikajú. Pred ožarovaním sa do skléry postihnutého 

oka operačne implantujú 4 alebo 5 tantalové klipy, ktoré označujú hranice tumoru. Plánovanie 

rozloženia liečebnej dávky prebieha po presnom určení cieľového objemu zadefinovaným 

obrazmi a informáciami získaných z ultrazvuku, vzdialeností klipov a CT obrazu.  

 Problematika terapie uveálnych melanómov je veľmi zložitá. Stereotaktická 

rádiochirurgia ako metóda liečby uveálnych melanómov sa rozvíja od začiatku 

deväťdesiatych rokov, na Slovensku sa uviedla v r. 1999. V súčasnosti ešte nie sú 

vypracované multicentrické štúdie na porovnanie výsledkov rádiochirurgickej liečby a iných 

postupov v liečbe malígnych melanómov uvey. 

 Indikácia rádioterapeutických zákrokov sa líši podľa diagnózy a vážnosti stavu 

pacienta, zároveň rozhoduje aj dostupnosť liečebnej modality. Komplexná diagnostika, liečba 

a následná dispenzarizácia by mala byť realizovaná podľa súčasných požiadaviek v rámci 

špecializovaného klinického oftalmo-onkologického centra, komplexne vybaveného na 

zvládnutie tohto problému. 
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1 ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA UVEY 

 

 Uvea predstavuje strednú vrstvu očnej gule (tunica media oculi - tunica vasculosa), 

ktorá je bohato cievne zásobená. V prednej časti ju tvorí dúhovka (iris) a vráskovcové teleso 

(corpus ciliare). V zadnej časti sa od výstupu zrakového nervu k oblasti ora serrata označuje 

ako cievovka (choroidea) - obr. 1. 

 

 
Obr. 1 Schématický prierez očnou guľou 
 

1.1 Dúhovka 

 

 Dúhovka je súčasťou predného segmentu a oddeľuje prednú očnú komoru od zadnej. 

Vzniká odpútaním prednej časti cievnatky odstupujúcej z vráskovcového tela od bielka. 

Predný mezodermálny stromálny list dúhovky obsahuje individuálne rozličné množstvo 

pigmentu, zadný ektodermálny pigmentový list je pokračovaním pars caeca retinae. 

Pigmentový list je viditeľný ako úzky lem na okraji zrenice, kde sa pretáča na prednú stenu 

dúhovky. Dúhovka má tvar cirkulárnej platničky s otvorom 2 až 8 mm – zrenicou (pupilla). 

Jej priesvit upravujú aj v závislosti od svetelných podmienok dva hladké svaly m. sphincter 

pupillae a m. dilatator pupillae. M. sphincter pupillae pozostáva z cirkulárne usporiadaných 

svalových vlákien, kontrakciou ktorých dochádza k vzniku miózy. Inervovaný je 

parasympatikovými vláknami nervus oculomotorius ktoré sú interpolované v ganglion ciliare. 

Musculus dilatator pupillae je tvorený radiálne usporiadanými svalovými vláknami, ktoré 
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kontrakciou vedú k mydriáze. Jeho inerváciu zabezpečujú nervové vlákna z krčného 

sympatiku.  

 Priemer dúhovky je približne 10 - 11 mm. Najhrubšia je v mieste okružia (kolarety), 

ktoré je lokalizované asi 1,5 mm od pupilárneho okraja a najtenšia je v mieste koreňa 

dúhovky, kde sa dúhovka spája s vráskovcovým telesom. Okružie oddeľuje pupilárnu časť od 

riasnatej časti prechádzajúcej do corpus ciliare - obr. 2. 

 Cievne zásobenie dúhovky sprostredkúvajú vetvy a. ophtalmica – arteriae ciliares 

posteriores longae a arteriae ciliares anteriores breves. V okruží leží circulus arteriosus iridis 

minor, ktorý je tvorený navzájom anastomozujúcimi vetvami circulus arteriosus iridis major. 

Venózna krv je odvádzaná vortikóznymi žilami.  

 

   
Obr. 2 Enukleovaná očná guľa v rovine ekvátora, pohľad zvnútra na predný segment oka (foto - A. 

Furdová)  
 

1.2 Vráskovcové teleso 

 

 Vráskovcové teleso sa skladá z dvoch častí – pars plana, ktorá prechádza v mieste ora 

serrata do cievovky, a pars plicata, ktorá sa spája s dúhovkou. Na pozdĺžnom priereze sa 

cievnatka v oblasti vráskovcového telesa rozširuje do trojuholníkového tvaru v dôsledku 

prítomnosti m. ciliaris. Svalové vlákna sú v ňom usporiadané radiálne, longitudinálne a 

cirkulárne. Kontrakciou m. ciliaris dochádza k zmene tvaru a optickej mohutnosti šošovky a 

tým k akomodácii. Sťahom cirkulárnych vláken m. ciliaris (prstencový sval – Müllerov) sa 

uvoľnia vlákna závesného aparátu šošovky, skráti sa diameter medzi processus ciliares a 

šošovka sa vyklenie (zväčší svoju lomivú silu). Pri pohľade do diaľky sa kontrahujú radiálne 

vlákna m. ciliaris (radiálny – Brückeho sval), závesný aparát šošovky sa napne a šošovka sa 

sploští. Sval je inervovaný parasympatikovými vláknami z nervus oculomotorius z Edinger – 

šošovka 

vráskovcové teleso 

cievovka 

sietnica 

skléra (bielko) 



 

Westphalovho jadra po prepojení na postgangliový neurón v ganglion ciliare. Z vnútornej 

plochy vráskovcového telesa v oblasti pas plicata vystupujú radiálne usporiadané výbežky 

processus ciliares, ktoré vylučujú do zadnej kom

Medzi processus ciliares sa upínajú k vráskovcovému tel

šošovky fibrae zonulares – obr. 3

 Cievne zásobenie vráskovcového tel

ciliares posteriores longae a arteriae ciliares anteriores breves. Zadné ciliárne artérie tvoria pri 

koreni dúhovky circulus arteriosus iridis major. Na jeho tvorbe sa podieľajú i anastomozujúce 

predné ciliárne artérie. Krv odvádzajú venae vorticosae. 

 

Obr. 3 Pozdĺžny prierez vráskovcovým telom a priľahlými štruktúrami
 

1.3 Cievovka 

 

 Cievovka tvorí najväčšiu časť uveálneho traktu a je súčasťou zadného segmentu oka. 

Vyplňuje priestor medzi sietnicou a sklérou. Spojivové tkanivo, ktoré ich v

nazýva suprachoroidea. Cievovka je tenká väzivová blana, naliehajúca na vnútornú plochu 

skléry v rozsahu zodpovedajúcemu optickej časti sietnice. Obsahuje množstvo ciev a 

pigmentu, ktoré podmieňujú jej hnedočervenú farbu. Cievovka je tvorená 

vonkajšia stromálna vrstva je sieť navzájom anastomozujúcich väčších cievnych kmeňov 

(lamina vasculosa), strednou vrstvou je bohatá spleť kapilár 

vyživované pigmentový epitel sietnice a vrstva svetlocitlivých 

tvorí Bruchova membrána, ktorá je bazálnou membránou retinálneho pigmentového epitelu. 

Westphalovho jadra po prepojení na postgangliový neurón v ganglion ciliare. Z vnútornej 

a v oblasti pas plicata vystupujú radiálne usporiadané výbežky 

processus ciliares, ktoré vylučujú do zadnej komory vnútroočnú tekutinu humor aquosus. 

Medzi processus ciliares sa upínajú k vráskovcovému telesu vlákna závesného aparátu 

obr. 3. 

Cievne zásobenie vráskovcového telesa zaisťuje vetva arteria ophtalmica, arteriae 

iores longae a arteriae ciliares anteriores breves. Zadné ciliárne artérie tvoria pri 

koreni dúhovky circulus arteriosus iridis major. Na jeho tvorbe sa podieľajú i anastomozujúce 

Krv odvádzajú venae vorticosae.  

Pozdĺžny prierez vráskovcovým telom a priľahlými štruktúrami 

Cievovka tvorí najväčšiu časť uveálneho traktu a je súčasťou zadného segmentu oka. 

Vyplňuje priestor medzi sietnicou a sklérou. Spojivové tkanivo, ktoré ich voľne spája sa 

nazýva suprachoroidea. Cievovka je tenká väzivová blana, naliehajúca na vnútornú plochu 

skléry v rozsahu zodpovedajúcemu optickej časti sietnice. Obsahuje množstvo ciev a 

pigmentu, ktoré podmieňujú jej hnedočervenú farbu. Cievovka je tvorená troma vrstvami: 

vonkajšia stromálna vrstva je sieť navzájom anastomozujúcich väčších cievnych kmeňov 

(lamina vasculosa), strednou vrstvou je bohatá spleť kapilár - choriocapilaris, z ktorej sú 

vyživované pigmentový epitel sietnice a vrstva svetlocitlivých elementov, vnútornú vrstvu 

tvorí Bruchova membrána, ktorá je bazálnou membránou retinálneho pigmentového epitelu. 

11

Westphalovho jadra po prepojení na postgangliový neurón v ganglion ciliare. Z vnútornej 

a v oblasti pas plicata vystupujú radiálne usporiadané výbežky - 

ory vnútroočnú tekutinu humor aquosus. 

u vlákna závesného aparátu 

a zaisťuje vetva arteria ophtalmica, arteriae 

iores longae a arteriae ciliares anteriores breves. Zadné ciliárne artérie tvoria pri 

koreni dúhovky circulus arteriosus iridis major. Na jeho tvorbe sa podieľajú i anastomozujúce 
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oľne spája sa 

nazýva suprachoroidea. Cievovka je tenká väzivová blana, naliehajúca na vnútornú plochu 

skléry v rozsahu zodpovedajúcemu optickej časti sietnice. Obsahuje množstvo ciev a 
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Choriocapilaris má zvláštne lobulárne usporiadanie, ktoré je najvýraznejšie v oblasti zadného 

pólu a smerom k ora serrata sa stáva menej pravidelným. Prívodná arteriola je lokalizovaná 

v periférii, a jedna či viac odvodných venúl sa nachádza v centre lobulu. Jednotlivé lobuly sú 

usporiadané do mozaiky a je medzi nimi len málo anastomóz. Endotel choriocapilaris je 

fenestrovaný, preto je pri fluorescenčnej angiografii viditeľná choroidálna flurescencia. 

Inerváciu choroidey zaisťujú dlhé a krátke ciliárne nervy. Dlhé ciliárne nervy vedú senzorické 

vlákna a vlákna z krčného sympatiku (vazokonstrikčná funkcia). Krátke ciliárne nervy vedú 

parasympatikové a sympatikové nervové vlákna. Nervy prenikajú sklérou okolo optického 

nervu a pokračujú do perichoroidálneho priestoru.  

 Cievovka je zásobená vetvami arteria ophtalmica – arteriae ciliares posteriores breves, 

ktoré penetrujú sklérou okolo zrakového nervu. Menšia predná časť cievovky je zásobená 

rekurentými vetvami predných ciliárnych artérií. Odvod krvi zaisťujú vortikózne žily, dve 

venae vorticosae  superior (posterior) a dve venae vorticosae inferior (anterior). Pred vstupom 

do skléry dochádza k ampuliformej dilatácii ich kmeňov a sú spojené prehnutými radiálnymi 

cievnymi vetvami, ktoré im dávajú charakteristický vzhľad víru, preto sa nazývajú venae 

vorticosae – obr. 4, 5, 6.  

 

 
Obr. 4 Cievne zásobenie uveálneho traktu (schéma): 1. Circulus art. minor iridis; 2. Circulus art. maior 

iridis; 3. rekurentná vetva a. ciliaris anter.; 4. A. ciliaris anter.; 5. a 8. vortikózne vény; 6. krátke 
aa. ciliares poster.; 7. A. ciliaris poster. longa; 9. Choroidea; 10. skléra; 11. Corpus ciliare; 12. 
Iris; 13. Pupila; 14. Cornea 

 



 

Obr. 5 Znázornenie ciev cievovky 
 

Obr. 6 Enukleovaná očná guľa – rez v
nádorové ložisko (foto - A. Furdová

 
  

 

rez v rovine ekvátoru – vyznačené jednotlivé anatomické časti aj 
A. Furdová) 
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vyznačené jednotlivé anatomické časti aj 
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2 MALÍGNY MELANÓM V UVEÁLNOM TRAKTE 

 

 Výskyt primárnych pigmentových nádorov vo vnútroočných tkanivových štruktúrach 

je viazaný na uveálny trakt oka. Prvý súhrnný opis pochádza z r. 1882 od Fuchsa, ktorý 

analyzoval súbor vyše 250 prípadov. Malígny melanóm uveálneho traktu oka tvorí do 20 % 

všetkých malígnych melanómov.  

 Malígny melanóm uvey (MMU) je takmer vždy primárnym tumorom. Malígny 

melanóm sa v uvei výnimočne objaví aj ako metastatický nádor, zväčša ako dôsledok rozsevu 

malígneho melanómu kože. Okrem rastu malígneho melanómu sa môže objaviť na inom 

mieste uvey toho istého bulbu jeden i viac uzlov benígneho melanómu.  

 MMU je v uveálnom trakte najčastejšie lokalizovaný v choroidei (75 – 85 % 

prípadov); v corpus ciliare sa vyskytuje okolo 9 až 16 % prípadov a približne 6 až 9 % 

prípadov sa vyskytuje v dúhovke – obr.7 - 12.  

 

 
Obr. 7 Lokalizácia MMU v jednotlivých úsekoch uvey (podľa Furdová a Oláh, 2010) 

 

 
Obr. 8 MMU corpus ciliare vyklenujúci dúhovku a prerastajúci do komorového uhla (foto - A. Furdová) 
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Obr. 9 Enukleovaný bulbus s vnútroočným melanómom a sekundárnou amóciou (T2) po 7-dňovej fixácii 

vo formole (foto - A. Furdová) 
 

 
Obr. 10 Pohľad na očné pozadia cez Volkovu šošovku – červená šípka označuje nádorové ložisko 

(sekundárna amócia); čierna šípka označuje terč zrakového nervu, ktorý je čiastočne prekrytý 
nádorovým ložiskom (foto - A. Furdová) 

 

 
Obr. 11 Makrofoto oka otvorenej enukleaovanej očnej gule; červená šípka označuje ložisko malígneho 

melanómu choroidey, modrá šípka označuje šošovku (foto - A. Furdová) 
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Obr. 12 Makrofoto enukleovaného oka (A) a otvorenej enukleaovanej očnej gule (B); červené šípky 

označujú ložisko malígneho melanómu choroidey, modrá šípka označuje umelú vnútroočnú 
šošovku (foto - A. Furdová) 

 

2.1 Malígny melanóm v dúhovke 

 

 V dúhovke sa môže vyskytnúť benígny melanóm, ale väčšinou ide o novotvar typu 

malígneho melanómu. Benígny proces v dúhovke tvorí zvyčajne plochú pigmentovanú, 

presne ohraničenú škvrnu. Malígny melanóm v dúhovke je najčastejším primárnym malígnym 

novotvarom dúhovky – obr. 13. Typickým príznakom rozvoja malígneho melanómu v 

dúhovke je pomerne rýchlo sa zväčšujúci, nepresne ohraničený tmavohnedo sfarbený uzlík 

alebo zóna zmeny farby dúhovky v jednom oku (môže byť aj nepigmentovaný). Pri diagnóze 

malígneho melanómu dúhovky aj napriek dobrej viditeľnosti sa môže vyskytnúť falošne 

pozitívny aj falošne negatívny nález. Keďže však neinvazívne postupy diagnózy zvyčajne 

nemôžu definitívne rozhodnúť o charaktere nádoru dúhovky, odporúča sa dlhodobé trpezlivé 

pozorovanie a chirurgický zásah len v indikovaných prípadoch. V súčasnosti sa sleduje 

spojenie primárnej akvirovanej melanózy a malígneho melanómu predného segmentu oka 

alebo spojovky.  
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Obr. 13 Malígny melanóm dúhovky (foto - A. Furdová) 

 

2.2 Malígny melanóm vo vráskovci 

 

 Vo vráskovci (corpus ciliare) ako aj v choroidei sa môže objaviť benígny pigmentový 

tumor - pigmentový névus (označovaný aj ako benígny melanóm). Podľa Godera sa vykytujú 

a zisťujú pri starostlivom vyšetrení vo vyše 10 % všetkých vyšetrených bulbov.  

 Malígny melanóm vo vráskovci sa diagnostikuje častejšie ako v dúhovke. Tvorí asi 10 

- 15 % prípadov MMU. Subjektívne symptómy sa často objavia neskoro, pre rozvoj týchto 

nádorov v tzv. „hluchej zóne“. Rozvoj môže byť lokalizovaný len na corpus ciliare v corona 

ciliaris, zriedkavo aj v pars plana – obr. 14, 15. 

 

 
Obr. 14 Malígny melanóm corpus ciliare s prerastaním do prednej očnej komory – makrofoto predného 

segmentu oka (A); očná guľa po narezaní po fixácii vo formole (B), nádorové tkanivo nalieha na 
šošovku a prerastá do prednej očnej komory (foto - A. Furdová) 
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Obr. 15 Rozvoj MMU v corpus ciliare – histologický rez, lupové zväčšenie, farbenie HE (podľa Furdová 

a Oláh, 2010) 
 

 Nádor lokalizovaný len vo vráskovci častejšie súčasne infiltruje dúhovku a priľahlú 

choroideu. Preto je ich klinický prejav variabilný, buď sa prejavia rastom do choroidey, alebo 

dopredu smerom do dúhovky, event. oboma smermi – obr. 16.  

 

 
Obr. 16 Amelanotický malígny melanóm corpus ciliare odtláča koreň dúhovky; makrofoto predného 

segmentu oka (hore), bulbus po fixovaní vo formole narezaný (dolu), nádorové ložisko melanómu 
je nepigmentované (foto - A. Furdová) 
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 Rozvoj nádoru v ciliárnom tele je niekedy spojený aj s bolestivosťou (napr. pri 

akomodácii na blízko), alebo zníženou citlivosťou rohovky v oblasti rastu nádoru. Klinicky 

môže pri svojom rozvoji tvoriť kompaktný nádor rôznych rozmerov až hrúbky 10 - 11 mm, 

pigmentovaný, resp. aj nepigmentovaný. Zistenie zvýšeného VOT môže viesť k mylnej 

diagnóze, až k antiglaukómovej operácii, a až neskorší priebeh upozorní na nádorový proces. 

 

2.3 Malígny melanóm v cievovke 

 

 Primárny MMU je najčastejšie lokalizovaný v choroidei – je to asi 75 – 85 % prípadov 

MMU. Rozvoj MMU v choroidei môže mať lokalizovaný, uzlíkový charakter, alebo má 

tendenciu difúzneho infiltratívneho rastu – obr. 17, 18.  

 

 
Obr. 17 Enukleovaný bulbus s rozsiahlym choroidálnym melanómom s nekrotickými časťami a 

s hemoftalmom; šípka označuje nádorové ložisko (foto - A. Furdová) 
 

 
Obr. 18 Prerastanie MMU do skléry, infiltrácie aj v emisáriách - farbenie Van Gieson, zväčš. 100x (podľa 

Furdová a Oláh, 2010) 
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 Rast tumoru vyvolá aj pribúdanie seróznej subretinálnej tekutiny, skalenie sietnice 

môže obraz MMU aj prekryť. Preto môže byť nález MMU považovaný za primárne odlúpenie 

sietnice (obr. 19 – 26). Ak MMU z choroidey prerastá cez emisáriá v sklére, ďalej smerom na 

povrch skléry a potom ďalej do štruktúr orbity, tak to zapríčiní protrúziu bulbu. Pri rozvoji v 

blízkosti terča zrakového nervu infiltruje aj terč, resp. zrakový nerv. Rast MMU v choroidei 

môže mať charakter aj tzv. plošného typu rastu.  

 

 
Obr. 19 Enukleovaná očná guľa a po fixácii vo forme otvorenie v oblasti ekvátora – šípka označuje 

choroidálny melanóm s typickým hríbovitým charakterom rastu a sekundárnou amóciou – 
serózne odlúpenie sietnice (foto - A. Furdová) 

 

 
Obr. 20 Výrazne pigmentovaný malígny melanóm choroidey – makrofoto predného segmentu oka pred 

enukleáciou (A), foto enukleovanej očnej gule po fixovaní vo formole (B), šípka označuje 
choroidálny melanóm so sekundárnou amóciou – serózne odlúpenie sietnice (foto - A. Furdová) 
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Obr. 21 Enukleovaná očná guľa po fixácii vo formole – šípka označuje choroidálny melanóm 

so sekundárnou amóciou (foto - A. Furdová) 
 

 
Obr. 22 Enukleovaná očná guľa (A) a očná guľa otvorená po fixácii vo formole (B) s lievikovitou 

„totálnou amóciou sietnice“ – šípky označujú choroidálny melanóm (foto - A. Furdová) 
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Obr. 23 Enukleovaná očná guľa po fixácii vo formole – veľký choroidálny melanóm; červené šípky 

označujú nádorové ložisko, modrá šípka označuje šošovku (foto - A. Furdová) 
 

 
Obr. 24 Enukleovaná očná guľa (hore) a  polovica očnej gule (dolu) s veľkým ložiskom melanómu, ktorý 

vypĺňa takmer 2/3 objemu oka (foto - A. Furdová) 
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Obr. 25 Makrofoto predného segmentu oka pred enukleáciou (A), enukleovaná očná guľa (B), očná guľa 

po otvorení (C) – šípka označuje nádorové ložisko, sklovcová dutina prekrvácaná (foto - A. 
Furdová) 

 

 
Obr. 26 Enukleovaná očná guľa – šípka označuje ložisko malígneho melanómu (foto - A. Furdová) 
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2.4  Epidemiológia výskytu malígneho melanómu uvey 

 

 Primárne malígne tumory oka tvoria podľa údajov veľkých štatistických súborov 3,0 

až 3,5 % všetkých malígnych tumorov, vyskytujúcich sa v ľudskej populácii a asi 0,4 až 0,6 

% všetkých ochorení oka a jeho adnex. Ide o relatívne vzácne ochorenie, jeho výskyt v oku je 

asi 5-krát zriedkavejší ako v iných orgánoch (napr. v koži). Napriek relatívne zriedkavému 

výskytu tvorí väčšinu vnútroočných nádorov.  

 Podľa údajov WHO a IARC sa všeobecne zvyšuje počet onkologických ochorení. 

Incidencia intraokulárnych tumorov je okolo 1,3 prípadov na 100 000 obyvateľov a nezistil sa 

stúpajúci ani klesajúci trend výskytu. U štandardizovanej, tzv. „svetovej populácie“ 

Waterhouse a spol. vypočítali predpokladanú incidenciu intraokulárnych tumorov u mužov od 

0,85 (v rokoch 1961 - 1970) do 0,93 (1971 - 1980), u žien od 0,70 (1961 - 1970) do 1,73 

(1971 - 1980) na 100 000 obyvateľov (Waterhouse, 1970). 

 Väčšina MMU sa diagnostikuje po 40. roku života. Výskyt podľa pohlavia je približne 

rovnaký u mužov i žien. Rodinný výskyt sa nepotvrdil. Rasové a etnické analýzy chirurgicky 

riešených uveálnych melanómov nepotvrdili rozdiely medzi rasami. Incidencia stúpa 

s vekom, vrchol dosahuje vo vekovej skupine 60 - 64 ročných (Singh, 2003, Shields CL, 

2015). 

 

Výskyt na území Slovenska 

 Pri analýze počtu onkologických hlásení vnútroočných nádorov podľa údajov NOR v 

SR za 22-ročné obdobie (1968 - 1989), podľa vtedy platnej klasifikácie chorôb – dg. 190 (v 

súčasnosti dg. C69) - z celkového počtu 976 ochorení, sa evidovalo toto ochorenie 528-krát u 

žien (54 %) a 448-krát u mužov (46 %). Výskyt v jednotlivých rokoch značne kolísal. 

Priemerná ročná incidencia podľa onkologických hlásení dg. 190 v období 1968 - 1989 bola u 

mužov l,0 na 100 000 mužov (od 0,5 v r.1989 do 1,6 v r.1974). Pritom vnútroočné nádory 

(dg. 190.4) tvorili u mužov priemerne 0,3 % všetkých hlásených očných onkologických 

ochorení (od 0,1 % do 0,5 %). Priemerná ročná incidencia v r. 1968 - 1989 bola u žien 0,8 na 

100 000 žien (od 0,4 v r. 1980 do 1,4 v r. 1970). Aj u žien tvorili hlásenia dg. 190 0,3 % 

všetkých hlásených očných onkologických ochorení. Pri porovnaní špecifickej incidencie 

hlásených zhubných ochorení oka (dg. 190) v SR na 100 000 obyvateľov u oboch pohlaví v 

sledovanom období boli hodnoty na Slovensku veľmi vyrovanané.  Z posledných dostupných 

údajov NOR v SR vyplýva, že trend štandardizovanej incidencie zhubných nádorov oka (dg. 

C69) nezaznamenal väčšie výkyvy v rokoch 1978 - 2003. Index rastu incidencie zaznamenal 
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v každom sledovanom roku zvýšené hodnoty okrem roku 1980 (Ondrušová, 2010). 

Štandardizovaná mortalita u dg. C69 sa sleduje od roku 1994. Nezistili sa výrazné zmeny 

v trende. Podobné údaje sa zaznamenali aj v ČR (graf 1,2). 

 

 
Graf 1 Zhubný nádor oka a adnexov oka v SR (dg. C69) – vývoj v období 1978 – 2003 (podľa údajov NOR 

SR) 
 

 
Graf 2 Zhubný nádor oka a adnexov oka v ČR (dg. C69) – vývoj v období 1977 – 2005 (podľa údajov 

NOR ČR) 
 

 Nezistil sa rozdiel vo výskyte dg. C69 pri porovnaní v SR a v ČR ani v údajoch o 

mortalite.  

 Pri analýze vývoja zastúpenia klinických štádií sa až od r. 2001 môžeme vyjadrovať 

k pomernému zastúpeniu, pričom viac ako 85 % hlásení v SR nemalo presne definované 

štádium ochorenia - graf 3. 
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Graf 3 Zhubný nádor oka a očných adnexov v SR (dg. C69) – zastúpenie klinických štádií v percentách 

v období 1978 – 2003 (podľa údajov NOR SR) 
 

 
Graf 4 Zhubný nádor oka a očných adnexov v SR – veková štruktúra v období 1978 – 2003 (podľa údajov 

NOR SR) 
 

 Najvyšší výskyt dg. C69 sa zistil vo vekovej kategórii 60 - 64 ročných a 70 - 74 

ročných. Nezistil sa rozdiel vo výskyte dg. C69 pri porovnaní v SR a v ČR ani v údajoch 

o mortalite – graf 4. 

 

2.5 Patologická morfológia uveálneho melanómu 

 

 Primárny MMU okrem príznakov svedčiacich o malígnom bujnení (prerastanie do 

susedných štruktúr, krvných a lymfatických ciev, vznik metastáz) sa vyznačuje tvorbou 

pigmentu melanínu – obr. 27. Melanoblasty, ktoré sú z melanocytov uvey, sú veľké bunky s 
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dichotomicky sa vetviacimi výbežkami. Obsahujú granuly melanínu, ktorý má charakter 

bielkoviny, o čom svedčí aj tá skutočnosť, že sa dá využiť aj na imunobiologické testy. 

Normálne melanocyty z hľadiska ich pôvodu sú podľa v súčasnosti všeobecne akceptovaných 

teórií považované za deriváty ektodermy. Malígne melanómy uvey charakterizuje 

polymorfizmus buniek. Na histogenézu MMU boli rôzne názory, až Massonove práce ukázali, 

že pochádzajú z buniek Schwannovej pošvy ciliárnych nervov. Embryogeneticky sa tvoria v 

neurálnom hrebienku vo forme melanoblastov, odkiaľ potom migrujú do celého tela. Až po 

ich usadení na mieste určenia nadobúdajú schopnosť pigmentotvorby (Damato, 1999). 

 

 
Obr 27 Fotografia očného pozadia - šípka označuje pigmentové ložisko s drúzami (foto - A. Furdová) 
 

 Névy sa môžu vyskytnúť vo všetkých úsekoch uvey. Bunky v néve sa vyznačujú 

atypicku tvorbou pigmentu melanínu a zvýšenou schopnosťou rastu, pri autopsii sa zistí v 10 

– 20 % očí. Už Naumann v šesťdesiatych rokoch vo svojej štúdii venovanej histogenéze 

MMU v súvislosti s névami choroidey a ciliárneho tela poukazuje na skutočnosť, že névy v 

týchto lokalizáciach môžu byť veľmi malé. V ich súbore 100 očí, ktoré histologicky 

obsahovali névus, v 90 % nebol klinicky zistený. Avšak z 10 klinicky zistených névov bol 8-

krát mylne diagnostikovaný ako malígny melanóm. Névové bunky sú obyčajne väčšie – 

„guľatejšie“ ako normálne melanocyty v choroidei a v ciliárnom tele. Môžu obsahovať aj 

štíhle vretenovité, intenzívne bazofilné névové bunky. Névy sú histologicky lokalizované v 

choroidei, s výnimkou vrstvy choriokapilaris. Obyčajne majú rozmer od 0,5 až do 3 
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papilárnych diametrov. Névy môžu byť aj obrovské - lokalizované peripapilárne a môžu robiť 

aj diagnostické problémy. Choroidea v rozsahu névu je zhrubnutá, ale v okolitých štruktúrach 

nie sú známky zápalovej reakcie, ani známky kompresie alebo presunu, sietnica nie je 

postihnutá a nie je edematózne zmenená. V určitom počte prípadov (asi v 1 - 9 %) sa benígny 

névus uvey mení na malígny melanóm. Na zmenu benígneho névu na MMU môžu vplývať 

aktivačné faktory, ako zápalový proces alebo trauma - penetrujúce alebo perforujúce 

poranenia (Shields JA et al , 2009). 

 

2.6 Cytológia a histologická klasifikácia uveálneho melanómu 

 

 Základom všeobecne uznávanej histologickej klasifikácie MMU je klasifikácia 

predložená Callenderom už v r. 1942. Napriek tomu, že táto klasifikácia bola viackrát 

modifikovaná, používa sa dodnes, väčšina spracovaných súborov uvádzaných v literatúre je 

podľa tejto klasifikácie. Vychádza sa z rozlíšenia dvoch základných typov: vretenobunkového 

a okrúhleho (epiteloidného) typu – obr. 28.  

 

 
Obr. 28 Cytologická klasifikácia malígneho melanómu uvey podľa WHO: A) vretenobunkoý typ A; B) 

vretenobunkový typ B; C) epiteloidný typ; D) zmiešaný typ (farbenie HE, 400x) 
 

A B 

C D 
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Tab. 1 Cytologická klasifikácia buniek MMU (podľa WHO, 1980) 

 

 Pri určovaní prognózy väčšina autorov považuje typ buniek za najdôležitejší faktor. V 

prípade výskytu viacerých typov buniek v tom istom tumore, určujúcim momentom je 

prevládajúci typ buniek – tab. 1. Významným ukazovateľom môže byť hodnotenie mitotickej 

aktivity v MMU. Na porovnanie mitotickej aktivity sa uvádza tzv. mitotický index (MI). Po 

liečbe sa charakter buniek može meniť. Melanómové bunky pozorované elektrónovým 

mikroskopom po laserterapii mali objemné jadrá s veľkými jadierkami a väčšinou 

neobsahovali v cytoplazme melanozómy; nepozorovali sa nekrotické zmeny ani v nádorových 

bunkách ani v bunkách okolitej choroidey (Vlková, 1988). 

 Relevantným faktorom pre klinické posúdenie MMU je aj veľkosť nádoru. Pri MMU 

sa ukazuje lepšia prognóza, s mortalitou menej ako 15 %, ak nádory majú objem menej ako 1 

mm3. MMU sa vo včasnom štádiu nespráva ako malígny nádor. Nádor bohatý na mitózy, 

napr. epiteloidný typ melanoblastómu sa zväčšuje rýchlejšie ako nádor vretenobunkový, 

chudobný na mitózy. MMU je tak malígny, ako rýchlo sa zväčšuje. Preto rýchlosť rastu patrí 

medzi dôležité klinické parametre. Pod pojmom rýchlosti rastu nádoru rozumieme čas, 

potrebný na zdvojnásobenie objemu (Td) – pozri ďalej. Malígne melanómy vo vnútri oka sa 

zväčšujú pomerne rýchlo. Zistenie metastáz sa očakáva v priebehu 2 - 4 rokov pri rýchle 

rastúcich nádoroch, kým pri pomaly rastúcich nádoroch po 6 až 7 rokoch po liečbe 

(enukleácia, bloková excízia). Nádory do objemu 0,3 cm3 sa označujú ako „malé“, ak majú 

I. Vretenobunkové typy 

1. "Vretenobunkový typ A" – melanómy pozostávajúce viac ako 75 % 
z vretenobunkových buniek typu A, ostatné sú bunky typu B. 

2. "Vretenobunkový typ B" – melanómy obsahujúce viac ako 25 % buniek 
vretenobunkového typu B, ostatné sú vretenobunkové typy A a malé množstvo 
epiteloidných buniek.  

II. Epiteloidnobunkový malígny melanóm - obsahuje viac ako 75 % epiteloidných buniek, 
zbytok  sú vretenobunkové typ A a/alebo B. 

III. Malígny melanóm zo zmiešaných buniek - obsahuje vretenovité aj epiteloidné bunky: 

1. Zmiešanobunkový malígny melanóm s dominanciou vretenových buniek (ale 
menej ako 75 %) 

2. Zmiešanobunkový malígny melanóm s obsahom vretenovitých a epiteloidných 
buniek v rovnováhe 

3. Zmiešanobunkový malígny melanóm s dominanciou epiteloidných buniek (ale 
menej ako 75 %). 

IV. Iné: V tejto kategórii sú zatriedené malígne melanómy, ktoré nevyhovujú uvedeným 
kritériam. 
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viac ako 1,125 cm3 ako „veľké“ a „stredné“ sú v objeme medzi nimi. Pre výpočet objemu 

predpokladá Gass rast melanómu v tvare elipsoidu, kde použil vzorec: 

 

 

 

a pre výpočet času zdvojnásobenia objemu (Td) MMU použil vzorec 

 

 

 

 Rýchlosť a aj charakter „rastu" (zväčšenie sa) MMU je však z hľadiska objavenia 

klinických príznakov rozvoja MMU v korelácii s patohistologickými zmenami. 

 

2.7 Genetika uveálneho melanómu 

 

 V posledných rokoch sa rozvíjajú nové metódy cytogenetiky a molekulovej biológie 

a zistili sa viaceré chromozómové abnormality a zmeny v regulátoroch bunkového cyklu. 

Predpokladá sa ich význam ako prognostického faktora MMU. Najnovšie práce sa 

zameriavajú na zisťovanie abnormalít – parciálnu deléciu krátkeho (p) ramena 9. 

chromozómu, multiplikáciu dlhého (q) ramena 8. chromozómu, monozómiu 3. chromozómu a 

komplementárne získanie materiálu chromozómu 6p a redukciu materiálu chromozómu 6q2 

(Hodge, 1995). Najpozoruhodnejšou abnormalitou MMU je strata celého chromozómu 3 - 

monozómia 3 (Sisley, 2000).  

 V súčasnej dobe sa tieto výsledky výskumu ešte neuplatňujú v klinickej praxi na 

Slovensku. 

 Výskyt malígneho melanómu uveálneho traktu (MMU) má zvyčajne sporadický 

charakter, avšak ojedinele sa vyskytli predpoklady pre jeho genetickú predispozíciu. Pokrok v 

cytogenetike a molekulárnej genetike umožnil lepšie preskúmanie genetických aspektov 

MMU, i keď samotný gén pre MMU sa zatiaľ nepodarilo identifikovať (Singh, 1998). 

Cytogenetické a molekulárne genetické zmeny identifikované v rámci malígneho melanómu 

uvey však predsa len poskytujú náhľad do patogenézy a progresie tohto nádoru a viedli k 

odhaleniu prognosticky signifikantných faktorov (Singh, 2001). Je potrebné zdokonalenie a 

π

Objem tumoru = . dĺžka . šírka . výška
6

              0,30103 . počet mesiacov sledovania
Td = 

     log10 (výsledný objem) – log10 (začiatočný objem)
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upresnenie prognostických faktorov metastatického ochorenia (Castori, 2007). U MMU bolo 

pozorovaných niekoľko ďalších chromozómových abnormalít, pričom najčastejšie boli 

postihnuté chromozómy 1 a 9 (Jay, 1993). Vplyv zmien chromozómu 9 zatiaľ nie je známy 

vzhľadom na ich zriedkavý výskyt. Pokiaľ sa potvrdia zatiaľ len predpokladané informácie, 

že MMU s dizómiou chromozómu 3 nemetastázuje, v tom prípade by tento typ MMU mohol 

byť pokladaný za neletálny. Na lepšie pochopenie karyotypového vývoja týchto nádorov sú 

však potrebné ďalšie štúdie (Tschentscher et al 2001). 

 Podľa matematických výpočtov nádor začína metastázovať po dosiahnutí objemu 7 

mm3. Na základe tohto zistenia môžeme predpokladať, že monozómia 3 nastáva v skorých 

vývojových štádiách nádoru. Pre bližšiu charakteristiku tohto vzniku monozómie 3 sú 

potrebné ďalšie štúdie (White at al. 1998).  

 Klinický význam chromozómových abnormalít ešte nie je docenený, skríning 

primárneho MMU je len v začiatkoch. Genetické aspekty v budúcnosti ovplyvnia 

pravdepodobne vo významnej miere aj terapiu primárneho MMU. Pokiaľ sa potvrdia 

predpoklady o nemetastatickom charaktere MMU s dizómiou chromozómu 3, 

asymptomatické nádory by sa nemuseli liečiť za podmienky, že ich rast neohrozí zrak. 

Pacienti s “high-grade” – s vysokým rizikom MMU navyše nemusia súhlasiť s enukleáciou a 

obetovaním ešte užitočného zraku v situácii, keď by nádej na zlepšenie ich prežívania bola 

márna (Mensink, 2008). Cytogenetické štúdie by mohli byť kľúčom k odhaleniu vzťahu 

medzi vznikom recidív a metastáz. Analýza signálnych dráh a jednotlivých modelov globálnej 

expresie génov začali prinášať nové pohľady na molekulárne zmeny, ktoré sú základom 

tvorby a progresie MMU (Singh, 2005). 

 Tumor supresor p53 odhaľuje abnormality spojené s neoplastickou transformáciou, 

akou sú excesívna proliferácia a poškodenie DNA, zmutovaný p53 sa doposial potvrdil u viac 

ako polovice ľudských nádorov. Prvé štúdie síce dokázali potenciálnu mutáciu p53 u 

niekoľkých MMU, neskoršie štúdie však naznačujú, že tieto zmeny sú u tohto typu nádoru 

vzácne. Zvýšené hladiny p53 boli dokázané najmä v súvislosti s radiačnou liečbou, ako 

odpoveď na žiarením spôsobené poškodenie DNA (Tobal, 1992). Za replikáciou a progresiou 

uveálneho melanocytu do „low-grade“ neoplastického procesu, prípadne do „high-grade“ 

melanómu sa pravdepodobne ukrýva progresívna deregulácia kľúčovej regulačnej signálnej 

dráhy a celkový návrat melanocytickej diferenciácie na embryonálny alebo epiteloidný 

fenotyp so schopnosťou invázie a rozsevu (Tokošová, 2007).  

 Rozvojom nových metód v oblasti cytogenetiky a molekulovej biológie sa veľmi 

rýchlo rozrastajú poznatky o chromozómových abnormalitách, molekulových zmenách a 
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regulátoroch bunkového cyklu. Viaceré chromozómové abnormality a zmeny v regulátoroch 

bunkového cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU. 

  

2.7.1 Chromozómové abnormality 

 

Chromozóm 3 

 Jednou z prvých a zároveň najdôležitejších chromozómových abnormalít zistených 

u MMU je monozómia 3, strata jednej z dvoch kópií 3. chromozómu. Monozómia 3 sa spája 

s rozvojom metastáz a nachádza sa približne u 50 % MMU. Prítomnosť tohto defektu 

redukuje päťročné prežívanie približne na 50 % a spája sa s ďalšími prognosticky 

nepriaznivými faktormi: epiteloidný bunkový typ, prítomnosť extravaskulárnej matrix, väčší 

priemer nádoru, výskyt v oblasti corpus ciliare. Asi u 5 – 10 % MMU sa vyskytuje izodizómia 

3, pri ktorej dochádza ku strate jednej kópie chromozómu 3 a následnej duplikácii len jednej, 

pravdepodobne chybnej kópie. Izodizómia 3 je prognostickým ekvivalentom monozómie 3. 

U niektorých MMU nachádzame iba parciálnu stratu chromozómu 3 – obr. 29. 

 Z týchto zistení vyvstáva otázka, či monozómia 3 prispieva deléciou špecifického 

génu resp. génov kauzálne k progresii melanómu alebo je jednoducho len markerom 

genómovej instability, ktorá sprevádza progresiu nádoru. Najnovšie poznatky však posúvajú 

odpoveď skôr smerom k delécii génov. Nedávno zistený súvis vrodenej mutácie tumor 

supresorového génu BAP1, ktorý sa nachádza na 3. chromozóme a metastatického MMU je 

toho dôkazom. Predpokladá sa však, že takýchto génov je na chromozóme 3 pravdepodobne 

viac (Singh, 2009).  

 

Chromozóm 6 

 Približne u jednej štvrtiny MMU boli objavené nadbytočné kópie chromozómu 6p 

(izochromozóm 6p, +6p). Na rozdiel od monozómie 3 sa prítomnosť izochromozómu 6p spája 

s priaznivejšou prognózou a veľmi zriedkavo sa tieto abnormality vyskytujú súbežne. 

 V rámci abnormalít chromozómu 6 opísali niektorí autori aj stratu kópie chromozómu 

6q (-6q), ktorý sa naopak spája s metastázujúcim nádorom. Táto spojitosť je však menej 

významná ako v prípade zmien chromozómu 3 a 8. 

 

Chromozóm 8 

 Prítomnosť abnormalít chromozómu 8 bola zistená u viac ako 40 % MMU. Medzi 

tieto defekty zaraďujeme nadpočetné kópie chromozómu 8 (+8q), izochromozóm 8q (zámena 
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krátkych ramien za dlhé) alebo amplifikácie v regióne lokusu c-myc na 8q23-24. 

Prognostický význam je podobný ako v prípade monozómie 3 a spája sa s vyšším rizikom 

vzniku metastáz, väčším rozmerom nádoru a agresívnejším histologickým typom. 

 

 
Obr. 29 Karyotyp MMU; orámované časti vyznačujú chromozómy s najčastejším výskytom abnormalít; 

karyotyp vykazuje monozómiu chromozómu 1 a 3, trizómiu chromozómu 8, čo svedčí pre 
nepriaznivú prognózu prežívania (podľa Singh, 2009) 

 

2.7.2 Alterácie génov, proteínov, signálnych dráh 

 

 Vyššie opísané alterácie chromozómov poukazujú na to, že progresia MMU súvisí so 

špecifickými poruchami na úrovni molekúl. Presná identifikácia génov zasiahnutých týmito 

chromozómovými zmenami, prípadne odhalenie poškodení v tumor-supresorových 

signálnych dráhach by nám mohli pomôcť pochopiť vznik a progresiu MMU.  

 

c-Myc 

 Onkogén c-Myc je potenciálny spúšťač malígnej transformácie a je známe, že 

podporuje bunkový rast a proliferáciu. Býva často amplifikovaný nielen u MMU, ale aj 

u viacerých typov ľudských nádorov. Nachádza sa na chromozóme 8q24. Prekvapujúce je, že 

expresia c-Myc sa spája s lepšou prognózou, čo spochybňuje domnienku, že by mohol byť 

cieľom  alterácií +8q (nadpočetné kópie chromozómu 8), ktoré sa vyskytujú práve 

u metastatických MMU. 

 

p53 

 Proteín p53 je kódovaný génom TP53 (chromozóm 17p13.1) a bol objavený už v roku 

1979. Jednou z jeho hlavných funkcií je ochrana pred nádorovou transformáciou bunky. 
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U viac ako polovice ľudských nádorov bola zistená mutácia génu TP53. Pri narušení 

homeostázy bunky vyvolanom poškodením deoxyribonukleovej kyseliny (DNA), aktiváciou 

onkogénov alebo hypoxiou sa p53 viaže na špecifické miesta DNA a indukuje transkripciu 

génov zodpovedných za zastavenie bunkového cyklu (pred replikáciou DNA v G1 fáze alebo 

pred mitózou v G2 fáze) alebo za spustenie programovanej smrti bunky. Existujú viaceré 

práce zaoberajúce sa vzťahom expresie p53 a MMU. Doteraz bolo poukázané na súvis p53 

s mimoočným šírením nádoru a inváziou do ciev, zvýšenou proliferačnou aktivitou 

a epiteloidným bunkovým typom. Zvýšená expresia p53 bola zistená v prípadoch MMU 

liečených rádioterapiou ako odpoveď na radiačné poškodenie buniek. Postavenie p53 ako 

prognostického faktora a ani jeho úloha v ovplyvňovaní rádiosenzitivity MMU zatiaľ 

jednoznačne definovaná. 

 

HDM2 

 Protoonkogén HDM2 (human homologue of murine double minute 2) hrá hlavnú 

úlohu v regulácii p53. Transkripcia HDM2 je indukovaná proteínom p53 po poškodení DNA. 

HDM2 sa viaže na p53, blokuje jeho aktivitu ako tumor supresora a podporuje jeho 

degradáciu. Tieto dva proteíny tak tvoria autoregulačnú slučku so vzájomnou spätnou väzbou, 

v ktorej p53 pozitívne reguluje hladinu HDM2, ktorý negatívne reguluje hladinu a aktivitu 

p53. HDM2 má samostatný onkogénny potenciál, ktorý sa pokladá za nezávislý od p53.  

 

BAP-1  

 Mutácie tumor supresorového génu BAP1, ktorý je kódovaný na chromozóme 3p21.1, 

sa vyskytujú takmer výlučne u metastázujúcich MMU. Predpokladá sa, že tieto mutácie 

vznikajú pred objavením metastáz, čiže sú istým kľúčovým zlomom a zároveň známkou 

schopnosti MMU metastázovať. V procese tumorigenézy predchádza mutáciu BAP 1 mutácia 

GNAQ/11, ktorá bola detegovaná až u 83 % primárnych MMU, avšak nebol potvrdený jej 

súvis s ostatnými doteraz známymi histopatologickými, cytogenetickými a molekulárnymi 

prognostickými faktormi.   

 

Signálna dráha Rb 

 Retinoblastómový tumor-supresorový proteín (Rb) je základný regulátor bunkového 

cyklu. Proteín Rb potláča tvorbu nádoru dvomi spôsobmi a to inhibíciou bunkového delenia 

a podporou diferenciácie. Priama mutácia génu Rb bola zistená u retinoblastómu 

a malobunkového karcinómu pľúc. U väčšiny ostatných nádorov je Rb funkčne inhibovaný 
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hyperfosforyláciou, ktorá blokuje jeho biologickú aktivitu. Proteín Rb je fosforylovaný 

cyklín-dependentnými kinázami (CDK), ktoré sú aktivované cyklínmi (cyklín D), alebo 

inhibované CDK inhibítormi (p16Ink4a). U veľkej časti nádorov dochádza k fosforylácii Rb 

zvýšenou expresiou cyklínu (cyklín D1) alebo inaktiváciou p16Ink4a. 

 V súvislosti s MMU existuje veľmi málo dôkazov o priamej mutácii Rb génu, ale 

abnormality cyklínu D1 a p16Ink4a sú pomerne časté. Mutácie génu kódujúceho p16Ink4a, 

INK4A, sa síce vyskytujú len u 2 % MMU, ale inaktivácia génu INK4A metyláciou 

promótora sa vyskytuje približne u 25 – 30 % MMU. Couplandová a kol. zaznamenali 

zvýšenú expresiu cyklínu D1 u 65 % MMU a taktiež súvis zvýšenej expresie cyklínu D1 so 

zmiešaným, epiteloidným bunkovým typom, extraokulárnym rastom a nepriaznivou 

prognózou. Zvýšená expresia cyklínu D1 v bunkách MMU vedie k fosforylácii Rb 

v miestach, ktoré blokujú jeho aktivitu ako tumor supresora. 

 

Signálna dráha Bcl2  

Antiapoptotický proteín Bcl2 blokuje uvoľnenie cytochrómu C z mitochondrií a tak 

predchádza aktivácii pro-apoptotických kaspáz. Tento mechanizmus je ovplyvňovaný 

viacerými tumor-supresorovými signálnymi dráhami, zvlášť dráhou p53. Nadbytok 

antiapoptotického proteínu Bcl2 môže nevhodne blokovať apoptózu. Niekoľko prác dokazuje 

zvýšenú expresiu Bcl2 u väčšiny skúmaných MMU. Súvis s prognózou pacientov však nebol 

dokázaný. Jedným z vysvetlení rezistencie buniek melanómu voči apoptóze a tým aj voči 

chemo - a rádioterapii tak môže byť zvýšená expresia Bcl2. Farmakologická redukcia, alebo 

cielená inaktivácia Bcl2 preukázala efekt indukcie apoptózy u viacerých nádorových buniek, 

vrátane buniek MMU a taktiež zvýšila senzitivitu buniek MMU voči chemoterapii. Bcl2 je 

v budúcnosti možné využiť ako potenciálny terč cielenej terapie. 

 

Signálna dráha MAPK 

 Aktivácia signálnej dráhy MAPK (mitogen-activated protein kinase), ktorá zahŕňa 

serín/treonín špecifické kinázy, Raf, Ras, MEK a ERK , prenáša rast podporujúce signály 

z bunkového povrchu do jadra a je dôležitým mechanizmom, ktorým sa vyvíja viacero 

ľudských nádorov. Od zistenia častého výskytu aktivujúcich mutácií B-RAF kinázy u MM 

kože sa transdukcia signálnej dráhy MAPK stala predmetom zvýšeného záujmu vedcov. 

Kináza B-RAF je členom skupiny Raf  a u MM kože dochádza až v 65 % k jej mutácii na 

konštitutívne aktívny proteín (substitúcia V599E aminokyseliny) . V prípade MMU sa takáto 

mutácia vyskytuje iba zriedka, čo však nevylučuje mutáciu v inom mieste BRAF génu. Gén 
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NF1 kóduje GAP neurofibromín, ktorý inhibuje Ras v bunkách odvodených z neurálneho 

hrebienka a jeho mutácia bola zistená pri neurofibromatóze 1. typu, ktorá patrí medzi 

ochorenia predisponujúce ku vzniku MMU.  Spoľahlivé dôkazy o mutáciách v signálnej dráhe 

Ras - Raf - MAPK pri MMU ešte nemáme, skúmanie tejto signálnej dráhy však ešte nie je 

ukončené. 

 

Signálna dráha TGF-β 

 Polypeptid TGF-β inhibuje rast bunky, pričom zastavuje bunkový cyklus v G1 fáze 

z časti indukciou hromadenia hypofosforylovaného (aktívneho) Rb. Receptor TGF-β II 

(TGFBR2) má lokus na chromozóme 3p22 a jeho expresia je znížená u približne tretiny 

MMU. Tento nález poukazuje na to, že signálna dráha TGF-β môže byť u MMU často 

deregulovaná, čo by mohlo vysvetliť funkčnú inaktiváciu Rb u týchto nádorov.  

 

Ki-67 

 Proteín Ki-67 je jadrový proteín exprimovaný počas proliferácie buniek v aktívnych 

fázach bunkového cyklu. Využíval sa ako marker proliferácie v bunkách MMU, ale najmä na 

detekciu rozdielnej proliferácie ožiarených a neožiarených nádorov.  

 

Poly (adenozíndifosfát ribóza) polymeráza 

 Poly (adenozíndifosfát [ADP] ribóza) polymeráza-1 (PARP-1) je členom veľkej 

skupiny enzýmov, ktoré katalyzujú poly-ADP-ribozyláciu DNA viažucich proteínov, a tak sa 

priamo podieľajú na stabilite genómu, oprave DNA a apoptóze. Celú skupinu tvorí doteraz 

známych 18 enzýmov, pričom najpočetnejšie sú PARP-1 a PARP-2, oba aktivované 

poškodením DNA. Najlepšie charakterizovaným členom skupiny je v súčasnosti PARP-1. 

Jeho hlavnou funkciou je rozpoznať poškodenie DNA a zabezpečiť jej opravu . Aktivovaný 

PARP-1 po naviazaní na zlomy DNA štiepi nikotínamidadeníndinukleotid na nikotínamid 

a ADP-ribózu a katalyzuje pripojenie jednotiek ADP-ribózy jednak na seba samotného 

a súčasne aj na jadrové proteíny, vrátane histónov a transkripčných faktorov. Jedným z prvých 

znakov poškodenia DNA je preto zvýšená syntéza poly-ADP-ribózy. PARP-1 môže 

ovplyvňovať štruktúru chromatínu, regulovať transkripciu a zohráva dôležitú úlohu 

v samotnom metabolizme DNA. 

 Úloha PARP-1 v onkogenéze MMU zatiaľ nebola stanovená. V súvislosti s MM kože 

boli však publikované výsledky poukazujúce na možný súvis zvýšenej expresie PARP-1 
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s agresívnejším rastom nádoru. Inhibíciou PARP-1 je podľa výsledkov súčasného výskumu 

možné zvýšiť chemosenzitivitu nádoru.  

 

Apoptózu indukujúci faktor 

 Bunková smrť sa pôvodne rozdeľovala na apoptózu, na ktorej sa bunka podieľala 

aktívne, a nekrózu, ktorá bola považovaná za pasívny bunkový jav. Programovaná bunková 

smrť je však oveľa komplexnejší fyziologický proces, ako sa pôvodne uvažovalo. Hoci je vo 

väčšine prípadov programovaná bunková smrť uskutočňovaná prostredníctvom kaspáz, 

značná časť  dráh programovanej bunkovej smrti obchádza túto skupinu proteáz. Preto sa 

programovaná bunková smrť rozdelila na kaspáza-dependentnú a kaspáza-independentnú. 

Neskôr sa však odhalili aktívne kaspáza-independentné nekrotické dráhy definované ako 

nekroptóza (programovaná nekróza).  Existencia nekroptotickej formy bunkovej smrti bola 

potvrdená objavením kľúčových činiteľov ako je RIP1 kináza, alebo mitochondriálny 

apoptózu indukujúci proteín (Apoptosis-inducing factor [AIF]). Apoptózu indukujúci faktor je 

teda kaspáza-independentný proteín s pro-apoptotickou funkciou v jadre a naopak 

v mitochondriách sa vyznačuje svojou redoxnou aktivitou, ktorou bunku chráni. Je to pre 

život nevyhnutný, fylogeneticky starý proteín, kódovaný jediným génom na X chromozóme, 

ktorý po apoptotickom inzulte podstupuje proteolýzu a translokuje sa do jadra, kde spúšťa 

kondenzáciu chromatínu a degradáciu DNA bez využitia kaspáz.  Redoxná aktivita AIF je 

nevyhnutná pre optimálnu oxidatívnu fosforyláciu. Navyše sa predpokladá, že AIF sa 

nepriamo podieľa na regulácii respiračného reťazca a udržiavaní mitochondriálnej morfológie 

a energetickom metabolizme bunky   

 Na určitých formách nekroptózy sprostredkovanej pomocou AIF sa podieľajú 

napríklad aj molekuly ako PARP-1, Bcl-2, kalpaíny a ďalšie.  

 Je známe, že prežívanie buniek ako aj bunková smrť hrajú významnú úlohu 

v onkogenéze. Či už inaktivácia proapoptotickej dráhy alebo aktivácia anti-apoptotickej 

dráhy, obe sa podieľajú na prežívaní nádorovej bunky. Napríklad AIF zohráva významnú 

úlohu v chemorezistencii karcinómu pľúc. Na druhej strane oxidoreduktázová aktivita AIF 

bráni bunku voči oxidačnému stresu a tým aj voči malígnej transformácii.  

 V súvislosti s MMU doposiaľ AIF podľa nám dostupnej literatúry nebol skúmaný. 

Z klinického a liečebného pohľadu je zaujímavá skutočnosť, že nekroptotické dráhy, 

v ktorých AIF zohráva významnú úlohu, je možné do určitej miery regulovať a v snahe 

o potenciálne vyvinutie nových liečiv sa práve na to sústreďujú súčasné výskumy.  
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Profilácia génovej expresie 

 Alterácie chromozómu 3,6 a 8q sa síce spájajú so smrťou spôsobenou metastázami, 

ale klinické využitie týchto poznatkov zatiaľ nebolo presne stanovené. Navyše naďalej 

nepoznáme odpoveď na otázku, či spomenuté chromozómové zmeny súvisia s dereguláciou 

špecifických génov, alebo sú jednoducho iba markermi progresie nádoru. V snahe odhaliť 

biologickú podstatu vzniku metastáz rozdelili Onken, 2004 primárny MMU na základe 

profilácie génovej expresie do dvoch skupín. Malígne melanómy uvey patriace do prvej 

skupiny nádorov metastázujú veľmi zriedkavo, kým MMU patriace do druhej skupiny 

vykazujú častý výskyt metastáz. Porovnaním transkriptómu (transkriptóm - súbor všetkých 

primárnych RNA transkriptov prítomných v bunke v danom čase a za daných podmienok) 

prvej skupiny nádorov zistili, že sa tento len mierne odlišuje od transkriptómu normálneho 

melanocytu uvey, zatiaľ čo transkriptóm nádorov druhej skupiny je úplne odlišný a podobá sa 

primitívnym ektodermovým bunkám podobným kmeňovým. V rámci druhej skupiny je veľmi 

častým  nálezom monozómia tretieho chromozómu. Hoci monozómia 3 nie je natoľko presný 

prediktor metastáz ako profilácia génovej expresie, vzťah druhej skupiny a monozómie 3 

poukazuje na to, že monozómia 3 môže byť zodpovedná za globálnu zmenu génovej expresie 

druhej skupiny nádorov. V súčasnosti sa za najpresnejší prognostický faktor považuje 

príslušnosť tumoru k jednej z dvoch skupín profilácie génovej expresie. Vzťah medzi 

jednotlivými profilmi génovej expresie a vznikom metastáz ostáva naďalej predmetom 

intenzívneho vedeckého výskumu. 

 

2.8 Klasifikácia vnútroočného melanómu 

 

 Klinická klasifikácia MMU je klasifikácia podľa veľkosti nádoru. Základné parametre 

nádoru sú výška – maximálna elevácia, rozmery bázy a objem, ktorý je dôležitý parameter pri 

zaradení napr. na rádiochirurgickú liečbu – tab. 2. 

 

Tab. 2 Klasifikácia MMU podľa veľkosti 
 

Charakteristika 
MMU (mm) 

malý stredný veľký 

Priemer < 10 10 - 15 > 15 

Výška < 2 2 - 5 > 5 

 



 

Klinické štádiá:  

1. štádium: klinické (štádium „pokojného“ oka) 

subjektívne príznaky) a fázu objavenia sa funkčných zmien;

2. štádium: objavenie sa komplikácií 

zápalových zmien, neregmatogénne (serózne) odlúpenie sietnice; 

3. štádium: prerastanie MMU

4. štádium: vznik vzdialených metastáz 

môžu vzniknúť v ktoromkoľvek štádiu ochorenia, najčastejšie v pečeni.

 

2.8.1 TNM klasifikácia vnútroočného melanómu

 

 TNM klasifikácia MMU je základom pri evidencii vnútroočných nádorov. Podľa 

pravidiel siedmeho vydania America

v podstate nelíši od predchádzajúceho vydania a

vyšetrením – obr. 30, 31. 

 Klinická klasifikácia pred liečbou by mala korelovať s výsledkami histopatologi

rozboru po liečbe (pTNM) – tab. 3.

 

 

a) Iris         

 

Obr. 30 a,b,c Schéma TNM klasifikácie MMU v jednotlivých úsekoch uvey 
a Oláh, 2010) 
 

 

(štádium „pokojného“ oka) – sa delí na fázu latentnú (atypické 

fázu objavenia sa funkčných zmien; 

komplikácií - vznik sekundárneho glaukómu, rozvoj akútnych 

zápalových zmien, neregmatogénne (serózne) odlúpenie sietnice;  

prerastanie MMU cez fibrózny obal oka sa prejaví infiltráciou skléry; 

vznik vzdialených metastáz – vedie ku generalizovaniu procesu, metastázy 

môžu vzniknúť v ktoromkoľvek štádiu ochorenia, najčastejšie v pečeni. 

vnútroočného melanómu 

TNM klasifikácia MMU je základom pri evidencii vnútroočných nádorov. Podľa 

pravidiel siedmeho vydania American Joint Commitee on Cancer (AJCC) z

podstate nelíši od predchádzajúceho vydania a diagnóza má byť verifikovaná histologickým 

Klinická klasifikácia pred liečbou by mala korelovať s výsledkami histopatologi

tab. 3. 

 

      b) Corpus ciliare   c) Choroidea

a,b,c Schéma TNM klasifikácie MMU v jednotlivých úsekoch uvey (upravené podľa Furdová 
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sa delí na fázu latentnú (atypické 

vznik sekundárneho glaukómu, rozvoj akútnych 

cez fibrózny obal oka sa prejaví infiltráciou skléry;  

procesu, metastázy 

TNM klasifikácia MMU je základom pri evidencii vnútroočných nádorov. Podľa 

n Joint Commitee on Cancer (AJCC) z r. 2010 sa 

ovaná histologickým 

Klinická klasifikácia pred liečbou by mala korelovať s výsledkami histopatologického 

 

c) Choroidea 

upravené podľa Furdová 
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Tab. 3 Skrátený súhrn klasifikácie TNM pre MMU 
 

T – primárny nádor 
    – dúhovka (iris)s 

Melanoma malignum 

        T0 
        T1 
           T1a 
           T1b 
           T1c 
        T2 
           T2a 
        T3 
           T3a 
        T4 

        TX 

neprítomnosť primárneho nádoru 
nádor zasahuje len dúhovku 
   nádor zasahuje ≤ 1 kvadrant s prerastaním do komorového uhla 
   nádor zasahuje > 1 kvadrant s prerastaním do komorového uhla 
   nádor spôsobuje súčasne “melanomalytický” glaukóm 
nádor splývajúci alebo šíriaci sa do corpus ciliare alebo choroidey 
   nádor spôsobuje súčasne “melanomalytický” glaukóm 
nádor šíriaci sa do skléry 
   súčasný výskyt “melanomalytického” glaukómu 
nádor šíriaci sa mimo očnej gule, extraokulárne šírenie 

rozsah nádoru nemožno stanoviť 

Corpus ciliare Melanoma malignum 

        T0 
        T1 
           T1a 
           T1b 
           T1c 
        T2 
           T2a 
           T2b 
           T2c 
        T3 
 
        T4 

        TX 

neprítomnosť primárneho nádoru 
nádor z corpus ciliare báza ≤ 10 mm , výška < 2,5 mm 
   bez extraokulárneho šírenia 
   s mikroskopickým extraokulárnym šírením 
   s makroskopickým extraoklulárnym šírením 
nádor z corpus ciliare: báza 10 – 16 mm, výška 2,5 – 10 mm 
   bez extraokulárneho šírenia 
   s mikroskopickým extraokulárnym šírením 
   s makroskopickým extraokulárnym šírením 
šírenie do prednej komory a/alebo do iris – báza > 16 mm, výška 
> 10 mm 

extraokulárne šírenie 

nehodnotiteľný rozsah nádoru 

Choroidea Melanoma malignum 

        T1 
          T1a 
          T1b 
          T1c 
       T2 
           T2a 
           T2b 
           T2c 
       T3 
 
       T4 

       TX 

nádor- báza ≤ 10 mm najväčší priemer, výška ≤ 3 mm  
   nádor - báza ≤ 7 mm najväčší priemer, výška  ≤ 2 mm  
   nádor - báza > 7 až 10 mm najväčší priemer, výška > 2 až 3 mm  
   makroskopicky extraokulárne šírenie 
nádor -báza > 10 až 15 mm najväčší priemer, výška > 3 až 5 mm  
   bez extraokulárneho šírenia 
   s mikroskopickým extraokulárnym šírením 
   s makroskopickým extraokulárnym šírením 
nádor - báza > 16 mm a > 10 mm výška, bez extraokulárneho 
šírenia 

nádor  - báza > 16mm a > 10 mm výška s extraokulárnym šírením 

nehodnotiteľný rozsah nádoru 

Všetky lokalizácie  

      N0 

      N1 

      NX 

Bez postihnutia regionálnych uzlín  

Postihnutie regionálnych uzlín 

Nemožno stanoviť rozsah postihnutia uzlín 

Kategória pTNM zodpovedá T, N, M štádiám. 
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Schéma klasifikácie pTNM MMU na patohistologickom základe (po chirurgickom 

zásahu):    

pT – primárny nádor:   
   pT kategórie zodpovedajú kategóriam „T“ 
G – histopatologický stupeň bunkovej diferenciácie:   
   GX – neklasifikovateľný typ melanómu 
                                   G1 – vretenobunkový typ melanómu 
                                   G2 – zmiešaný typ melanómu 
                                   G3 – epiteloidný typ melanómu 
S – invázia skléry:    S0 – bez infiltrácie skléry 
   S1 – intrasklerálna infiltrácia vrátane infiltrácie v emisáriach skléry 
          pozdĺž nervov a ciev 
                                  S2 – prenikanie tumoru mimo skléry 
                                  SX – infiltrácia skléry sa nedá hodnotiť 
V – infiltrácia vén:    V0 – neprítomnosť infiltrácie vén 
         V1 – vény melanómu obsahujú nádorové bunky 
          V2 – tumor je prítomný vo vortex véne 
            VX – fakt invázie vén je nehodnotiteľný 
R – klasifikácia:       prítomnosť alebo neprítomnosť reziduálneho tumoru po liečbe 
                                 RX - nezistená prítomnosť reziduálneho nádoru 
                                 R0 - neprítomnosť rezidálneho tumoru 
                                 R1 - mikroskopicky potvrdený 
                                 R2 - makroskopický reziduálny tumor 
pN – reginonálne lymfatické uzliny:   
   pN kategórie zodpovedajú zatriedeniu do kategórií „N“ 
pM – vzdialené metastázy:  pM kategórie zodpovedajú zatriedeniu do kategórií „M“. 

 

Prehľad zatriedenia podľa štádia:  

 

Iris a Corpus ciliare 

I. štádium                          T1                    N0  M0 
II. štádium                       T2                    N0        M0 
III. štádium                     T3                    N0        M0 
IVa. štádium                   T4                    N0       M0 
IVb. štádium     ktorékoľvek T             N1         M0 
                          ktorékoľvek T     ktorékoľvek N    M1 
 

Choroidea 

Ia. štádium                     T1a         N0  M0 
Ib. štádium                     T1b         N0    M0 
II. štádium                      T2           N0     M0 
III. štádium                  T3            N0     M0 
IVa. štádium                 T4           N0     M0 
IVb. štádium     ktorékoľvek  T      N1      M0 
                          ktorékoľvek  T     ktorékoľvek N    M1 
 

 V súvislosti s aplikáciou TNM systému v praxi rôznych medicínskych odborov 
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objavuje sa vždy mnoho otázok – napríklad problém aplikácie T, N, M a pT, pN, pM 

systému. Tieto kategórie chápeme ako duálny systém s klinickou klasifikáciou pred liečbou 

(T, N, M) a patologickými kategóriami po terapii (pTNM). Prvá z nich je dôležitá pri výbere 

terapie, druhá pri predpokladaní prognózy, resp. odporúčaní adjuvantnej liečby – obe však v 

prospech pacienta. V prípade nejasnosti definície nádoru pri vyšetrení (napr. ultrazvukom) 

zaraďujeme proces do nižšej kategórie. Reziduálny tumor po liečbe zaraďujeme podľa R–

klasifikácie, recidívu nádoru označujeme písmenom „R“. 

 

 
Obr. 31 Schéma TNM klasifikácie MMU v oblasti corpus ciliare a choroidey (podľa AJCC, 2010) 
 

 Histopatologická klasifikácia podľa MKCH 10 v kapitole M 872 - M 879 Névy a 

melanómy uvádza intraokulárne malígne melanómy pod kódmi: 

M 8770/3 - Melanóm zo zmiešaných epiteloidných a vretenovitých buniek 

M 8771/3 - Melanóm z epiteloidných buniek 

M 8772/3 - Melanóm z vretenovitých buniek 

M 8773/3 - Melanóm z vretenovitých buniek, typ A (dg. C69.-) 

M 8774/3 - Melanóm z vretenovitých buniek, typ B (dg. C69.-) 

M-8720/3 - Melanosarkóm, NS 

M-8771/3 - Melanosarkóm z epiteloidných buniek 

M-8775/3 - zmiešaný z epiteloidných a vretenovitých buniek 

M-8775/3 - z vretenovitých a epiteloidných buniek, zmiešaný 
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3  DIAGNOSTIKA VNÚTROOČNÉHO MELANÓMU 

 

 Včasné rozpoznanie MMU podstatne zvýši možnosti výberu terapeutických postupov 

a súčasne zlepší aj prognózu pacienta, avšak žiadna z metód klinickej diagnózy neposkytuje 

100 % istotu. Diagnostické možnosti v súčasnosti u veľkých nádorov poskytujú efektivitu 

vyše 99 %.  

 Pri klinickom zistení odlúpenia sietnice, zvlášť neregmatogénneho typu, treba vždy 

vylúčiť možnosť rozvoja MMU. Nádory väčších rozmerov zvyčajne nie sú zvláštnym 

diagnostickým problémom a už oftalmológ prvého kontaktu použitím základných 

diagnostických postupov ich môže správne rozpoznať. Diagnostické problémy sú s MMU 

malých a niekedy aj stredných rozmerov, resp. pri rozpoznaní včasných štádií rozvoja 

nádorového procesu. MMU sa môže vyskytovať aj v amaurotických a atrofických bulboch, 

enukleovaných pre absolútny glaukóm alebo pre zápalový proces nejasnej etiológie, čo môže 

súvisieť s nekrotickým typom MMU. V posledných rokoch vďaka zlepšenej diagnostike došlo 

k obmedzeniu enukleácií bez potvrdeného MMU u enukleovaných bulbov so suponovaným 

MMU z 3,7 % na 1,9 %. 

 

3.1 Oftalmologické vyšetrenia zamerané na uveálny melanóm 

 

 Pri MMU lokalizovanom v prednom segmente uvey (v iris a corpus ciliare) sú popri 

anamnéze, internom a laboratórnom vyšetrení základnými postupmi: zistenie centrálnej 

ostrosti zraku a vnútroočného tlaku, ďalej vyšetrenie v dennom svetle (inšpekcia) a v bočnom 

fokálnom svetle aj pomocou štrbinovej lampy so stereobiomikroskopom (event. aj s použitím 

gonioskopu). V minulosti sa používalo aj transsklerálne presvietenie Langeho lampou 

(diafanoskopia). Ultrazvukové vyšetrenie, resp. vyšetrenie ultrazvukovou biomikroskopiou 

(UBM) často treba korelovať s CT alebo MRI vyšetrením. 

 Pri rozvoji MMU v choroidei po odobratí anamnézy, internom a laboratórnom 

vyšetrení treba opakovať súbor základných oftalmologických vyšetrení - priamu 

oftalmoskopiu, nepriamu stereooftalmoskopiu pri maximálnej mydriáze. Súčasťou vyšetrenia 

je aj perimetria a pri lokalizácii nádoru v priestore zadného pólu, v blízkosti žltej škvrny je 

výhodnou pomôckou subjektívne vyšetrenie zaznamenať aj nákresom do Amslerovej schémy.  

 Pri rozvoji MMU v zadnom úseku uvey sa na špecializovanom pracovisku môžu 

použiť aj ďalšie postupy: oftalmochromoskopia, angiografia (fluoresceínová, indocyánovou 

zeleňou), angioskotometria, počítačová perimetria, kampimetria, farebná (aj infračervená), 
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fotodokumentácia očného pozadia. Medzi najnovšie diagnostické postupy patrí skenujúci 

laserový oftalmoskop (SLO), UBM, trojdimenzionálna ultrasonografia (3DUS), 

Heidelbergský retinálny tomogram (HRT), najnovšie aj tzv. optická koherenčná tomografia 

(OCT). 

 

3.1.1 Vyšetrenie oftalmoskopom 

 

 Vyšetrenie priamym alebo nepriamym oftalmoskopom alebo stereooftalmoskopom má 

prioritný význam pri transparentných optických médiách. Umožní viditeľnosť aj vzdialenejšej 

periférie očného pozadia po doplnení technikou impresie steny bulbu – obr. 32. Opakované 

kontroly spojené aj s fotodokumentáciou môžu preukázať rast nádoru.  

 

  
Obr. 32 Veľký vnútroočný malígny melanóm presahujúci viac ako 2 kvadranty (foto - A. Furdová) 

 

3.1.2 Vyšetrenie stereobiomikroskopom a štrbinovou lampou 

 

 Vyšetrenie stereobiomikroskopom a štrbinovou lampou pri maximálne rozšírenej 

pupile použitím Hrubyho šošovky +60 D (je súčasťou každého prístroja), resp. Volkovových 

šošoviek (+60, +78, +90 D) umožní podrobné vyšetrenie nálezu na očnom pozadí. Vyšetrenie 

môžeme doplniť Goldmanovým trojbokým zrkadlom. Rôzne zväčšenia stereobiomikroskopu 

možno využiť najmä po priložení kontaknej šošovky.  

 

3.1.3 Fundusfotografia 

 

 Zaznamenie nálezu na očnom pozadí má veľký význam v diagnostike a sledovaní 

zmien najmä suspektných malých ložísk – obr. 33. 

 



 

Obr. 33 Séria fotografií očného pozadia 
– archív Kliniky oftalmológie LF UK a UN)
 

3.1.4 Angiografia 

 

 Vyšetrenie vyžaduje číre optické médiá oka a veľmi periférna lokalizácia novotvaru v 

choroidei značne sťaží ba až znemožní jej použitie. Pri 

arteriálnej fázy sa v MM v choroidei znázorní „blokáda“ fluorescencie pozadia, nepravidelná 

hyperfluorescencia v oblasti uloženia novotvaru v súvislosti s rozšírenými cievami v 

choroidei, súčasne s plnením ciev sietnic

 

Obr. 34 Fluoresceínová angiografia MMU 
Yahoff, 2008) 
 

Obr. 35 Fluoresceínová angiografia zadného plólu má význam aj 
po ožiarení (foto – archív Kliniky oftalmológie LF UK a UN)
 

očného pozadia s malígnym melanómom pred rádiochirurgickým zákrokom
archív Kliniky oftalmológie LF UK a UN) 

Vyšetrenie vyžaduje číre optické médiá oka a veľmi periférna lokalizácia novotvaru v 

choroidei značne sťaží ba až znemožní jej použitie. Pri fluoresceínovej angiografii

arteriálnej fázy sa v MM v choroidei znázorní „blokáda“ fluorescencie pozadia, nepravidelná 

hyperfluorescencia v oblasti uloženia novotvaru v súvislosti s rozšírenými cievami v 

choroidei, súčasne s plnením ciev sietnice - obraz „dvojitej cirkulácie“ – obr. 34, 35

   
Fluoresceínová angiografia MMU – skorá fáza (vľavo), neskorá fáza (vpravo), (upravené podľa 

   
Fluoresceínová angiografia zadného plólu má význam aj pri sledovaní zmien v časovom intervale 

archív Kliniky oftalmológie LF UK a UN) 
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pred rádiochirurgickým zákrokom (foto 

Vyšetrenie vyžaduje číre optické médiá oka a veľmi periférna lokalizácia novotvaru v 

fluoresceínovej angiografii počas 

arteriálnej fázy sa v MM v choroidei znázorní „blokáda“ fluorescencie pozadia, nepravidelná 

hyperfluorescencia v oblasti uloženia novotvaru v súvislosti s rozšírenými cievami v 

obr. 34, 35. 

upravené podľa 

časovom intervale 
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 Na dúhovke sa uplatňuje FAG pri rozlíšení névov a počínajúceho melanómu. 

Indocyanínová „zelená“ videoangiografia sa rozvinula v deväťdesiatych rokoch – obr. 36. 

 

 
Obr. 36 Fluoresceínová angiografia dúhovky – začínajúci malígny melanóm (kamera WILD, foto - A. 

Furdová) 
 

3.1.5 Vyšetrenie ultrazvukom 

 

 Ultrazvukové (UZV) vyšetrenie je jednoznačne dôležité pri nepriehľadnosti optických 

médií. Spočiatku v 60. rokoch sa využíval tzv. A systém. Pri použití UZV A systému sa 

preukáže prítomnosť výraznej, ostro kolmo vystupujúcej, vysokej úvodnej patologickej ozvy 

z odrazu zvuku od povrchu tumoru. Za iniciálnou ozvou sa zistí systém súvislých rôzne 

vysokých menej výrazných oziev (z nižšej odrazivosti mäkkých častí tumoru), pričom sa 

signál nevracia na základnú, nulovú čiaru (s výnimkou prítomnosti nekrotických dutín v 

tumore). Ozvy vytvárajú niekedy dosť typický obraz akoby „gotického oblúka", nález sa mení 

podľa nasmerovania lúča UZV prístroja UZV vyšetrenie má význam aj pri nádoroch s 

eleváciou 2 mm a menej. Odraz zvukových vĺn prechádzajúcich cez tumor a steny bulbu 

splýva s netypickým systémom oziev z retrobulbárneho priestoru, ktorý je v „tieni" nádoru – 

obr. 37. 

 

     
Obr. 37 Schématické zobrazenie MMCH (vľavo), ultrazvukový obraz MMCH, A, Bscan (vpravo), 

(spracované podľa Furdová a Oláh, 2010) 
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 Kvalitatívne vyššie a presnejšie možnosti diferenciácie MMU umožňuje B systém, 

charakterizuje morfológiu poskytnutím „priestorového obrazu" - t.j. znázorní tvar a rozsah 

nádoru, aj vzťah nádoru k okolitým štruktúram. Vyšetrenie B systémom poskytuje informáciu 

o nepravidelnostiach, dutinách v parenchýme nádoru.  

 Vyšetrenia UZV v A aj B systéme má význam pre sledovanie rastu nádoru, jednak pre 

hodnotenie efektivity rádioterapie, ako aj pre presné umiestnenie napr. episklerálnych 

žiaričov. Nález UZV významne dopĺňa a upresňuje nálezy uskutočnené ďalšími metódami, 

tým sa redukujú pochybnosti pri diagnóze MMU v choroidei. 

 Vyšetrenie ultrazvukom pri MMU vykazuje vysokú presnosť, až s  95 % pozitívnym 

nálezom. V súčasnosti sa na štúdium krvného obehu v parenchýme MMU využíva aj možnosť 

merania rýchlosti prietoku krvi v MMU v choroidei Dopplerovou metódou. Rozvíja sa 

technika vyšetrenia použitím „farebného Dopplerovho UZV zobrazovania“. Metóda umožní 

znázorniť a hodnotiť topografiu ciev v nádore. Osobitne je vhodná napr. pri hodnotení 

efektivity brachyterapie (po aplikácii β žiariča 106Ru alebo 125I). Táto metóda umožní sledovať 

účinnosť liečby ionizujúcim β žiarením. Z hľadiska posúdenia retrobulbárneho priestoru 

(tesne za sklérou) je však UZV vyšetrenie A aj B systémom málo špecifické, lebo nádor 

„tieni". Tu je potreba využiť najnovšie možnosti techniky - vyšetrenie CT a MRI. Na 

vyšetrenie lézií v oblasti predného segmentu – tumorov dúhovky aj corpus ciliare sa najnovšie 

využíva UBM – vysokofrekvenčný UZV (35 a 50 MHz). S použitím imerznej techniky pri 

vyšetrení sa využíva nielen na meranie hĺbky prednej komory, polohy implantovanej 

vnútroočnej šošovky, ale jeho význam je v oblasti oftalmoonkológie pri sledovaní nádorov 

dúhovky a nádorov vychádzajúcich z corpus ciliare – obr. 38.  

 

  
Obr. 38 UBM melanómu vychádzajúceho z oblasti corpus ciliare (podľa Finger, 2011) 
 

 Súčasné prístroje majú možnosť už aj 3D zobrazenia – séria 3D snímkov sa využíva 

dokonca aj peroperačne počas aplikácie žiaričov na liečbu vnútroočných tumorov – obr. 39, 

40. 
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Obr. 39 Séria peroperačných snímkov v kombinácii s 3D zobrazením (3DUS) MMCH – rekonštrukcia 

počas aplikácie žiariča (podľa Finger, 2011) 
 

 
Obr. 40 MMCH so sekundárnou amóciou v 3D rekonštrukcii (podľa Finger, 2011) 

 

3.1.6 Vyšetrenie transilumináciou 

 

Dôležité miesto pri lokalizovaní lézie v choroidei i v corpus ciliare je transklerálne 

presvietenie - transiluminácia intenzívne bodovo svietiacou Langeho lampou (diafanoskopia) 

– obr. 41. 

 

 
Obr. 41 Transiluminácia - presvietenie oka: A - transpupilárna transiluminácia, B - transokulárne 

presvietenie, C – transsklerálna transiluminácia (podľa Damato, 1999) 
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Vyšetrenie použitím rádioaktívnych izotopov 

 Na zistenie MMU sa štandardne používal v osemdesiatych rokoch minulého storočia 

izotop 32P so špeciálnou scintigrafickou sondou. Z iných rádioizotopových metód sa v 

osemdesiatych rokoch uviedla rádioimunoscintigrafia 99mTc značkovanými monoklonálnymi 

protilátkami.  

 

3.1.7 Vyšetrenie tenkoihlovou biopsiou 

 

 Intraokulárna biopsia (transsklerálna, via pars plana) sa v súčasnosti v indikovaných 

prípadoch indikuje na oddiferencovanie benígnych a malígnych lézií (materiál na cytologické, 

histologické vyšetrenie). Pri tejto metóde výsledok značne závisí od skúsenosti a od techniky 

použitej v cytopatológii. Manipulácia pri punkcii zvyšuje nebezpečenstvo preniknutia 

tumorových buniek do krvného obehu a tým aj metastázovania. U novotvarov veľmi veľkých 

rozmerov biopsia tenkou ihlou pred operáciou nie je rutinne indikovaná, cytodiagnostika sa 

nepovažuje v súčasnosti za jednoznačnú metódu pri diagnóze MMU.  

 

3.1.8 Optická koherenčná tomografia 

 

 Pri rozlíšení névov alebo suspektných malígnych melanómov najmä v okolí makuly 

alebo v oblasti makuly má veľký význam vyšetrenie OCT. Pri náleze névu sa nezobrazia 

deformity skenu, prítomnosť intraretinálnej tekutiny je možná, je prítomná zvýšená 

reflektivita RPE, zobrazuje sa vysoko reflektívne ložisko pod RPE. Malígny melanóm má 

formu konvexnej deformity skenu, je prítomná serózna tekutina a elevácia sietnice aj zvýšená 

intraretinálna reflektivita, vo vrstve RPE je porušenie kontinuity, atrofia – obr. 42. 

 

   
Obr. 42 OCT obraz névu choroidey (vľavo) a OCT obraz melanómu choroidey (vpravo), (podľa Yanoff, 

2008) 
 



 

3.1.9 Vyšetrenie perimetrom a

 

 V náleze perimetra (resp. kampimetra) pri MMU lokalizovanom v choroidei sa v 

každom prípade zistia funkčné zmeny, kým pri névoch sa výpad neobjavuje. Každý, 

najmenší funkčný výpad sa musí hodnotiť ako možný rozvoj MMU .

 

3.2 Diagnostické postupy vykonávané v spolupráci s neoftalmologickými pracoviskami

 

 Diagnostické postupy potrebné pri diagnostike MMU sú viazané na spoluprácu s 

neoftalmologickými pracoviskami

 

3.2.1 Vyšetrenie počítačovým tomografom

 

 V diagnostike MMU má veľký význam

posúdenia intrabulbárneho i retrobulbárneho priestoru. Výhodne dop

vyšetrenie, kde priestor za tumorom ostáva v „tieni“ a nedáva možnosť posúdiť retrobulbárny 

priestor, t. j. posúdiť mimoočné šírenie 

 

Obr. 43 CT obraz MMU pri zameraní ložiska pri stereotaktickom plánovaní (
oftalmológie LF UK a UN) 
 

3.2.2 Vyšetrenie nukleárnou magnetickou rezonanciou

 

 MRI vyšetrenie má obrovské prednosti v diferenciálnej di

lézií. Vzhľadom na paramagnetický efekt molekúl melanínu stúpa jej význam v diferenciácii 

intraokulárnych hemorágií a tumorov. Hodnotenie obsahu železa (v súvislosti s koncentráciou 

melanínu v tumore) pri MRI nedáva signifikantné výsledky. Vyšetrenie MRI je 

Vyšetrenie perimetrom a kampimetrom 

V náleze perimetra (resp. kampimetra) pri MMU lokalizovanom v choroidei sa v 

každom prípade zistia funkčné zmeny, kým pri névoch sa výpad neobjavuje. Každý, 

najmenší funkčný výpad sa musí hodnotiť ako možný rozvoj MMU . 

Diagnostické postupy vykonávané v spolupráci s neoftalmologickými pracoviskami

Diagnostické postupy potrebné pri diagnostike MMU sú viazané na spoluprácu s 

neoftalmologickými pracoviskami s potrebnou technickou vybavenosťou. 

Vyšetrenie počítačovým tomografom 

má veľký význam CT vyšetrenie; dáva komplexnú možnosť 

posúdenia intrabulbárneho i retrobulbárneho priestoru. Výhodne dopĺňa pritom UZV 

tumorom ostáva v „tieni“ a nedáva možnosť posúdiť retrobulbárny 

priestor, t. j. posúdiť mimoočné šírenie sa do retrobulbárneho priestoru – obr. 43.

 
CT obraz MMU pri zameraní ložiska pri stereotaktickom plánovaní (foto - 

Vyšetrenie nukleárnou magnetickou rezonanciou 

má obrovské prednosti v diferenciálnej diagnostike intraokulárnych 

. Vzhľadom na paramagnetický efekt molekúl melanínu stúpa jej význam v diferenciácii 

intraokulárnych hemorágií a tumorov. Hodnotenie obsahu železa (v súvislosti s koncentráciou 

melanínu v tumore) pri MRI nedáva signifikantné výsledky. Vyšetrenie MRI je 
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V náleze perimetra (resp. kampimetra) pri MMU lokalizovanom v choroidei sa v 

každom prípade zistia funkčné zmeny, kým pri névoch sa výpad neobjavuje. Každý, aj 

Diagnostické postupy vykonávané v spolupráci s neoftalmologickými pracoviskami 

Diagnostické postupy potrebné pri diagnostike MMU sú viazané na spoluprácu s 

dáva komplexnú možnosť 

ňa pritom UZV 

tumorom ostáva v „tieni“ a nedáva možnosť posúdiť retrobulbárny 

obr. 43.  

 archív Kliniky 

agnostike intraokulárnych 

. Vzhľadom na paramagnetický efekt molekúl melanínu stúpa jej význam v diferenciácii 

intraokulárnych hemorágií a tumorov. Hodnotenie obsahu železa (v súvislosti s koncentráciou 

melanínu v tumore) pri MRI nedáva signifikantné výsledky. Vyšetrenie MRI je 
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nepostrádateľné pre zameranie melanómu choroidey a corpus ciliare pred liečbou gama 

nožom. Pri stereotaktickej chirurgii má význam spojenie týchto metód priamo pre výpočet 

dávky žiarenia – obr. 44. 

 

 
Obr. 44 Vyšetrenie MRI – nález malého ložiska melanómu na zadnom póle (šípka) a sekundárnej amócie 

(foto - archív Kliniky oftalmológie LFUK a UN) 
 

 Pozitrónová emisná tomografia (PET/CT) sa využíva pri vyhľadávaní vzdialených 

metastáz u pacientov s intraokulárnym melanómom, ale aj zobrazenie vnútroočného 

melanómu – obr. 45. 

 

 
Obr. 45 PET/CT vyšetrenie pacienta s melanómom uvey – šípka označuje nádorové ložisko (foto – archív 

OÚSA) 
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 Pri stanovení „gradingu“ a „stagingu“ (stupňa a štádia) ochorenia je dôležitý 

interdisciplinárny prístup – základom je Rtg hrudníka a ultrazvukové vyšetrenie brucha. Pri 

podozrení na extraokulárnu malignitu aj ďalšie vyšetrenia (CT, MRI mozgu). 

 V súčasnosti neexistuje žiadny univerzálny marker uveálneho melanómu, používané 

markery sú často nešpecifické a ich stanovenie nie je dostatočne citlivé.  

 

3.3 Diferenciálna diagnóza vnútroočného melanómu 

 

 Prehľad nálezov na očnom pozadí, ktoré môžu imitovať MMU a hlavné prvky 

rozlíšenia podľa Shields, 2007: 

1. Névus choroidey – nemá vlastný cievny systém; 

2. Disciformná degenerácia makuly – objavuje sa bilaterálne, pri FAG sa zistí aj 

neovaskulárna membrána; 

3. Hypertrofia pigmentového epitelu sietnice – na rozdiel od MMU nie je prítomná 

elevácia, ložisko je presne ohraničené tmavou, čiernou pigmentáciou; 

4. Hemangióm choroidey – zisťuje sa skôr, v 2. - 4. dekáde života, oftalmoskopicky má 

vzhľad „jahody“; presné rozlíšenie je na základe FAG; 

5. Periférne exsudatívne ochorenia retinálnych ciev (napr. morbus Coats) – 

diafanoskopia je negatívna a nález je obyčajne bilaterálny; 

6. Melanocytóm – môžu sa rozpoznať na základe vzťahu k terču zrakového nervu; 

7. Odlúčenie choroidey – pri vysokej elevácii pigmentového „tumoru“ možno stav 

diagnostikovať len pomocou UZV a diafanoskopie; 

8. Subretinálne krvácanie – v oftalmoskopickom obraze veľmi pripomína MMU, situáciu 

objasní FAG a UZV vyšetrenie; 

9. Skleritis posterior – prítomné sú príznaky zápalovej reakcie (perivaskulitída, trombóza 

ciev sietnice), príp. aj bolesť pri pohyboch oka. UZV vyšetrenie je nutné; 

10. Metastázy do choroidey – v anamnéze nádorový proces; 

11. „Uveal effusion syndrome" – silné edematózne zhrubnutie choroidey kombinované s 

retino-choroidálnym odlúčením, bilaterálny stav, vyskytuje sa u mladých ľudí;  

12. Osteóm choroidey – je pozitívny Rtg nález. 
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4 LIEČBA MALÍGNEHO MELANÓMU UVEY 

 

 V prístupe k liečbe zadných uveálnych melanómov došlo v poslednej tretine 20. 

storočia k zásadnej zmene po zavedení brachyterapie v liečbe MMU. Liečba MMU v 

súčasnosti spočíva:  

a/ v snahe o deštrukciu (ionizujúcim žiarením lokálnym alebo externým zdrojom, kryo-, 

laserkoaguláciou, termoterapiou a pod.);  

b/ v lokálnej resekcii tumoru (iridocyklektómia, blok excízia);  

c/ v kombinácií postupov a + b (napr. brachyterapie a blokexcízie, brachyterapie, 

laserterapie a termoterapie);  

d/ v odstránení postihnutého bulbu (enukleácia, exenterácia orbity).  

 Klinické skúsenosti ukazujú, že v súčasnosti prístupná a realizovateľná včasná a 

adekvátna liečba MMU poskytuje nielen možnosť zachovať bulbus morfologicky, ale 

umožňuje udržať aj funkčné výsledky.  

 Pri úvahe o výbere liečebného postupu po klinickom zistení MMU je jedným z 

najzávažnejších faktorov veľkosť (resp. objem) nádoru.  

 Použitím moderných postupov možno v súčasnosti vyliečiť asi 40 % pacientov 

postihnutých MMU. Pre výber postupu liečby cielenej len na postihnutú oblasť rozvoja MMU 

má zásadný význam okrem rozmerov aj lokalizácia nádorového procesu v oku – tab 4, 5.  

 Liečbu bez enukleácie bulbu tzv. "konzervatívnymi" postupmi možno realizovať 

dvomi spôsobmi:  

1. bez otvorenia fibrózneho obalu oka (so snahou o priamu deštrukciu malígneho procesu);  

2. otvorením fibrózneho obalu oka (so snahou odstrániť novotvar uvey vcelku) ako 

alternatívu radikálneho postupu. 

 Zahŕňa:  

a/ použitie ionizujúceho žiarenia cielene lokálne aplikovanou, tzv. brachyterapiou, alebo s  

použitím zdroja žiarenia mimo oka, tzv. externou rádioterapiou; 

b/ foto- a laserkoaguláciu: realizovanú vždy v dvoch etapách: v prvej etape sa "blokádou 

ciev" (baráž) zabráni výžive nádoru, v druhej etape sa nádor priamymi zásahmi 

deštruuje; 

c/ kryokoaguláciu transsklerálne (v súčasnosti málo používaný postup); 

d/ TTT, resp. TTT v kombinácii s ICG, PDT, kombinácia s adjuvantnou liečbou napríklad 

ranibizumab (Lucentis); 

e/ kombináciou niekoľkých týchto postupov. 
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Tab. 4 Názory na liečbu MMU; upravené (podľa COMS, 1998) 

 

SKUTOČNOSŤ 

           ARGUMENTY OFTALMOLÓGOV 

Pre včasnú 
enukleáciu 

Proti aktívnemu 
liečebnému zásahu 

Pre včasné liečebné 
opatrenia 

Malé melanómy 
majú po enukleácii 
lepšiu prognózu. 

Včasná enukleácia 
predchádza možnosti 
premeny v 
malígnejšiu formu. 

Malé tumory sú často 
benígne a nevyvíjajú 
sa v malígne, život 
ohrozujúce tumory. 

Malý melanóm sa 
môže premeniť na 
život ohrozujúci 
nádor. Indikovaná je 
brachyterapia, 
fotokoagulácia alebo 
blok excízia. 

Tretina malých 
melanómov je z 
epiteloidných buniek 
a má horšiu 
prognózu 

Včasná enukleácia v 
týchto prípadoch 
zlepšuje prognózu. 

Tieto nádory skoro 
metastázujú, preto sa 
prognóza 
enukleáciou nezlepší. 

Deštrukcia tumoru 
ožiarením alebo 
fotokoaguláciou 
zvyšuje stav imunity 
organizmu a 
poskytuje lepšiu 
prognózu ako 
enukleácia. 

Asi 20 % bulbov 
enukleovaných pre 
MMU neobsahuje 
žiadny nádor. 

Zlepšenie 
diagnostickej 
techniky pred 
operáciou znižuje 
možnosť omylov. 

Ani moderné 
diagnostické. 
techniky nie sú 
spoľahlivé. 
Zväčšovanie nádoru 
je najistejším znakom 
malignity. 

Overený rast tumoru 
- foto- + sonografiou 
+ CT, MRI je 
kategorickou 
indikáciou pre liečbu.  

Bunky malígneho 
nádoru sa pri 
manipulácii vyplavia 
z oka.  

Pri enukleácii sa 
vyplaví menej 
malígnych buniek, 
ako pri nutnom 
opakovaní vyšetrení. 

V dôsledku 
vyplavenia 
nádorových buniek 
má enukleácia horšiu 
prognózu ako žiadna 
liečba. 

Predoperačná liečba 
ožiarením znižuje 
možnosti vyplavenia 
vitálnych nádorových 
buniek. 

Nemáme k dispozícii 
kontrolné štúdie na  
porovnanie 
konzervatívnej 
metódy. 

Dobrá kontrolná 
štúdia po enukleácii 
bude mať veľkú 
cenu. 

Štúdie poukazujú na 
nižšiu mortalitu u 
pacientov s MMU, 
ktorí sa len 
dispenzarizujú, majú 
lepšiu prognózu ako 
enukleácia. 

Prevaha terapie s 
miestnym ožiarením 
malého MMU je 
významná. Štúdie sa 
ale realizujú pri 
väčších tumoroch. 
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Tab. 5 Prehľad liečby MMU choroidey a corpus ciliare (upravené podľa COMS, 1998) 
 

 Dispenzarizácia (iba u pacientov s malým, alebo zdanlivo „spiaco“ vyzerajúcim 

nádorom, alebo ak je celkový stav pacienta zlý). 

 
 Metódy bez otvorenia bulbu („konzervatívne") 

a/ Ionizujúcim žiarením: 

  – „brachyterapia" – lokálne (episklerálne) fixované puzdro s 106Ru, 125I, 103Pd; 

  – „externá rádioterapia" – externým ionizujúcim žiarením:  

                                ● Rtg, cyklotrón 

                                ● urýchlené protóny (príp. héliové jadrá); 

                                ● gamma nôž  

                                ● stereotaktická rádiochirurgia 

b/ Foto - laserkoaguláciou a fotodynamickou liečbou (nízkoenergická laserová 

„fotochémia“); 

c/ Hypertermia (lokálne transsklerálna, transpupilárna); 

d/ Kryoterapia; 

e/ Chemoterapia (len ako paliatívna liečba); 

f/ Doplnková liečba – intravitreálne injekcie – anti VEGF faktory (avastin, 

ranibizumab) 

 
 Metódy s otvorením bulbu 

Mikrochirurgická resekcia : 

   – vonkajšou cestou (iridektómia, iridocyklektómia, blokexcízia); 

   – vnútornou cestou – prístupom cez pars plana - vitrektómiu; 

 
 Radikálny postup: Enukleácia bulbu (príp. aj exenterácia orbity) 

 

 Pri návrhu liečby MMU treba brať do úvahy osobitosti lokalizácie nádoru v 

jednotlivých úsekoch uveálneho traktu oka. Keďže MMU sa najčastejšie vyskytuje v 

choroidei, tvorí problém liečby bez otvorenia fibrózneho obalu oka najširší okruh postupov.

 Chemoterapia cytostatikami pri MMU pre rezistenciu jeho buniek prichádza do úvahy 

len ako adjuvantná, najskôr v prípadoch, kde sú zvlášť nepriaznivé prognostické faktory na 

obmedzenie rizika metastáz, resp. pri lokálnej excízii a pri metastázach, nikdy nie ako 

primárna liečba. 
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Fotokoagulácia a laserkoagulácia 

 Laserkoagulácia je indikovaná pri veľmi malých tumoroch choroidey ak prominencia 

ložiska je menej ako 2 mm a nie je prítomnosť subretinálnej tekutiny. V osemdesiatych 

rokoch sa využíval aj xenónový koagulátor.  

 

Kontraindikácie fotokoagulácie MMU: 

- Absolútne kontraindikácie:  

odlúčenie sietnice, tumor susediaci s terčom zrakového nervu, tumor, ktorého okraj na 

periférii fundu nie je možné zistiť 

- Relatívne kontraindikácie:  

prominencia tumoru viac ako +5 D, horizontálny rozmer viac ako 30o, malé pridružené 

odlúčenie sietnice, veľké cievy sietnice nad tumorom, nepriehľadné optické médiá, 

nemožnosť maximálnej dilatácie pupily. 

 Laserkoagulácia sa indikuje aj ako doplnok brachyterapie, resp. na zvládnutie recidív 

nádoru. Odporúča sa ako primárna liečba nádorov do hrúbky 3 mm a s priemerom do 8 mm, 

lokalizovaných najmenej 3 mm od okraja terča zrakového nervu v hornom alebo dolnom 

nazálnom kvadrante. Nádory, ktorých okraj dosahuje 3 mm od foveoly nie sú vhodné - 

indikované sú pre brachyterapiu. Efekt liečby sa kontroluje fluoroangiografiou. 

Fotodynamická terapia patrí medzi novšie postupy laserterapie, používané v liečbe MMU. V 

súčasnosti sa ako fotosenzibilné látky používajú monoacidové deriváty benzoporfyrínu, ktoré 

nahradili predtým používanú fotosenzibilujúcu látku porfyrín. Efektívna je ako pri použití 

argónového aj diódového lasera – tab. 6. 

 

Termoterapia 

 Transpupilárna termokoagulácia patrí medzi neinvazívne postupy liečby, využíva 

infračervené žiarenie diódového lasera (700 – 900 nm). Indikáciou TTT sú predovšetkým 

malé malígne melanómy choroidey s maximom prominencie do 4 mm, používa sa aj pri 

kombinovaných postupoch, prípadne pri lokálnej recidíve nádoru. Zvýšenie teploty medzi 45 

– 60 oC zaistí optimálnu mieru deštrukcie nádorových buniek v celej hrúbke nádoru. 

Hypertermia sa odporúča aj ako predoperačná príprava pred enukleáciou bulbu. Použitie 

vyžaduje maximálnu mydriázu a číre optické médiá oka. Výhodou je, že liečbu možno 

opakovať. Na vyvolanie hypertermie sa použil ultrazvuk a mikrovlny - termorádioterapia. 

Hlavnou komplikáciou je recidíva, ktorá bola popísaná až u pätiny pacientov – tab. 7.  
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Tab. 6 Prehľad možností liečby MMU bez enukleácie a ich indikácie (upravené podľa Furdová a Oláh, 
2002)  

 

                                                    R O Z V O J    M M U 

       v dúhovke         vo vráskovci         v cievovke 

1. MIKROCHIRURGIA 
a/široká iridektómia 

- malé, ohraničené nádory (bez 
postihnutia rohovkovo-
dúhovkového uhla a bez zvýšenia 
VOT); okolo nádoru dúhovka je 
normálna 

 
b/iridocyklektómia 

- pri infiltrovaní dúhovkovo-
rohovkového uhla solitárnym 
nádorom (pri súčasnej 
preventívnej baráži 
diatermokoaguláciou) 

1. KONZERVATÍVNA  LIEČBA 
- ionizujúce žiarenie  

(brachyterapia β/γ žiaričom, príp. 
externá rádioterapia)  

1. KONZERVATÍVNA LIEČBA 
(zvlásť u jednookých pacientov) 

- foto/laserkoagulácia, 
- ionizujúce žiarenie, 
    *episklerálna brachyterapia β/γ 

žiaričom, 
    *externá rádioterapia, 

stereotaktická rádiochirurgia 
alebo protónové žiarenie 

Funkčná jednookosť: 
- v skupine I. a II. 

foto/laserkoagulácia 
 - v skupine III. a IV. 

Brachyterapia: 
ak je efektívna: choroidektómia 
ak nie je efektívna: enukleácia 

2. ENUKLEÁCIA 

- plošný rast nádoru, resp. 
multifokálny rozvoj 

Monokulus 

* iridektómia ak sú prítomné 
kritériá z bodu 1/a, 

* iridocyklektómia, ak nie sú 
prítomné kritériá z bodu 1/a 

2. MIKROCHIRURGIA 
- iridocyklektómia + 

diatermokoagulačná baráž + 
brachyterapia β/γ žiaričom 

2. MIKROCHIRURGIA 
 - choroidektómia (blokexcízia, 

príp. po predchádzajúcej baráži 
laserom) 

3. ENUKLEÁCIA 
- elevácia viac ako 4 mm a súčasne  

   *diameter zasahujúci viac ako 
1/5 obvodu bulbu, 

   *infiltrácia hlavy zrak. nervu 
alebo corpus ciliare, 

- príznaky prerastania na povrch 
skléry 

3. ENUKLEÁCIA 
 - elevácia viac ako 4 mm a 

diameter zasahujúci viac ako 1/5 
obvodu bulbu, 

 - pri uvedených rozmeroch súčasne 
infiltrácia aj vráskovca a/alebo 
prerastanie do hlavy zrakového 
nervu 

 

 

Tab. 7 Rozdiely medzi laserovou fotokoaguláciou a infračervenou termoterapiou – TTT (upravené podľa 
Strmeň, 1999) 

 

 
Laserová fotokoagulácia Infračerv. termokoagulácia 

Priemer zásahu 50 - 500 µm 3,0 - 4,5 – 6 mm a viac 

Vlnová dĺžka argón, kryptón infračervená (810 nm) 

Trvanie zlomky sekundy 1 minúta a viac 

Hĺbka nekrózy v tumore do 1 mm 3,0 – 4,5 mm 

Patofyziológia Zvýšenie teploty nad 65oC 
spôsobuje priamu nekrózu 
koaguláciou v povrchových 
vrstvách parenchýmu tumoru 

Subkoagulácia teplotou 45oC až 60oC 
navodí ischemickú nekrózu zapríčinenú 
komplexnejším účinkom. 
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4.1 Postupy liečby s otvorením fibrózneho obalu oka 

 

 Modernými mikrochirurgickými operáciami možno resekciou odstrániť novotvar po 

otvorení fibrózneho obalu oka. Osobitný mikrochirurgický postup je nutný pri lokalizácii 

MMU v prednej uvey a osobitný v zadnej uvey. 

Pri MMU lokalizovanom v dúhovke sa v minulosti indikovala skorá enukleácia 

postihnutého bulbu, dnes sa odporúča zdržanlivejší prístup. Pravidelné kontroly pacienta, 

pozorovanie podozrivých pigmentových lézií a dobrá fotodokumentácia sú najdôležitejšie 

opatrenia. Ak už nie je pochybnosť o progresívnom raste tumoru, pristúpi sa k 

mikrochirurgickej operácii. Podľa miesta presnej lokalizácie nádoru sa realizuje: 

a/ iridektómia - pri tumoroch, ktoré sú lokalizované výlučne v dúhovke  

b/ iridotrabekulektómia - ak tumor prerastá aj do dúhovkovo-rohovkového uhla  

c/ iridocyklektómia - ak tumor prerastá do corpus ciliare, alebo vychádza z corpus ciliare a 

infiltruje dúhovkovo-rohovkový uhol, príp. aj dúhovku.  

 Enukleácia pri nádoroch dúhovky sa indikuje len zriedkavo len ak je dokumentovaný 

rast melanómu, ktorý zaberá viac ako polovicu plochy dúhovky; a ak sa vyvinie sekundárny 

glaukóm, ktorý nie je možné medikamentózne zvládnuť a pri každom tumore na slepom oku.  

 MMU lokalizovaný vo vráskovci (corpus ciliare) pri snahe zachovať bulbus, resp. aj 

zrakové funkcie, vyžaduje z chirurgického hľadiska v šesťdesiatych rokoch uvedenú 

iridocyklektómiu, resp. cyklektómiu. Operácia sa zvyčajne kompletizuje lokálnou aplikáciou 

brachyterapie.  

Správy o odstránení melanómu choroidey existujú už z 20. rokov 20. storočia, ale až 

práce Peymana a Appleho v sedemdesiatych rokoch tvoria základ pre súčasný chirurgický 

prístup k tomuto problému. Všeobecné kritériá pre chirurgickú excíziu MMU v choroidei: 

1. základný diameter vzadu lokalizovaného tumoru nemá presahovať 10 mm, 

2. prítomná exudatívna amócia by nemala zasahovať viac ako tretinu fundu, 

3. nádor má byť vzdialený najmenej 3 mm od okraja terča zrakového nervu, 

4. optické médiá oka majú byť číre, 

5. nie sú prítomné príznaky metastáz,  

6. pacient môže byť operovaný v celkovej anestéze, 

7. základný diameter vpredu lokalizovaného nádoru nepresahuje 12 mm. 

Technika mikrochirurgickej tzv. blokexcízie MMU choroidektómiou sa predložila v 

osemdesiatych rokoch  resp. lamelárna sklerektómia s choroidektómiou a vitrektómiou a 

expanzívnym plynom. Paliatívnu aplikáciu ionizujúceho žiarenia pred enukleáciou niektorí 
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autori odmietajú vzhľadom na nálezy aktívnych melanocytov v enukleovaných bulboch po 

tejto terapii. Iní autori z veľkých oftalmo-onkologických centier (Shields – Philadelphia, 

Spojené štáty americké, Hungerford – Londýn, Veľká Británia, Lommatzsch – Lipsko, 

Nemecko) toto varovanie považujú za neopodstatnené. Niektoré centrá (Liverpool, Veľká 

Británia) využívajú počas operácie uvedenie pacienta do celkovej peroperačnej hypotónie a 

hypotermie. 

V snahe úplne deštruovať nádor vo vnútri oka sa indikujú kombinované postupy. Ich 

cieľom je zvýšenie miery a lokálnej regresie tumoru a súčasne zníženie možnosti lokálnej 

recidívy MMU. V klinickej praxi sa často využívajú tieto kombinácie: 

• episklerálne fixovaný žiarič + laserkoagulácia, transpupilárna termoterapia 

(infračerveným diódovým laserom); 

• episklerálne fixovaný žiarič + hypertermia; 

• mikrochirurgia (iridocyklektómia, blokexcízia) + episklerálne fixovaný β žiarič (na 

záver operácie); 

• kombinovaná parciálna lamelárna sklerouvektómia s pars plana vitrektómiou s 

tamponádou plynom a silikónovým olejom. 

Transsklerálna resekcia sa využíva u choroidálnych melanómov a melanómov 

vychádzajúcich z corpus ciliare a prednej časti choroidey, je technicky náročná, vyžaduje 

hypotenzívnu anestéziu a zníženie systolického tlaku na 44 mmHg. Pri recidíve je vždy 

dôležitá adjuvatná rádioterapia. 

Transretinálna endoresekcia je využiteľná najmä u malých, juxtapapilárne uložených 

melanómov. 

Ak je operácia úspešná, môžeme predpokladať uspokojivú zrakovú ostrosť, ak je 

tumor vzdialený aspoň 3mm od fovey. Kontraindikácie endoresekcie sú tumory veľké, majú 

viac ako 15 mm rozmer bázy, maximálna elevácia presahuje 5,5 mm, zadný okraj je menej 

ako 1 mm do terča zrakového nervu, ak tumory presahujú viac ako tretinu ciliárneho telesa, 

zasahujú do dúhovky alebo komorového uhla, ak sú prítomné trhliny v sietnice a u tumorov s 

extraokulárnou propagáciou.  

Endoresekcia – operačný postup sa realizuje cestou pars plana vitrektómie, ďalej sa 

pokračuje retinotómiou nad alebo periférne od tumoru, hemostáza sa dosahuje zvýšením VOT 

alebo hypotenzívnou anestézou. Ak je možné urobiť choroidálnu incíziu v okolí tumoru, 

pokračuje sa v endoresekcii tumoru vitrektómom. Operácia sa doplní endodiatermiou 

krvácaní a reziduálneho tumoru na sklére, ďalej sa doplní endolaser v okolí kolobómu na 

dosiahnutie adhézie a zničenie reziduálneho tumoru v sklére. Dutina sklovca sa vyplní na 
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niekoľko týždňov (12 a viac) silikónovým olejom, prípadne aj trvale. Doporučuje sa 

kauterizácia inštrumentov pred vybratím z oka a doplnenie kryokoagulácie v okolí 

sklerotómií. Na elimináciu rozsevu nádorových buniek a rizika lokálnej recidívy sa ako 

adjuvantná liečba používa brachyterapia, niektorí autori aplikujú stereotaktickú rádioterapiu 

alebo urýchlené protóny ešte pred endoresekciou prípadne ako doplnkovú rádioterapiu po 

zákroku. 

Pacient sa sleduje, podrobne sa vyšetrujú najmä okraje kolobómu najmä u pacientov s 

inkompletnou excíziou je možná recidíva, je aj riziko peroperačného rozsevu vitálnych 

nádorových buniek v iných častiach oka. Ojedinele sa vyskytli aj prípady systémovej 

diseminácie tumoru počas endoresekcie alebo postoperačne z reziduálneho tumoru. Dlhodobe 

je diskutovaná “neoadjuvantná” iradiácia pred endoresekciou,  doporučuje sa predoperačná 

iradiácia za účelom “devitalizácie” tumoru – obr. 46. 

V závislosti od lokalizácie tumoru endoresekcia môže ovplyvniť zachovanie centrálnej 

zrakovej ostrosti. Predoperačná rádioterapia ovplyvní časť zorného poľa vznikom neuropatie. 

Je indikovaná u tumorov s progresiou rastu po predchádzajúcej neúspešnej rádioterapii. 

Pooperačné komplikácie, ako katarakta, zvýšenie vnútroočného tlaku je dôležité monitorovať 

a včas riešiť. 

 

 
Obr. 46 Postup pri pars plana vitrektómii a endoresekcii tumoru; upravené (podľa Yanoff, 2008) 
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Systémová liečba 

Celková liečba pacientov s uveálnym melanómom (napríklad liečba interferónom alfa) 

sa v liečbe pacientov po enukleácii pre uveálny melanóm alebo po ožiarení (či už 

brachyterapiou alebo z externého zdroja) neuplatňuje.  

V rámci MMU doposiaľ neboli presne identifikované gény zodpovedajúce za jeho 

vznik, pokrok sa dosiahol zatiaľ pri hľadaní potenciálnych cieľov liečby súvisiacich s 

apoptózou, proliferáciou, inváziou, metastázami a angiogenézou. 

 

4.2 Radikálne postupy liečby 

 

 Súčasný stav poznatkov poukazuje na skutočnosť, že pri MMU značne veľkých 

rozmerov a rozvíjajúcich sa v určitých lokalizáciach sa musí pristúpiť k enukleácii bulbu. 

Pritom sa musí zohľadniť aj vek a stav druhého oka pacienta. 

 

Enukleácia  

Základným postupom radikálnej liečby ostáva stále enukleácia bulbu.  

Pri enukleácii je nutné odstrániť aj maximálne možný dlhý úsek zrakového nervu, aby 

sa predišlo možnému rozsevu buniek MMU následkom manipulácie s bulbom počas operácie. 

Dôležité je, aby sa pri enukleácii postupovalo maximálne šetrným spôsobom – tzv „no-touch" 

technikou, obmedzením mechanickej manipulácie sa môže zabrániť rozsevu buniek MMU, 

ktoré sa už dostali do „cievnych priestorov" v stróme nádoru. Novšie techniky preferujú 

techniku „no-touch“ prístupu peroperačným zvýšením vnútroočného tlaku počas enukleácie 

pomocou instilácie expanzného plynu (CF4, C2F6, C3F8) do dutiny sklovca cestou 30-gauge 

ihly cez pars plana. Po enukleácii sa aplikuje po prehojení individuálna protéza do 

spojovkového vaku – obr. 47. 

 

Exenterácia orbity 

V prípade zistenia, že nádor spôsobil perforáciu skléry nádorom, resp. nastala 

infiltrácia tkanivových štruktúr orbity počas enukleácie bulbu, treba pokračovať v postupe 

operácie so súčasným uskutočnením exenterácie orbity.  

Pri klinickom zistení prerastania MMU do retrobulbárneho priestoru (3. klinické 

štádium) sa musí zvážiť aj radikálny postup s exenteráciou orbity a samozrejme, odstráni sa aj 

postihnutý bulbus. 
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Exenterácia orbity sa indikuje aj pri zistení nekrotického MMU, spojeného s 

periokulárnou zápalovou reakciou, pre možnosť difúzneho prenikania nádorových buniek do 

orbity.  

Radikálny operačný postup však znamená vlastne nielen stratu zraku, ale aj mutilujúci 

zásah do tvárovej časti a následkom sú výrazné sociálne aj psychologické problémy. 

Kozmetické epitetické riešenie prostredníctvo silikónovej individuálne vyrobenej epitézy 

umožní pacientovi aspoň čiastočne návrat do spoločenského života – obr. 52. 

 

A)  
 

B)  
 

C)  
 

D)  
 

Obr. 47 Spojovkový vak pacientky po enukleácii pravého bulbu (A, B); Vkladanie individuálne protézky 
do spojovkového vaku vpravo (C); Individuálna protéza vložená do spojovkového vaku (D), (foto 
- A. Furdová) 
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EXENTERÁCIA - Kazuistika 

 
- Pacient odoslaný na ambulanciu na operáciu matúrnej katarakty. V minulosti nemal 
ťažkosti s okom, postupne mal hmlisté videnie až prestal vidieť, bolesti nemal. Vyšetreniami 
zistený vnútroočný nádor –obr. 48, 49. 

 

 
Obr. 48 Obraz predného segmentu oka (vľavo) pri prvom vyšetrení na klinike v r. 2007 (totálne matúrna 

katarakta a krvácanie do prednej očnej komory), ultrazvukový obraz (vpravo) pri prvom 
vyšetrení - zistený vnútroočný tumor eleváciou viac ako 12 mm (spracované podľa Furdová, 
2011) 

 

 
Obr. 49 CT (vľavo) a MRI (vpravo) obraz orbity s vnútroočným nádorom (červená šípka) a 

retrobulbárnym prerastaním (čierna šípka), (spracované podľa Furdová, 2011) 
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Obr. 50 Makrofoto po enukleácii a exenterácii orbity (vľavo) – na reze (vpravo) vidíme vnútroočný 

malígny melanóm v štádiu T3 s retrobulbárnym prerastaním; retrobulbárna časť malígneho 
melanómu (červená šípka) je výrazne pigmentovaná, objem bol 1,5x väčší ako objem pôvodného 
vnútroočného nádoru (čierna šípka), (spracované podľa Furdová, 2011) 

 

 
Obr. 51 Klinický stav pacienta 1 mesiac po exenterácii (vľavo) a jeden rok po exenterácii (v r. 2008) už 

s relapsom ochorenia (vpravo) – v hrote očnice a nasálne už vidíme solídne metastatické noduly 
melanómu (spracované podľa Furdová, 2011) 
 
Po exenterácii očnice pacient dostal individuálne zhotovenú epitézu – obr. 52. 
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A)  
 

B)  
 

C)  
 

D)  
 

Obr. 52 Stav po exenterácii pravej očnice (A); pacient s naloženou epitézou do dutiny očnice po 
exenterácii (B, C); epitéza po vybratí z dutiny očnice (D), (spracované podľa Furdová, 2011) 
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Pacient po exenterácii očnice s individuálne zhotovenou epitézou – obr. 53. 
 
 

 
 

 
 

 
 

Obr. 53 Pacient po exenterácii ľavej očnice s rámom okuliarov bez naloženej epitézy pred prehojením 
dutiny (hore), po prehojení dutiny (v strede) a s naloženou silikónovou epitézou (dolu), (foto - A. 
Furdová)  
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5 IONIZUJÚCE ŽIARENIE V LIEČBE UVEÁLNEHO MELANÓMU 

 

 Ionizujúce žiarenie definujeme ako elektromagnetické žiarenie, ktoré je schopné 

svojím pôsobením vytvoriť ióny – pôvodne neutrálny atóm sa odštiepením jedného alebo 

viacerých valenčných elektrónov stáva kladne nabitá častica. Každé elektromagnetické 

žiarenie je charakteristické svojou energiou E, alebo vlnovou dĺžkou λ, ktorá je určená 

pomerom frekvencie f a rýchlosťou svetla c : 

 

h = 6,63.10-34 J.s (Planckova konštanta). Ak je energia žiarenia prenesená na elektróny 

atómového obalu malá, dochádza ku excitácii atómu – prechodu elektrónov z nižšej 

energetickej hladiny na vyššiu. Po istom čase dochádza za normálnych podmienok ku spätnej 

deexitácii. V prípade, že energia je dostatočná, dochádza ku ionizácii, poškodeniu atómovej 

štruktúry absorbujúcej látky. Ionizované alebo excitované častice sa môžu vrátiť do 

pôvodného stavu, alebo môžu produkovať zmeny vyvolávajúce vznik ďalších voľných 

radikálov a fragmentov. Podľa zdroja ionizácie rozoznávame priamo a nepriamo ionizujúce 

žiarenie. Priama ionizácia prebieha, ak žiarenie primárne spôsobuje deštrukciu atómovej 

štruktúry absorbujúceho média, ako je to v prípade α-, β-, protónového žiarenia. Ionizácia 

vznikajúca nepriamo je spôsobená sekundárne emitovanými elektrónmi, ktoré získavajú 

energiu nosných častíc, ktoré potom pôsobia analogicky ako primárne ionizované častice. 

Nepriame ionizujúce žiarenie nemá vlastný náboj, je to napríklad röntgenové alebo γ – 

žiarenie. 

 Interakcia ionizujúceho žiarenia s látkou je vo všeobecnosti spojená s absorpciou a 

rozptylom v prostredí. Pohlcovanie žiarenia vyplýva z rozšírenia Lambert – Beerovho zákona, 

ktorý popisuje zmenu hustoty prúdu J od začiatočnej hodnoty hustoty prúdu J0 v závislosti od 

prostredia (µ – lineárny súčiniteľ zoslabenia absorpciou a rozptylom) a vzdialenosti od zdroja 

(d – hrúbka absorbujúcej vrstvy): 

 

 Tento vzťah platí pre úzky prúd žiarenia s dobrou geometriou, skutočne prebiehajúce 

procesy ovplyvňujúce zoslabenie intenzity žiarenia prebiehajú komplexne vo vzájomnom 

prepojení a je ťažké zhodnotiť jednotlivé zložky oslabenia. 

 Interakcia žiarenia súvisí s vlastnosťami žiarenia (energia, vlnová dĺžka, nosič) a 

vlastnosťami absorbujúcej látky (atómové číslo, hustota). Atómové číslo absorbujúcej látky a 

energia žiarenia rozhoduje, či bude fotónový zväzok interagovať s celým atómom, jadrom 
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atómu alebo orbitálnymi elektrónmi. Interakcie s jadrom atómu môžu byť fotón – jadrové 

interakcie, alebo môže ísť o interakciu medzi fotónom a elektrostatickým poľom jadra 

(produkcia párov). Pri interakcii fotónov s orbitálnymi elektrónmi atómu rozlišujeme (i) slabo 

viazané elektróny (Thomsonov rozptyl, Comptonov rozptyl, produkcia tripletov) alebo (ii) 

silne viazané elektróny (fotoelektrický jav). Výsledkom interakcie môže byť celkové 

absorbovanie fotónu alebo rozptyl fotónu. Najčastejšie fotóny odovzdávajú svoju energiu 3 

hlavnými procesmi: Comptonov rozptyl, fotoelektrický jav a produkcia párov. Comptonov 

rozptyl prebieha pri interakcii fotónu so slabo viazanými orbitálnymi elektrónmi. Počiatočný 

fotón stráca len časť svojej energie a je odrazený v určitom uhle. Orbitálny elektrón ( = 

Comptonov elektrón) je fotónom vyrazený z atómu s kinetickou energiou rovnou rozdielu 

energií počiatočného a odrazeného fotónu. 

 Fotoelektrický jav je interakcia vstupného fotónu s vnútornými elektrónmi atómu, pri 

ktorom odovzdá fotón celú svoju energiu a zaniká. Orbitálny elektrón (= fotoelektrón) získava 

kinetickú energiu pôvodného fotónu menšiu o väzobnú energiu. Vypudený fotoelektrón 

zanecháva voľné miesto v orbitáli atómu, ktoré je následne zaplnené ďalším elektrónom 

sprevádzaným emisiou charakteristického röntgenového žiarenia. Proces zapĺňania voľných 

miest a emisie sekundárneho žiarenie trvá až do zaplnenia posledného orbitálneho miesta 

voľným elektrónom. Produkcia párov prebieha pri interakcii počiatočného fotónu s 

elektrostatickým poľom jadra za podmienky energie fotónu väčšej ako 1,022 MeV. Fotón pri 

interakcii zmizne a vytvorí sa pár elektrón – pozitrón (e- - e+). Elektrón nemá rovnakú 

energiu ako pozitrón, ďalej reaguje v materiáli. Pozitrón spomaľuje veľmi rýchlo, anihiluje s 

iným voľným elektrónom za vzniku 2 fotónov s energiami 0,511 MeV, ktoré letia v opačnom 

smere. 

 

5.1 Efekty ionizujúceho žiarenia na biologický systém 

 

Ožiarenie biologického systému prebieha v nadväzujúcich procesoch: 

1. Fyzikálne štádium: prebieha absorbcia ionizačného žiarenia tkanivom (excitácia, primárna 

a sekundárna ionizácia), odhadovaný čas existencie stavov 10-17 – 10-13 s. Pre 1 Gy 

absorbovanej dávky prebieha 105 ionizácií v bunke priemeru 10 µm. 

2. Chemické štádium: primárne produkty ionizácie vstupujú do ďalších sekundárnych reakcií, 

vznikajú reaktívne voľné radikály. Prebieha disociácia molekúl, vnútorná konverzia, 

prenos náboja, intermolekulárny prenos energie. Zároveň začínajú prebiehať kompenzačné 

mechanizmy regulujúce stabilitu chemických zmien v biologicky dôležitých molekulách, 
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ktoré konkurujú prebiehajúcim deštrukčným mechanizmom. Úspešnosť sekundárnych 

reakcií ovplyvňuje aj koncentrácia kyslíka v tkanive. 

3. Biologické štádium: pôsobením reaktívnych produktov vznikajú zmeny vo väzbách 

biologicky dôležitých molekúl, najčastejšie dochádza ku poškodeniu DNA (jednoduché 

zlomy, dvojzlomy, chromozómové aberácie).  

4. Klinické štádium: zmeny na molekulovej úrovni v životne dôležitých látkach navodzujú 

zmeny na úrovni buniek, tkanív a orgánov sa môžu prejaviť klinicky (regresia tumoru, 

indukcia rakoviny, alebo fibróza tkaniva). Od veľkosti radiačnej dávky závisí biologické 

poškodenie a aj čas, kedy sa prejaví – od niekoľkých minút po ožiarení alebo až po 

niekoľkých rokoch. 

 

5.2 Produkcia ionizujúceho žiarenia 

 

Zdroje žiarenia využívajúce sa v klinickej praxi na rádioterapiu môžeme rozdeliť: 

  podľa povahy vytvoreného žiarenia: 

  - časticové – korpuskulárne (protóny, elektróny, ióny hélia a i.), 

  - elektromagnetické žiarenie (fotónové s rôznymi energiami). 

  podľa výroby: 

  - zdroje žiarenia gama - rádioaktívny rozpad rádionuklidov 60Co a i., 

  - urýchľovače častíc 

    cyklotrón, 

    betatrón, 

    synchrotrón, 

    lineárny urýchľovač. 

  podľa umiestenia: 

  - ožarovanie z vonkajšieho zdroja (externá radioterapia ), 

  - vnútorné ožarovanie (brachyterapia , nukleárna medicína). 

 Z klinických skúseností je známe, že pôvodne všetky postupy a pokusy s aplikovaním 

konvenčného Rtg žiarenia sa ukázali málo efektívne pre nízku rádiosenzitivitu buniek MMU. 

Melanómy uvey sa líšia od melanómov kože nielen rádiosenzitivitou, ale aj biologickými 

vlastnosťami. Potrebné vysoké dávky žiarenia vedú, vzhľadom na vysokú rádiosenzibilitu 

štruktúr bulbu, ku komplikáciam z ožiarenia, najmä cievneho systému sietnice, cievovky a 

terča zrakového nervu, ako aj rohovky a šošovky.  
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5.3 Brachyterapia 

 

Pri lokálnej aplikácii ionizujúceho žiarenia – brachyterapii sa používajú β a γ (X) 

žiariče uzavreté v špeciálnych aplikátoroch. Prvým, ktorý liečil melanóm choroidey 

radónovými platňami a spozoroval zmenšenie lézie na štvrtinu bol už Foster Moore v r. 1930. 

Pôvodne v r. 1929 Stallard navrhol brachyterapiu s γ žiaričom kobalt-60 (60Co). Stallard v r. 

1966 uvádza pozoruhodné úspechy dosiahnuté ním vyvinutým aplikátorom 60Co. Keď sa u 

časti pacientov po niekoľkých rokoch objavili ťažké postradiačné zmeny, počiatočný 

entuziazmus nahradila skepsa.  

Neskôr na obmedzenie vysokého počtu rádiogenných komplikácií odporučili v 

európských podmienkach Lommatzsch a Vollmar episklerálne fixované beta žiariče rutenium-

106 (106Ru/106Rh). Aktivita kolíše od 20 - 40 MBq (0,5 - 1 mCi), čo zodpovedá 0,5 Gy/h (500 

rad/h). Efektivita smerom do tumoru pri β žiaričoch je maximálne do 6 mm od povrchu 

skléry. Optimálna doba aplikácie tohto typu žiariča je 7 - 14 dní, s celkovou dávkou 8 000 až 

11 000 rad (80,0 až 110,0 Gy) na vrchol tumoru – obr. 54. 

 

 
Obr. 54 Episklerálne žiariče 106Ru/106Rh - kompletná sada (foto - archív Kliniky oftalmológie LF UK a 

UN) 
 

V súčasnosti existuje množstvo modifikácií, resp. tvarov prispôsobených napr. pre 

prípad lokalizácie tumoru v priestore ekvátoru, blízkosti zrakového nervu, v oblasti predného 

segmentu bulbu a rôznych veľkostí. Aplikátory sa po odpreparovaní spojovky fixujú v 

zodpovedajúcom kvadrante suturami cez ušká puzdra na povrch skléry nad miesto lokalizácie 

MMU v choroidei či v corpus ciliare alebo v dúhovke, prekrývajú pritom aj časť rohovky. Pri 

výbere aplikátora na efektívnu liečbu MMU musí byť splnená požiadavka, že jeho okraj musí 

aspoň o 1 mm presahovať rozsah (okraj) nádoru.  



 

Lokalizácia tumoru sa počas operácie môže upresniť peroperačnou 3D 

ultrasonografiou, po operácii Rtg snímkou

 

Obr. 55 Rtg snímka s episklerálnym žiaričom in situ. Priložená schéma špecifikuje lokalizáciu (
archív Kliniky oftalmológie LF UK a UN)
 

Iné typy aplikátorov sú žiariče 

- 20 mCi, polčas rozpadu je 60 dní, obsahujú energi

dochádza k minimálnemu poškodeniu okolia. V USA sa používa aj rádioaktívny izotop 

– pozri tab. 8, 9.  

Pri aplikácii brachyterapii je dôležité zohľadniť, či ide o stredné alebo veľké nádory 

choroidey. Špecifickým problémom sú nádory v blíz

 

Tab. 8 Rádioaktívne izotopy aplikované v liečbe episklerálnymi nosičmi pri brachyterapii 
kol., 1995) 

 

Rádioaktívny izotop 

     60Co 

     125I 

     106Ru 

     103Pd 
 

Pri aplikácii brachyterapie 

komplikácií:  

1. včasných - chronický zápalový proces (až pseudoendoftalmitída), odlúčenie sietnice a 

krvácanie do sklovca ako následok nekrózy tumoru; 

2. neskorých - radiačná reti

skléry, sekundárny (neovaskulárny) glaukóm, keratitis superficialis punctata. 

Lokalizácia tumoru sa počas operácie môže upresniť peroperačnou 3D 

ultrasonografiou, po operácii Rtg snímkou – obr. 55.  

 
álnym žiaričom in situ. Priložená schéma špecifikuje lokalizáciu (

archív Kliniky oftalmológie LF UK a UN) 

Iné typy aplikátorov sú žiariče 125I (γ, resp. X žiarič), pričom každý žiarič obsahuje 0,5 

20 mCi, polčas rozpadu je 60 dní, obsahujú energiu 0,028 - 0,035 MeV. Pri tejto liečbe 

dochádza k minimálnemu poškodeniu okolia. V USA sa používa aj rádioaktívny izotop 

Pri aplikácii brachyterapii je dôležité zohľadniť, či ide o stredné alebo veľké nádory 

problémom sú nádory v blízkosti terča zrakového nervu. 

Rádioaktívne izotopy aplikované v liečbe episklerálnymi nosičmi pri brachyterapii 

Energia (+ typ žiarenia)   Polčas rozpadu

1,2 MeV       (X)      5 rokov 

28 KeV         (X)      60 dní 

3,5 MeV        (β)      366 dní 

21 KeV         (X)      17 dní 

Pri aplikácii brachyterapie β žiarením treba brať do úvahy možnosť výskytu 

chronický zápalový proces (až pseudoendoftalmitída), odlúčenie sietnice a 

krvácanie do sklovca ako následok nekrózy tumoru;  

radiačná retinopatia, katarakta a neuropatia zrakového nervu, nekróza 

skléry, sekundárny (neovaskulárny) glaukóm, keratitis superficialis punctata. 
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Lokalizácia tumoru sa počas operácie môže upresniť peroperačnou 3D 

álnym žiaričom in situ. Priložená schéma špecifikuje lokalizáciu (foto - 

žiarič), pričom každý žiarič obsahuje 0,5 

0,035 MeV. Pri tejto liečbe 

dochádza k minimálnemu poškodeniu okolia. V USA sa používa aj rádioaktívny izotop 103Pd 

Pri aplikácii brachyterapii je dôležité zohľadniť, či ide o stredné alebo veľké nádory 

.  

Rádioaktívne izotopy aplikované v liečbe episklerálnymi nosičmi pri brachyterapii (podľa Elner a 

Polčas rozpadu 

žiarením treba brať do úvahy možnosť výskytu 

chronický zápalový proces (až pseudoendoftalmitída), odlúčenie sietnice a 

nopatia, katarakta a neuropatia zrakového nervu, nekróza 

skléry, sekundárny (neovaskulárny) glaukóm, keratitis superficialis punctata.  
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Tab. 9 Súhrn indikácií brachyterapie MMU (upravené podľa COMS, 2001) 
 

Skupina + 

charakter 

MMU 

Rozmer Elevácia 

Štádium 

TNM Indikovaná liečba 

1. 

malý 

do 2 PD 

(10 mm a menej) 

do + 2 D 

(6 mm a menej) 

T1/N0/M0 Foto/laser 
106Ru 

2. 

stredný 

2-5 PD 

(viac ako 10 mm, 

menej ako15 mm) 

do + 6 D 

(viac ako 6 mm, 

menej ako 15 mm) 

T2/N0/M0 
 

106Ru 

3. 

 

veľký 

 

4. 

väčší ako v 2. skupine, ale periféria 

MMU je ohraničená 

T3/N0/M0 
125I 

viac ako 15 mm viac ako 5 mm  
Urýchlené 

protóny 
ako v 2. skupine, ale periféria 

MMU je ohraničená 

 

  

Dispenzárne sledovanie po lokálnej brachyterapii sa odporúča 1, 3, 6 a 12 mesiacov po 

ožiarení, potom dvakrát ročne; a 4 roky po liečbe raz ročne, resp. do konca života. Posúdenie 

dynamiky poradiačných zmien nádoru umožní dokumentácia nálezov na očnom pozadí – obr. 

56. 

 

 
Obr. 56 Očné pozadie pacienta 10 rokov po ožiarení aplikátorom 106Ru (kamera WILD, foto - A. Furdová) 
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6 LINEÁRNY URÝCHĽOVAČ V LIEČBE UVEÁLNEHO MELANÓMU 

 

 Prístroje využívané v externej radiačnej terapii produkujú ionizačné žiarenie 

rádioaktívnym rozpadom nestabilných nuklidov alebo elektronicky pomocou urýchľovania 

elektrónov alebo iných nabitých častíc. Hlavným účelom je vytvorenie intenzívneho zväzku 

ionizujúceho žiarenia so známymi a predpovedateľnými charakteristikami, ktorý môže byť 

fokusovaný na cieľové štruktúry v určitej vzdialenosti (obvykle 1 m). V minulosti 

preferovaná terapia rádionuklidom 60Co je v súčasnosti nahradená využívaním lineárnych 

urýchľovačov (LINAC), ktoré produkujú vysokoenergetické žiarenie. Základnými 

komponentmi každého takéhoto zariadenia sú zdroj žiarenia, urýchľovacia zložka, kolimačný 

systém umožňujúci formovanie smeru a tvaru zväzku, komponenty zaručujúce radiačnú 

ochranu, kontrolný systém, rotačný systém na zmenu smeru zväzku. Všetky komponenty sú 

skonštruované vzhľadom na izocentrickú geometriu. V LINACu, sú urýchľované elektróny. 

Výsledkom je prúd elektrónov, alebo ak sú tieto zastavené terčíkom, dochádza ku vzniku 

tvrdého brzdného žiarenia. Lineárne urýchľovače sú všestranné zariadenia s fotónovým alebo 

elektrónovým módom, nastaviteľnými viacerými energiami a počítačovou kontrolou. 

 Zdrojom elektrónov je žeravé volfrámové vlákno, ktorého teplota určuje počet 

injektovaných elektrónov. Následne vyletujú elektróny do samotnej urýchľovacej štruktúry. 

Urýchlenie elektrónov na požadovanú rýchlosť je umožnené pôsobením mikrovlnného 

žiarenia produkované vysokofrekvenčným systémom, pozostávajúcich zo zdroja 

rádiofrekvenčného (RF) žiarenia a pulzného modulátora. Generátorom urýchľovacieho RF 

poľa je magnetrón, alebo klystrón, s napätím do 40 kV. Oba typy využívajú termickú emisiu 

elektrónov zo žeravej katódy a urýchľujú ich smerom k anóde pomocou pulzného 

elektrostatického poľa. Samotný urýchľovací vlnovod je vyplnený vákuom, alebo plynom, 

obvykle kruhového prierezu, slúži na prenos mikrovlnného poľa. Najjednoduchšia schéma 

vlnovodu je uniformného cylindrického tvaru, v ktorom sú pridané kruhové prekážky s 

kruhovým otvorom uprostred uložené v rovnakých vzdialenostiach pozdĺž celého vlnovodu. 

Tieto disky rozdeľujú vlnovod na sériu cylindrických dutín. Vytvorené dutiny slúžia na 

distribúciu mikrovlnného poľa medzi susednými dutinami. Existujú 2 hlavné spôsoby 

urýchlenia častíc: 

- LINAC so stojatou vlnou (SIEMENS, VARIAN), 

- LINAC s postupnou vlnou (ELEKTA). 

 Pri urýchľovaní postupnou vlnou s určitou frekvenciou a rýchlosťou, musí byť 

splnený predpoklad o rovnakej rýchlosti vletujúcich elektrónov s nosnou vlnou. Tieto budú 
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pod vplyvom zrýchľujúcej nosnej vlny, čím je možné korigovať ich smer a tvorbu lúča. 

Obdobne funguje urýchlenie elektrónov aj v prípade vytvorenia stojatej vlny, ktoré je vo 

všeobecnosti efektívnejšie, vlnovod môže mať kratšiu dĺžku. Vo vlnovode s tvorenou stojatou 

vlnou musia byť navyše pridané komponenty, na ktorých sa stojatá vlna odráža a tvorí. 

 V súčasnosti sa vo väčšine inštalovaných lineárnych urýchľovačov využíva systém 

urýchlenia na báze stojatej vlny, ktorý je stabilnejší v porovnaní so systémom využívajúcim 

postupnú vlnu. 

 Cesta elektrónov cez urýchľovaciu štruktúru je ďalej regulovaná pôsobením zostavami 

magnetov, ktoré upravujú kolísanie smeru a veľkosť priemeru elektrónového zväzku. Celý 

systém je chladený vodou. Elektróny vyletujúce z urýchľovacej štruktúry sú ďalej 

vychyľované sústavou ďalších tvarovaných elektromagnetov, ktoré menia smer elektrónového 

lúča o 270° do osi izocentra a fokusujú ho na priemer 1 mm. Po vychýlení elektrónový 

zväzok môže byť ďalej vyvedený z urýchľovača, alebo v prípade pre získanie fotónového 

žiarenia dopadá na volfrámový terčík, kde sú elektróny zabrzdené a ich energia je premieňaná 

na brzdné fotónové žiarenie. Vysokoenergetické fotóny sú vyžiarené rôznymi smermi. 

Pomocou primárneho kolimátora je docielené vymedzenie lúča kužeľového tvaru a 

obmedzenie únikov spôsobených odrazeným žiarením. Sekundárny kolimátor dovoľuje 

definovanie veľkosti a tvaru radiačného poľa (maximálnej veľkosti 40x40 cm2). Tvar môže 

byť definovaný ako pravidelný pri jednoduchom hranatom kolimátore alebo nepravidelný, ak 

je využívaná navyše technológia mnoholamelového kolimátora (MLC - multileaf collimator), 

ktorý je počítačovo riadený. Pohybom viacerých úzkych lamiel je schopný podľa požiadaviek 

upraviť veľkosť a tvar ožiareného poľa. Medzi primárny a sekundárny kolimátor je vkladaný 

kužeľový homogenizačný filter zabezpečujúci rovnomernú distribúciu energií fotónov, čím je 

vytvorený uniformný fotónový lúč. V prípade prúdu elektrónov sa využívajú na produkciu 

uniformého poľa rozptylové fólie. Definitívny tvar a veľkosť lúča určuje ďalej prídavný 

kolimátor (tubus), do ktorého sú vkladané rôzne vložky pri elektrónovom zväzku. Pri 

fotónovom žiarení je pole možné tvarovať ešte statickými a dynamickými blokmi. Dávkové 

rozloženie je monitorované zabudovanými ionizačnými komorami, pomocou ktorých v 

spojení s počítačovým systémom možno overovať a riadiť parametre ožarovacieho zväzku, 

včítane zastavenia liečby po dosiahnutí plánovanej dávky. 

 V klinickej praxi sú delené lineárne urýchľovače podľa maximálne dosiahnuteľné 

energie žiarenia na malé (energie do 10 MeV) a veľké (energie do 25 MeV). Veľké 

urýchľovače sa konštruujú v duálnom móde, napr. s možnosťou voľby energie fotónového 

žiarenia 6 alebo 18 MeV, alebo ak ide o módy s použitím elektrónov je možné zvoliť si z 
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viacerých energetických hodnôt (napr. 6, 9, 12, 16 alebo 20 MeV). Na Onkologickom ústave 

sv. Alžbety v Bratislave sa pri stereotaktickej rádiochirurgii využíva najčastejšie 

vysokofrekvenčný lineárny urýchľovač CLINAC600CD od firmy VARIAN. 

 

6.1 Všeobecné princípy uplatňujúce sa pri plánovaní rádiochirurgického zákroku 

 

 Kvalita žiarenia je určená druhom, energiou a homogenitou žiarenia. Druh žiarenia 

najvýznamnejšie ovplyvňuje relatívnu biologickú účinnosť. Vo všeobecnosti je časticové 

žiarenie biologicky účinnejšie ako fotónové žiarenie. S energiou žiarenia súvisia procesy 

absorpcie a rozptylu v tkanive. Vo väčšine prípadov je pri ožarovaní potrebné dosiahnuť čo 

najhomogénnejšie pole. 

 Vzdialenosť od zdroja je volená podľa vlastností žiarenia, rôzne typy žiarenia majú 

rôznu hĺbkovú prenikavosť. Možnosti hĺbkového ožiarenia ohraničuje dávka na koži. Preto, 

aby boli parametre pri hĺbkovom ožiarení optimálne, je potrebné eliminovať mäkké žiarenie, 

ktoré je absorbované hlavne povrchovými ožiarenými tkanivami, čo je možné filtráciou 

pomocou špeciálnych filtrov. Je nutné zvoliť správnu vzdialenosť zdroja žiarenia a kože (SSD 

– Source-Skin Distance). Pri ožarovaní sa môže ožarovať aj zo vzdialenosti definovanej 

zdrojom a izocentrom (SAD – Source-Axis Distance), ktoré je väčšinou umiestnené v strede 

cieľového objemu. Dávka žiarenia klesá so štvorcom vzdialenosti. Percentuálna hĺbková 

dávka stúpa s energiou žiarenia, zvyšuje sa penetračná schopnosť zväzku a súčasne klesá 

povrchová dávka. 

 Ožarované pole je časť tkaniva, ktorým prechádza žiarenie do cieľového objemu, 

vymedzené geometriou zväzku. Geometria je pre každý druh žiarenia iná, je súčasne 

vymedzená aj prídavnými clonami, ktorými je možné čiastočne modifikovať tvar poľa. 

Ožiarené pole je zložené z tzv. oblasti build-up, v ktorej nadobúda žiarenie maximálny účinok 

a po dosiahnutí maxima je ďalej šírené v oblasti poklesu, tzv. fall-off. Pre každé žiarenie sú 

dané oblasti rôzne veľké, napríklad fotónové žiarenie má maximálnu dávku niekoľko 

centimetrov pod povrchom, pričom oblasť poklesu je pomerne veľká. V praxi je len málo 

prípadov, kedy sa ložisko nachádza presne v oblasti maximálnej dávky. Najčastejšie ide o 

cieľové objemy uložené v určitej hĺbke, v ktorej je už účinok dávky oslabený. Preto sa 

využíva technika superpozície, ktorá predpokladá aplikáciu techniky viacerých ožarovacích 

polí v statickom alebo pohybovom nastavení v zmysle pohybu gantry. Pohybové ožarovacie 

techniky využívajú ožarovanie z viacerých polí, pri ktorom sa zdroj žiarenia pohybuje okolo 

pacienta. Zdroj tvorí ožarovacie pole oblúkovým pohybom v definovanom uhle, vymedzeným 
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uhlom štartu a zastavenia, tzv. kyv. Táto schéma s využitím viacerých kyvov umožňuje 

dosiahnuť vysokú dávku sčítaním účinku viacerých zväzkov v cieľovom objeme a šetrí 

okolité tkanivá rozložením menšej dávky v rôznych smeroch pôsobenia v objeme. Pri 

rádiochirurgii sa uplatňuje dynamická technika ožiarenia pri meniacich sa polohách stola 

pacienta v pozdĺžnej osi, najčastejšie 6 a viac kyvov, čím dochádza k užšiemu opísaniu 

cieľového objemu terapeutickou izodózou. Navyše sa uplatňuje princíp izocentrického 

ožiarenia. Izocentrické ožarovanie je plánované pomocou počítačovej techniky. Pri tomto 

spôsobe sa ožaruje viacerými zväzkami, ktoré sú mierené do jedného bodu – izocentra. 

 Voľba druhu kolimačného systému ovplyvňuje celkový tvar ožiarenej oblasti. 

Tubusové kolimátory sú využívané v kombinácii s priamou metódou plánovania. 

Mnoholamelové kolimátory (MLC) sú zariadenia umožňujúce statické alebo dynamické 

tvarovanie profilu zväzku pohybom lamiel počas ožarovania. Pri SRCH sa využíva väčšinou 

mMLC (microMLC), typicky tvorené 20 až 80 lamelami usporiadanými v pároch. 

Najčastejšie sú využívané pri nepravidelne tvarovaných objemoch. V porovnaní s tubusovými 

kolimátormi môže byť plán menej konformný vzhľadom na dosahované menšie gradienty 

dávky, ktoré sú čiastočne výsledkom použitia väčších priemerov a menšieho počtu 

ožarovacích zväzkov. Vo všeobecnosti môže byť MLC využitý v plánovacej schéme 

aplikujúcej fixované polia, konformálne kyvy alebo IMRT (Intensity modulated radiation 

therapy) 

 Pri plánovaní ožarovania majú popísané faktory vplyv na celkové rozloženie dávky v 

priestore. Rozloženie dávky v priestore zobrazujú tzv. izodózy, ktoré spájajú body v 

ožarovacom pláne, v ktorých je dosiahnutá rovnaká dávka. Tak je možné vytvoriť v 

plánovacom systéme ožarovací izodózový plán, ktorý zobrazuje vypočítanú dávku v 

jednotlivých bodoch tkaniva. 

 Na tvorbe ožarovacieho plánu sa podieľa interdisciplinárny tím zložený z 

pracovníkov, v ktorom je zastúpený neurochirurg, radiačný onkológ, klinický fyzik, ďalší 

špecialisti a pracovníci. Úlohou neurochirurga je analýza predoperačného CT a MRI obrazu a 

určenie cieľového objemu, t.j. nádorového ložiska (GTV – gross target volume). Pri 

zakreslení cieľového objemu sa prihliada na mikroskopické nádorové šírenie, takto 

definovaný je klinický cieľový objem (CTV – clinical target volume). Spravidla je CTV 

určené s konzultáciu lekára špecialistu, v prípade vnútroočných nádorov je prítomný 

oftalmológ. Radiačný onkológ určí požadované parametre pre liečbu (terapeutickú dávku pre 

ožarované ložisko a kritické štruktúry). Následne klinický fyzik pomocou plánovacieho 

systému určí najvhodnejší spôsob liečby (ožarovacie parametre). Pri plánovaní je potrebné 
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zohľadniť nepresnosti vznikajúce pri aplikácii žiarenia, preto definujeme plánovaný cieľový 

objem (PTV – planning target volume). Plánovaný liečebný objem (TV – treated volume) je 

ohraničený terapeutickou izodózou, najčastejšie 95 % izodózou. Okrem plánovania 

zodpovedá klinický fyzik spolu s rádiologickými technikmi za samotné ožiarenie a verifikáciu 

systému. 

 

6.2 Stereotaktická rádiochirurgia 

 

Stereotaktická rádiochirurgia (SRCH) je definovaná ako ožiarenie intrakraniálnych 

lézií resp. iných lokalizácií s použitím jednej frakcie fokusovaných lúčov ionizujúceho 

žiarenia (X-lúče, γ-lúče), čím sa eliminuje potreba konvenčnej invazívnej chirurgie. Využíva 

sa najmä v liečbe nádorov oblasti hlavy a krku. 

 

   

a) Fixačný BRW rám    b) BRW rám na fantómovom modeli 

     (Brown-Roberts-Well systém) 

 

   

c) Rám na transformáciu koordinát  d) CRW (Cosman-Roberts-Well)  

     pri CT           stereotaktický rám 

 
Obr. 57 Typy stereotaktických rámov (podľa Weaver, 1995) 
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V oftalmológii indikáciou pre primárnu stereotaktickú rádiochirurgickú terapiu sú 

MMU lokalizované na zadnom póle, nevhodné na brachyterapiu, alebo na mikrochirurgické 

postupy v iných úsekoch uvey, tumory s eleváciou do 7 mm. Paliatívne je indikovaná u 

tumorov s väčšou eleváciou a v prípadoch, keď pacient odmietol enukleáciu. Využíva sa ako 

prvý krok pri kombinovaných postupoch (po stereotaxii je plánovaná endoresekcia, blok-

excízia, možná adjuvantná brachyterapia). Vyžaduje sa spolupráca rádiochirurga, 

rádioterapeuta, radiačného fyzika aj oftalmológa pri samotnom výkone. Výpočet pre 

nasmerovanie lúčov a výpočet koordinát je umožnené naložením špeciálneho stereotaktického 

rámu pred samotným zameraním a výpočtom dávky.  

Na imobilizáciu bulbu sa využívajú rôzne fixačné postupy. Stereotaktické rámy sa 

používajú v rôznych modifikáciách – obr. 57, 58. 

 

 
Obr. 58 Leksellov stereotaktický rám (podľa Weaver, 1995) 

 

 Stereotaktická rádiochirurgia (SRCH) je podľa definície zákrok, pri ktorom je 

imobilizované ložisko nádoru ožiarené počas jedinej aplikácie vysokou dávkou, ktorej 

distribúcia je počítačovo plánovaná na základe zobrazovacích metód. Pri SRCH je viac ako 

pri iných metódach zdôrazňovaná presnosť - určenia polohy, objemu a distribúcie dávky do 

cieľového objemu tak, aby bol zasiahnutý čo najväčší objem predpísanou dávkou za 

podmienky šetrenia okolitých štruktúr. Pri konvenčnej rádioterapii sa využíva metóda 

frakcionácie – rozdelenia celkovej dávky na menšie dávky, ktorými je tkanivo ožarované 

počas viacerých dní, čím je šetrené okolité tkanivo a v cieľovej štruktúre je podaná 

rádiobiologicky efektívna dávka. Frakcionácia dávky je možná v prípade nádorov, ktoré sú 
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rádiosenzitívnejšie ako okolité tkanivo, u ktorých neprebiehajú ekvivalentné regeneračné 

procesy. SRCH využíva rozloženie dávky pohybom gantry v nastavených viacerých kyvoch, 

čím je dosiahnuté, že žiadny jednotlivý kyv nemá energiu vytvárajúcu kritickú dávku v 

normálnom tkanive. Poškodenie normálneho tkaniva po ceste zväzku je minimalizované, a 

najväčšia dávka je kumulovaná v mieste priesečníka zväzkov so strmým dávkovým spádom 

mimo plánovanej cieľovej štruktúry. 

Najčastejšou klinickou intrakraniálnou aplikáciou SRCH je liečba malígnych tumorov 

(45 %), benígnych tumorov (30 %), vaskulárnych lézií (15 %) a funkčných ochorení (10 %). 

Z malígnych nádorov sú najčastejšie operované metastázy (65 %), glioblastómy a 

astrocytómy (30 %), choroidálne melanómy a iné (5 %). 

Stereotaktický systém pre LINAC pozostáva z 3 základných komponentov: lineárneho 

urýchľovača so sadou kolimátorov a ožarovacieho stola; stereotaktických inštrumentov a 

plánovacieho systému. 

 

6.2.1 Naloženie stereotaktického rámu 

 

Stereotaktický zákrok indikovaný na intrakraniálne lézie začína naložením 

stereotaktického rámu na hlavu pacienta. Stereotaktický rám slúži nielen na imobilizáciu 

pacienta, ale primárne na určenie súradnicového systému pri zobrazovaní, plánovaní a 

ožarovaní cieľového objemu. Stereotaktický rám je upevnený pomocou štyroch uhlíkových 

skrutiek zakončených titanovými hrotmi prechádzajúcimi kožou do lebky pacienta. Na 

stereotaktický rám je nutné naložiť zameriavacie zariadenie, ktoré obsahuje kapiláry naplnené 

kontrastnou látkou pre zobrazovanie koordinát pre CT a MRI, čo umožňuje presné určenie 

polohy jednotlivých zobrazených štruktúr do plánovacieho systému. 

Existuje viacero stereotaktických rámov na fixáciu hlavy, na OÚSA je využívaný 

stereotaktický rám Leibinger – obr 59 - 61. 

 

 
Obr. 59 Fisher – Leibingerov stereotaktický rám (foto - A. Furdová) 
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Obr. 60 Biokeramický stereotaktický rám s fixáciou ľavého bulbu, 3 stehy smerujú na ľavú stranu rámu 

a jeden steh na pravú stranu (foto - A. Furdová) 
 

 
Obr. 61 Titánový stereotaktický rám s fixáciou pravého bulbu stehmi (foto - A. Furdová) 
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Pri indikácii vnútroočných nádorov na SRCH výkon sa navyše pristupuje ku fixácii 

oka, aby sa minimalizovali očné pohyby. Oko a jeho okolie je lokálne znecitlivené, 

chirurgicky sa podviažu extraokulárne priame očné svaly a stehy sa následne pripevnia na 

stereotaktický rám – obr. 62. 

 

 

 
Obr. 62 Imobilizačné fixačné stehy naložené na extraokulárne 4 priame svaly pred upevnením na 

stereotaktický rám (foto - A. Furdová) 
 

Využívanie stereotaktického rámu zaručuje presnosť určenia cieľovej ožarovanej 

štruktúry na 1 mm, pri niektorých nastaveniach je možné dosiahnuť aj submilimetrovú 

presnosť. Existujú aj tzv. bezrámové techniky, ktoré využívajú fixáciu najčastejšie svetelným 

lúčom, pričom oko je snímané kamerovým systémom, ktorý v prípade pohybov zastaví 

ožarovanie. 

 

6.2.2 Zobrazovanie pomocou CT a MRI 

 

 Plánovanie stereotaktickej operácie je založené na zobrazovaní získanom pomocou CT 

a MRI. Na niektorých klinických pracoviskách sú preferované aj iné zobrazovacie metódy – 

PET, angiografia, MR spektroskopia a i. Získané zobrazenie slúži na presné určenie 

anatomických štruktúr – odlíšenie cieľového objemu, tumoru od zdravého tkaniva, hlavne 
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kritických štruktúr, a určenie ich stereotaktických koordinát, do ktorých budú lúče žiarenia 

aplikované.  

CT zobrazenie je dôležité na určenie hraníc cieľového objemu, zobrazenie prebieha na 

základe odlišnej elektrónovej hustoty spôsobenej odlišnou atómovou štruktúrou tkanív. 

Okrem anatomického zobrazenia poskytuje CT zobrazenie po matematickej konverzii presné 

hodnoty elektrónovej hustoty vo forme počtu elektrónov v 1 pixli. Tieto informácie vo forme 

mapy sú využívané pri definovaní izodózových čiar v plánovacom systéme. Bez informácii o 

elektrónovej hustote by sa plánované izodózové rozloženie mohlo líšiť až o 20 % voči 

reálnemu rozloženiu dávky vplyvom zanedbania nehomogenity tkaniva. CT zobrazenie 

mäkkých tkanív aj pri použití kontrastných látok, hlavne intrakraniálne, nie je optimálne. Ako 

ďalšia zobrazovacia modalita je využívané MRI, ktoré poskytuje obraz na základe analýzy 

odlišných absorbovaných a emitovaných energií po excitácii vodíkových jadrových spinov 

vody a tukov, ktoré boli vzbudené a smerované v magnetickom poli. Kombináciou informácií 

získaných z obrazov je možné lepšie definovanie okrajov a celkového objemu cieľovej 

štruktúry. Pri plánovaní je zvolená vždy najmenšia možná hrúbka rezov – najčastejšie 1 mm 

vzhľadom na malé anatomické rozmery oka. Po zobrazení na CT a MRI sa jednotlivé súbory 

rezov prenesú počítačovo do plánovacieho systému. Pred samotným plánovaním ožarovania 

je vykonaná fúzia obrazov CT a MRI. 

Fúzia obrazov je spracovaná pomocou matematického softvéru, ktorý sfúzuje 

vytvorené objemy hlavy generované na základe CT a MRI obrazov. Zakreslenie štruktúr 

prebieha pomocou MRI obrazov, ale zakresľuje sa do nosných CT obrazov. Cieľové a 

rizikové štruktúry sú zakreslené do každého rezu. Môže byť vykonané manuálne, alebo 

automaticky. Pri ožarovaní sú za rizikové štruktúry považované viaceré vysoko 

rádiosenzitívne neuroanatomické štruktúry. V prípade ožarovania vnútroočných nádorov sa 

zakresľujú do plánu obe šošovky, oba optické nervy, chiasma opticum, mozgový kmeň a koža 

hlavy. Zakreslenie kože, resp. povrchu je dôležité pri výpočte penetračnej hĺbky pre každý lúč 

počas kalkulácie dávky. 

 

6.2.3 Plánovanie rozloženia dávky do cieľového objemu 

 

Jednotlivé kroky pri plánovaní ovplyvňuje viacero nastavení a používaný plánovací 

systém. Cieľom plánovania je nájsť optimálne nastavenie počtu a lokality izocentier, veľkosť 

a druh použitých kolimátorov a váhu jednotlivých kyvov, tak aby výsledné ožiarenie 

vyhovovalo podmienke ožiarenia ložiska terapeutickou dávkou a minimalizovania poškodenia 
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okolitých štruktúr. Výber smerov lúčov žiarenia je sprostredkovaný pomocou nástrojov ako 

napríklad beam´s-eye-view (BEV) alebo vizualizácií digitálne rekonštruovaných rádiografov 

(DRR). 

Podľa schémy plánovania a možností nastavenia parametrov rozlišujeme priame a 

inverzné plánovanie. Priame plánovanie pracuje na princípe navrhnutých parametrov (veľkosť 

kolimátorov, uhol kyvu, počet kyvov atď.), ktoré je možné počas plánovania vhodne 

modifikovať až do bodu, kedy už podľa operatéra nie je možné plán vylepšiť vzhľadom na 

dané podmienky. Pri inverznom plánovaní sa určia limitné dávky v definovaných objemoch a 

základné nastavenie počtu a uhlov kyvov. Optimalizačný systém potom na základe zadaných 

hodnôt určí najlepšie možné nastavenie parametrov ožiarenia. Tieto potom môžu byť ešte 

podľa potrieb upravené operatérom. 

Pri priamom plánovaní ožiarenia je možné vo všeobecnosti ovplyvňovať distribúciu 

dávky tromi spôsobmi: vážením oblúka, zmenou rozsahu oblúka a aplikáciou viacerých 

izocentier. Základná konfigurácia pochádza z University of Florida. Rozloženie dávky 

vychádza z 9 rovnomerne rozložených nekonplanárnych oblúkov, ktoré majú rozsah 100°. 

Výsledkom je sféricky rozložená dávka, ktorá rovnomerne klesá v každom smere. Metóda 

predpokladá použitie tubusových kolimátorov. 

Plán je možné ďalej upravovať vážením oblúkov a zmenou ich rozsahu, takúto 

plánovaciu schému nazývame technika viacnásobných nonkonplanárnych oblúkov. Cieľom 

ďalších konfigurácií je zmeniť distribúciu dávky zo sférickej na elipsoidnú, alebo na tvar, 

ktorý najlepšie opisuje cieľový objem. Redukciou váhy oblúka na nulu je možná základná 

zmena ožiarenia sférického objemu na elipsoidný. V prípade elipsoidného objemu 

orientovaného laterálne, je redukovaná váha 3 stredných / vertikálnych oblúkov. Ak je 

elipsoidný objem orientovaný sagitálne, sú redukované 2 bočné oblúky z oboch strán. Vo 

všeobecnosti sú eliminované oblúky, ktoré sú najviac kolmé na dlhšiu os cieľového objemu 

elipsoidného tvaru. S eliminovaním určitých oblúkov sa zvyšuje gradient dávky a tým aj 

konformita daného plánu. Ďalšie prispôsobenie distribúcie dávky je možné zmenou váhy 

niektorých oblúkov a výmenou kolimátora s väčším alebo menším priemerom. Takto 

dochádza k ďalšiemu šetreniu okolitých štruktúr a zvýšeniu konformity plánu. Okrem váhy 

oblúka môže byť zmenený aj rozsah oblúka, t.j. uhol medzi začiatočnou a koncovou polohou 

gantry. Rozsah oblúka je zmenený zo základného nastavenia v prípade, ak cieľový objem je v 

určitom sklone s horizontálnou rovinou. Rozsah oblúka je potom skrátený tak, aby sa jeho os 

prekrývala s hlavnou osou cieľového objemu. Následkom zúženia rozsahu oblúka dochádza aj 

k zmene rozloženia izodóz, ktoré sú predĺžené v smere osi uhla. 
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Metóda viacnásobných izocientier sa využíva najčastejšie v prípade nepravidelného 

tvaru cieľového objemu. Vo všeobecnosti ak je objem valcového tvaru, sú navrhnuté 2 

izocentrá. Ak má tvar ihlanu, sú použité 3 izocentrá. Ak ide o kvadratický tvar, sú použíté 4 

izocentrá. V prípade špecifickej potreby môže byť navrhnutý aj vyšší počet izocentier. Po 

počítačovej rekonštrukcii cieľového objemu je určená jeho rovina, ktorá obsahuje hlavnú os. 

Pre zvolený počet izocentier, váhu a rozsah oblúkov, je vytvorený plán ďalej podľa potreby 

optimalizovaný. Dynamická stereotaktická rádiochirurgia predpokladá vzájomný pohyb 

gantry aj ožarovacieho stola. Pacient ležiaci na chrbte je upevnený v mieste stereotaktického 

rámu k ožarovaciemu stolu. Gantry rotuje v celkovom uhle 300°(interval 30°- 330°) a stôl v 

uhle 150°(interval -75° - 75°), pohyb je synchronizovaný tak, že na 1° rotácie stola pripadajú 

2° rotácie gantry. 

Pre SRCH plánovanie existuje viacero techník na výpočet dávky. SRCH systémy na 

lineárnom urýchľovači s tubusovými kolimátormi využívajú výpočet dávky na základe hodnôt 

TMR (tissue-maximum ratio) a dávkových profilov, ktoré sú funkciou hĺbky a môžu byť 

zmerané. Pre každý kyv je vypočítaný priemerný TMR pre všetky smery zväzkov, ktoré 

prispeli k dávke kyvu. Celková distribúcia dávky je približne vypočítaná na základe 

aproximácie spojitého kyvu na sériu jednotlivých lúčov. 

Plánovacie systémy sa líšia aj zohľadnením heterogenity tkaniva pri počítaní 

distribúcie dávky. Vo všeobecnosti sa pri intrakraniálnom ožiarení uvažuje o mozgovom 

tkanive ako homogénnom a zanedbáva sa rozlíšenie kosti, mozgového tkaniva, dutín 

naplnených vzduchom, hlavne vzhľadom na jednoduchú geometriu. Predpokladá sa, že 

hodnota maximálnej chyby v TMR pri zanedbaní heterogenity spôsobenej lebečnou kosťou je 

približne 1 % pre lúč s energiou 6 MeV. Najnovšie systémy v súčasnosti pri distribúcii dávky 

korigujú výpočet vzhľadom na heterogenitu prostredia . 

Príkladom priameho plánovacieho systému je STP 3.40-2 (Leibinger GmbH, 

Germany), ktorý sa využíva pri ožarovaní s tubusovými kolimátormi. Inverzné plánovanie 

používa napríklad systém CORVUS 6.2 (CORVUS®, NOMOS Corporation, USA), ktorý 

funguje na základe IMSRCH pomocou mnoholamelového kolimátora s komerčným 

označením MIMiC. Oba systémy sú momentálne zavedené pri plánovaní aj na OÚSA – pozri 

plán ožiarenia – obr. 63, 64. 
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Obr. 63 Príklad 3D zobrazenia melanómového ložiska v pravom oku (foto - archív OÚSA) 
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Obr. 64 Príklad stereotaktického rádiochirurgického plánu malígneho melanómu uvey (foto - archív 
OÚSA) 
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6.3 Priebeh ožiarenia na lineárnom urýchľovači 

 

Pacient je po naplánovaní ožarovania a prevedení nevyhnutnej kontroly presnosti a 

stability ožarovacieho zariadenia, ožarovaný. Ožiarenie trvá priemerne 30 – 50 minút podľa 

zložitosti plánovaných nastavení kolimačného systému LINAC-u. Pacient je fixovaný v 

ležiacej polohe ku ožarovaciemu stolu v mieste stereotaktického rámu na špeciálny prídavný 

komponent stola. Na ráme je nastavená poloha izocentra v každom smere pomocou 

posuvného koordinačného zariadenia. Určený bod je nastavený do súradníc izocentra 

urýchľovača. Nastavenie prebieha pomocou laserového systému, ktorý pozostáva z 3 

samostatných laserov, pretínajúcich sa v mieste izocentra. Všetky nastavenia sú 

prekontrolované. Po odsúhlasení všetkých nastavení je spustené ožarovanie. Ak sú 

naplánované ožiarenia viacerých izocentier je postup opakovaný, s počtom izocentier sa 

predlžuje celkový ožarovací čas. Využívaná je metóda dynamickej SRCH , ktorá predpokladá 

vzájomný pohyb gantry a ožarovacieho stola – obr. 65 - 68. 

 

 
Obr. 65 Zameranie polohy pacienta pred samotným ožiarením (foto - A. Furdová) 
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Obr. 66 Poloha pacienta pri stereotaktickej rádiochirurgii (foto - A. Furdová) 

 

 
Obr. 67 Zameranie pred ožiarením pomocou externých rámov, bulbus fixovaný stehmi na keramický rám 

(foto - A. Furdová) 
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Obr. 68 Pacient počas ožarovania je monitorovaný personálom prostredníctvom obrazovky (foto - A. 

Furdová) 
 

Vzhľadom na vysoké dávky, ktoré sú dodávané do pomerne malých cieľových 

objemov, je nevyhnuté zabezpečenie kvality ožiarenia počas celého procesu. Zabezpečenie 

kvality možno rozdeliť na : 

- QA zobrazovacích metód, t.j. zohľadnenie nepresností vznikajúcich pri zobrazovaní, 

špeciálna presnosť nastavenia, reprodukovateľnosť; 

- QA technického príslušenstva a zostavy lineárneho urýchľovača, t.j. mechanická stabilita 

izocentra urýchľovača vzhľadom na polohu stola, gantry, kolimátora, kalibrácia dávkovej 

distribúcie a svetelného systému, kontrola pozícii kolimátorov; 

- QA celého ožarovacieho procesu, t.j. reprodukovateľná presnosť ožiarenia podľa 

stanoveného plánu, overenie správnosti určenia izocentra, overenie plánovaných pohybov z 

hľadiska ohrozenia pacienta alebo technického vybavenia (narazenie gantry na dlážku a pod.) 

– obr. 69, 70. 

 

 
Obr. 69 Pohoha pacienta s naloženým stereotaktickým rámom a imobilizovanou očnou guľou pred 

ožiarením (foto - A. Furdová) 
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Obr. 70 Poloha pacienta pri ožiarení na lineárnom urýchľovači (foto - A. Furdová) 
 

Klinické pozorovanie pacientov po izolovanej SRCH s výškou maximálnej elevácie 

tumoru od 5 do 7 mm pred ožiarením  

 V súčasnosti je snahou, aby pacienti po absolvovaní rádiochirurgickej liečby 

absolvovali prvé MRI vyšetrenie po 3 mesiacoch od liečby na pracovisku v OÚSA a neskôr 

v intervaloch podľa charakteru ložiska a klinického priebehu na tom istom pracovisku, aby 

bolo možné nálezy porovnávať.  

 Ložisko malígneho choroidálneho melanómu s maximálnou eleváciou od 5 do 7 mm 

je možné stereotaktickou rádiochirurgickou metódou v dávke 35,0 Gy stabilizovať 

a zaznamenali sme aj regresiu v intervale 24 mesiacov od liečby. (Furdová, 2014).    

 Otázka, či je samotné ožiarenie dostatočná liečba pri uveálnom melanóme a aká má 

byť dávka žiarenia, sa diskutuje od osemdesiatych rokov. Nové prístupy k manažmentu liečby 

uveálneho melanómu nastali začiatkom 80-tych rokov (Shields, JA, 1994). 

 Na základe 20-ročného sledovania súboru 309 pacientov po episklerálnej aplikácii β 

žiaričov sa uvádza 61,5 %, prežívajúcich v priemere 6,7 roka po ožiarení, resp. 12,9 % 

zomrelo na metastázy v rovnakom období (Lomatzsch, 1989). Podľa údajov tejto štúdie 52,8 

% úspešne liečených pacientov má plochú jazvu po ožiarení. Súčasne medzi 2. až 3. rokom 
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uvádza po pôvodnom úbytku tumoru mierne pribudnutie (o 2,7 %). Predtým už Shields v 

súbore 500 pacientov liečených episklerálnymi žiaričmi s 60Co zistil, že prognóza v odstupe 5 

rokov je dobrá, ak nie lepšia ako po enukleácii pre MMU rovnakých rozmerov (Shields, JA, 

1994). K analogickým záverom dospeli Augsburger a kol. na základe hodnotenia súboru 237 

pacientov, z čoho bolo 140 liečených enukleáciou a 97 episklerálne fixovaným žiaričom 60Co, 

počas 15-ročného dispenzárneho sledovania (Augsburger, 1999). Na základe uvedenej 

retrospektívnej štúdie preukázali, že v prežívaní pacientov s primárnym malígnym 

melanómom choroidey a corpus ciliare liečených lokálnou brachyterapiou 60Co a enukleáciou 

je pomerne malý rozdiel. Výsledky pacientov liečených brachyterapiou sú lepšie len asi o 10 

%. Veľmi dôležité je brať do úvahy, že pri liečebných postupoch MMU bez enukleácie bulbu 

v deštruovanom, nekrotickom a následne jazvovite premenenom materiáli nádoru, môžu ostať 

skupiny nádorových buniek bez cytolýzy, ktoré sú východiskom pre lokálnu recidívu i 

metastáz. To sa negatívne odzrkadlí na prognóze. Rizikové faktory zvyšujúce možnosti 

metastázovania po transsklerálnej lokálnej excízii MMU, doplnenej následnou brachyterapiou 
106Ru. Ako signifikantné rizikové faktory sa uvádzajú:  

1. vek (nad 60 rokov);  

2. bunkové typy zmiešané a epiteloidné;  

3. lokalizáciu (v predných a horných častiach);  

4. priemer nádoru 16 a viac mm;  

5. nerealizovanie dodatočnej brachyterapie;  

6. sekundárna enukleácia pre reziduálny/recidivujúci nádor;  

7. sekundárna enukleácia pre reziduálny resp. recidívujúci nádor mimo oka.  

 Mortalita sa signifikantne nezmenenila po enukleácii po nekompletnom odstránení 

tumoru, resp. pri malých reziduách, resp. recidívach. Prežívanie klesá na 30 % v priebehu 3 a 

pol roka, ak sa zistia u pacienta viac ako 3 rizikové faktory. V paralelnej štúdii Damato a kol. 

hodnotili súbor 286 pacientov, kde v 57 prípadoch (6 %) zistili po lokálnej transsklerálnej 

resekcii recidívu MMU (Damato, 1996). V danom súbore v 57 % nebola súvislosť s 

uvedenými rizikovými faktormi.  

 Z hľadiska prognózy MMU treba ešte zdôrazniť nutnosť enukleácie atrofických 

bulbov, keďže sa pri histopatologickom vyšetrení dá zistiť prítomnosť uveálneho melanómu, 

ktorý bol klinicky nezistený, resp. aj pri vyšetrení napríklad ultrazvukom pred enukleáciou 

bol nález nejednoznačný. Asi v 10 % bulbov po enukleácii pre iné príčiny bol 

patohistologicky zistený MMU. Najčastejšou príčinou omylov je nepriehľadnosť optických 

médií oka.  
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 Z hľadiska klinicko-patologickej korelácie MMU jednou z možností diagnózy je aj 

cytodiagnostika po transklerálnom prístupe. Ide o odber na zistenie prítomnosti buniek v 

subretinálnej tekutine, resp. je možná priama punkcia nádoru aj počas PPV. Postup je však 

spojený s problémami rozpoznávania izolovaných skupín buniek, najmä pri rozlišovaní 

buniek malígneho melanómu a histiocytov. Treba rátať aj so zvyšením rizika inokulácie 

buniek MMU do para- a retrobulbárnych tkanivových štruktúr počas odberu, a tým aj 

rýchlejším, resp. včasnejším metastázovaním.  

 Hodnotenie klinicko-patologickej korelácie je aj základom rozhodovacieho procesu 

pre výber terapeutického postupu v zmysle mikrochirurgie (iridocyklektómia, resp. blok 

excízia, brachyterapia, event. kombinácia oboch s laserovou liečbou) alebo v zmysle 

enukleácie bulbu. Analýza vzájomného vzťahu klinického nálezu a patohistologickej stavby 

nádoru a okolitých štruktúr umožní posúdiť aj efektivitu zvoleného liečebného postupu, resp. 

posúdiť zhojenie procesu a súčasne i možnosť okamžitej terapeutickej reakcie na prípadné 

neskôr zistené zmeny. 

 Stereotaktická rádiochirurgia je “konzervatívnou“ a neinvazívnou alternatívou 

enukleácie bulbu v liečbe malígnych melanómov uveálneho traktu. Umožňuje dosiahnuť 

regresiu tumoru bez nutnosti otvorenia bulbu cieleným ožiarením nádorového ložiska. Na 

hodnotenie úspešnosti intervenčných zákrokov sa sleduje viacero charakteristík. Zvýšenie 

VOT po rádiochirurgickom zákroku je neskorou, ale vážnou komplikáciou, ktorá v niektorých 

prípadoch môže viesť až k enukleácii ožiareného oka, aj keď klinickým sledovaním je 

dokázaná regresia nádorového procesu. V našom súbore 40 pacientov s malígnym 

melanómom uvey sme nezistili rozdiel v hodnote VOT pred zákrokom medzi skupinou 

mužov a žien.  

 Rádiochirurgické metódy liečby sa začali rozvíjať v 80-tych rokoch minulého storočia. 

Skupina lekárov z Viedne sledovala r. 1997 do r. 2001 celkove 90 pacientov s MMU 

liečených stereotaktickou rádioterapiou na lineárnom urýchľovači. Ožarovanie bolo 

realizované v 5 frakciách v celkovej dávke 60,0 Gy. Imobilizácia oka bola zabezpečená 

optickým fixačným systémom. Objem nádorov bol 0,7 – 1,43 cm3 a výška elevácie bola 2,7 - 

15,9 mm. U 98 % pacientov došlo k zmenšeniu nádoru, sekundárne enukleácia bola 

realizovaná u 7 pacientov. 

 Dávka žiarenia v centre tumoru, ale aj na jeho okrajoch, je stále diskutovaná, prvá 

štúdia porovnávajúca ožiarenie uveálneho melanómu na jeho okraji gama nožom a 

protónovým žiarením bola publikovaná až v r. 2007. Pri plánovacom systéme sú presné 

kritéria na ožiarenie jednotlivých častí lézie. Rôzne pracoviská aplikujú rôzne dávky žiarenia 
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do ložiska v závislosti od technických možností. V našom súbore sme zistili, že regresia alebo 

stabilizácia primárneho melanómového ložiska s  maximálnou eleváciou od 5mm do 7 mm je 

možná rádiochirurgickou metódou v dávke 35,0 Gy – obr. 71. 

 

 
 

 
Obr. 71 Séria fotografií očného pozadia po stereotaktickej rádiochirurgii s vyznačenou marginalizáciou 

lézie (foto - archív Kliniky oftalmológie LF UK a UN) 
 

 Pracoviská používajú rôzne systémy fixácie bulbu počas ožarovania, mechanické, ako 

používame doposiaľ na Slovensku, alebo neinvazívne – externé fixačné systémy, ktoré 

nevyžadujú priamo naloženie stehov pred výkonom. Niektorí autori preferujú frakcionovanú 

stereotaktickú rádiochirurgiu v liečbe uveálnych melanómov. 

 Jednorázová stereotaktická rádiochirurgia na lineárnom urýchľovači LINAC je možná 

v dávke 35,0 – 38,0 Gy u vnútroočných melanómov v štádiu T1 až T3 – pozri príklady plánov 

ožiarenia, obr. 72 - 74. Podľa našich výsledkov ide o vysoko efektívnu metódu liečby 

uveálnych melanómov s eleváciou do 6 mm a objemom do 0,4 cm3. U pacientov s 

melanómom o objeme viac ako 0,8 cm3 je potrebné pristúpiť ku kombinovaným operačným 

postupom. Stereotaktická rádiochirurgia je v súčasnosti jediná možná metóda liečby 
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uveálnych melanómov ionizujúcim žiarením na Slovensku a vyžaduje si dokonalú spoluprácu 

viacerých medicínskych odborov (Furdová, 2014).  

 

 
Obr. 72 CT obraz pacienta s naloženým stereotaktickým rámom a zakreslenými štruktúrami – červená – 

nádorové ložisko (foto – archív OÚSA) 
 

 
Obr. 73 Stereotaktický rádiochirurgický plán u pacienta s malígnym melanómom choroidey, grafické 

naznačenie DVH (Dose Volume Histogram), (foto – archív OÚSA) 
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Obr. 74 Stereotaktický rádiochirurgický plán u pacienta s veľkým vnútroočným melanómom – objem 1,0 

cm3 (foto – archív OÚSA) 
 

6.4 Postradiačné komplikácie 

 

 Po ožiarení lokálnym aplikátorom aj z externého zdroja môžu vzniknúť v závislosti od 

dávky žiarenia, lokalizácie a veľkosti ložiska postradiačné komplikácie na okolitých 

štruktúrach – pozri tab. 10. Postradiačná katarakta pri stereotaktickej rádiochirurgii vzniká pri 

ožiarení ložiska vychádzajúceho z oblasti corpus ciliare, postradiačná optikoneuropatia vzniká 

pri ožiarení ložiska nachádzajúceho sa v blízkosti terča zrakového nervu. Napriek maximálnej 

snahe vyhnúť sa poškodeniu rádiosenzitívnych štruktúr, úplná eliminácia tohto rizika nie je 

možná. Hlavným dôvodom je častý výskyt nádoru v oblasti fovey alebo terču zrakového 

nervu.  

 Najčastejšou a zároveň najzávažnejšou postradiačnou komplikáciou je sekundárny 

glaukóm. Vzniku sekundárneho glaukómu predchádza rozvoj rubeosis iridis na podklade 

neovaskularizácie. Predpokladá sa, že ožiarenie ciev vedie k ischémii, ktorá následne 

podporuje novotvorbu ciev a rozvoj sekundárneho glaukómu, ktorý v niektorých prípadoch 

môže byť dôvodom k enukleácii bulbu. Pri ischémii je zvýšená tvorba faktorov, ako sú VEGF 

(cievny endotelový rastový faktor), oxid dusnatý, zápalové cytokíny, voľné radikály a 

zvýšená akumulácia intracelulárneho glutamátu. Najdôležitejší je práve VEGF, ktorý 

podnecuje tvorbu ciev dúhovky a fibrovaskulárneho tkaniva, tvorbu synechií a uzáver uhla, čo 

mechanicky bráni odtoku vnútroočnej tekutiny a vedie k narastaniu vnútroočného tlaku. So 

zvyšovaním vnútroočného tlaku klesá perfúzny tlak, čo zhoršuje ischemický stav zrakového 

nervu a buniek sietnice a vedie k ich poškodeniu, čo má za následok zužovanie zorného poľa, 

slepotu, alebo nutnosť pristúpenia k enukleácii bulbu (Shields, CL at al. 2009). 
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Tab. 10 Postradiačné zmeny sietnice, choroidey a sklovca (podľa Finger, 2005) 
 

Štádium nález symptóm poloha diagnostika 
riziko zhoršenia 

videnia 

1 vatovité ložiská žiaden extramakulárna oftalmoskopom stredné 

 krvácanie do sietnice žiaden extramakulárna oftalmoskopom stredné 

 mikro-aneuryzma sietnice žiaden extramakulárna oftalmoskopom stredné 

 novotvorba ciev žiaden extramakulárna oftalmoskopom stredné 

 exsudáty žiaden extramakulárna oftalmoskopom stredné 

 uveálne “presiaknutie” žiaden extramakulárna oftalmoskopom stredné 

 chorioretinálna atrofia žiaden extramakulárna oftalmoskopom stredné 

 chorioidopatia žiaden extramakulárna angiografiou stredné 

 
ischémia sietnice (menej ako 

5 PD) 
žiaden extramakulárna angiografiou stredné 

2 
všetky hore uvedené (štádium 

1) 
žiaden makulárna oboma mierne 

3 kombinácia štádia 1+2 plus:     

     neovaskularizácia sietnice strata videnia extramakulárna angiografiou vysoké 

     edém makuly - novozistený strata videnia makulárna angiografiou vysoké 

4 
kombinácia štádia 1+2+3 

plus: 
    

 
    hemoftalmus 

    krvácanie do sklovca 
strata videnia sklovec oftalmoskopom vysoké 

 
    ischémia sietnice (viac ako 

    5 PD) 
strata videnia 

extramakulárna 

a makulárna 
angiografiou vysoké 

 

6.5 Postradiačné komplikácie po stereotaktickej rádiochirurgii  

 

 Prechodné ťažkosti bezprostredne po stereotaktickej rádiochirurgii (erózia rohovky po 

vybratí stehov) sa u všetkých pacientov riešia lubrikanciami a antibiotickými kvapkami, 

nezaznamenali sme neskorú komplikáciu defektu rohovky, ktorá by bola indikáciou napríklad 

na našitie amniovej membrány. 

 Skoré ani neskoré postradiačné komplikácie sa nezaznamenali na koži okolia oka, 

v ojedinelých prípadoch sme zaznamenali madarózu v intervale viac ako 12 mesiacov od 

ožiarenia, na strane, kde bolo ožarované ložisko v bulbe, ale bez kozmetických problémov. 

 Z neskorých komplikácií po jednorázovom rádiochirurgickom výkone sme 
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zaznamenali keratopatiu viac ako 2 roky po ožiarení (išlo o lézie v oblasti corpus ciliare a 

dávka na oblasť komorového uhla a rohovku bola viac ako 10,0 Gy). Tieto neboli indikáciou 

k enukleácii. U 2 pacientov po kombinovanej rádiochirurgii a následnej inkompletnej 

endoresekcii bulbus postupne prešiel z glaukómového štádia v priebehu ďalšieho roka do 

atrofie aj s nálezom na rohovke sa indikovala enukleácia. 

 Komplikácie u pacientov po izolovanej stereotaktickej rádiochirurgii, ktoré viedli až k 

sekundárnej enukleácii u 5 pacientov, boli u každého pacienta spojené s prítomnosťou 

reziduálneho tumoru alebo progresiou primárneho ložiska. U každého pacienta bol základnou 

indikáciou k enukleácii sekundárny glaukóm s hodnotami VOT nad 55 Torr, konzervatívnym 

postupom nezvládnuteľný – obr. 75. U týchto pacientov bol prítomný hemoftalmus – štvrté 

štádium klasifikácie podľa Fingera a zistili sme aj prítomnosť krvácania do prednej komory 

(Furdová, 2014).  

 

 
Obr. 75 Makrofoto predného segmentu oka u pacienta s postradiačným sekundárnym glaukómom 10 

rokov po liečbe malígneho melanómu uvey na lineárnom urýchľovači (foto - A. Furdová) 
 

Postradiačná katarakta 

 U 5 pacientov bola indikovaná operácia katarakty aj s implantáciou umelej 

vnútroočnej šošovky na ožiarenom bulbe. Neskoré komplikácie na šošovke kontralaterálneho 

oka sme nezaznamenali v žiadnom prípade.  

 U pacientov, u ktorých bola operovaná katarakta s implantáciou umelej vnútroočnej 

šošovky (UVŠ) v intervale od 2 do 5 rokov po stereotaktickej rádiochirurgii a nemali sme k 

dispozícii údaje o opalescencii zadného puzdra v časovom intervale, sme ďalej tieto zmeny 

nehodnotili. 

 Stabilizovaný nález viac ako 2 roky po ožiarení bulbu sme zaznamenali u 15 pacientov 
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bez ohľadu na progresiu senilnej katarakty resp. nález na šošovke pred SRCH výkonom na 

lineárnom urýchľovači. Rozvoj postradiačnej katarakty v časovom intervale po stereotaxii 

viac ako 2 roky bol len postupný (Furdová, 2014) – obr. 76,77.  

 

 
 

Obr. 76 Makrofoto predného segmentu oka u pacienta 3 roky po liečbe malígneho melanómu uvey na 
lineárnom urýchľovači – šípka označuje kataraktu - skalenú šošovku (foto - A. Furdová)  

 

 
Obr. 77 Makrofoto predného segmentu oka u pacienta 4 roky po liečbe malígneho melanómu uvey na 

lineárnom urýchľovači – šípka označuje katarakt - skalenú šošovku (foto - A. Furdová) 
 

Postradiačná optikoneuropatia 

 Postradiačná optikoneuropatia sa zaznamenala u 8 pacientov v intervale 12 až 24 

mesiacov od stereotaktickej rádiochirurgie. V týchto prípadoch išlo o ložisko vo vzdialenosti 

do 2 PD od terča. U 4 pacientov, u ktorých bola dávka ožiarenia viac ako 12,0 Gy na oblasť 

hranice terča zrakového nervu došlo v dobe od 12 do 24 mesiacov k rozvoju postradiačnej 
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neuropatie a ischemickým zmenám sietnice, a postupne viedli k vzniku sekundárneho 

glaukómu. U jedného pacienta s peripapilárnym ložiskom s eleváciou do 4 mm v intervale 24 

mesiacov od rádiochirurgie vznikol sekundárny glaukóm, hodnoty VOT sú dlhodobo viac ako 

55 Torr a bulbus postupne prechádza do štádia atrofie; pacient odmietol enukleáciu a klinicky 

ho pozorujeme; pôvodné ložisko je redukované na maximálnu eleváciu 1 mm – obr. 78.  

 U pacientov, kde okrajová dávka žiarenia na oblasť terča zrakového nervu nepresiahla 

8,0 Gy a ložisko bolo v priebehu viac ako 2 rokov marginalizované, sme nezaznamenali 

optikoneuropatiu (Furdová, 2014).   

 

 

 
Obr. 78 Poradiačné zmeny na očnom pozadí 2 roky po stereotaktickej rádiochirurgii – ischemické zmeny 

na terči zrakového nervu, na sietnici bodkovité krvácania, makulopatia; šípka označuje ložisko 
melanómu (foto – archív Kliniky oftalmológie LFUK a UN) 

 

Postradiačná makulopatia 

 Postradiačná makulopatia pri ložiskách v blízkosti makuly, resp. do 1 PD vzdialenosti 

od makuly sa rozvinula u 9 pacientov do 24 mesiacov od ožiarenia. Prítomný bol aj edém 

makuly ako ďalší z dôvodov poklesu centrálnej zrakovej ostrosti. Pacientov odosielame na 

vyšetrenie optickou koherenčnou tomografiou (OCT) v 6 mesačných intervaloch a hodnotíme 

objem makuly a progresiu edému.  
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 V prípadoch pacientov, kde sme nemohli zaznamenať zmeny na očnom pozadí fundus 

kamerou alebo OCT vyšetrením pre nepriehľadnosť optických médií sme zaznamenávali len 

ultrazvukom progresiu rozvoja sekundárnej amócie, výšku elevácie v oblasti makuly. 

Eleváciu tumoru sme sledovali UZV B systém vyšetrením, pričom sme hodnotili vždy 

maximálnu eleváciu tumoru pri vyšetrení a takisto aj maximálnu výšku elevácie v centrálnej 

časti makuly pri suponovanom makulárnom postradiačnom edéme pri nepriehľadných 

optických médiách. U niektoých pacientov zmeny v makule, resp. na zadnom póle, ako 

neovaskularizácia, boli spojené aj s krvácaním do sklovca - obr. 79. 

 MRI vyšetrenie sme indikovali v 6 mesačných intervaloch u všetkých pacientov, ale 

mnohí sa z technických a iných dôvodov na vyšetrenie magnetickou rezonanciou nedostavili. 

Z nálezu MRI sme akceptovali v popise vždy hodnotu maximálnej elevácie tumoru a rozsah 

sekundárnej amócie sme zisťovali našim ultrazvukovým vyšetrením zadného pólu, resp. 

oblasti makuly (Furdová, 2014).  

 

 
Obr. 79 Poradiačné zmeny na očnom pozadí 2 roky po stereotaktickej rádiochirurgii – ischemické zmeny 

na terči zrakového nervu, na sietnici bodkovité krvácania, makulopatia (označuje čierna šípka); 
ložisko melanómu označuje červená šípka (foto – archív Kliniky oftalmológie LFUK a UN) 
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7 PROTÓNOVÉ ŽIARENIE V LIEČBE UVEÁLNEHO MELANÓMU 

 

7.1 Protónové žiarenie 

 

Charakteristika protónového žiarenia 

 Protónové žiarenie je typ korpuskulárneho ionizujúceho žiarenia, ktoré využíva ako 

zdroj energie kladne nabité častice – protóny. Ich náboj je rovný +1 e (elementárny náboj = 

1,602×10-19 C ) a majú nenulovú pokojovú hmotnosť. Vďaka týmto fyzikálnym vlastnostiam 

predstavuje protónová terapia revolučnú metódu v rádioterapii.  

 Protóny sú schopné poškodzovať DNA buniek a tým spôsobiť ich okamžitú smrť, 

alebo zastavenie reprodukcie. Tento efekt sa využíva najmä v protinádorovej liečbe, 

vzhľadom k tomu, že nádorové bunky sú omnoho citlivejšie než zdravé bunky na poškodenie 

DNA, kvôli ich rýchlemu deleniu a obmedzeným možnostiam reparácie DNA. 

Prvý krát navrhol použitie zväzku protónových lúčov na ožiarenie malígnych nádorov Robert 

R. Wilson z Harvard Cyclotron Laboratory v článku publikovanom v roku 1946. Prvý pacient 

bol ožiarený protónovým žiarením v roku 1954 v kalifornskej Berkeley Radiation Laboratory. 

V Európe sa prvý krát využila táto metóda v Uppsale v roku 1957.  Technológia bola veľmi 

náročná a nedostatočné definovanie cieľových objemov spolu s nepresnosťou nasmerovania 

zväzkov protónov spôsobili, že protónová terapia ostala desiatky rokov na okraji vedeckého 

záujmu a výskumu.  Zlom nastal s vylepšením techník fotónovej rádioterapie, ktoré boli 

rýchlo zavedené aj do protónovej terapie. Prvá klinika zameraná výhradne na liečbu 

protónovým žiarením bola otvorená v roku 1990 a každý rok pribúdajú vo svete približne 1-2 

protónové centrá.  

 Protóny majú rozdielne dozimetrické vlastnosti ako fotóny využívané v konvenčnej 

rádioterapii. Rozdiel spočíva najmä v tzv. „build-up region“. Je to oblasť medzi povrchom 

kože a miestom, kde častice uvoľnia najväčšie množstvo svojej energie (dose maximum – 

Dmax). Konvenčná radiácia využívajúca fotóny má krátky úsek build-up region, v ktorom je 

uvoľňovanie energie relatívne nízke a pomerne konštantné. Po tomto úseku fotóny strácajú 

energiu exponenciálne s rastúcou hĺbkou tkanív, cez ktoré prenikajú. Naproti tomu, protóny 

pri prechode tkanivami strácajú malé množstvo energie, až kým nedosiahnu tzv. „Braggov 

vrchol“. Je to miesto maximálneho uvoľnenia energie protónov (Dmax)  na konci ich dráhy. 

Dĺžka build-up region protónového žiarenia je totožná s hĺbkou prieniku protónov do tkanív.  

 Braggov vrchol je oblasť široká niekoľko mm a jej hĺbka je presne definovaná 

vstupnou energiou častice. Po odovzdaní energie sa častica v tkanive zastaví. Z toho vyplýva 
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relatívne nízka dávka žiarenia pred a nulová dávka žiarenia za nádorovým ložiskom. Energia 

protónov sa dá nastaviť podľa lokalizácie nádoru a jej moduláciou možno Braggov vrchol 

zväčšiť na celý objem tumoru. Vzniká tak tzv. rozšírený Braggov vrchol (Spread Out Bragg 

Peak, SOBP). Je to suma viacerých čiastkových BP a predstavuje terapeutickú distribúciu 

radiácie. SOBP môžeme dosiahnuť. pomocou pasívneho rozptylu, alebo pomocou scanovania 

zväzku protónov. 

 Pasívny rozptyl využíva pre vytvorenie SOBP tzv. Range modulator. Získaný zväzok 

je potrebné upraviť pomocou individuálne tvarovaných pomôcok – range kompenzátoru a 

kolimátoru. Kompenzátory sú pripravované z plastu individuálne pre každé pole každého 

pacienta a definujú zadný okraj zväzku protónov. Kolimátory sa pripravujú z mosadze a 

definujú zadný laterálny okraj poľa. Výroba je veľmi náročná, finančne nákladná a tento 

spôsob predstavuje radiačnú záťaž pre personál aj pacienta a nedokáže presne definovať 

dávku na proximálnom okraji cieľového objemu. V dôsledku historického vývoja je stále 

najrozšírenejšou metódou, napriek tomu, že je už prekonaná technikou skenovania 

ceruzkovým zväzkom. Zväzok skenuje pomocou magnetov postupne každú vrstvu cieľového 

objemu po jednotlivých bodoch. Po ožiarení jednej vrstvy sa zmení energia zväzku a 

pokračuje skenovanie ďalšej vrstvy. Výhodami sú lepšia distribúcia dávky žiarenia, najmä 

proximálne od cieľového objemu, nižšia radiačná záťaž pre personál a významné zníženie 

finančných nákladov.  

 

7.2 Protónové urýchľovače 

 

Cyklotrón 

 Cyklotrón je zariadenie, ktoré urýchľuje pohyb častíc s nábojom, čím získavajú veľkú 

kinetickú energiu (Ek). Cyklotrón pozostáva z dvoch vodičov, nazývaných duanty. Majú tvar 

polkruhu, alebo písmena D a sú vyrobené z neferomagnetického materiálu (napr. z medených 

plechov).  Uložené sú v homogénnom magnetickom poli s veľkou magnetickou indukciou, 

kolmou na duanty. Medzi duantami je medzera, kde sa vytvára striedavé napätie. Častice s 

nábojom, v tomto prípade protóny, sú  umiestnené do priestoru v strede medzi duantami, 

kolmo na priebeh magnetických siločiar. Elektrické pole v strede medzi duantami zvýši 

rýchlosť protónov, s ktorou vstupujú kolmo do magnetického poľa vo vnútri duantu. Toto 

magnetické pole zakriví ich dráhu, ktorá získa tvar polkružnice. V momente, keď protón 

vystúpi z duantu a opäť vstúpi do elektrického poľa medzi vodičmi, elektrické pole zmení 

svoju orientáciu, čím sa protón ešte viac urýchli smerom do druhého duantu. Čím vyššia je 
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rýchlosť protónu, tým väčší je polomer kružnicovej trajektórie. Tento proces sa niekoľkokrát 

opakuje, čím vzniká typický tvar trajektórie – polkružnice striedané úsečkami.  

 Dráha protónu v cyklotróne sa neustále zväčšuje, ale doba letu po kružnici ostáva 

konštantná vďaka stále sa zvyšujúcej rýchlosti protónu. V okamihu, keď sa polomer 

trajektórie protónu vyrovná polomeru cyklotrónu, protón s veľkou kinetickou energiou 

vystupuje z cyklotrónu. Maximálna rýchlosť, ktorú protón v cyklotróne môže dosiahnuť, je 

limitovaná rozmermi duantov a veľkosťou magnetickej indukcie. Najčastejšie sú v cyklotróne 

urýchľované práve protóny. Ich energia pri výstupe z cyklotrónu dosahuje hodnoty 30 – 70 

MeV. Podľa zákona relativity sa pri veľmi vysokých rýchlostiach častíc ich hmotnosť mení – 

je vyššia ako pokojová. Z toho vyplýva, že sa zmení aj frekvencia ich pohybu, ktorá sa bude 

líšiť od frekvencie striedavého napätia medzi duantami. Aby sa tomuto problému zabránilo, 

skonštruovali sa synchrocyklotróny, v ktorých sa frekvencia urýchľovacieho napätia môže 

meniť podľa potreby.  

 Prvé skonštruované cyklotróny slúžili na fyzikálne vedecké účely. Až neskôr sa začali 

využívať v medicíne na liečbu rôznych ochorení. V súčasnosti na svete pribúda stále viac 

takýchto zariadení, určených najmä na radiačnú liečbu.  

 Hĺbka prieniku protónov do ľudských tkanív priamoúmerne závisí od hodnoty energie, 

ktorú protóny v cyklotróne dosiahnu. Protóny s nízkou kinetickou energiou prenikajú iba do 

povrchových tkanív, kým protóny s vyššou energiou sú schopné preniknúť hlbšie. Veľa 

cyklotrónov, ktoré sa využívali na protónovú liečbu, produkovali protóny s maximálnou 

energiou okolo 70 MeV, čo umožňovalo liečbu iba povrchovo uložených nádorov, napríklad 

nádorov oka. Aby bola možná liečba všetkých bežných nádorov v rôznych hĺbkach ľudského 

tela, musí cyklotrón vyprodukovať lúč protónov s energiou až okolo 230 MeV, čo zodpovedá 

hĺbke v tkanive približne 32 cm. Maximálna hĺbka prieniku protónov do tkanív je 

nepriamoúmerne závislá aj od šírky ožarovaného poľa.  

 Jednou z nevýhod cyklotrónu je nemožnosť ovplyvniť energiu častíc po opustení 

cyklotrónu. Pokles energie častíc spôsobený materiálom v dráhe lúča vedie k zvýšeniu 

energetického rozptylu a tým znižuje účinnosť systému. Ďalším dôsledkom je potreba väčšej 

ochrany, pretože vedie k sekundárnej radiácii.  

 

Synchrotrón 

 Synchrotrón je cirkulárny urýchľovač častíc, ktorý má väčšie rozmery ako cklotrón. 

Má tvar prstenca, okolo ktorého sa nachádzajú rezonančné elektromagnetické dutiny. Tieto 

zabezpečujú postupné urýchľovanie častíc. Častice sa pohybujú stále po rovnakej dráhe, ktorá 
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má tvar kružnice s konštantným polomerom. Sila magnetického poľa, ktorá zabezpečuje 

pohyb častice, sa však s každým obehnutím častice po obvode kružnicovej dráhy postupne 

mení, pretože stúpa energia častice. Týmto je zabezpečená synchronizácia medzi silou poľa a 

energiou častice, od ktorej je odvodený názov urýchľovača - synchrotrón. Táto technika 

umožňuje produkciu zväzkov protónov rôznej energie, na rozdiel od cyklotrónu, ktorý 

produkuje protónové zväzky konštantnej energie. 

 Často je súčasťou synchrotrónu tzv. malý lineárny urýchľovač, ktorý slúži na pre-

akceleráciu častíc predtým, ako vstúpia do prstenca.  

 Synchrotrón vytvára tzv. pulzný lúč, tzn. že urýchľuje a extrahuje protóny pravidelne, 

s určitou frekvenciou. Rýchla extrakcia umožňuje vytvorenie zväzku protónov už po jednom 

otočení, čím sa zabráni vzniku zložitého spätnoväzobného systému. Pre medicínske účely sa 

však využívajú synchrotróny s pomalou extrakciou protónov, aby sa zabezpečila dostatočná 

kontrola strojov. V tomto prípade produkuje synchrotrón nový protónový lúč po niekoľkých 

sekundách.  

 Na rozdiel od fotónového ožiarenia je možné smerovať protóny do nádoru pomocou 

skenovania, trojrozmerne s presnosťou do 1 mm. Protónový lúč produkovaný týmto zdrojom 

zasiahne len cieľový objekt, do okolitého tkaniva sa dostáva veľmi málo absorbovanej dávky. 

Hĺbka zasiahnutia cieľa závisí od energie čo umožní ožarovanie hlbšie uložených cieľových 

objektov v látkovom prostredí. Na rozdiel od fotónovej radioterapie protóny výrazne redukujú  

indukovanú karcinogenézu. 

 Protónová terapia umožňuje lepšiu kontrolu terapeutickej dávky žiarenia, ktorej je 

vystavený pacient. Ožarovaním nádoru protónmi je možné zničiť viacej nádorových buniek a 

zároveň minimalizovať poškodenie zdravého tkaniva. Konvenčná liečba fotónmi (elektrónmi) 

si vyžaduje aplikáciu dávky do nádoru asi 60 - 70 Gy, v priemere počas asi 30-tich frakcií 

rozložených do 6-tich týždňov. Liečba prostredníctvom protónovej terapie si bežne vyžaduje 

menej než 20 frakcií ožarovania, pričom zároveň umožňuje aplikáciu vyšších dávok do 

objemu nádoru než je tomu v prípade klasickej fotónovej liečby. Treba poznamenať, že liečba 

vyššími dávkami je efektívnejšia, nakoľko i neveľké zvýšenie dávky aplikovanej do objemu 

nádoru vedie ku značnému zvýšeniu pravdepodobnosti lokálnej kontroly nádoru. Napríklad, 

prechod pri liečbe zo 60 Gy na 66 Gy (zvýšenie o 10 %), zvýši pravdepodobnosť lokálnej 

kontroly nádoru z 50 na 60 % (t.j. o 10 %), čo nie je málo. Tento fakt, ktorý je nezávislý od 

spôsobu uskutočňovania liečby predstavuje silný argument v prospech protónovej terapie. 

Protóny a fotóny (respektíve elektróny) majú približne rovnaký biologický účinok na 

ožarované bunky. Lepšie priestorové rozloženie dávky preto nutne povedie, alebo k zníženiu 
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vedľajších efektov alebo ku zvýšeniu pravdepodobnosti kontroly nádoru. Obzvlášť dobré 

výsledky boli dosiahnuté pri protónovej liečbe melanómu oka. Napríklad výsledok 

efektívnosti liečby melanómu oka u 2069 pacientov v  Spojených štátoch amerických (lokálna 

kontrola po 15 rokoch) bolo na úrovni 95 %. Egger, 2003, publikoval výsledky protónovej 

liečby melanómu oka 2435 pacientov v Paul Scherrer Institut-e, Švajčiarsko. Efektívnosť 

lokálnej kontroly (po 10 rokoch) v tomto prípade dosiahla úroveň 94,8 %.  

 V roku 2011sa vo svete prevádzkuje už 37 centier pre protónovú (iónovú) terapiu a 

ďalších 24 sa plánuje vybudovať v najbližších rokoch.   

 V súčasnej dobe viacero komerčných firiem (IBA, Hitashi, Mitsubishi, Optivus, 

ACCEL, PROTOM, PROTOM International a ďalšie) ponúka na trhu rozličné varianty 

protónových terapeutických komplexov formou dodávky „na kľúč“. Uvedené skutočnosti iba 

potvrdzujú tvrdenia, že vo svete nastáva boom protónovej terapie. 

 

7.3 Protónová terapia  

 

 Napriek nesporným výhodám protónovej terapie je vo svete celkový počet centier 

vybavených  protónovými urýchľovačmi (kde možno uskutočňovať liečbu onkologických 

ochorení priamym ožarovaním nádorov zväzkami urýchlených protónov), v porovnaní s 

počtom lineárnych elektrónových urýchľovačov určených pre klasickú rádioterapiu (8000 – 

9000) veľmi malý. Je tomu tak v dôsledku veľmi vysokých počiatočných investícií 

potrebných na vybudovanie jedného protónového terapeutického centra (predstavujú často 

viacej než 100 mil. USD) a tiež aj prevádzkových nákladov.  

 Protónová terapia sa však považuje za mimoriadne perspektívnu modalitu liečby 

nádorov a preto mnohé krajiny sveta sa snažia, bez ohľadu na vysoké investičné a 

prevádzkové náklady vybudovať si vlastné protónové centrum (respektíve ďalšie protónové 3 

centrám ak nejaké už prevádzkujú). Príkladom môže slúžiť Japonsko, USA, ale tiež aj krajiny 

EÚ. Japonsko už viacero rokov realizuje Národný program, ktorého cieľom je vybavenie 

hlavných a tiež aj prefektúrnych nemocníc  zariadeniami pre uskutočňovanie protónovej 

(iónovej) terapie. Výsledkom tohto programu dnes je, že Japonsko prevádzkuje v súčasnosti 

už 8 centier (5 protónových a 3 iónové) časticovej terapie. Celkove sa v Japonsku plánuje 

vybudovať 22 centier (z nich 5 má byť iónových). V USA je v súčasnosti v prevádzke 9 

protónových komplexov, pričom v najbližších 3 rokoch sa ich počet viacej než zdvojnásobí 

nakoľko vo výstavbe je ďalších 14. Odhaduje sa, že v USA sa vybuduje ešte ďalších 30 - 40 

nových protónových komplexov. Podrobnejšia informácia o prevádzkovaných a budovaných 
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protónových centrách v USA je uvedená nižšie. V krajinách EÚ je v súčasnosti prevádzke 9 

protónových a 1 iónové centrum, ďalších 7 protónových (iónových) centier sa buduje (v 

Českej republike, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Slovensku, Švédsku a v Taliansku). Na 

Slovensku sa plánuje budovať Protónový terapeutický komplex Cyklotrónového centra SR v 

Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Komplex by mal byť vybavený principiálne 

novou technológiou pre uskutočňovanie protónovej liečby. Táto vysoko-sofistikovaná 

technológia je vo svete zatiaľ málo známa. Bola vyvinutá vo Fyzikálno-technickom centre 

FIAN v Ruskej federácii za účelom zabezpečenia širokej dostupnosti protónovej liečby v RF 

ale i vo svete. Predpokladá sa, že táto nová technológia, vzhľadom na relatívne veľmi nízke 

investičné a prevádzkové náklady umožní širokú dostupnosť protónovej liečby obyvateľstvu 

nielen vo vyspelých a bohatých krajinách ale i v malých krajinách, ktoré takúto drahú 

technológiu zatiaľ nemajú. Slovensko je popri RF a USA tretia krajina, kde sa táto nová 

technológia plánuje po prvý krát uviesť do klinickej praxe (Ružička, 2011). 

 Protóny a elektróny (respektíve gama lúče) majú približne rovnaký biologický efekt na 

ožarované bunky. Lepšie priestorové rozloženie dávky v prípade protónov však nutne povedie 

buď ku zníženiu pobočných efektov alebo ku zvýšeniu pravdepodobnosti kontroly nádoru. 

Egger, 2003,  publikoval výsledky protónovej liečby melanómu oka 2435 pacientov v Paul 

Scherrer Institut-e, Švajčiarsko. Efektívnosť lokálnej kontroly (po 10 rokoch) v tomto prípade 

dosiahla úroveň 94,8 %. 

 V porovnaní s plánmi na liečbu fotónmi, využitie protónov neviedlo k podstatnému 

zníženiu homolaterality v celkovej integrovanej dávke. Tieto výsledky naznačujú, že 

používanie techník SRT fotónov, v porovnaní s protónmi, môže vyústiť v podobných 

úrovniach dávky konformácie. IMPT nezvyšuje mieru konformality pre malé nádory. 

Nehomogenita dávky v nádore sa však vždy zvyšuje pri fotónovom plánovaní. Dávka pre 

všetky kontralaterálne tkanivá bola však úplne eliminovaná pri spôsobe plánovania pre 

protónové ožiarenie. 

 Napriek nesporným výhodám protónovej terapie je vo svete celkový počet centier 

vybavených protónovými urýchľovačmi (kde možno uskutočňovať liečbu onkologických 

ochorení priamym ožarovaním nádorov zväzkami urýchlených protónov) v porovnaní 

s počtom lineárnych elektrónových urýchľovačov určených pre klasickú rádioterapiu (8 000 – 

9 000) veľmi malý. Je tomu tak v dôsledku veľmi vysokých počiatočných investícií 

potrebných na vybudovanie jedného protónového terapeutického centra (viacej než 100 mil. 

USD) a tiež aj prevádzkových nákladov. Protónová terapia sa však považuje za mimoriadne 

perspektívnu modalitu liečby nádorov a preto mnohé krajiny sveta sa snažia, bez ohľadu na 
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vysoké investičné a prevádzkové náklady vybudovať si vlastné protónové centrum (respektíve 

ďalšie protónové centrám ak nejaké už prevádzkujú). Japonsko už viacero rokov realizuje 

Národný program, ktorého cieľom je vybavenie hlavných a tiež aj prefektútnych nemocníc 

zariadeniami pre uskutočňovanie protónovej (iónovej) terapie. Nemecko má v Európe 

najväčšie skúsenosti s protónovou, respektíve i iónovou terapiou.  

 V súčasnosti sa za najmodernejšiu stratégiu pre radiačnú terapiu považujú koncepty 

IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy) a IMPT (Intensity Modulated Proton Therapy), 

v prípade ktorých už začalo klinické využívanie. Problémy vyplývajúce z pohybu vnútorných 

orgánov, alebo problémy ktoré vznikajú v dôsledku  anatomických zmien však neustále 

pretrvávajú. V súčasnej dobe sa ich snažia riešiť uvádzaním do praxe novej modality 

radiačnej terapie IGRT (Image Gated Radiotherapy – rádioterapia riadená obrazom - 

s využívaním zobrazovania prostredníctvom CT). Ďalšie zlepšenie tejto modality terapie sa 

očakáva zahrnutím do procesu funkčného zobrazovania, t.j. využitím informácií z  

pozitrónového emisného tomografu (PET), alebo tomografu na princípe magnetickej 

rezonancie s funkčným zobrazovaním (fMRT). Protónová terapia v kombinácii s IGRT, 

niekedy nazývaná multi-dimenzionálna rádioterapia predstavuje budúcnosť radiačnej terapie 

v najbližšom desaťročí. Podľa odhadov spoločnosti Proton Therapy Global Management pre 

približne 1-2 milióny obyvateľov krajiny je potrebné mať aspoň jedno protónové centrum. 

V perspektíve sa očakáva, že protónová terapia nahradí v budúcnosti súčasnú fotónovú 

terapiu. 
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8 POROVNANIE PLÁNU OŽIARENIA PRI STEREOTAKTICKEJ 

RÁDIOCHIRURGII A PRI PROTÓNOVEJ TERAPII 

 

Kazuistika pacienta s malým vnútroočným melanómom s maximom elevácie 2,65 mm – pozri 

obr. 81 – 85. 

 

 

 
Obr. 80 Ultrazvukové obrazy (A, B scan) nádorového ložiska (podľa Furdová, 2012) 
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Obr. 81 CT obraz pacienta s naloženým stereotaktickým rámom - nádorové ložisko je zakreslené 
červenou farbou (podľa Furdová, 2012) 

 

 
Obr. 82 Izodózový plán pacienta pre stereotaktická rádiochirurgiu v TD 35,0Gy. Schéma ožiarenia pri 

stereotaktickej rádiochirurgii: označenie nádorového ložiska s TD – terapeutickou dávkou 
ožiarenia 35,0 Gy je červenou farbou, rozsah ožiarenia okolitých štruktúr dávkou 15,0 Gy zelenou 
farbou, 10,0 Gy modrou farbou, 2,0 Gy fialovou farbou (podľa Furdová, 2012) 

 

 
Obr. 83 Detail CT obrazu - dávkové pole pri ožarovaní nádora v oku fotónmi, Tdmax – horná hranica 

dávky 37,5 Gy, terapeutická dávka TD 35,0 Gy (podľa Furdová, 2012) 
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Obr. 84 Schéma ožiarenia tej istej pacientky v rámci modelového plánovania pri ožiarení melanómu 

choroidey protónmi, vľavo je celkové rozloženie dávky v sektore od 0o do 120o pri požadovanej 
úrovni v nádore 35,0 Gy; vpravo je rozloženie dávky na úrovni ≤ 10 % (3,5 Gy), (podľa Furdová, 
2012) 

 

 
Obr. 85 Dávkového pole od protónov v sektore 100 - 150o. Vľavo celkové maximum 35,0 Gy, v strede ≤ 10 

% (3,5 Gy), vpravo ≤ 20 % . Vidieť, že ani mozog, ani očný nerv prakticky nie sú zasiahnuté 
(podľa Furdová, 2012) 

 
 Liečba uveálnych melanómov protónovým žiarením na Slovensku ešte nie je 

dostupná, aj keď má niekoľko výhod, ako možnosť frakcionácie a tým dosiahnutia vyššej 

dávky žiarenia do ložiska (aj viac ako 50,0 Gy). 

 Zásadný rozdiel medzi stereotaktickou rádiochirurgiou a protónovou liečbou pre 

oftalmológa spočíva najmä v možnosti ožiarenia protónovým žiarením nádorov dúhovky 

a corpus ciliare, ktoré nie je vo väčšine prípadov možné riešiť stereotaktickou 

rádiochirurgiou. V rámci protónovej terapie dávku do nádoru možno v priebehu ožarovania 

optimalizovať – tab. 11. 
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Tab. 11 Výhody a nevýhody liečby MMU ionizujúcim žiarením (upravené podľa COMS, 1998) 
 

ŽIARENIE VÝHODY NEVÝHODY 

 

 

 

 

 

 

 

Episkleráln

e aplikátory 

 
60

Co 

*Dlhý polčas: 5,4 roka. 

*Viacnásobné použitie a presné 

dávkovanie. 

*Vysoké zaťaženie personálu žia-

rením.  

*Komplikácie z ožiarenia pri MMU 

blízko terča: atrofia n. II.  

*Ožiarenie štruktúr za aplikátorom 

(slzná žľaza). 

 
125I 

*Lepšia ochrana zdravých úsekov oka 

pre mäkšie γ žiarenie a menej 

komplikácií z ožiarenia. 

*Krátky polčas, len 60 dní. Pre 

každé použitie treba nový aplikátor. 

*Vyššia cena. 

 
106

Ru/ 
106Rh 

*Aplikátor možno použiť viackrát u 

toho istého pacienta, a v priebehu roka 

možno ho použiť aj pre iného 

pacienta. 

*Polčas rozpadu : 1 rok.  

*Liečba MMU v blízkosti terča - bez 

deštrukcie zrakového nervu. 

*Problémy pri presnom určení dáv-

kovania.  

*Nevhodnosť pre MMU s vyššou 

eleváciou ako 5 mm.  

*Úplná deštrukcia choroidey aj 

sietnice pri  základe tumoru. 

 

 

Lineárny 

urýchľovač 

Vhodné najmä pre malé a stredné 

nádory 

Možnosť frakcionovaného 

aplikovania aj možnosť  

jednorázového ožiarenia 

 

Nutnosť presnej lokalizácie – 

naloženie stereotaktického rámu 

pred zameriavacím CT a MRI 

vyšetrením aj počas ožiarenia 

 tumoru  

Neskoré poradiačné komplikácie 

 

 

Liečba 

protónmi 

*Homogénne dávkovanie ožiarenia. 

*Vhodné aj pre veľké nádory. 

*Možnosť frakcionovaného 

aplikovania. 

*Cyklotrón sa môže postaviť iba na 

ojedinelých miestach.  

*Nutnosť presnej lokalizácie tumoru 

episklerálne fixovaným tantalovým 

prstencom.  

*Neskoré poškodenia z ožiarenia. 

 

 Pri porovnaní oboch plánovacích schém nášho pacienta (schéma plánu ožiarenia 

fotónmi pri stereotaktickej rádiochirurgii na lineárnom urýchľovači a schéma ožiarenia pre 

protónové žiarenie) boli hladiny ožiarenia štruktúr okolitých tkanív (šošovky, zrakového 

nervu) v oboch prípadoch zodpovedajúce požadovanej norme. Zariadenie na protónovú liečbu 
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ale umožňuje uskutočňovať tzv. OPTMI - terapiu (Optimalizovaná Protónová Terapia 

s Modulovanou Intenzitou).  

 MMU metastázuje hematogénnou cestou, ale aj cestou zrakového nervu. Metastázy 

MMU sa objavia predovšetkým v pečeni, aj v iných orgánoch a v CNS. Nebezpečenstvo 

metastázovania hrozí najmä pri šírení nádoru nad povrch bulbu, resp. do tkanivových štruktúr 

orbity. 

 Prežívanie pacientov po liečbe ožiarením nevykazuje signifikantný rozdiel oproti 

enukleácii. Pri hodnotení úmrtnosti na metastázy MMU podľa klinických štádií, v ktorom 

bolo oko enukleované sa uvádza v 1. štádiu 22 – 37 %; v 2. štádiu 21 – 75 % a v 3. štádiu 65 

– 92 %. Z toho vyplýva, že ak bolo oko odstránené, resp. uskutočnený akýkoľvek iný 

liečebný postup vo včasnom štádiu rozvoja MMU, je percento úmrtnosti nižšie a prognóza 

priaznivejšia. 

 V súčasnosti aplikované diagnostické postupy umožňujú určiť správnu diagnózu 

takmer 95 %. Hodnotenia podľa štatistiky ponúkajú značný rozptyl mortality malígneho 

melanómu uvey. Mortalita do 5 rokov po enukleácii je uvedená v rozmedzí 45 – 50 %. V 

porovnaniach, letalita do 4 rokov po terapii sa uvádza pri zhruba 43 % pacientov. Osud 

pacientov nie je istý ani po piatich rokoch, nakoľko veľký počet umiera na metastázy do 

desiatich rokov alebo aj neskôr. Okrem toho, aj pri priaznivých malígnych melanómoch uvey, 

ktoré sa vyznačujú malou veľkosťou, resp. pri vretenobunkovom type je úmrtnosť do 5 rokov 

16 %. Pri porovnávaní výsledkov tzv. odloženej liečby malých zadných melanómov uvey po 

5 rokoch nezistili značný rozdiel v špecifickej mortalite oproti tzv. „okamžitej“ liečbe. 

Výsledky ukázali u tzv. odloženej skupiny mortalitu 18,4 ± 8 %, u okamžite liečenej skupiny 

17,1 ± 7 % (Augsburger, 1993). 

 Malígny uveálny melanóm sa zriedkavo objaví aj ako metastatický nádor, prevažne 

ako metastatický rozsev malígneho melanómu kože. Zo štatistického súboru 520 očí s 

metastázami do uvey sa najviac diagnostikovali metastázy z prsníkov a pľúc, ktoré sa zväčša 

lokalizovali na zadnom póle očnej gule, v priemere dve ložiská na jednom oku (Shields, 

1997). Výsledky Armádneho patologického ústavu v USA uvádzajú v súbore 132 malígnych 

melanómov choroidey a corpus ciliare mortalitu po 5 – 10 rokoch 3 – 12 % a po 15 rokoch 18 

% (McLean, 1983). Podobné údaje sme zaznamenali aj na Slovensku (Furdová, 2010). 

V posledných rokoch je tendencia celkového poklesu mortality, čas objavenia sa metastáz je 

okolo 37 mesiacov po enukleácii, ale môžu sa objaviť aj po 20 – 25 rokoch. Priemerné 

prežívanie je 50 % medzi 4,3 – 9,3 roka na podklade štúdia dokumentácie. Po 15 rokoch sa 

však zistilo, že s vretenobunkovým typom A prežíva 81,2 %, s vretenobunkovým typom B 
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73,6 %, so zmiešaným a nekrotickým typom 40,6 %, ale s epiteloidným prežíva iba 28 % 

(Zimmermann, 1980). Pri primárnych MMU je úmrtnosť následkom metastázovania nádoru 

až 70 %. Metastázy v pečeni sa vyskytnú u 60,5 % a mimopečeňové metastázy u 9 % 

(Taillanter, 1979). Zároveň sa udáva, že priemerný čas úmrtia na metastázy v skupine 

tumorov s epiteloidnými bunkami a zmiešanými typmi buniek (60 % metastáz) je 2,7 roka, 

kým pri vretenobunkových typoch (16 % metastáz) je to viac ako 5 rokov. Podľa našich 

skúseností je rozhodujúci čas 37 – 45 mesiacov, počas ktorého sa metastázy manifestujú 

najčastejšie, či už po enukleácii očnej gule alebo so zachovaním očnej gule (Furdová, 2015). 

Prognóza pacientov s malígnym melanómom uvey je v zjavnej korelácii s typmi buniek v 

nádore. Tumory choroidey môžeme považovať za nezhubné, ak spĺňajú tieto kritériá: 

1. stavba bunky má nízky pomer jadra k cytoplazme 

2. chromatín v jadre je jemný a jadierka sú malé, alebo chýbajú 

3. priemer tumoru je menši ako 10 mm a elevácia je menej ako 3 mm 

4. neinfiltruje skléru, alebo nie je ruptúra Bruchovej membrány 

5. v tumore nie je mitotická aktivita alebo nekróza . 

 Na podklade analýzy súboru melanómov veľkých rozmerov (3852 prípadov), ktoré 

vyvolali závažné poškodenie oka (zápalovú reakciu, sekundárny glaukóm, odlúčenie sietnice 

a hemorágiu do sklovca, spojené s bolesťou a stratou zraku) autori McLean a kol. vyjadrili 

teóriu, že prognóza MMU závisí od rozmeru nádoru (Mc Lean, 1997). Z hodnotenia 270 

melanómov, ktorých objem bol menší ako 1,4 cm3 sa zhrnulo 16 rizikových faktorov; 7 z nich 

sa považuje za závažné: typ buniek, pigmentácia, postihnutie skléry, veľkosť (najväčší 

rozmer), postihnutie zrakového nervu, mitotická aktivita a umiestnenie predného ohraničenia 

tumoru. Najdôležitejšie z nich sú – typ buniek, veľkosť, postihnutie skléry a mitotická 

aktivita. Prognóza je dobrá, ak je priemer menší ako 11 mm a zhoršuje sa prekročením 10 mm 

(Shammas, 1997). Nádory choroidey rozvíjajúce sa pred ekvátorom zasahujú aj corpus ciliare 

a tým majú horšiu prognózu bez ohľadu na veľkosť. Prevláda názor, že táto horšia prognóza 

je podmienená spojením s ciliárnymi cievami a ciliárnym svalom, ktorého kontrakcie tak 

uľahčujú prestup nádorových buniek do krvného obehu (Seddon, 1983). Treba zdôrazniť 

nutnosť enukleácie atrofických očných gúľ, nakoľko je možné pri histopatologickom 

vyšetrení zistiť prítomnosť uveálneho melanómu, ktorý bol klinicky nezistený, resp. pred 

enukleáciou vyšetrením napríklad ultrazvukom bol nález nejednoznačný. Najčastejšou 

príčinou omylov je nepriehľadnosť optických médií oka. Asi v 10 % enukleovaných bulbov 

bol histopatologicky verifikovaný MMU (Shields, 2007). 
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Záver 

 

 Liečba MMU vyžaduje celkový prístup. Obsahuje snahu úplne odstrániť tumor ako 

celok a zamedziť rozvoju metastáz. Vo viacerých prípadoch ani včasné odstránenie očnej gule 

alebo úplný rozpad tumoru nezaručujú neobjavenie sa metastáz. Zistenie MMU ešte aj 

začiatkom 60-tych rokov 20. storočia znamenalo v liečbe takmer výlučne enukleáciu očnej 

gule alebo exenteráciu orbity. V súčasnosti moderné technické alternatívy použité v terapii, 

niektoré postupy diagnostiky, ako aj terapia ionizujúcim žiarením z externých zdrojov, 

potrebujú veľkú medziodborovú spoluprácu odborníkov rozličných disciplín medicíny. 

Predpokladalo sa zvýšenie úmrtnosti v minulosti po odložení enukleácie, nedostatočná úroveň 

znalostí o charaktere rastu vretenobunkových nádorov, neboli postačujúce poznatky o 

efektivite liečby najmä však ionizujúcim žiarením a miery rizika postradiačnej retinopatie. 

V snahe úplne zničiť nádor vnútri oka, na zosilnenie účinku, sa obyčajne používajú postupy, 

ktoré sa kombinujú. Cieľom je zvýšiť mieru a lokálnu regresiu nádoru a tak naraz znížiť 

možnosť recidívy MMU.  

 V 80-tych rokoch minulého storočia sa začali rozvíjať rádiochirurgické metódy liečby. 

Skupina viedenských lekárov sledovala v rokoch 1997 až 2001 celkovo 90 pacientov s MMU, 

ktorí boli liečení stereotaktickou rádioterapiou pomocou lineárneho urýchľovača. Toto 

ožarovanie bolo uskutočnené v 5 frakciách v celkovo 60,0 Gy. Objemy nádorov boli v 

rozmedzí 70 – 1430 mm3 a výška elevácie sa pohybovala medzi 2,7 – 15,9 mm. Oko bolo 

imobilizované optickým fixačným systémom. Po liečbe u 98 % pacientov nastalo zmenšenie 

nádoru a u 7 pacientov sa realizovala enukleácia (Dieckmann, 2003). V roku 2007 bola 

publikovaná prvá štúdia porovnávajúca ožiarenie uveálneho melanómu gama nožom na jeho 

okraji a protónovým žiarením, nakoľko dávka žiarenia v centre tumoru a na jeho okraji je 

stále diskutovaná. Na ožiarenie jednotlivých častí lézie sú pri plánovacom systéme presné 

kritériá (Zytkovicz, 2007). Každé pracovisko aplikuje rôzne dávky tohto žiarenia do ložiska, 

čo závisí od technických možností. Na fixáciu očnej gule počas ožarovania sa používajú rôzne 

stabilizačné systémy, mechanické alebo neinvazívne, tzv. externé fixačné systémy, ktoré si 

nevyžadujú naloženie fixačných stehov priamo pred týmto výkonom (Jaywant, 2003). 

 Autori z Mníchova sledovali skupinu 100 pacientov počas 3 rokov liečených gama 

nožom. Pacienti mali veľký MMU lokalizovaný na zadnom póle. U dvoch pacientov nastala 

recidíva. Pred ožarovaním bola maximálna výška nádoru 7,8 mm, po jednom roku po 

ožarovaní 5,7 mm, po 2 rokoch 4,3 mm a po 3 rokoch 4,6 mm. U 7 pacientov bola počas 

prvého roka realizovaná enukleácia pre sekundárny glaukóm, počas druhého roka u ďalších 2 
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pacientov a počas tretieho roka u ďalšieho pacienta. Zmenšenie nádoru bolo pozorované u 98 

% pacientov (Mueller, 2003).  

 Leksellovým gama nožom liečeili od novembra 1995 do decembra 1996 na pracovisku 

v Prahe 11 pacientov s MMU. Prominencia nádorov bola nad 8 mm s lokalizáciou 

parapapilárne alebo makulárne. Priemerná doba sledovania bola počas 6 mesiacov. U 5 

pacientov poklesla zraková ostrosť. Nádor sa zmenšil u 10 pacientov a u jedného pacienta 

bola realizovaná enukleácia pre rast nádoru (Pochop, 1998).  

 Cyklotrón má výhodu v homogénnom dávkovaní a možnosťou frakcionácie. Na 

druhej strane nevýhodou je fakt, že cyklotrón sa môže postaviť za určitých presne 

definovaných podmienok a na určitých miestach. Liečba vyžaduje presnú lokalizáciu nádoru, 

určenie objemu, okraja a polohy nádoru, stanovenie rozsahu v 3D zobrazení, stanovenie 

ochranného lemu minimálne 2,5 mm. Koncom deväťdesiatych rokov sa objavili prvé štúdie. 

 Centrá zaoberajúce sa oftalmo-onkológiou majú cieľznížiť postradiačné komplikácie. 

Bornfeld a kol. zaviedli pred resekciou a tiež endoresekciou predchádzajúce ožiarenie gama 

nožom. Vykonali u 29 pacientov endoresekciu, kde objem nádorov sa pohyboval v rozmedzí 

0,2 - 1,4 cm3. U 17 pacientov bolo lôžko nádoru doožarované ruténiovým žiaričom. Iba u 5 

pacientov bola následne potrebná enukleácia (Bornfeld, 2002). 

 Pri ožiarení v jednom sedení pomocou gama noža je možné použiť aj vyššiu dávku. 

Pri liečbe stereotaktickou rádiochirurgiou frakcionovane vo Viedni pomocou externého 

optického fixačného systému použijú optickú fixáciu očnej gule, nie mechanickú, čo dáva 

možnosť frakcionácie, a tým aj zvýšiť celkovú dávku žiarenia (Zehetmeyer etl al., 2000).  

U nás frakcionovanie nie je možné z technických príčin a fixácia očnej gule sa vykonáva 

mechanickým postupom pomocou imobilizácie cez priame extraokulárne svaly a následne sa 

fixuje pomocou stehov na stereotaktický rám (Furdová, 2011).  

 V retrospektívnej štúdii Cohen a kol. v rokoch 1990 – 2000 rozobrali 198 pacientov, 

ktorí mali choroidálny melanóm. 78 pacientov bolo liečených stereotaktickou rádiochirurgiou 

a 118 pacientov enukleáciou. U 53 pacientov boli potvrdené metastázy pečene v intervale 

sledovania od liečby pomocou sonografie alebo CT vyšetrením. 8 pacientov po stereotaktickej 

rádiochirurgii bolo enukleovaných. Toto bola prvá štúdia, ktorá analyzovala prežívania 

pacientov po stereotaktickej rádiochirurgii a po enukleácii. Avšak sa nepreukázal vplyv na 

časové obdobie bez metastáz po terapii v súvise s vekom, pohlavím, s prítomnosťou 

extrasklerálneho šírenia alebo so sekundárnou amóciou (Cohen, 2003). Determinujúcimi 

znakmi pre obdobie bez metastáz po liečbe stereotaktickou rádiochirurgiou je veľkosť a 

lokalizácia tumoru. Podobné výsledky sa dosiahli aj na Slovensku, i keď počet pacientov, 
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ktorí boli zaradení do súboru bol menší (Furdová, 2014). Prežívanie pacientov s MMU je 

priaznivé, v súbore bolo 5 ročné prežívanie na hranici 72,0 %.  

 Stanovenie diagnózy malígneho melanómu uveálneho traktu oka je vždy vážny 

problém pre lekára aj pre pacienta. Nakoľko sa často rozvíja nepozorovane (v „hluchej“ zóne, 

respektíve bez príznakov bolestivosti), je obťažná jeho diagnostika a potom následná liečba. 

Postup liečby závisí od mnohých faktorov. Klinické štádium rozvoja malígneho melanómu v 

uveálnom trakte oka, v ktorom pacient vyhľadá odbornú lekársku pomoc, má súvis s 

umiestnením rozvoja novotvaru v uvei. Čím je MMU ďalej od zadného pólu, tým je menšia 

pravdepodobnosť, že pacient bude mať subjektívne ťažkosti. Pritom skutočnosť, v ktorom 

klinickom štádiu rozvoja MMU pacient vyhľadal lekársku pomoc, má po určení diagnózy 

podstatný význam nielen pre výber liečebného postupu, ale najmä pre určenie prognózy. 
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