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Predslov

Milí študenti a kolegovia,
dovoľujeme si Vám predložiť e-knihu – skriptá, ktorá je odporučená k štúdiu a príprave na
skúšku z oftalmológie a aj v postgraduálnom vzdelávaní. E-kniha, skriptá Vám budú slúžiť aj
ako doplnok pri štúdiu, ktoré absolvujete na Klinike oftalmológie Lekárskej fakulty UK
v Bratislave. Môžete ju využiť počas praktických cvičení, ako prípravu na skúšku, alebo v
priebehu študijného pobytu a edukácie na špecializačnú skúšku z oftalmológie.
E-kniha vám v 1. kapitole pomôže orientovať sa v embryonálnom vývoji oka a pomôže získať
potrebné vedomosti o vývoji základných zrakových funkcií. Neurooftalmológia v 2. kapitole je
venovaná medziodborovej spolupráci a to nielen medzi oftalmológom a neurológom, ale má
dosah aj na ďalšie medicínske obory: stomatológia, stomatochirurgia, otorhinolaryngológia,
neurochirurgia, endokrinológia a ďalšie. Tretia kapitola je venovaná konzervatívnej liečbe
v oftalmológii, ktorá je veľmi široká, rôznorodá a kde nájdete rýchle orientovanie
v jednotlivých indikačných skupinách. Štvrtá kapitola je venovaná biologickej liečbe
v oftalmológii, ako jedému z moderných liečebných postupov, ktorý vhodne dopĺňa klasické
metódy. Biologická liečba realizovaná v oftalmológii je v indikovaných liečebných schémach
metódou prvej voľby.
Veríme, že problematika očného lekárstva bude pre Vás vďaka tejto e-knihe prehľadnejšia
a bude pre Vás prínosom pre rozšírenie vedomostí z oblasti diagnostiky a liečby očných
ochorení.

Autori
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Vysvetlivky, zoznam skratiek
ACR – arteria centralis retinae
AC/A – kvocient akomodačnej konvergencie
AM – amniová membrána
AgNo3 – dusičnan strieborný
AO – arteria ophthalmica
ARK – anomálna retinálna korešpondencia
ATB – antibiotikum
CCD kamera – zariadenie s viazanými nábojmi – súčasť zobrazovacej vyšetrovacej jednotky
(charge coupled device camera)
CNS – centrálny nervový systém (central nervous system)
CNVM – subretinálna neovaskulárna membrána v oblasti makuly (Choroidal
neovascularization)
COZ – centrálna ostrosť zraku (vizus centralis)
CT – komputerová tomografia (computed tomography)
D – dioptria (diopter)
DNK – deoxyribonkleová kyselina
DR – diabetická retinopatia (diabetic retinopathy)
DTM – ochorenie modifikujúca terapia (Disease Modyfying Therapy)
EEG – elektroencefalografia (electroencophalography)
EMG – elektromyografia (electromyography)
EOG – elektrookulografia (electooculography)
ERG – elektroretinografia (electroretinography)
Epi LASIK – typ refrakčnej operácie (Epithelial Laser-Assisted in situ Keratomileusis)
ETDRS – štúdia podľa ktorej sa pomenoval spôsob vyšetrenia centrálnej ostrosti zraku (Early
Treatment of Diabetic Retinopathy Study)
FAG – fluoroangiografia (fluoroangiography)
FDU – farebná dopplerovská ultrasonografia
Gd - DTPA – činidlo používané pri kontrastnom vyšetrení MRI [Dietyléntriamínpentakis
(acetato) gadolinitý komplex (hydrát)]
HEMA – polyhydroxyethylmetakrylát (materiál kontaktných šošoviek - polymér)
HRA – typ angiogramu – Heidelbergský retinálny angiogram (Heidelberg Retina Angiogram)
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HRT – typ tomografu sietnice – Heidelbergský retinálny tomograf (Heidelberg Retina
Tomograph)
ICG – indocyanínová angiografia (indocyanine green angiography)
ICGA – angiogram pri indocyanínovej angiografii (Indocyanine Green Angiogram)
IR žiarenie – infračervené žiarenie (Infrared light)
i.v. – intravenózne (vnútrožilové)
KC – kontrastná citlivosť
KNR – krúžok najmenšieho rozptylu
KŠ – kontaktná šošovka
LASEK – typ refrakčnej operácie (Laser Assisted Sub-Epithelium Keratomileusis)
LASIK – typ refrakčnej operácie (Laser Assisted in Situ Keratomileusis)
LCD monitor – Liquid Crystal Display monitor
LD – priemer kontaktnej šošovky (Lens Diameter)
ĽO – ľavé oko
LOCS – systém pri popisovaní stupňa katarakty (Lens Opacities Classification System)
MAR – uhol rozlíšenia (Minimum Angle of Resolution)
MRI – magnetická rezonancia (Magnetic Resonance Imaging)
MSLT – typ tomografie (Multiplyscattered Light Tomography)
NaCl NFI – natrium chloratum indikátor pri vyšetrení nervových vlákien (Nerve Fiber
Indicator)
NRK – normálna retinálna korešpondencia
NS – nervový systém
OCT – optická koherenčná tomografia (Optical Coherence Tomography)
OIS – očný ischemický syndróm (Ocular Ischemic Syndrome)
PD – papilárny diameter
pD – prizmatická dioptria
PDT – fotodynamická liečba (Photodynamic Therapy)
PET/CT pozitrónová emisná tomografia/komputerová tomografia
PKP – perforačná keratoplastika
PMMA – polymetylmetakrylát (materiál kontaktných šošoviek – plastická hmota)
PND – paranazálna dutina
PO – pravé oko
POLA test – polarizačný test
9

RA – reumatoidná artritída
PRK – typ refrakčnej operácie - fotorefrakčná keratotómia (photo-refractive keratectomy)
RNK – ribonukleová kyselina
RPE – pigmentový epitel sietnice (Retinal Pigment Epithelium )
RTG – Röntgenové žiarenie (lúče X)
SLP – skenovacia laserová polarimetria
TGF – rastové faktory (transforming growth factor)
TrD UBM – Trachoma dubium ultrabiomikroskopia
UV žiarenie – ultrafialové žiarenie (ultraviolet light)
UVŠ – umelá vnútroočná šošovka
UZV – ultrazvuk
VAR – hodnotenie zrakovej ostrosti (Visual Acuity Rating)
VCR – vena centralis retinae
VEGF – vaskulárny endotelový rastový faktor (vacular endothelial growth factor)
VOT – vnútroočný tlak
VPDM – vekom podmienená degenerácia makuly
ZEP – zrakové evokované potenciály
ZP – zorné pole
2D, 3D – dvojrozmerný, trojrozmerný
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1. KAPITOLA: Vývoj očnej gule a vznik zrakového vnemu
1.1.Embryonálny vývoj očnej gule a pomocných orgánov
Na embryonálnom vývoji očnej gule a pomocných orgánov sa zúčastňuje: ektoderma,
mezoderma a endoderma. Ektoderma sa včasne štiepi na dve zložky: na povrchovú ektodermu
a na neurálnu ektodermu. Z povrchovej ektodermy sa vyvíja koža mihalníc, spojovka, predná
vrstva (epitel) rohovky a šošovka. Z ektoneurálneho základu: sietnica a zrakový nerv.
Mezoderma: stróma spojovky, episkléra, Tenonská kapsula, vonkajšie okohybné svaly, ciliárne
svaly, endotel choroidey a sklovec.

1.1.1. Rozvoj ektodermálnych štruktúr očnej gule, nervové bunky sietnice a zraková
dráha do mozgu
V priebehu 2. týždňa embryonálneho života, na dorzálnom povrchu medulárnej platničky sa
vytvoria dve malé priehlbinky, tzv. optické jamky (základy vývoja očnej gule). Na ventrálnom
povrchu im zodpovedajú vypukliny (obr. 1.1-A). Pri uzatváraní medulárnej trubice sa tieto
jamky premiestňujú na bočné plochy a vznikajú tzv. „optické štíty“. Periférne bunky štítov sa
množia rýchlejšie a rastú smerom navonok oproti povrchovej vrstve buniek ektodermy. Voľný
priestor sa postupne uzatvára a vytvoria sa primárne optické vačky (obr. 1.1-A). Oba primárne
optické vačky sú spojené s predným mozgom tzv. optickou stopkou, ktorá sa postupne uzatvorí
a stáva sa neskôr vodivým základom pre nervové vlákna zrakového nervu. Depresiou na
povrchu optického vačku vzniká prehĺbenie a ďalším prehlbovaním dovnútra (invagináciou)
optický vačok nadobúda tvar pohára (zrakový pohárik, obr. 1.1-B). V tomto štádiu zrakový
pohárik pozostáva z dvoch vrstiev: vonkajšej (základ pigmentového listu sietnice) a z vnútornej
vrstvy (z ktorej vzniká sietnica). Zásadne sa teda z nervovej ektodermy vytvárajú nervové
bunky sietnice a zraková dráha do mozgu, ktorého je zrakový nerv súčasťou. V priebehu 3.
týždňa má vyvíjajúci sa očný pohárik asi 3 mm. Zväčšovaním sa dostane do styku s
povrchovými ektodermálnymi štruktúrami vyvíjajúceho sa oka a zároveň sa spája s
mezodermou. Z predného úzkeho pruhu, okraja pôvodného optického pohárika sa vyvíja
dúhovka (iris) a vráskovec (corpus ciliare). Z mezodermy v okolí očného pohárika sa potom
formujú obaly oka a ostatné zložky obsahu orbity (obr. 1.1).
Základ budúcej šošovky sa formuje v 4. týždni vývoja (tab. 1.1; obr. 1.2). Spočiatku má len
podobu zhrubnutia, neskôr sa mení na šošovkový vačok (obr. 1.1-B). Jednotlivé skupiny buniek
pritom v tomto štádiu vykazujú nerovnomerný rast.
Šošovkové vačky sa následne od povrchového ektodermu oddeľujú. Primárne šošovkové
vlákna sa formujú z buniek zadného subkapsulárneho epitelu šošovkového vačku. Po ukončení
vývoja primárnych vlákien šošovky sa začína produkcia sekundárnych vlákien, pričom sa tvoria
„Y-ové švy“ (vpredu Y smerom nahor a vzadu nadol). Počas embryonálneho vývoja je šošovka
obalená cievnou kapsulou, tzv. tunica vasculosa lentis. Capsula lentis sa vyvíja ako bazálna
membrána šošovkového epitelu - vpredu a zo šošovkových vlákien - vzadu.
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Obr. 1.1 Základné fázy vývoja očnej gule
A – základ očného pohárika tvorí vyklenutie na bočnej stene predného mozgu, vnútorné priestory sú spojené; B –
začiatok vývoja šošovky – šošovkový vačok sa vyklenuje do predného priestoru očného pohárika; v tomto štádiu
je choroidálna štrbina (fissura choroidea) ešte otvorená a priestor v stopke očného pohárika komunikuje s
priestorom v medulárnej trubici; C – štruktúry vyvíjajúceho sa oka medzi 1. a 2. mesiacom fetálneho života.
(Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN v Bratislave)
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Obr. 1.2 Embryonálny vývoj šošovky
A – tvorba šošovkového vačku; B – šošovkový vačok sa uzatvoril; C – tvorba primárnych šošovkových vláken.
(Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN v Bratislave)

Tab. 1.1 Prehľad fáz embryonálneho vývoja šošovky
Šošovková platnička
Šošovkový váčok
Primárne šošovkové vlákna
Sekundárne šošovkové vlákna
Identifikovateľné Y-ové švy
Vaskulárna kapsula plne vyvinutá
Regresia vaskulárnej kapsuly
Kapsula šošovky
Jadrá šošovky
1. Embryonálne
2. Fetálne
3. Infantilné
4. Dospelé
Kortex šošovky rastie a tvorí sa celý život

2. týždeň
4. týždeň
5. týždeň
7. týždeň
8 a ½ týždňa
9. týždeň
pred alebo pri pôrode
3. mesiac
1 – 3 mesiace
2 – 6 mesiacov
pokračuje až po pubertu
20 – 25 rokov

1.1.2 Vývoj mezodermálnych štruktúr
Mihalnice sa objavia u 16 mm embrya, rastú oproti očnej guli a spoja sa v štádiu 37 mm
veľkého embrya. Počas 5. mesiaca sa rozdelia a vyvíjajú sa aj ektodermálne riasy a marginálne
žľazy.
Rohovka - pri vývoji rohovky endotel, Descemetova membrána a stróma vznikajú z buniek
mezodermy, rozvíjajúcich sa medzi povrchovou ektodermou a šošovkovým vačkom. U 12 mm
embrya mezodermálne bunky dávajú podklad pre vznik endoteliálnych buniek. Druhá vrstva
mezodermálnych buniek, ktorá sa nachádza medzi povrchovou ektodermou a bunkami
budúceho endotelu dáva podklad pre rozvoj strómy u embrya 25 – 30 mm. V 5. mesiaci sa
15

objaví Bowmannova membrána a následne endotelové bunky produkujú aj Descemetovu
membránu.
Skléra a okohybné svaly sa vyvíjajú zahustením buniek mezodermy obklopujúceho zrakové
poháriky a v štádiu vývoja 20 mm embrya sa objaví diferenciácia medzi nimi. Vo veku 5
mesiacov vývoja sú tieto štruktúry už dobre vyznačené.
Vývoj vráskovca a dúhovky sa začína zahustením mezodermy na vonkajšej strane okraja
zrakového pohárika v 3. mesiaci vývoja. Ciliárny sval sa vyvíja zahustením mezodermy
obklopujúceho zrakový pohárik. Zadný list mezodermálneho úseku dúhovky sa formuje ťahom
neurálnej ektodermy dopredu a axiálne. Cievovka sa v embryu vyvíja z mezodermy
obklopujúcej zrakový pohárik v štádiu 5 mm, v podobe endoteliálnych priestorov. Široké
venózne kanály sa vyvíjajú počas 3. mesiaca vývoja a v priebehu 5. mesiaca sa v choroidey
objavia chromatofóry. Predná a zadná komora oka sa objaví ako tenká štrbina v mezoderme
oddeľujúcej budúci endotel rohovky a strómu dúhovky. Po 5. mesiaci vývoja je už jasne
vyznačený vývoj predného segmentu. Schlemmov kanál sa objaví po 2. mesiaci vývoja a v 6.
mesiaci sa začína formovať aj trabekulárna sieťovina.

1.1.3 Vývoj neuroektodermálnych štruktúr
Vo vývoji sietnice možno rozoznať 4 štádiá:
1. štádium: pokrýva vývojové obdobie 4. až 5. týždňa a charakterizuje sa rozdelením na dve
zóny: na vonkajšiu jadrovú a vnútornú marginálnu, nejadrovú;
2. štádium: počas 6. až 12. týždňa vývoja sa diferencuje na tri dočasné zóny vnútornej
nejadrovej zóny a smerom dovnútra migráciou vonkajšej nukleárnej zóny;
3. štádium: počas 3. až 7. mesiaca sa ďalej vrstvy diferencujú; marginálna zóna sa rozdelí na
tri vrstvy – na vnútornú neuroblastickú, na intermediálnu a na vonkajšiu neuroblastickú.
Vnútorná neuroblastická vrstva dáva podklad vývoju gangliovým, amakrinným a Müllerovým
vláknitým podporným bunkám. Intermediálna vrstva sa vytratí. Z vonkajšej neuroblastickej
vrstvy vznikajú horizontálne bunky a jadrá tyčiniek a čapíkov. Proces sa rozšíri produkciou
vrstvy nervových vlákien gangliovými bunkami. Nakoniec sa Müllerove vlákna rozvíjajú až
dosahujú po obe limitujúce membrány.
4. štádium: v období 7. až 13. mesiaca vývoja prebieha záverečná organizácia vrstiev sietnice.
Všetky vrstvy sú dotvorené za 5 mesiacov. Vaskularizácia vnútorných vrstiev sietnice sa vyvíja
v 8. mesiaci. Makula sa vyvíja v priebehu 3. až 8. mesiaca. Zrakový nerv (n. opticus) sa formuje
rastom nervových vlákien z axónov gangliových buniek sietnice do priestoru v optickej stopke
v štádiu 25 mm.

1.1.4 Vývoj cievnych štruktúr a sklovca
Artéria hyaloidea (vetva primitívnej dorzálnej a. ophthalmica) dosahuje cez fetálnu fissúru
zadný pól šošovkového vačku (6 až 7 mm; obr. 1.3). Pri zadnom póle šošovky sa napája na
cievy tunica vasculosa lentis. V štádiu 10 mm, hyaloidný systém komunikuje s anulárnou
cievou a prispieva k vytváraniu kapsulo-pupilárneho úseku tunica vasculosa lentis. Anulárna
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cieva sa vyvíja v štádiu 8 – 9 mm pozdĺž predného okraja fetálnej fissúry. Ústup až vymiznutie
hyaloidného systému začína u 60 mm embrya.

Obr. 1.3. Vývoj očného pohárika a dutiny sklovca.
Choroidálna štrbina ešte nie je uzatvorená, do priestoru zrakového pohárika vrastá kmeň a. hyaloidea, na prednom
okraji pohárika komunikuje so systémom anulárnych ciev. (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN
v Bratislave)

Sklovec sa vyvíja z dvoch zložiek: z ektodermy a z mezodermy. Vývoj zahŕňa 3 štádiá.
Primárne štádium (3. až 6. týždeň vývoja) je štádium tzv. hyaloidného sklovca. Vyvíja sa
extenziou protoplazmatických – kónických výbežkov buniek šošovky a sietnice. Vývojom
kapsuly, bunky šošovky strácajú kontakt so sklovcom. Súčasne artéria hyaloidea vstupuje do
embryonálnej štrbiny vytvorenej mezodermálnymi vláknami.
V sekundárnom štádiu (6. až 10. týždeň vývoja) sklovec je avaskulárny a je produkovaný
sekréciou z vnútornej plochy pohárika. Týmto sa obklopuje primárny sklovec a objem sa
postupne zväčšuje. Zvyšky primárneho sklovca perzistujú okolo a. hyaloidea ako canalis
hyaloideus, medzi retrolentálym priestorom a diskom zrakového nervu.
Terciálne štádium (počnúc 10. týždňom vývoja) je charakterizované „terciálnym sklovcom“
– je produkovaný ciliárnym epitelom. Tvoria ho vlákna rozprestierajúce sa od vráskovca po
ekvátor šošovky. Závesný aparát šošovky je vytvorený z týchto vlákien.

1.1.5 Vývoj ďalších tkanivových štruktúr, epitelu dúhovky, vráskovca a svalov dúhovky,
epitelu rohovky a spojovky, slzných žliaz, slzných ciest
V priebehu 3. mesiaca vývoja okraj zrakového pohára rastie dopredu smerom k šošovke.
Vnútorná vrstva dáva podklad pre nepigmentovaný epitel vráskovca a zadnú epitelovú vrstvu
dúhovky. Z vonkajšej vrstvy sa formuje predná epitelová vrstva dúhovky. Svaly dúhovky
(m. sphincter a m. dilatator pupillae) sa vyvíjajú v období po 6. mesiaci z prednej epitelovej
vrstvy dúhovky.
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Šošovkový vačok sa začne vyvíjať diferenciáciou povrchovej ektodermy smerom k epitelu
rohovky cestou tenkých protoplazmatických mostíkov, prebiehajúcich medzi šošovkovým
vačkom a epitelom. Epitel v štádiu 14 mm embrya vytvára len dve vrstvy buniek, avšak v štádiu
30 mm má už dobre diferencovaných 5 vrstiev.
Slzné žľazy sa vytvárajú z ektodermy v priestore horného prechodného záhybu spojovkového
vaku. Slzný vak a ductus nasolacrimalis sú už naznačené u 6 týždňového embrya. V 12. týždni
vývoja sa začína kanalizácia pruhu od horného konca dezintegráciou centrálne uložených
buniek a postupuje nadol smerom k dolnému priechodu, kde lýzou buniek dôjde k otvoreniu
ductus nasolacrimalis do dolného nosného prieduchu.
Cílie a žľazy na okrajoch mihalníc a tarzu sa vyvíjajú z povrchovej ektodermy až po otvorení
mihalnicovej štrbiny. V procese vývoja môže nastať nesprávny smer rastu a preto je tu široká
možnosť stavov, ktoré dajú vznik mnohým vývojovým deformitám a anomáliám očnej gule a
jej pomocných orgánov.
Súhrn fyziologických termínov a vývoja jednotlivých súčastí očnej gule súhrnne je prehľadne
uvedený v tab. 1.2. Embryonálny pôvod jednotlivých tkanivových štruktúr a pomocných
orgánov oka je súhrnne v tab. 1.3.

Tab. 1.2 Súhrn etáp embryonálneho vývoja očnej gule
Štruktúra vo vývoji

Obdobie vývoja

Zraková jamka meniaca sa v očný mechúrik – vačok
Invaginácia steny očného pohárika
Objavenie pigmentu vo vonkajšej vrstve očného mechúrika
Uzatváranie fetálneho tkaniva
Tvorba primárnych šošovkových vláken
Začiatok diferenciácie sietnice
Začiatok tunica vasculosa lentis
Začiatok tvorby sekundárnych vláken šošovky
Vývoj mihalnicového záhybu
Začiatok ektodermálnych vrstiev dúhovky
Začiatok regresie vaskulárnej capsula lentis
Objavenie ciliárnych svalov, svalov dúhovky a vonkajšej
vrstvy choroidey
Regresia pupilárnej membrány
Začiatok tvorby pošiev zrakového nervu
Vymiznutie a. hyaloidey
Formovanie lamina cribrosa
Plná diferenciácia macula lutea
Ukončenie rastu očnej gule
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3. – 4. týždeň
koniec 4. týždňa
5. týždeň

3. mesiac

5. mesiac

7. mesiac

9. mesiac
4. – 6. mesiac po narodení
Vek 25 rokov

Tab. 1.3 Embryonálny pôvod tkanivových štruktúr a pomocných orgánov očnej gule
I.

Povrchová ektoderma

II.

Bunky neurálnej lišty

III.

Neurálna ektoderma

IV.

Mezoderma

V.

Zmiešané

Šošovka
Epitel rohovky a spojovky
Cílie
Epitel tarzálnych, Zeissových, Mollových, slzných
a prídavných slzných žliaz, slzných ciest
Stróma, endoel (mezotel) a Descementova
membrána rohovky
Fibroblasty skléry
Stróma dúhovky
Trabekulárna trámcovina
Choroidea, pericyty, stróma
Kosti očnice
Zmyslová vrstva a pigmentový epitel sietnice
Pigmentový epitel dúhovky
mm. sphincter et dilatator pupilae
nervové zložky zrakového nervu
Stróma spojovky
Episkléra a Tenonská kapsula
Vonkajšie okohybné svaly
Ciliárne svaly
Endotel choroidey
Sklovec
Povrchová ektoderma a mezoderma:
A/ mihalnice
B/ závesný aparát šošovky – terciálny sklovec
Nervová ektoderma a mezoderma:
A/ Bruchova membrána

1.2 Príjem svetla a vznik zrakového vnemu
1.2.1 Oko vo funkcii zmyslového orgánu
Reakcia na svetlo je prítomná u všetkých živých organizmov - takzvaná fototaxia. Dnešné
prírodovedné poznatky dokazujú, že u živých organizmov sa počas fylogenetického vývoja
pozvoľna vyvinuli špecifické orgány orientácie, lokalizácie a navigácie, umožňujúce lepšie sa
prispôsobiť nárokom a meniacim sa podmienkam okolitého sveta. Prvým stupňom tejto činnosti
je príjem informácií prijímačmi, ktoré menia špecifické podráždenia na impulzy, prenášané
nervovými dráhami do určitých miest kôry mozgu. Predpokladom je rozvoj mozgu, ktorý
dokáže zosumarizovať a vyhodnotiť podráždenia. Pritom sa diferencovali a špecializovali aj
orgány – analyzátory, ktoré na rôzne vonkajšie podnety primerane reagujú, tzv. zmyslové
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orgány. Pre príjem svetla slúži zrakový zmysel – orgán zraku, prispôsobený prijať a reagovať
adekvátne na svetelný podnet.
Orgán zraku tvoria na seba nadväzujúce časti:
1. periférna – prijímacia časť (párový orgán – očné gule)
2. spojovacie – prevodové dráhy a
3. zrakové centrá v okcipitálnom laloku kôry mozgu (Brodmanova area 17, 18 a 19).
Špecifickým podráždením je viditeľná oblasť elektromagnetických vĺn s rozsahom od 380 nm
do 760 nm. Z hľadiska človeka je zrak najdôležitejší zmyslový orgán, ktorý získava viac ako
80 % všetkých informácií o okolitom svete.

1.2.2 Príjem a spracovanie svetelnej informácie
Žiarivá energia svetla vyvolá svetelné podráždenie (obrazovú informáciu) v zmyslových
(fotoreceptorových) bunkách sietnice. V nich je pretransformovaná na signály, ktoré sú
nervovými dráhami prenášané do zrakového centra kôry mozgu, kde sú analyzované, t. j.
vnímané. Pri vzniku zrakových informácií oko/oči ako zmyslový orgán plnia funkcie: 1.
vnímanie svetla; 2. vnímanie farieb; 3. vnímanie predmetov a ich polohy; 4. vnímanie pohybu
predmetov; 5. vnímanie priestoru (súčinnosť oboch očí). Pôsobenie svetla a jeho príjem
okom/očami má pre človeka ešte aj ďalší význam. Ide o ovplyvnenie jeho biorytmu. Klinickofyziologické štúdie preukázali, že strata videnia vedie u človeka k ovplyvneniu všetkých funkcií
i laboratórnych ukazovateľov. Ide tu o impulzy prenášané cez talamus a o pôsobenie na
hypotalamo – hypofyzárny systém.
Pre vizuálnu rozlíšiteľnosť objektu majú význam rôzne prahové hodnoty:
- minimum perceptibile – absolútny prah vnímania pre rozlíšiteľnosť slabých svetelných
podnetov závislých na stave adaptácie;
- minimum vizibile – prahová hodnota rozlíšiteľnosti malého predmetu na základe svetelného
kontrastu vzhľadom k poľu, ktoré ho obklopuje;
- minimum cognibile – rozlíšiteľnosť tvaru, t. j. prahová hodnota pre rozlíšiteľnosť známeho
symbolu či znaku;
- minimum legibile – prah vnímania pre pochopenie zmyslu pojmu, ktorý pozostáva z
viacerých známych jednotlivých symbolov. Je rozhodujúci na čítanie slov;
- minimum separabile – prahová hodnota schopnosti rozlíšiť dva blízko seba ležiace body, čo
je dôležité pre rozlíšiteľnosť štruktúr a ich detailov
- minimum sensibile – aj prah videnia, najmenšie množstvo fotónov, ktoré po dopade na
sietnicu vyvolajú elektrický potenciál
Po dopade svetla na vrstvu receptorových buniek (čapíky a tyčinky) je energia svetla chemickou
reakciou premenená na elektrický potenciál (impulzy). Pritom sa udeje konvergencia informácií
od zmyslových (receptorových) buniek cez prevodové (bipolárne) nervové bunky ku
gangliovým bunkám v sietnici (obr. 1.4). Funkčne to pôsobí ako „fotonásobič”. Podráždenie
tyčinkového aparátu sietnice a vyvolanie vnemu svetla vzniká pritom už pri dopade energie 4
x 10-17 J. Celkove sa podľa výskumov z dopadajúcej intenzity energie napr. 100 fotónov (pri
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vlnovej dĺžke 510 nm), na podráždenie zmyslových buniek neuroepitelu sietnice využije len asi
10 %. Zodpovedá to asi 10 fotónom. Keďže na vyvolanie svetelného vnemu sa vždy sčíta
podráždenie skupiny tyčiniek, usudzujeme, že tyčinky majú schopnosť reagovať už aj na
energiu jediného fotónu. Citlivosť čapíkov je podstatne nižšia. Na ich podráždenie je
nevyhnutné minimálne 5 – 7 fotónov. Najväčší svetelný tok, ktorý oko môže ešte prijať bez
poškodenia sietnice, je prah bolesti (čo je asi 1,4 x 102 lm). Podľa vlnovej dĺžky viditeľného
rozsahu elektromagnetického vlnenia bude mať vnem rôznu farbu (obr. 1.4). Nervové vlákna z
gangliových buniek sietnice vystupujú z očnej gule ako zrakový nerv (n. opticus; fasciculus
opticus) nemajú Schwannovu pošvu a sú vo zväzkoch oddelených bunkami glie a väzivovými
septami. Po vstupe do dutiny lebky sa oba nervy spájajú a prekrížia (chiasma opticum). Ďalej
ako pravá a ľavá zraková dráha (tractus opticus) smerujú do corpus geniculatum laterale. Z
corpus geniculatum laterale neurity z nervových buniek pokračujú ako radiatio optica a končia
v zrakovom centre kôry mozgu v okcipitálnom laloku pravej i ľavej hemisféry. Až tu sa
analytickou činnosťou kôry mozgu obraz stáva znovu priamym a obraz vnímame, teda ho
vidíme. Pritom sa informácie z pravých polovíc sietnic premietajú do zrakového centra pravej
polovice mozgu a naopak (obr. 1.5).

Obr. 1.4 Schéma prierezu sietnice so základnými typmi buniek.
Svetlo musí prestúpiť celou sietnicou, aby podráždilo bunky zmyslového epitelu. Dendrity niekoľkých buniek
zmyslového epitelu sa spájajú s jednou bipolárnou (vmedzerenou) bunkou, dendrity niekoľkých bipolárnych
buniek sú v kontakte s jednou gangliovou bunkou (tento postup predstavuje „fotonásobič“). Neurity gangliových
buniek po výstupe z oka vytvárajú zrakový nerv. (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN
v Bratislave)
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Obr. 1.5 Zrakové dráhy (pravá a ľavá) - cesty prenosu informácií zo sietnic do zrakového
centra kôry mozgu v pravej a ľavej hemisfére
F – focus (makula); CH – chiazma; FO fasciculus opticus (zrakový nerv); TO – tractus opticus; CGL – corpus
geniculatum laterale; RO – radiatio optica; ZC – zrakové centrum kôry mozgu (vo fissura calcarina). (Edukačný
materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN v Bratislave)

1.2.3 Vnímanie pohybu a analyzovanie obrazu
Keď pozorujeme určitý predmet a periféria sietnice zachytí niečo, čo by mohlo predstavovať
prípadné nebezpečenstvo alebo istú zaujímavosť, mozog vyšle impulz na prenesenie pohľadu
na tento objekt. To znamená, že okohybné svaly postavia oči do takého postavenia, aby obraz
dopadol do centra a mohol sa diferencovať. Periféria sietnice, obsahujúca tyčinky, ktoré
sprostredkúvajú len neostré, rozmazané videnie, je vždy akoby „v strehu" prijať podráždenie,
reagovať na vonkajšie podnety a nasmerovať oko tak, aby obraz dopadol na oblasť žltej škvrny.
Centrálne videnie môže byť aj menej pozorné, až nepozorné, takže chvíľami sa môže stať, že
sa na veci pozeráme „bez toho, aby sme ich videli“. Pri posunutí obrazu na sietnici z oblasti
nepriameho videnia do oblasti priameho videnia vzniká vnem pohybu. Teda, ak sa oko
nepohybuje, pohyb sa vzťahuje na predmety pred okom. Veľmi zaujímavé je aj to, že keď sa
pohybuje oko, posunie sa aj obraz na sietnici. V tomto prípade sú však v pohybe všetky body,
teda ich vzájomný vzťah sa na rozdiel od predchádzajúcej situácie nemení. Preto predmety
vnímame ako nepohyblivé. Zrakové vnemy nevznikajú v momente podráždenia sietnice, ale po
latencii (skrytej perióde) asi 0,1 s. Aj pocit svetla trvá dlhšie, teda neprestáva súčasne s
prerušením pôsobenia svetla. Toto predĺženie (alebo retardácia) sa nazýva následný obraz a trvá
tak dlho, kým zaniknú rozpadové produkty, ktoré vznikli v sietnici pri fotochemickej rekcii po
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pôsobení svetla (môže trvať až 1500 ms, podľa intenzity impulzu). V súvislosti s touto
retardáciou pri videní sa môže vyskytnúť stav, keď vnímame pohyb nepohybujúcich sa
predmetov, a naopak, pohybujúce sa predmety registrujeme ako stojace. Napr. vidíme mesiac
pohybovať sa smerom k mrakom, ale hneď nato zase oblaky smerom k mesiacu, podľa toho,
na čo obraciame svoju pozornosť. Na tomto princípe sa zakladá aj kinematografia. V kine práve
existencia týchto následných obrazov umožní vidieť pohyb na premietacom plátne, keďže ide
o zdanlivý pohyb. Oko vidí vlastne syntézu jednotlivých obrazov, jednotu trvale sa meniacich
obrazov. Zásadne čím viac obrazov sa premietne za časovú jednotku, tým sa vníma presnejší,
ale aj rýchlejší a plynulejší pohyb. V dôsledku existencie následných obrazov oko potom už
nerozlišuje prestávky medzi obrazmi premietnutými jednotlivo, ale v rýchlom slede za sebou,
a vníma neprerušený pohyb. Frekvencia, ktorá sa musí zachovať, aby sme videli plynulý pohyb,
musí byť teda taká, aby stopu predchádzajúceho obrazu čiastočne prekryl nasledujúci obraz.
Fyziologické výskumy preukázali, že je to frekvencia 24 obrázkov/sec. Táto frekvencia je
používaná bežne pri premietaní filmov.

1.2.4 Vzťah medzi okom a kôrou mozgu
Činnosť zrakového analyzátora charakterizujú určité etapy: V prvej etape sa určujú obrysy
predmetov. Tento dej sa uskutoční automaticky, vrodene, tzv. nepodmienenými reflexmi. V
druhej etape sa indukciou, zosilnením zrakových vnemov, kontúry ostro vyhraňujú. Túto
činnosť umožňuje existencia receptorových polí dvoch typov, ktoré sú v sietnici. Ide jednak o
receptorové polia kódujúce najjednoduchšie konfigurácie zrakového vnemu a polia kódujúce
tieto obrysy vcelku, t. j. zosilňujúce zrakové vnemy. Je zrejmé, že statické kódovanie sa začína
v sietnici. V gangliových bunkách sietnice vzniká séria jednotlivých impulzov, ktoré sa
nervovými dráhami vedú do medzimozgu - corpus geniculatum laterale, kde zrakový vnem je
optimálne kódovaný v zmysle veľkých blokov. Oko nikdy nie je v úplnom pokoji. Ako vyplýva
z fyziologických štúdií získaných záznamov sledovania pohybov oka pri fixácii určitého
objektu (obr. 1.6-A), oko je vlastne v neustálom pohybe. Na základe toho vlastne „mapuje“
okolitý svet. Pri týchto pohyboch sa oko na mikrosekundu zastaví na významnom detaile. Tento
posun obrazu po povrchu sietnice na stále ďalšie úseky (obr. 1.6-C) vyvolá podráždenie stále
nových zmyslových buniek sietnice a je podkladom zrakového vnemu. Ak by sa oko
nepohybovalo, t. j. obraz by bol nehybný, nemohli by sme vidieť detaily, videnie by bolo
rozmazané, resp. by sme nemohli získať potrebnú zrakovú informáciu. Z toho vyplýva, že oko
sa pri získavaní informácií, v období fixácie, neustále pohybuje. Pri fixácii oči uskutočňujú
„chcenú” a „nechcenú” fixáciu (regulovanú z nervových centier kôry mozgu). Pri podrobnom
štúdiu mechanizmami fixácie bolo zistené, že ide vlastne o 3 typy pohybov malého rozsahu:
trvalé „kmitanie”; „kĺzavý” pohyb v niektorom smere a „sakádovité” pohyby (sú súčasťou
nechcenej fixácie). Sústredíme sa pritom vždy na body a miesta biologicky najvýznamnejšie, t.
j. na body, ktoré poskytujú zásadnú informáciu, alebo na body, z ktorých by mohlo napr.
vychádzať nebezpečenstvo. Pri tejto činnosti je teda dôležitý poznatok, že trvale nepohyblivé
zobrazenie predmetu nevyvolá v receptoroch sietnice podráždenie. Zrakové pocity vznikajú v
momente fixácie pohľadu na množstvo dominujúcich bodov predmetu. Krátke zastávky pohybu
oka/očí znamenajú fixáciu pohľadu na zásadné detaily objektov. Dôležitou skutočnosťou je, že
sakády majú akoby „naprogramovaný” charakter, nasledujú vždy s odstupom 150 ms za sebou.
Ak nedošlo k fixácii obrazu v oblasti makuly, nasleduje v krátkom odstupe 150 ms „korigujúci”,
v predošlom už uvedený sakádový pohyb (obr. 1.6-B). Registrovanie pohybov oka počas tejto
činnosti dokazuje, že ide o rýchle pohyby s amplitúdou asi 5´, sú však nutné na vyhodnotenie
polohy podnetu a na určenie nasmerovania nasledujúcej dráhy. Trvajú 10 až 20 milisekúnd.
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Ďalším typickým pohybom je už uvedený tzv. kĺzavý pohyb – posúvanie očí (obr. 1.6-C), ktorý
je pomalý, s amplitúdou 6´ a s trvaním do 200 ms. Z hľadiska významu má dopad na tzv.
stabilizovanie obrazu na sietnici. Tretí typ pohybu, tzv. očné kmitanie – tremor, má najmenšiu
amplitúdu, asi 20 – 30´´ a frekvenciu do 100 Hz. Jeho význam nie je objasnený. Súčet
informácií získaných pri jednotlivých fixáciách a pohyboch, je základom na výslednú zrakovú
informáciu. Táto informácia sa prenáša do mozgovej kôry a percipuje sa ako zrakový vnem.

Obr. 1.6 Znázornenie sakádových pohybov oka
A – systém pohybov oka pri pozeraní na obraz; B – posun obrazu na sietnici; C – premietnutie kĺzavého pohybu
obrazu na plochu zmyslových buniek epitelu sietnice. (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN
v Bratislave)

Informácie sa dostávajú z rovnakých polovíc sietnic do rovnakých polovíc mozgu (obr. 1.7),
do oblasti fissura calcarina. Tu sa superponujú (t. j. uložia na seba) a ak sú identické, vzájomne
sa potvrdí alebo ruší ich význam. Zásadne pri disharmónii niektorej zo zložiek procesu videnia
môžu vzniknúť nesprávne informácie. Ľudský mozog vníma hĺbku okolitého sveta na základe
mnohých charakteristík – okrem prekrývania sa predmetov a veľkosti aj podľa zmien vo farbe
a jej odtieňoch. Veľmi dôležitý je pritom aj pohyb. Ak pohneme hlavou, blízke objekty sa v
zornom poli pohnú rýchlejšie ako vzdialené. Ak cestujeme autom, stromy popri ceste sa rýchle
mihajú, ale oblaky akoby sledovali naše auto. Pri vzniku zrakovej informácie každé oko sleduje
okolitý svet z iného uhla. Mozog vníma a spracováva tieto dva obrazy, zlučuje ich do jedného
trojrozmerného, s vnímaním hĺbky priestoru.
Schopnosť mozgu interpretovať ploché obrázky na základe skúsenosti je základom mnohých
ilúzií hĺbky (t. j. keď jednorozmerné predmety vyvolávajú ilúziu trojrozmerného sveta). Pri
pohľade na predmety je významná napr. veľkosť obrazu predmetov na sietnici, ako aj tiene
okolo predmetov. Podmienene reflektoricky (psychicky) sme sa totiž naučili odhadovať
skutočnosť podľa toho, čím je predmet bližšie, tým je jeho obraz na sietnici väčší, ostrejší,
jasnejší a naopak. Tak je možné napr. pri kreslení zdanlivým odstupňovaním veľkosti
zobrazených vecí dosiahnuť dojem hĺbky – perspektívy obrazov (obr. 1.8). Do tejto skupiny
patrí široká škála javov, medzi ktoré zapadá aj jednoduchý nesprávny odhad veľkosti, resp.
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vzdialenosti predmetov. Niekedy vnem perspektívy na kresbe môže byť aj dvoj, alebo až
viacvýznamový.

Obr. 1.7 Vzťah zorných polí a zrakových centier kôry mozgu (Edukačný materiál Kliniky
oftalmológie LFUK a UN v Bratislave)

Vzťahy medzi okom a zrakovým centrom sa stále zdokonaľovali a vytvárali sa čoraz užšie
spojenia aj medzi centrami jednotlivých zmyslových orgánov v mozgu. Tým sa informácie
získané určitým zmyslovým orgánom doplnili, overili a v konečnom efekte sa aj umocnili
informáciami získanými ostatnými zmyslovými orgánmi. Napr. na začiatku života u
novorodenca je veľmi úzky vzťah medzi zrakovými a hmatovými informáciami. Takéto vzťahy
platia aj vtedy, keď u človeka má orgán zraku dominujúce postavenie s podielom vyše 80 %
získaných informácií z okolitého sveta. Zrakové informácie dopĺňajú informácie hmatové a
sluchové. Ak pritom chýbajú zrakové informácie (pri vrodenej slepote), zrakovo-pohybové
vzťahy sa nemôžu správne vytvoriť (chýbajú potrebné zrakové impulzy na dosiahnutie
predmetov) čím sa značne spomaľuje a sťažuje možnosť získania základných informácií.
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Obr. 1.8 Znázornenie perspektívy
Nerovnako vysoké valce sa pritom javia ako rovnaké. (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN
v Bratislave)

1.2.5 Priestorové videnie a oko ako diaľkomer
Pre správny vývoj zrakových funkcií je nevyhnutné, aby bol optický systém každého oka
primeraný dĺžke oka a číry, ďalej aby činnosť okohybných svalov bola neporušená a aby
sietnica mala všetky fyziologické funkcie v plnom rozsahu. Informácie, ktoré vznikajú
podráždením sietnice svetelnými lúčmi, sa musia zrakovou dráhou dostať cez podkôrové centrá
až do zrakového centra mozgovej kôry. Tu sa jednotlivé informácie sústredia, a tak sa vytvorí
zrakový vnem. Trojrozmerné – stereoskpické vnímanie priestoru sa viaže na binokulárnu
percepciu. Pritom predpokladá existenciu tzv. korešpondujúcich a disparátnych miest sietnice
a ich projekciu na zodpovedajúce miesta v zrakovom centre kôry mozgu. Korešpondujúce
miesta sú body na sietnici oboch očí, na ktoré sa premieta obraz objektu, ktorý je fixovaný. Sú
to obe centrálne jamky a miesta, ktoré sú vždy v rovnakom smere a rovnakej vzdialenosti od
nej. Tieto body definujú tzv. horopter (obr. 1.9), t. j. súhrn bodov v priestore, ktorých obraz
dopadá na korešpondujúce miesta sietnice. Tvar horopteru závisí od vzdialenosti fixovaného
bodu od oka. Do 2 m má tvar krivky, konkávnej smerom k očiam, vo vzdialenosti 2 m je to
rovina paralelná s čelom a vo väčšej vzdialenosti je krivka vo vzťahu k pozorovateľovi
konvexná. Panumova oblasť (obr. 1.10) vytvára horopterový pás, v centrálnej oblasti užší a
smerom k periférii sa postupne rozširuje. Objekty nachádzajúce sa v Panumovom páse
dopadajú na jemne disparátne miesta sietnice, čo je podmienkou fúzie obrazov a tým stereopsie.
Objektom, ktoré sú uložené viac dopredu, resp. dozadu od roviny horopteru, tento tretí rozmer
chýba.
Stereoskopické videnie premieňa dvojrozmerné zorné pole na trojrozmerný priestor. Avšak aj
jedným okom môžeme vnímať priestor a hĺbku. Pomáha nám tu tzv. perspektívne skreslenie,
zdanlivá veľkosť známych predmetov, prekrývanie vzdialenejších predmetov bližšími,
usporiadanie predmetov v zornom poli. Ďalej sa využíva aj miera akomodačného úsilia,
rozdelenie a sýtosť farieb (zdá sa nám, že červené tóny sú skôr vpredu a bližšie, hnedasté a
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Obr. 1.9 Kružnica horopteru
Okrem obrazu fixačného bodu „F“, ktorý sa ostro zobrazí na žltej škvrne sietnice vidíme jasne aj ďalšie body (x +
y), ktoré ležia na úrovni fixačného bodu a ktorých obraz prebieha cez fixačné body Kl a Kr a zobrazuje sa na
príslušných miestach (x1 + y1 a x2 + y2), čo spôsobuje vznik jednoduchého obrazu. (Edukačný materiál Kliniky
oftalmológie LFUK a UN v Bratislave)

modrasté skôr vzadu, vzdialenejšie). Pomáhame si aj pohybmi hlavy, čím sa mení uhol, pod
ktorým vidíme vzájomné usporiadanie predmetov v priestore. Zrakom zistíme nielen tvar,
veľkosť a farbu, ale aj pohyb a vzdialenosť predmetov od nás. Aby oči slúžili ako diaľkomer,
musí byť vytvorené správne binokulárne videnie a z neho vyplývajúce priestorové videnie.
Zorné polia oboch očí sa v rozsahu asi do 60º okolo fixačného bodu navzájom prekrývajú.
Pritom sa obraz predmetov vytvorí dvakrát – na funkčne rovnocenných miestach sietnic oboch
očí. V okcipitálnom laloku mozgovej kôry sa vnemy z oboch očí spoja (superponujú). Tento
dej, pri ktorom sa sčítavajú obrazy v kôrovej časti zrakového analyzátora, je základom
priestorového videnia i funkcie očí ako diaľkomeru.

Obr. 1.10 Panumov priestor
Znázorňuje približný rozsah hĺbkového videnia. Body A a B sú body pred a za rovinou horopteru (H). Ostro vidíme
však len body v rovine H (= rovina horopteru). Fix = miesto fixácie. (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie
LFUK a UN v Bratislave)
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Pri pohľade priamo dopredu sa predmet, na ktorý sa pozeráme, ostro zobrazí na žltej škvrne
obidvoch sietnic. Súčasne a na sietnicu premietajú aj obrazy predmetov, ktoré sú ďalej, alebo
aj bližšie, ako fixovaný predmet. Ich obraz však nedopadne na miesto najostrejšieho videnia.
Preto sú obrazy týchto predmetov na sietniciach menej ostré a podľa ich vzťahu k fixovanému
predmetu je aj ich obraz rôzne vzdialený od miesta najostrejšieho videnia. Keďže vzdialenosť
očí je priemerne 58 – 63 mm, tieto obrazy nie sú ideálne totožné, ale posun medzi nimi je
minimálny. Práve tento minimálny rozdiel dvoch obrazov toho istého predmetu dáva pri
superpozícii v kôre mozgu vnem tretieho rozmeru – priestorové videnie (obr. 1.11). Aby sa
mohli obrazy z oboch očí v zrakovom centre mozgu spojiť do jedného a tak vytvoriť základ na
trojrozmerné, priestorové videnie, musia byť obrazy rovnako veľké a rovnako ostré.
Predpokladom toho je správna funkcia optického systému oka. Okolo nás sú popri
nepohybujúcich sa predmetoch aj predmety v pohybe, a navyše aj hlava sa neustále pohybuje.
Preto je potrebné, aby sa oči udržali v takej polohe, v ktorej by sa obraz okolitého sveta
zobrazoval stále rovnako, aby sa mohol sledovať. Len takto, t. j. rovnakým zapojením
okohybných svalov, dopadnú obrazy na korešpondujúce miesta sietnic (obr. 1.12).
Dôkazom toho, že človek dvoma očami vie presne zistiť vzdialenosť predmetov od oka je stav,
keď sa funkcia jedného oka vyradí z činnosti (napr. zaviazaním, chorobnými zmenami). Ak
máme vtedy presne chytiť alebo trafiť malý predmet, túto zdanlivo ľahkú úlohu ťažšie splníme
(napr. prstom netrafíme presne na udaný bod, čaj alebo kávu lejeme mimo hrnčeka a pod.).

28

Obr. 1.11 Vznik trojrozmerného – stereoskopického obrazu
Na sietnicu každého oka sa dostáva minimálne odlišný obraz, ktoré sú v zrakovom centre kôry mozgu, vo fissura
calcarina – Brodmanova area 17 spojené v jeden trojrozmerný. (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK
a UN v Bratislave)
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Obr. 1.12 Schéma korešpondencie sietnic
Na obrázku vľavo sú zakreslené identické miesta sietnic oboch očí P a Ľ, ktoré sa prekrývajú (P/Ľ). Na obrázku
vpravo je premietnutie obrazu (hviezda) na obe sietnice a vznik jedného trojrozmerného vnemu v kôre mozgu.
(Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN v Bratislave)
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2. KAPITOLA: Neurooftalmológia
2.1 Zraková dráha a zrakové centrum
Klinické prejavy a príznaky v oftalmológii a neurológii sú často vzájomne prepojené. Vyplýva
to predovšetkým zo spoločného neuroektodermálneho základu embryonálneho vývoja
predného mozgu a oka. Symptomatológia poškodení a chorobných procesov
oftalmoneurologických bude značne rôznorodá. Subjektívne sa oftalmoneurologické procesy
akejkoľvek etiológie takmer vždy prejavia poruchami zrakových funkcií: poklesom ostrosti
zraku, výpadmi zornom poli, alebo zmenou vnímania farieb. Súčasne môžu byť objektívne
prítomné aj zmeny reakcie zreníc, terča zrakového nervu a činnosti okohybných svalov.
Oftalmologický nález môže pritom nielen poukazovať na nozologickú diagnostiku procesov
odohrávajúcich sa v dutine lebky a/alebo v mozgu, ale môže slúžiť aj ako kontrola efektivity
neurologickej liečby. Z hľadiska oftalmológie neurooftalmológia zahrnuje:
a/ zmeny a chorobné stavy zrakového nervu a zrakovej dráhy;
b/ zmeny pupilomotoriky;
c/ poruchy nervovosvalovej rovnováhy okobybných svalov.

2.1.1 Zrakový nerv
Zrakový nerv (n. opticus) je 2. hlavovým nervom. Morfologicky orientovaná nomenklatúra –
zrakový zväzok – fasciculus opticus zdôrazňuje skutočnosť, že je to vysunutý úsek mozgu:
ophthalmo encephalon a má iné vlastnosti ako periférne nervy všeobecne. Vytvorený je asi
1.2 mil. neuritmi gangliových buniek sietnice. Neurity gangliových buniek v sietnici nemajú
myelínovú pošvu, preto až po miesto výstupu z očnej gule – terča zrakového nervu (papilla n.
optici) sú transparentné. Neurity vystupujúce z očnej gule cez lamina cribrosa sú hneď po
prestupe sklérou pokryté myelínovou pošvou, čím nadobúdajú bielu farbu a strácajú
priehľadnosť. Niekedy sa myelinová pošva môže objaviť na nervových vláknach aj vo vnútri
očnej gule. V okolí terča zrakového nervu vytvárajú biele pruhy, tzv. fibrae medullares. Na
rozdiel od periférnych nervov na povrchu myelínovej pošvy nervových vlákien chýba pošva zo
Schwannových buniek, zaisťujúcich regeneráciu. Preto poškodenie neuritov v zrakovom nerve
zapríčiní demyelinizáciu a neregenerujú. Po prestupe sklérou zväzok neuritov má priemer asi
1,5 mm a vytvára zrakový nerv. Zrakový nerv v orbite prebieha k jej hrotu miernym esovitým
oblúkom (obr. 2.1), cez foramen opticum vstupuje do kanáliku zrakového nervu (canalis n.
optici) a prechádza ďalej už mierne sploštený do strednej jamy lebky (do oblasti sella turcica).
Topograficky má zrakový nerv 4 úseky:
Intrasklerálny je veľmi krátky (asi 1 mm) a má hrúbku asi 1 – 2 mm.
Orbitálny úsek je dlhý asi 25 – 35 mm a celkovú hrúbku asi 3 – 4 mm (pre myelinové pošvy
na axónoch a obaly). Esovitý priebeh zrakového nervu v očnici umožní pohyblivosť očnej gule.
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Intrakanalikulárna časť je dlhá asi 5 – 9 mm.
Intrakraniálna časť je sploštená v dĺžke 4 – 5 mm a vstupuje do chiazmy.
Zrakový nerv je obalený identickými obalmi ako mozog (pia mater → arachnoidea → dura
mater). Obaly zrakového nervu sa v zrakovom kanáliku spájajú s periostom v dutine lebky a
prechádzajú priamo do obalov mozgu. Preto subdurálny a subarachnoidálny priestor okolo
zrakového nervu a mozgu komunikujú a sú vyplnené mozgomiešnym mokom.
Cievne zásobenie zrakového nervu má niekoľko úsekov:
1. na úrovni terča zrakového nervu je to v podobe circulus arteriosus Halleri;
2. retrobulbárny úsek v centrálnej časti zásobuje artéria a véna centralis retinae, ktoré si 1,5 cm
za očnou guľou perforujú obaly, prebiehajú v zrakovom nerve axiálne a cez terč zrakového
nervu vstupujú do očnej gule kde zásobujú jednotlivé kvadranty sietnice. Povrchové vrstvy
zrakového nervu zásobujú cievy pochádzajúce z obalu zrakového nervu (pia mater);
3. úsek intrakanalikulárny a intrakraniálny je zásobený výlučne z obalov.
Neurity zahrnuté do zväzku zrakového nervu zaobstarávajú niekoľko funkcií:
1. Do 80 % neuritov v zrakovom nerve má senzorický charakter – prenášajú svetelné impulzy
centripetálne do mozgu;
2. Asi 20 % vlákien je pupilomotorických;
3. Energetické vlákna smerujúce k hypotalamu – majú úlohu pri neurohormonálnej regulácii;
4. Eferentné vlákna, ktoré regulujú prijatie impulzov svetla sietnicou;
5. Intraretinálne vlákna, ktorých funkcia doteraz nie je vysvetlená. Zväzky vlákien v zrakovom
nerve sú zoskupené do skupín, oddelených fibrovaskulárnymi septami, a bunkami typu
neuroglie, mikroglie a astrocytov.

2.1.2 Zraková dráha a zrakové centrum kôry mozgu
Z gangliových buniek sietnice vystupujú dlhé neurity, ktoré sa zbiehajú do terča zrakového
nervu a očnú guľu opúšťajú cez lamina cribrosa sclerae. Zväzky nervových vlákien za očnou
guľou v očnici vytvárajú zrakový nerv. Zväzky majú podľa kvadrantov v sietnici veľmi presné
umiestnenie v zrakovom nerve. Pritom zväzok nervových vlákien prichádzajúci z oblasti
makuly, tzv. makulo – papilárny zväzok, je bezprostredne za očnou guľou uložený povrchovo,
v temporálnej polovici zrakového nervu. Až v ďalšom priebehu sa dostáva stále viac centrálne
a v oblasti kanáliku zrakového nervu je už uložený centrálne. Napriek centrálnej polohe aj
najmenší tlak (napr. nádoru) na zrakový nerv môže zapríčiniť vznik porúch vedenia impulzov
práve vláknami makulo – papilárneho zväzku. Nervové vlákna zrakového nervu sa cez kanálik
zrakového nervu dostávajú do strednej jamy lebky, kde sa pravý a ľavý zrakový nerv spájajú a
nastáva ich čiastočné prekríženie (chiasma nn. opticorum – chiasma fasciculorum opticorum).
Prekríženie je usporiadané tak, že nervové vlákna, ktoré prichádzajú z nazálnych polovíc oboch
sietníc sa krížia, a priložia sa k zväzku z temporálnych, neskrížených vlákien (obr. 2.2). V
ďalšom priebehu neurity pokračujú ako pravý a ľavý tractus opticus. Pritom pravý tractus
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opticus obsahuje vlákna z pravých polovíc sietnice, ľavý z ľavých polovíc sietnice. Zväzok
neuritov z oblasti makuly sa taktiež rozdelí a pokračuje v oboch tractus opticus. Neurity končia
v hypotalame v tzv. primárnych – podkôrových zrakových centrách (corpus geniculatum
laterale). Sú tu prepojenia aj na area praetectalis a colliculi rostrales laminae quadrigeminae,
malá časť končí aj v pulvinar thalami a priamo v hypothalame. Predstavujú prepojovacie centrá
pre jadrá okohybných svalov a pre vegetatívny nervový systém. Z primárnych – podkôrových
zrakových centier v corpus geniculatum laterale vychádzajú neurity ako radiatio optica
(Gratioletov zväzok – tractus geniculocorticalis) do kôry okcipitálneho laloka v mozgu – do
oblasti fissura calcarina, kde sú zrakové centrá kôry mozgu (Brodmanova area 17, 18 a 19).
Obrazy z horných kvadrantov sietnic sa pritom premietajú do zrakovej kôry nad a z dolných
kvadrantov pod fissura calcarina, kým zo stredu sietnice (z oblasti macula lutea) sa premietajú
do zadných častí zrakového centra. Pre procesy lokalizované v jednotlivých úsekoch zrakovej
dráhy je nález v perimetri typický. Niektoré z nich znázorňuje obr. 6.3.

Obr. 2.1 Priebeh ľavého zrakového nervu v orbite
1 – intrasklerálny úsek; 2 – intraorbitálny úsek; 3 – intrakanalikulárny úsek; 4 – intrakraniálny úsek. (Edukačný
materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN v Bratislave)
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Obr. 2.2 Znázornenie jednotlivých úsekov a spojení zrakovej dráhy
1 – macula lutea (neurity sa dostávajú do oboch hemisfér); 2 – n. opticus; 3 – chiazma; 4 – tractus opticus; 5 –
corpus geniculatum laterale; 6 – zadná časť fissura calcarina (miesto percipovania centrálnej ostrosti zraku); 7 –
predný úsek fissura calcarina (prijem impulzov z periférnych úsekov sietnice (= Brodmanova area 17); 8 –
Brodmanova area 18 (miesto syntetickej analýzy zrakového vnemu); 9 – radiatio optica; 10 – pulvinar thalami; 11
– area praetectalis. (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN v Bratislave)
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Obr. 2.3 Schéma zrakovej dráhy so znázornením lokalizácie porúch a odpovedajúcim
nálezom v zornom poli
1 – prerušenie n. opticus vľavo → slepota oka; 2 – porucha zrakového nervu po vstupe do dutiny lebky → slepota
oka danej strany a hemianopia kontralaterálne; 3 – poškodenie strednej oblasti chiazmy → bitemporálna
hemianopia; 4 – postihnutie tractus opticus → homonymná hemianopia; 5 – lézia v oblasti temporálneho laloka
→ homonymný kvadrantový výpad; 6 – postihnutie radiatio optica → homonymná hemianopia (niekedy so
zachovaním z oblasti makuly); 7 – lézia v okcipitálnom laloku → homonymná hemianopia (zvyčajne so
zachovaním z oblasti makuly). (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN v Bratislave)

2.2 Chorobné procesy postihujúce zrakový nerv
Poškodenie zrakového nervu môže súvisieť s rôznymi chorobnými stavmi, a to nielen
oftalmologickými ale aj neurologickými, internistickými, endokrinnými a ďalšími. Z hľadiska
poškodenia to môže byť zápalový proces, edém, demyelinizácia, ischémia, metabolické a
toxické poškodenie, nádory a skupina zatiaľ neznámych príčin. Zrakový nerv vo svojom
priebehu je obklopený, či obsahuje rôzne štruktúry, ktorých vzťah a vplyv na nervové vlákna
je rozdielny. Zvlášť sa to týka charakteru cievneho zásobenia a priebehu ciev v jednotlivých
častiach zrakového nervu.
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2.2.1 Zápalové procesy postihujúce zrakový nerv
Zápalový proces v zrakovom nerve – Neuritis n. optici – je súborný názov, ktorý zahrňuje
stavy, ktoré sa líšia etiológiou, klinickým obrazom, priebehom i prognózou. Zápalový proces
môže postihnúť ktorýkoľvek úsek – od terča zrakového nervu až po chiazmu. Pri lokalizácii
procesu v intrabulbárnom úseku zrakového nervu hovoríme o neuritíde intraokulárnej –
papillitis. Postihnutie zrakového nervu v orbitálnom úseku označujeme ako neuritídu
retrobulbárnu a lokalizácia v úseku kanáliku sa označuje ako neuritída intrakanalikulárna.
Postihnutie celej hrúbky zrakového nervu, t. j. všetkých nervových vlákien priečne je neuritis
transversalis, postihnutie zväzku vlákien papilo – makulárnych je neuritis axialis. Môže sa
prejaviť aj v podobe neuritis interstitialis. Ak sa zápalový proces šíri z terča do okolitej sietnice,
hovoríme o neuroretinitíde. Neuritis n. optici môže mať akútny alebo aj chronický priebeh.
Spoločným znakom rozvoja zápalového procesu v ktoromkoľvek úseku zrakového nervu sú
poruchy funkcie: pokles centrálnej ostrosti zraku, výpadok v zornom poli, skotóm, najprv na
farbu zelenú a červenú, neskôr aj na bielu, zmeny až nevýbavnosť pupilárneho reflexu a pokles
kontrastného videnia. Patologicko anatomicky má zápalový proces v zrakovom nerve
najčastejšie intersticiálny charakter, ktorý zahrňuje zápalovú infiltráciu so známkami
proliferácie intersticiálneho tkaniva, stratu myelínových pošiev nervových vlákien s
následnými degeneratívnymi zmenami a nakoniec aj reaktívnu proliferáciu buniek glie.

2.2.1.1 Neuritis n. optici intraocularis
Etiológia: Akútne infekčné ochorenia s horúčkami sú významným faktorom vedúcim k obrazu
neuritídy (asi v 1/3 prípadov) či už intraokulárnej alebo retrobulbárnej. Z infekcčných etiológií
sú najčastejšie vírusové neuritídy (napr. herpes, chrípka, morbili, rubeola, varicella), ďalej
tuberkulóza a syfilis, niekedy aj fokálna infekcia z PND (zuby, tonzily, sinusitídy paranazálne,
etmoideálne aj maxilárne). Príčinou môže byť meningitída s encefalitídou. Zápal sa môže
preniesť aj per continuitatem ako prestup zo súčasne prebiehajúceho intraokulárneho
zápalového procesu (uveitídy, periflebitídy, endoftalmitídy).
Príznaky: Intraokulárna neuritída – papilitída zvyčajne býva jednostranná. Vyskytuje sa
prevažne u dospelých medzi 20. – 40. rokom. Subjektívne sa objavia nepríjemné pocity, tupá
bolestivosť pri pohyboch za očnou guľou, ktorá sa zvýrazní pri palpácii. Veľmi včasne sa
prejaví výrazný, rušivý a rýchly pokles zrakovej ostrosti až na pohyb ruky pred okom, alebo až
na úplnú stratu zraku – amaurózu. Spolu s poklesom ostrosti zraku sa v zornom poli objaví
centrálny skotóm. Objektívny oftalmoskopický nález sa pri intraokulárnej neuritíde vyznačuje
zmenou farby – hyperémiou a skalením terča zrakového nervu. Následkom zápalového
exsudátu terč je mierne presiaknutý a elevovaný. Elevácia nepresahuje + 2 D. Pre presiaknutie
má terč nepresné ohraničenie. Fyziologickú exkaváciu terča vyplňuje zápalový exsudát.
Presiaknutie môže zasahovať aj sietnicu v okolí terča. Na terči a v tesnom okolí sa môžu objaviť
drobné hemorágie. Artérie v okolí terča bývajú zúžené, vény sú rozšírenejšie a mierne točitého
priebehu. Pri presnom rozlíšení môže pomôcť fluoresceínová angiografia. Môže sa pridružiť aj
exsudácia so skalením zadných úsekov sklovca, spojená s objavením sa zákalov v sklovci. Pri
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vyšetrení perimetra je prítomný typický centrálny skotóm. Na začiatku je výpad pre zelenú a
červenú farbu, čo časom prejde do skotómu na bielu farbu, bez rozšírenia slepej škvrny.
Pupilárny reflex na priamy osvit chýba, konsenzuálny je nezmenený.

2.2.1.2 Neuritis n. optici retrobulbaris
Neuritis n. optici retrobulbaris postihuje retrobulbárny úsek zrakového nervu: orbitálny,
intrakanalikulárny, alebo intrakraniálny, bez nálezu na terči zrakového nervu. Často je proces
jednostranný a ako prvé najčastejšie bývajú postihnuté neurity makulo – papilárneho zväzku.
Etiológia: Zvyčajne ide o akútny stav. Príčiny môžu súvisieť s celkovými ochoreniami alebo
existujú lokálne súvislosti. Najčastejšou celkovou príčinou (asi 50 %), je demyelinizačné
ochorenie – sclerosis multiplex (SM). Mnohokrát práve postihnutie zrakového nervu môže byť
prvým príznakom ochorenia SM. Vyvolávacou príčinou môže byť ďalej diabetes, avitaminóza,
anémia, gigantocellulárna arteritis temporalis, sepsa, infekcie, toxicita, metabolické, genetické
a iné príčiny. Z lokálnych príčin môžu to byť procesy v orbite, prestup z paranazálnych dutín a
aj hnisavý proces stredného ucha. Príčina sa často nezistí.
Príznaky: Stav je najčastejšie jednostranný. Vzhľadom na lokalizáciu v zrakovom nerve za
lamina cribrosa sú príznaky predovšetkým subjektívne, bez oftalmoskopicky viditeľných
zmien. Všeobecne sa hovorí: „ani pacient ani lekár nevidí nič“. Pacient sa sťažuje na bolesti
za okom, najmä pri pohyboch oka a na centrálny výpad v zornom poli. Základným objektívnym
lokálnym znakom je nevýbavnosť pupilárneho reflexu na priamy osvit. Pri vyšetrení perimetra
sa najprv zistí centrálny skotóm (obr. 2.4) spočiatku na zelenú a červenú farbu, ktorý sa
zakrátko rozšíri aj na farbu bielu. Zraková ostrosť sa zníži v niektorých prípadoch až na úroveň
amaurózy. Chronický zápal zrakového nervu býva bilaterálny a najčastejšie je to následok
toxického pôsobenia.
Liečba: intrabulbárnej i retrobulbárnej neuritídy je zameraná na etiológiu. Využívajú sa
širokospektrálne antibiotiká, sanácie fokusov. V akútnom štádiu sa podávajú antiedematózne
prípravky, kortikosteroidy a ďalšia protizápalová a antialergická liečba. Doplnkom sú vitamíny.
V niektorých prípadoch do úvahy prichádzajú aj imunosupresíva. Vždy je dôležité vylúčiť
užívanie alkoholu, tabaku a omamných látok. Špecifickú skupinu tvoria neuritídy ako súčasť
SM. Diagnóza a liečba SM je v odbornej gescii neurológa. Špecifickú liečbu vyžaduje aj
geneticky podmienená Leberova hereditárna optická neuropatia, ktorá prebieha pod obrazom
akútnej obojstrannej optickej neuritídy u mladých mužov.
Priebeh a prognóza: Akútna retrobulbárna neuritída má tendenciu k relapsom. Podľa efektivity
liečby sa klinický obraz môže premeniť na subakútny až chronický a končiť postneuritickou
atrofiou zrakového nervu. Pri úspešnej liečbe sa zrakové funkcie môžu vrátiť až k norme.
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Obr. 2.4 Absolútny centrálny skotóm
V zornom poli 10º centrálny výpad pre retrobulbárnu neuritídu. (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK
a UN v Bratislave)

2.2.1.3 Edém terča zrakového nervu
Názov edém terča označuje pasívne – nezápalové presiaknutie terča zrakového nervu (obr. 2.5),
následkom zvýšenia intrakraniálneho tlaku a blokády venózneho odtoku z očnej gule. Pri
intrakraniálnych procesoch je edém terča zvyčajne obojstranný, na jednej strane stav môže byť
pokročilejší. Nakoľko pri edéme terča zrakového nervu sa nejedná o zápalovú reakciu,
centrálna ostrosť zraku dlhšiu dobu nemusí byť ovplyvnená.
Etiológia: Edém terča zrakového nervu je komplexný fenomén, ktorého vznik súvisí
predovšetkým so sťažením až blokádou odtoku liquoru z priestorov pošiev zrakových nervov
do dutiny lebky. Tlakový fenomén blokuje axoplazmatický tok v neuritoch v zrakovom nerve
a sťažuje aj venózny návrat cez zrakové nervy. Vény na terči a v okolí terčov zrakového nervu
sú preto výrazne rozšírené, čo ešte prispieva k transudácii tekutín a zvyšuje presiaknutie terča
zrakového nervu. Bilaterálny edém je vážnym signálom prítomnosti intrakraniálnej
hypertenzie, ktorá najčastejšie súvisí s rozvojom benígnych či malígnych nádorov v dutine
lebky. Pritom miesto lokalizácie nádoru nemá podstatný vplyv na rozvoj edému terča. Príčinou
môže byť aj absces mozgu, meningitída, krvácanie epidurálne, subdurálne aj
subarachnoideálne, hydrocefalus, alebo malígny exoftalmus. Jednostranný edém terča sa môže
objaviť aj pri rozvoji patologického procesu v orbite. Pritom na rozdiel od bilaterálneho
nezápalového edému, pri jednostrannom edéme z orbitálnych príčin centrálna ostrosť zraku
býva už od začiatku postihnutá.
Príznaky: Subjektívne príznaky pri bilaterálnom edéme terča pacient spočiatku nemá žiadne,
nakoľko zraková ostrosť dlho nie je ovplyvnená (Tab. 2.1). Objektívne sa v perimetri vždy zistí
rozšírená slepá škvrna. Podľa lokalizácie a stupňa rozvoja patologického procesu v dutine
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lebky sa v perimetri môžu objaviť aj ďalšie výpady, ako aj celkové neurologické príznaky.
Oftalmoskopicky sa spočiatku objaví len mierne neostré ohraničenie a preto sa ťažko rozlíši od
intraokulárnej neuritídy. Na edém terča poukazuje neprítomnosť ovplyvnenia zrakových
funkcií. Terč zrakového nervu sa začína dekolorovať, bledoružová farba terča sa mení na
sivastú. Postupne sa dostaví výrazné presiaknutie s vymiznutím fyziologickej exkavácie.
Elevácia terča zrakového nervu nadobúda až hríbovitý tvar, pričom presiaknutie zasahuje aj
okolie terča, preto sú okraje výrazne rozmazané až nerozlíšiteľné (obr. 2.5). Výška elevácie
môže presiahnuť aj viac ako + 2 D. Vo vyvinutom štádiu sa už objaví aj pokles ostrosti zraku.
Vény sú rozšírené, točité a na terči aj v jeho okolí sa objavujú bodkovité i čiarkovité krvácania.
Edém sa šíri pozdĺž ciev.

A

B

Obr. 2.5 Schématický nákres edému terča zrakového nervu
A – Pri oftalmoskopii je terč zrakového nervu pre edém oproti okolitej sietnice elevovaný. Okraje terča sú úplne
zmazané. Vény sú vinuté a široké, v okolí terča hemorágie; B – Schématický prierez pre edém elevovaným terčom
zrakového nervu. Terč má hríbovitý tvar, nervové vlákna na terči sú silne edematózne a zvlneného priebehu.
Intervaginálne priestory v obaloch n. optici (subarachnoidálny i subdurálny) sú rozšírené pre zvýšený tlak
cerebrospinálneho moku. (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN v Bratislave)

Priebeh: Ak je intrakraniálny tlak dlhodobo zvýšený, pre chronický edém v zrakovom nerve
vznikajú degeneratívne zmeny nervových vlákien. Preto skôr či neskôr aj pri edéme terča sa
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zistí pokles ostrosti zraku, ktorý môže viesť až k amauróze. Výsledným stavom je atrofia
zrakového nervu čo sa oftalmoskopicky prejaví poklesom elevácie so sivobielym sfarbením a
s nepresným, rozmazaným ohraničením terča. Fyziologická exkavácia ostáva vymiznutá.
Liečba: Musí byť cielená na príčinu – predovšetkým neurologická, resp. neurochirurgická. Na
zníženie tlaku v edémom postihnutom terči a aj v zrakovom nerve, sa aplikujú antiedémové
prípravky (Manitol, Acetazolamid, kortikosteroidy). V prípade úspešného odstránenia príčiny,
presiaknutie zrakového nervu a edém terča môžu veľmi rýchlo, ale aj v priebehu týždňov,
vymiznúť bez ohrozenia zrakových funkcií. V opačnom prípade trvale zvýšený tlak vedie k
rozvoju atrofie zrakových nervov so značným poškodením zrakových funkcií.
Pseudoedém terča zrakového nervu: Stav nie je spojený so subjektívnymi príznakmi a môže ísť
o náhodný nález pri oftalmoskopickom vyšetrení. Pseudoedém terča sa zistí pri vysokej
hyperopii, astigmatizme, alebo pri drúzach na terči zrakového nervu. Centrálna ostrosť zraku
(po korekcii) pritom nebýva zmenená. Môžu byť prítomné výpady v zornom poli. Okraje terča
sú zmazané, fyziologická exkavácia môže byť vymiznutá. Nie sú typické hemorágie ani edém
sietnice. Niekedy oftalmoskopicky vidíme drúzy. Diferenciálnu diagnózu upresní
fluoroangiografia, ktorá pri pseudoedéme vykazuje normálny obraz. UZ vyšetrenie ukáže
drúzy.
Ischemický edém terča zrakového nervu – Oedema papillae n. optici ischemicum, apoplexia
papillae – vzniká na podklade cievnej, spastickej, alebo embolickej príhody v úseku zrakového
nervu za očnou guľou. Najčastejšie sa objaví u pacientov vo veku nad 60 rokov. Následkom
cievneho uzáveru ciev na terči zrakového nervu vzniká obraz edému, ktorý nezasahuje ďaleko
za hranice terča. Artérie sú málo plnené, vény málo rozšírené. Farba terča je bledšia. Zraková
ostrosť náhle poklesne a v perimetri sú popri rozšírenej slepej škvrne aj rôzne iné výpady. Stav
rýchlo smeruje k atrofii terča zrakového nervu. S odstupom času sa proces s edémom
a následnou atrofiou môže objaviť aj na druhom oku. Liečebne možno aplikovať
vazodilantanciá, vitamíny a to najmä skupiny B a kortikosteroidy.

2.2.1.4 Degeneratívne zmeny zrakového nervu
Degeneratívne zmeny sa v zrakovom nerve prejavia demyelinizáciou nervových vlákien, čoho
prejavom je atrofia zrakového nervu. Vzniká ako následok poškodenia nervových vlákien
akoukoľvek patologickou noxou v ktoromkoľvek úseku zrakového nervu, oblasti chiazmy
alebo tractus opticus po corpus geniculatum laterale. Najčastejším typom atrofie zrakového
nervu je tzv. „primárna“ atrofia. Pritom ak proces, ktorý viedol k rozvoji atrofie bol pôvodne
lokalizovaný na terči (napr. intraokulárna neuritída), bude mať za následok ascendentnú – tzv.
„postneuritickú atrofiu“ zrakového nervu. Naopak, ak proces pôvodne poškodil retrobulbárny
úsek, degenerácia nervových vlákien postupuje smerom k očnej guli a vzniká descendentná,
tzv. „simplexná atrofia“ zrakového nervu.
Etiológia: Nervové vlákna v zrakovom nerve, nemajú na myelinovej pošve Schwannove bunky
zaisťujúce regeneráciu. Preto sú chorobné procesy spojené s rozvojom demyelinizácie a
atrofiou nervových vlákien. Poškodené vlákna nahradí jazva s proliferáciou väziva a buniek
glie. Následkom proliferácie bielej glie vzniká dekolorácie terča zmenou sfarbenia až do biela.
Tento stav sa označuje ako atrofia terča zrakového nervu.
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Tab. 2.1 Diferenciálna diagnostika neuritis n. optici a edému terča
Príznaky a znaky

Neuritis n. optici
intraocularis

Edém terča

retrobulbaris

Zraková ostrosť

Pokles náhly, výrazný

Dlho nezmenená

Výpady v perimetri

Centrálny, najprv na farby neskôr aj na bielu

Rozšírená slepá škvrna

Bolesť za okom

Pri pohyboch a palpácii na očnú guľu

Neprítomná

Reakcia zrenice

Priama neprítomná, nepriama prítomná

Dlho nezmenená

Lokalizácia

Zvyčajne jednostranná

Zvyčajne bilaterálna

Zákaly sklovca

Zisťujú sa

Neprítomné

Neprítomné

Návrat zrakových

Môžu obnoviť aj po počiatočnom výraznom

Pokles môže

funkcií

poklese

pokračovať

Nález na terči zrakového nervu
Farba

Žltočervená

Nezmenená

Sivoružová, skalená

Edém

Elevácia

Neprítomný

Výrazná elevácia

Ohraničenie

Neostré

Nezmenené

Rozmazané, neostré

Fyziologická

Vymiznutá

Prítomná

Vymiznutá

Ojedinele

Neprítomné

Na terči aj v okolí:

exkavácia
Hemorágie

bodkovité a čiarkovité
Cievy

Artérie užšie, vény

Nezmenené

Vény rozšírené a vinuté

Neprítomný

V okolí terča a pozdĺž

mierne rozšírené
Edém sietnice

Difúzne prítomný

ciev, v makule pre
edém vzniká
hviezdicová figúra

Príznaky: Základným oftalmoskopickým nálezom pri atrofii zrakového nervu je zmena farby
terča – dekolorácia. Terč je vždy nablednutý, farba sa môže meniť od sivo – bielej, žltavo –
bielej až po sýto bielu. Môže presvitať štruktúra lamina cribrosa. Na terči sú cievy užšie a pre
obliteráciu sa zisťuje úbytok drobných ciev a kapilár. Oftalmoskopický obraz je odlišný podľa
typu atrofie: ascendentný alebo descendentný typ. Pri vzniku ascendentnej atrofie sú okraje
terča neostré, mierne rozmazané, čo sa súhrnne označuje ako postneuritická atrofia. Pri
descendentnom vzniku atrofie má terč jasne a presne ohraničené okraje, čo sa označuje ako tzv.
simplexná atrofia (obr. 2.6). Pri totálnej atrofii zrakového nervu oko je amaurotické, zrenička
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je široká, okrúhla a nereaguje na priamy osvit. Ak druhý zrakový nerv nie je postihnutý,
konsenzuálny reflex je prítomný. Pri čiastočnej atrofii môže byť centrálna ostrosť zraku výrazne
poklesnutá, reflex pupily môže byť čiastočne výbavný a v zornom poli môže byť hemianopia,
čo závisí od lokalizácie procesu v rozsahu zrakovej dráhy.
Popri uvedených 2 typoch „primárnej“ atrofie zrakového nervu sa na terči zrakové nervu môže
objaviť aj tzv. sekundárne atrofie:
a/ sekundárna atrofia – retinálneho pôvodu – rozvíja sa ako následok po rozsiahlych, závažných
typoov zápalových procesov sietnice: retinitídy a chorioretinitídy. Základnou príčinou je
sťaženie až obmedzenie krvného zásobenia terča zrakového nervu pre výrazne zúžené cievy
zápalovým procesom.
b/ atrofia „vaskulárna“ – následok poruchy výživy zrakového nervu pri arteriosklerotických
zmenách ciev. Typicky sa vyskytuje vo vyšších vekových skupinách. Farba terča býva sivožltá,
terč môže byť mierne preliačený a cievy sú na terči úzke. Dosť často sa rozvíja bilaterálne.
Vždy je spojená so značnými poruchami zrakových funkcií.
c/ glaukómová atrofia – vzniká ako dôsledok dlhotrvajúceho, na liečbu nereagujúceho, alebo
nedostatočne kompenzovaného glaukómu. Terč zrakového nervu je mierne pigmentovaný,
máva atrofický neostro ohraničený lem „halo glaucomatosus“. Následkom zvýšenia
vnútroočného tlaku je terč výrazne prehĺbený – exkavácia môže byť aj viac ako 2D a máva sivo
– zelenkavé sfarbenie. Na terči je úbytok ciev pre obliteráciu. Cez dno exkavácie presvitá
lamina cribrosa.
d/ Temporálne dekolorovanie terča – typicky sa objaví po prebehnutí patologických procesov
spojených s degeneráciou makulopapilárneho zväzku nervových vlákien.
e/ Atrofia terča zrakového nervu so môže objaviť ako následok ťažkých strát krvi, napr. pri
krvácaní zo žalúdka a čriev, z uteru, po rozsiahlych poraneniach a pod. Cievy na terči sú zúžené.
Stav je spojený s degeneráciou gangliových buniek sietnice a ich axónov pre anoxiu.
f/ Hereditárne atrofie zrakového nervu – typickým predstaviteľom je Leberova atrofia. Objaví
sa v období puberty (skôr u chlapcov) ako bilaterálny proces, na jednej strane sa prejaví
zvyčajne skôr. Súčasne sú aj známky postihnutia CNS. Pre postihnutie makulopapilárneho
zväzku nervových vlákien sa prejaví rýchlym poklesom ostrosti zraku na 1/10 až 1/20 normy.
Terč zrakového nervu má žltavo-bielu farbu, preto sa označuje ako „atrophia n. optici flava“.
Atrofia sa niekedy prejaví len v podobe temporálneho dekolorovania terča. V zornom poli sa
objavia nepravidelné výpady, alebo aj koncentrické zúženie. Okrem Leberovej choroby sa
môžu sa objaviť aj kongenitálne, resp. infantilné formy autozomálne recesívne alebo
dominantné atrofie zrakového nervu.
g/ Atrofia zrakového nervu môže byť ako následok celkových chorobných stavov: malária,
syfilis a i. Začínajú sa centrálnym skotómom na farby a relatívne malým poklesom ostrosti
zraku.
Liečba: Vyvinutá atrofia zrakového nervu je definitívny stav. Vzhľadom na skutočnosť, že
vlákna zrakového nervu neregenerujú, nemajú Schwannovu pošvu, oftalmologickou liečbou
nie je ovplyvniteľná. Jedinou efektívnou možnosťou je predchádzanie – včasná diagnóza a
cielená liečba základného procesu (zápalového, intrakraniálnej hypertenzie a i.) skôr ako sa
rozvinie definitívna atrofia zrakového nervu.
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Obr. 2.6 Znázornenie totálnej „atrophia simplex“ zrakového nervu
Atrofia sa vyvinula po neuritíde retrobulbárnej. Terč zrakového nervu je kriedovo-bielo sfarbené a presne
ohraničené. (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN v Bratislave)

2.2.1.5 Toxické poškodenia zrakového nervu
Pod súhrnný názov „toxické poškodenia“ zrakového nervu, ktoré sú takmer vždy obojstranné,
zahrňujeme:
a/ nutričné neuropatie (polyneuropatie) – alkoholovú, alkoholovo-tabakovú, pri anémii, cirhóze
pečene, ochoreniach žalúdka ako aj pre karenciu vitamínov. Podobné poškodenia môže vyvolať
aj nedostatok živočíšnych bielkovín u prísnych vegánov;
b/ chemické látky používané v priemysle, najmä rozpúšťadlá – toluén, acetón, trichloretylén
a ďalšie, môžu zapríčiniť intoxikáciu zrakového nervu. Výrazne toxicky pôsobí na zrakový
nerv aj sírouhlík, olovo, arzén, tálium a i. Veľmi vážne akútne poškodenie zapríčiní požitie
metylalkoholu. Dôležité je uvedomiť si, že na zrakový nerv môžu toxicky pôsobiť aj mnohé
lieky: streptomycín, chloramfenikol, etambutol, antikonceptíva, trvalo užívané barbituráty,
chinín, inhibítory MAO a iné;
c/ infekčné ochorenia sú ďalším z faktorov vedúcim k obrazu neuritídy či už intraokulárnej
alebo retrobulbárnej. Z infekcií v etiológii môžu hrať úlohu vírusové ako herpes, chrípka,
morbili, rubeola, varicella, ďalej syfilis a tbc, niekedy aj fokálna infekcia z paranazálnych dutín
Z chorobných stavov treba myslieť na diabetes aj na graviditu a laktáciu;
d/ samostatnú skupinu predstavujú drogovo závislí, poškodenie zrakového nervu nastane
následkom fetovania prchavých látok, užívaním drog, anxiolytík, hypnotík ale aj
psychostimulancií (amfetamínu, pervitínu, efedrínu) a ďalších.
Etiológia: Základom poškodenia je dlhodobé ovplyvnenie metabolizmu zrakového nervu. Pri
alkoholovo-tabakovej etiológii zvyčajne sú aj známky polyneuropatií.
Príznaky: Sú zásadne prítomné bilaterálne. Analogicky ako pri retrobulbárnej neuritíde inej
etiológie sa zistí pokles centrálnej ostrosti zraku s centrálnym výpadom v zornom poli,
spočiatku na farby, neskôr aj na bielu, v pokročilých štádiách difúzny výpad.
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Liečba: Masívne a dlhodobé podávanie vitamínov, najmä skupiny B, vazodilatanciá. Absolútna
abstinencia používania alkoholu i akýchkoľvek drog.

2.2.1.6 Nádory zrakového nervu
Nádory zrakového nervu sa môžu objaviť na terči zrakového nervu aj v intraorbitálnom
priebehu. Zásadne bývajú jednostranné a spočiatku nevyvolávajú subjektívne ťažkosti. Neskôr
sa objaví pokles ostrosti zraku a oftalmoskopicky viditeľný proces na terči. Nádory terča
zrakového nervu môžu byť:
a/ pomaly rastúce benígne procesy – fibróm, neurocytóm, melanocytóm alebo endotelióm.
Fakomatózy ako sclerosis tuberosa – M. Bourneville; neurofibromatóza – M. Reclinghausen;
hemangioblastóm – M. Hippel-Lindau a hemangióm – syndróm Sturge-Weber, sú veľmi
zriedkavé, často náhodne zistené nálezy na terči zrakového nervu;
b/ rýchlo rastúce malígne procesy – malígny melanóm, angiosarkóm.
Liečba: musí byť komplexná s interdisciplinárnou spoluprácou. Vo včasných štádiách môže
pomôcť opakovaná fotokoagulácia lasermi, diatermokagulácia cestou PPV. Liečba
rádioterapiou a chemoterapiou je plne v indikácii onkológa.
Nádory orbitálneho úseku zrakového nervu vychádzajú z axónov, alebo z jeho obalov. Asi v
90 % sa objavia do 20. roku života a v 60 % u malých detí. Rastú pomaly a najčastejšie sú
lokalizované v svalovom kónuse v hrote orbity. Lokálne sa prejavia príznakmi procesu v orbite.
Etiológia: najčastejšie sú dva nádorové procesy:
a/ meningeóm vychádzajúci z obalov zrakového nervu. Je to nádor benígny, ktorý ale tlakom
pôsobí na zrakový nerv a okolité štruktúry aj na n. okulomotorius, čo sa prejaví paralýzou
nervu;
b/ glióm, vychádzajúci zo zrakového nervu. Zapríčiní výrazné rozšírenie priemeru zrakového
nervu a vždy je spojený so značným poklesom zrakových funkcií. Nádor je benígny, ale má
tendenciu šíriť sa nielen smerom k očnej guli, ale aj do chiazmy, intrakraniálne, často sa
vyskytuje v rámci M. Reclinghausen.
Príznaky: Nádory sa prejavia rozvojom protrúzie a poklesom zrakových funkcií. Bolestivosť sa
neuvádza. Môže sa zistiť aj obmedzenie pohyblivosti a diplopia. Oftalmoskopicky pre stlačenie
ciev sa súčasne môže objaviť aj edém terča s následnou atrofiou. Zmeny zrakového nervu
preukáže RTG cielené na foramen opticum, CT, UZ a MRI vyšetrenia potvrdia nález.
V sporných prípadoch je dôležité stranové porovanie a posúdenie.
Liečba: Liečba v závislosti od lokalizácie, rozsahu a etiológie je interdisciplinárna (oftalmológ,
onkológ, neurochirurg).
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2.2.1.7 Poranenia zrakového nervu
Poranenia zrakového nervu môžu byť následkom úrazu priame a nepriame:
a/ Priame poranenia bývajú zapríčinené bodnými ranami, cudzími predmetmi, ktoré vnikli
spredu do očnice a prenikli rôzne hlboko, až do priestoru hrotu očnice.
b/ Nepriame poranenia sú najčastejšie následkom zlomenín kostí lebky, ktoré sú následkom
napr. havárií dopravných prostriedkov, pri pádoch z výšky, úderoch pri bitkách a pod. Pritom
poškodenie najčastejšie môžu zapríčiniť úlomky kosti lebky, ale aj rozsiahle hemorágie a edém
tkanivových štruktúr v okolí zrakového nervu v očnici.
Príznaky: V oboch prípadoch môže byť prerušenie zrakového nervu čiastočné alebo až úplné.
Totálne prerušenie je spojené s amaurózou. Pri čiastočnom prerušení vznikajú výpady
zrakových funkcií podľa lokalizácie, pokles zrakovej ostrosti, segmentové výpady v zornom
poli. Porucha sa môže prejaviť už v momente úrazu. Často sa poškodenie prejaví v plnom
rozsahu až po vstrebaní hematómu, alebo edému, najmä pri poškodeniach lokalizovaných v
kanáli zrakového nervu. Bezprostredne po úraze nemusia byť oftalmoskopicky viditeľné zmeny
na terči zrakového nervu, v odstupe 4 – 6 týždňov sa pozoruje atrofia terča. Ide o descendentný
typ. V perimetri sú výpady zodpovedajúce rozsahu a miestu poškodenia.
Liečba: Ovplyvnenie krvácania a edému, v indikovaných prípadoch chirurgický zásah
v spolupráci s maxilofaciálnym, alebo stomatochirurgickým špecialistom.

2.3 Procesy postihujúce zrakovú dráhu a zrakové centrum
Chorobné proces postihujúce nervové vlákna zrakovej dráhy v chiazme a centrálnejšie od
chiazmy sú v prevažne bilaterálne. Asi v 60 % prípadov vnútrolebečných nádorov sú prvé práve
oftalmologické príznaky. Diagnostika sa opiera o zistenie zmien zrakovej ostrosti, výpadov
v zornom poli ako aj o zmenené reakcie zreničiek. Rozhodujúce sú zobrazovacie metódy CT
a MRI.

2.3.1 Postihnutie chiazmy

Nervové vlákna v oblasti chiazmy sú najčastejšie postihnuté tlakom nádorových procesov
hypofýzy a meningov, pri optochiazmatickej arachnoitíde, z cievnych príčin je to aneuryzma a.
carotis interna, alebo pri hydrocefale, ale aj následkom nepriamych poranení po úrazoch lebky.
Vzhľadom na presné usporiadanie vlákien v zrakovom nerve je možné určiť topickú
lokalizáciu. Ide o klinicky známy a popísaný „syndróm chiazmy“ s postupným vývojom
descendentnej formy atrofie terča zrakového nervu.
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2.3.2 Retrochiazmatický úsek zrakovej dráhy
Príznaky postihnutia retrochiazmatického úseku zrakovej dráhy, tractus opticus, vyplývajú zo
skutočnosti, že tractus obsahuje nervové vlákna z rovnakých polovíc oboch sietnic. V etiológii
môžu figurovať nádory mozgu, aneuryzmy a bazálna meningitída. Základným a spoločným
znakom je bilaterálna homonymná hemianopsia v zornom poli. V oftalmologickom náleze je
hemianopická stuhlosť zreníc, atrofia terča zrakového nervu a podľa lokalizácie procesu aj
poruchy zrakovej ostrosti. V neurologickom náleze je optokinetický nystagmus a poruchy
motoriky. V náleze pri postihnutí zrakovej dráhy za corpus geniculatum laterale nie sú prítomné
zmeny reakcie zreníc, nakoľko pupilomotorické vlákna, odbočia ešte pred ním. Poruchy za
corpus geniculatom laterale, v radiatio optica, sa prejavia len hemianopickým nálezom v
perimetri a nie sú spojené s ovplyvnením centrálnej ostrosti zraku, nepôsobia ani zmenu reakcie
zreníc a atrofiu terča zrakového nervu. Zmeny v oblasti radiatio optica sa prejavia hemianopiou,
alebo kvadrantovou hemianopiou. Pri postihnutí zrakového centra kôry mozgu fotoreakcia
zreníc je normálna a zistí sa homonymná hemianopsia. Pri niektorých poruchách, alebo úrazoch
lokalizovaných v okcipitálnom laloku, diagnostikujeme „kôrovú slepotu“.

2.4 Zrenica a jej motorika
2.4.1. Morfológia zrenice
Zrenica – pupila predstavuje okrúhly otvor v centre dúhovky. Jej priemer aj tvar riadia
antagonisticky pôsobiace hladké svaly. Na osvit zrenica reaguje zúžením zvierača (m. sphincter
pupillae). Je to cirkulárne uložený sval, inervovaný parasympatickým nervovým systémom.
Impulzy pre parasympatickú časť sa dostávajú do sfinkteru pupily aferentáciou cez optický
nerv, prostredníctvom podkôrového zrakového centra v corpus geniculatum laterale do
mezencefalického párového Edinger – Westphalovho jadra. Odtiaľ idú eferentné nervové
vlákna cez ramus infer. n. oculomotorii ku ggl. ciliare a pokračujú ako postganglionárne vlákna
v podobe nn. ciliares posteriores breves ku svalu. V tme hladký sval – rozvierač (m. dilatator
pupillae) pôsobí jej rozšírenie pod vplyvom sympatického nervového systému. Sympatická
inervácia pre rozvierač zrenice vychádza z oblasti rozhrania krčnej a hrudnej miechy, Budgeho
centrum cilio-spinale a smeruje do ggl. cervicale superior. Tu sú prepojené a vlákna prebiehajú
v plexus caroticus, cez ganglion Gasseri sa pridávajú k vláknam prvej vetvy n. trigeminus,
vstupujú do orbity a ako nn. ciliares posteriores longi končia vo svale (obr. 2.7). Fyziologicky
je zrenica okrúhla a priemer je približne medzi 2 – 5 mm. Zrenice sú bilaterálne rovnako široké.
Pri relatívne širšej zrenici hovoríme o rozšírení a naopak pri relatívne úzkej zrenici o zúžení.
Priemer zrenice sa mení podľa množstva svetla dopadajúce na sietnicu, čím pôsobí v oku ako
clona. Zmena priemeru ovplyvní kvalitu optického systému v oku – zúženie obmedzí sférickú
i chromatickú aberáciu ako aj zlepší prácu na blízko. Na priemer zrenice pôsobia aj psychické
vplyvy. Pri hodnotení činnosti zreníc vždy porovnáme stav na oboch očiach, nerovnaký
priemer sa označuje ako anizokória. Činnosť zrenice hodnotíme ako reakciu na priamy a
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nepriamy osvit, ako aj pri pohľade na blízko. Klinické charakteristiky zrenice sú súhrnne
uvedené v tab. 2.2.

Tab. 2.2 Klinické charakteristiky zrenice
charakteristika
veľkosť
tvar
lokalizácia
farba
reakcia:
na osvit, priama, nepriama
na blízko

fyziologický nález
2 – 5 mm
okrúhla
centrálna
lakovo čierna
promptne výbavná

patologický nález – popis
≤1 mm; ≥ 7,5 mm
zneokrúhlená, oválna, hruškového tvaru a pod.
nazálne; temporálne-dole a pod.
sivá; biela; žltobledá a pod.
spomalená; nevýbavná; oneskorená

2.4.2. Pupilomotorika
1/ Mydriatické reakcie zreníc – objavia sa pri podráždení sympatiku, ako následok bolestivých
podnetov, hnevu, strachu, úzkosti a pod. Mydriáza pritom závisí od regulácie z vyšších oblastí
kôry mozgu. Paralytická mydriáza, absolútna a/alebo totálna, je známkou centrálneho či
periférneho ochrnutia n. oculomotrorius. Niekedy je kombinovaná s ochrnutím akomodácie pri
ophthalmoplegia interna. Tiež býva pri strate aferentácie – závažnej poruche zrakovej ostrosti.
2/ Miotické reakcie zreníc – sa objavia pri poruchách krčného sympatiku, súčasne je prítomná
aj ptóza hornej mihalnice a enoftalmus - pri Claude – Bernard – Hornerovom syndróme, kedy
bývajú prítomné aj vazomotorické poruchy polovici tváre.

2.4.3. Patologické reakcie zreníc
Poruchy pupilomotoriky môžu byť následkom: lokálnych zmien v očnej guli, vplyvom rôznych
procesov CNS alebo pôsobením farmakologických a aj toxických vplyvov. Najznámejšie
prejavy patologických reakcií zreníc sú:
a/ oftalmologické, ktoré môžu zapríčiniť zmeny reakcie a tvaru zrenice: zápalové procesy,
glaukóm, následky tupých úrazov, alebo aj chirurgických zásahov;
b/ neurologické: amaurotické stuhnutie zrenice – je zapríčinená totálnym prerušením axónov
v zrakovom nerve. Zrenica je okrúhla, asi 5 – 7 mm široká, priama reakcia je neprítomná,
nepriama je výbavná; hemianopické stuhnutie zrenice je neúplnou formou amaurotického
stuhnutia pre poruchy v tractus opticus medzi chiazmou a miestom odstupu pupilomotorických
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nervových vlákien pred corpus geniculatum laterale. Pri dopade svetla na slepé polovice sietnic
reflex zrenice je nevýbavný. Súčasne sa zistí aj anizokoria. Syndróm Argyl – Robertsona:
predstavuje reflektorické trvalé zúženie zreníc na menej ako 3 mm. Priama aj nepriama
fotoreakcia je nevýbavná, pri konvergencii je reakcia prítomná. Je klasickým príznakom
cerobrospinálneho syfilisu. Môže byť aj prejavom rôznych degeneratívnych procesov CNS,
diabetu, SM a nádorov v oblasti lamina quadrigemina. Pupillotónia a Adieho syndróm:
predstavuje neprítomnosť reakcie na svetlo s tonickým zužovaním sa zrenice, ktorá pri dennom
svetle býva mierne širšia a na svetlo nereaguje. Zrenice pri konvergencii reagujú tonickým
zúžením, ktoré sa dostaví značne spomalene. Obdobne dlho trvá aj akomodácia, alebo
deakomodácia, čo pacient pri čítaní vníma značne negatívne. Ak je súčasne prítomná aj
hyporeflexia, alebo až areflexia na dolných končatinách tento stav sa hodnotí ako Adieho
syndróm. Pupilotonia asi v 2/3 prípadom býva jednostranná, častejšie sa zistí u mladších osôb
a v strednom veku, viac u žien. Za príčinu sa pokladá lézia parasympatiku a stav má benígny
charakter. Claude – Bernard – Hornerov syndróm je charakterizovaný paralytickou miózou,
zúžením mihalnicovej štrbiny z obrny tarzálnych svalov, anhidrózou polovičky čela, tváre
alebo tela, rozšírením spojovkových ciev s teplejšou kožou polovičky tváre a heterochómiou
dúhovky. Ide o následok paralýzy sympatiku. Pacienti sa sťažujú na zvýšenú tvorbu sĺz,
lacrimatio. Môže byť zapríčinený procesmi v mozgu ako nádormi, aneuryzmou, ale aj
zápalovými a degeneratívnymi procesmi. Vyskytuje sa aj po úrazoch krčnej chrbtice ako
následok pôrodnej traumy.
c/ poúrazové: je to následok tupého úderu na očnú guľu, ktorý môže paralyzovať sval, zvierač
zrenice, čo označujeme ako mydriasis traumatica. Zmena tvaru zrenice môže vzniknúť
priamym poranením pri perforačných či penetrujúcich poraneniach;
d/ vplyv liekov: Reakcie zreníc môžu ovplyvniť aj lieky, pôsobiace na vegetatívny nervový
systém. Jednak aplikované lokálne, alebo podávané celkovo. Môže sa jednať o využitie
liečebného účinku, alebo o vedľajší účinok, čo ovplyvní veľkosť a reakciu zrenice.
Adrenergické látky, sympatikomimetiká: priamo pôsobia na sval v dúhovke (adrenalín,
noradrenalín, fenylefrin, ale aj alkohol) alebo nepriamo, uvoľnením noradrenalínu, prípadne
blokujú spätné vstrebávanie (kokaín). Naopak antiadrenegne pôsobiace látky, sympatikolytiká
bránia vylučovaniu adrenalinu na nervovo – svalovej platničke (ismelin, guanethidin) a zrenica
sa zúži. Anticholinergiká, parasympatikolytiká rušia účinok acetylcholínu v receptoroch
a zrenica sa rozšíri (atropín, scopolamín). Naopak, látky cholinergické, parasympatikomimetiká
pôsobia zúženie zrenice priamym pôsobením na sval (pilocarpin, carbachol, histamín), alebo
pôsobia nepriamo, inhibíciou cholinesterázy (eserin, diisopropylfluorofosfát, prostigmin).

2.5. Poruchy okulomotorických nervov
Hlavové nervy: n. oculomotorius, n. trochlearis a n. abducens zásobujú 6 párov vonkajších
okohybných svalov. Koordinovaná, neporušená činnosť uvedených 3 hlavových nervov je
predpokladom pohyblivosti očnej gule všetkými smermi, bez obmedzenia. Následkom
zápalových a nádorových procesov ako aj úrazov ich funkcie môžu byť porušené, obmedzené
až vypadnuté. Nerovnováha funkcie okulomotorických nervov sa najmarkantnejšie prejaví pri
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činnosti okohybných svalov pri inkomitantnom, paralytickom strabizme. Očná guľa má preto
obmedzený až znemožnený pohyb v smere činnosti svalu inervovaného poškodeným nervom a
je v smere činnosti antagonistického svalu s neporušenou inerváciou. Poškodenie n.
oculomotorius (3. hlavový nerv) sa prejaví:
a/ zmenou zrenicového reflexu pre poruchy parasympatických vlákien;
b/ ptózou hornej mihalnice pre výpadok funkcie motorických vlákien pre m. levator palpebrae
superioris;
c/ paralytickým strabizmom následkom výpadku funkcie motorických vlákien pre okohybné
svaly mm. recti superior, inferior, medialis a m. obliquus inferior. Môže byť postihnutý len
jeden sval alebo aj všetky, ktoré inervuje n. oculomotorius.
Poškodenie n. trochlearis (4. hlavý nerv) sa prejaví výpadom funkcie m. obliquus superior s
obmedzením abdukcie i rotácie. Poškodenie n. abducens (6. hlavový nerv), ktorý inervuje m.
rectus bulbi lateralis sa prejaví v trvalom konvergentným postavením očnej gule bez možnosti
abdukcie.
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Obr. 2.7 Schématické znázornenie nervových dráh pupilárneho reflexu.
Mydriáza sa realizuje cez sympatický systém (z centrum ciliospinale). Mióza sa realizuje cez parasympatický
systém (z jadier v medzimozgu – area preatectalis). (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN
v Bratislave)
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3. KAPITOLA: Konzervatívna liečba v oftalmológii
Základnou snahou farmakoterapie v oftalmológii je pomocou účinných látok spomaliť až
zastaviť patologický proces v tkanivových štruktúrach očnej gule a obnoviť chorobným
procesom zmenené fyziologické funkcie. Pritom musíme brať do úvahy, či terapeuticky treba
ovplyvniť:
1. pomocné orgány oka;
2. tkanivové štruktúry očnej gule;
3. zrakový nerv a zrakovú dráhu.

3.1 Prístup k aplikácii liekov v oftalmológii
Pri chorobných procesoch postihujúcich tkanivové štruktúry očnej gule sú liečebné prípravky
najčastejšie aplikované lokálne – do spojovkového vaku. Pri liečbe tkanivových štruktúr očnej
gule niekedy treba aplikovať popri lokálnej liečbe aj lieky celkovo. Do očnej gule sa dostávajú
krvným obehom. Treba vedieť, že lieky aplikované lokálne alebo celkovo môžu pritom
zapríčiniť:
a/ manifestáciu latentne prítomných chorobných stavov očnej gule (napr. lieky s atropínovým
účinkom môžu vyvolať záchvat glaukómovej choroby);
b/ vedľajšie a nežiadúce účinky liekov s rozvojom nenávratných zmien v tkanivových
štruktúrach očnej gule, ktoré sa môžu prejaviť bezprostredne po aplikácii alebo až po dobe
latencie (napr. dlhodobé podávanie psychofarmák môžu zvýšiť vnútroočný tlak, antireumatík
môže viesť k dystroficko-degeneratívnym zmenám sietnice, rohovky alebo zrakového nervu a
i.); pritom tieto následné zmeny bývajú často až ireverzibilné a vedú k podstatnému poklesu
ostrosti zraku;
c/ zrušenie už získaného liečebného efektu v tkanivových štruktúrach očnej gule. Pri aplikácii
liekov v oftalmológii treba brať do úvahy aj skutočnosť, že pacient môže trvale užívať rôzne
lieky aj v rámci „samoliečby“. Je to ďalší možný faktor objavenia sa nežiaduceho, resp.
vedľajšieho efektu pri liečení očných chorôb.

3.1.1 Podmienky aplikovania liekov do spojovkového vaku
Zvláštnosti anatomickej štruktúry očnej gule dávajú pri chorobách štruktúr predného segmentu
dobré predpoklady pre lokálne aplikovanie liekov. Pri lokálnej aplikácii liekov sa musia
zohľadniť aj vlastnosti aplikovaného lieku ako absorbcia, metabolizmus a eliminácia. Lieky do
vnútra očnej gule neprenikajú rovnomerne. Preto sa môže využiť synergický, prípadne aditívny
efekt kombinovaného lokálneho aplikovania liečiv a prípadne aj s celkovým podávaním.
Povrch epitelu rohovky i spojovkového vaku pokrývajú slzy, ktoré vytvárajú tenkú vrstvu –
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slzný film. Slzný film v spojovkovom vaku zabezpečuje vlhké prostredie pre epitel rohovky a
spojovky, a tým prispieva k udržaniu fyziologických funkcií i k správnemu priebehu
metabolizmu tkanivových štruktúr predného segmentu očnej gule, a aj ku kvalite zrakových
funkcií. Pri výbere liekov pre lokálnu aplikáciu sú preto určujúcim i limitujúcim faktorom
podmienky v spojovkovom vaku z hľadiska ich interakcie so slzami. Aplikáciou liekov sa z
funkčného hľadiska ovplyvní kvalita slzného filmu, čo úzko súvisí aj s funkciou susedných
tkanivových štruktúr, najmä priehľadnosťou rohovky. Preto pred výberom a aplikáciou liekov
ako aj kontaktných šošoviek je dôležité zistiť stav slzného filmu v spojovkovom vaku. Ľudské
slzy sú zmesou produktu niekoľkých žliaz. Sú to hlavné a prídavné sekrečné slzné žľazy (obr.
3.1). Hlavná a prídavné slzné žľazy produkujú najväčšiu časť sĺz, vyše 90 %, tvoriacu vodný
roztok. Slzný film obsahuje aj produkty ďalších žliaz. Ich činnosťou vzniká lipidová a
mucínová vrstva slzného filmu (obr. 3.2). Lipidy produkujú žľazy mihalníc a mucín pohárikové
bunky spojovky (tab. 9.1). Základná sekrécia sĺz je trvalá a zvyčajne bilaterálne symetrická. Vo
fyziologických podmienkach veľmi tenký preokulárny slzný film s hrúbkou asi 7 µm a
objemom asi 8 – 10 µl pokrýva celý povrch oka. Pre zaistenie fyziologickej funkcie sĺz dôležitú
úlohu majú mihalnice, ktoré pri žmurknutí rozotierajú slzy po povrchu očnej gule a určujú
množstvo sĺz v priestore mihalnicovej štrbiny. Ak je mihalnicová štrbina uzatvorená, počas
spánku, potrebné zavlažovanie zaisťuje základná sekrécia sĺz. Počas bdenia k tvorbe sĺz sa
pripája aj reflektorická sekrécia. Pravidelné žmurkanie spolu s reflektorickou sekréciou vytvára
pri rozotieraní sĺz aj fyzikálnu bariéru proti ukladaniu sa baktérií a ich lokálnemu množeniu sa
na povrchu očnej gule.

3.2 Funkcia slzného filmu
Pri aplikovaní liekov lokálne do spojovkového vaku v podobe očných instilácií, mastí a i. sa v
nich obsiahnutá účinná látka dostáva do rezervoáru slzného filmu. Slzami sa liek zriedi,
pohybom mihalníc sa rozotiera po celom prednom povrchom očnej gule a cez epitel rohovky a
spojovky môže preniknúť do tkanivových štruktúr očnej gule. Slzný film, jeho stabilita a
funkcie sú výrazne ovplyvnené aplikovanými kvapkami v očnej instilácii. Koncentrácia liekov
aplikovaných do spojovkového vaku, je ovplyvnená tvorbou a odtokom sĺz. Je to faktor
individuálny a vekom sa spomaľuje. Celkovo na prestup liekov do tkanivových štruktúr očnej
gule vplýva:
1. kvalita a množstvo slzného filmu;
2. čas trvania styku lieku s povrchom rohovky a spojovky;
3. miera permeability epitelu, stromy a endotelu rohovky;
4. povaha samotného lieku.
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Obr. 3.1 Topografia žliaz zúčastnených na tvorbe sĺz. (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie
LFUK a UN v Bratislave)

Obr. 3.2 Zloženie slzného filmu. (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN v Bratislave)
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Zdroj

Funkcie

Vrstva lipidová
0,1 µm

nenasýtené voľné mastné
kyseliny, vosky,
triacylglyceroly,
esterifikovaný cholesterol,
fosfolipidy

hlavný: Meibomové žľazy

obmedzenie vyparovania a
zabránenie pretečeniu sĺz
cez okraj mihalníc,
ovplyvnenie stability
slzného filmu

vodný roztok elektrolytov,
obsahujúci navyše
lyzozým, ß-globulíny,
lactotransferín,
imunoglobulíny (IgA,
IgG), imunomodulačné
látky a aminokyseliny

hlavné slzné žľazy: 95 %;

Vrstva mucínová
0,02 – 0,05 µm

Zloženie

Vrstva vodná
7 – 8 µm

Tab. 3.1 Skladba preokulárneho slzného filmu

vysokomolekulárne
glykoproteíny (mucíny)

prídavný: Zeissove a
Mollove žľazy

prídavné slzné žľazy,
Krauseho (vo fornixe)
a Wolfringové (nad
tarzom): 5 %
pohárikové bunky a
Henleho krypty v
spojovke, Manzove žľazy
okolo limbu,
pravdepodobne aj bunky
epitelu rohovky

výživa a hydratácia
povrchu rohovky a
spojovkového vaku;
ovplyvnením povrchu
rohovky prispieva k
zachovaniu lámavej sily
rohovky
adhézia sĺz na povrch
rohovky, lubrikácia
povrchu rohovky a
spojovkového vaku

Slzný film má ochrannú funkciu. Tvorí ochrannú, tzv. slznú bariéru. Povrchová lipidová vrstva
slzného filmu tvorí vysoko efektívnu semipermeabilnú membránu. Pri prestupe do tkanivových
štruktúr očnej gule, lieky musia prekonať aj bariéru druhú – z buniek epitelu rohovky a
spojovky. Aby sa efekt lieku po aplikovaní do spojovkového vaku prejavil, musí mať schopnosť
penetrácie cez obe uvedené bariéry. Účinnosť lokálne aplikovaných liekov v cieľovom mieste
pôsobenia závisí od mnohých fyzikálnych a chemických faktorov. Sú to: koncentrácia a
charakter rozpustnosti lieku, lipofilnosť alebo hydrofilnosť, viskozita, súčasné aplikovanie
druhých liekov, použitá konzervačná látka, prítomnosť zápalovej reakcie a aj celkový stav
pacienta. Chorobné procesy porušia bariérové systémy, čo má za následok možnosť zvýšenia
prestupu molekúl lieku do hlbších tkanivových štruktúr. Po kvapnutí očnej instilácie do
spojovkového vaku koncentrácia účinnej látky lieku okamžite začína klesať pre rozriedenie
slzami. Polčas udržania aplikovania lieku kolíše medzi 2 – 20 min., čo korešponduje s
fyziologickou produkciou 1 µl sĺz/min. Dôležité je, že na získanie potrebného liečebného efektu
by mala byť účinná látka v spojovkovom vaku dostatočne dlhý čas, 20 až 60 min. Je to v súlade
s hodnotou priemernej sekrécie asi 1 µl/min. Merania koncentrácie lieku preukázali, že po
uplynutí 10 min. v spojovkovom vaku z pôvodne aplikovaného množstva lieku zostáva len asi
17 %. Pritom z tohto množstva aplikovaného lieku sa do tkanivových štruktúr vo vnútri očnej
gule dostane len asi 1 – 2 %. Časť lieku sa pri prestupe spojovkou cievami spojoviek odplaví
do celého organizmu čím môže ovplyvniť aj tkanivové štruktúry druhého oka, vyvolať
nežiadúce reakcie a/alebo ovplyvniť orgánové systémy.
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3.2.1 Prestup liekov do tkanivových štruktúr oka po celkovej aplikácii
Z hľadiska farmakokinetiky, prestup, metabolizmus aj eliminácia aplikovaných liekov musí
zohľadniť osobitné podmienky v tkanivových štruktúrach očnej gule. Prestupu ionizovaných
molekúl látok rozpustných vo vode bráni bariéra, ktorá nie je totožná s bariérou pre prestup
látok rozpustných v tukoch. Aplikácia liekov parenterálnou cestou znamená ich prívod do
tkanivových štruktúr očnej gule cez cievny systém v terapeutickej a súčasne netoxickej
koncentrácii. V očnej guli vyživovaciu funkciu zaisťujú cievy dvoch odlišných, vzájomne
nespojených systémov: cievy sietnice a cievy uvey. Z hľadiska histomorfológie sú cievy v
tkanivových štruktúrach očnej gule:
a/ veľmi permeabilné, fenestrované v choriokapilaris, ktorá je pevnými spojeniami
v pigmentovom epiteli sietnice oddelená od vonkajších vrstiev sietnice tzv. vonkajšou hemato
– okulárnou bariérou
b/ kapiláry málo permeabilné, medzi bunkami endotelu sú pevné spojenia, ktoré spolu
s pericytmi tvoria vnútornú hemato – okulárnu bariéru,
c/ kapiláry s presakujúcimi spojeniami.
Hlavnou funkciou vonkajšej i vnútornej hemato – okulárnej bariéry je selektovať prestup
molekúl do sietnice. Po prekonaní bariér sa celkovo podaná látka dopraví do cieľovej
tkanivovej štruktúry v očnej guli. Naviazaním sa na príslušný receptor sa prejaví
farmakologický efekt. Následne sa metabolizuje a vylúči sa z organizmu.

3.2.2 Možnosti podávania liekov
Prakticky každý liek používaný v medicíne má určitý vzťah aj k tkanivovým štruktúram očnej
gule. Pri snahe ovplyvniť chorobné procesy sa lieky podľa ich primárneho efektu,
farmakologických vlastností a terapeutického pôsobenia môžu podávať rôznymi cestami.
Hlavnou požiadavkou je možnosť adekvátneho a plnohodnotného aplikovania liekov s
maximálnym využitím ich efektu v cieľovej oblasti. V oftalmológii sa pri najčastejšej forme,
t.j. lokálnej aplikácii, lieky podávajú do spojovkového vaku v podobe očných instilácií, očných
mastí a pod., ale aj v podobe injekcií, aplikovaných subkonjunktiválne, para-, peri- a
retrobulbárne, prípadne ionoforéz a i. Podľa lokalizácie a charakteru chorobného procesu sa
lokálne podávanie kombinuje s celkovým. Pri procesoch lokalizovaných len v tkanivových
štruktúrach očnej gule, alebo v jej pomocných orgánoch sa volí najčastejšie lokálna aplikácia.
Kde sa lokálna liečba javí nedostatočná, lieky sa aplikujú buď kombinovane, alebo len celkovo.
Pri ordinácii sa berie do úvahy aj spokojnosť pacienta, ktorý bude liečbu užívať a musí sa
zohľadniť aj vek pacienta. U detí niektoré lokálne aplikované lieky môžu vyvolať nežiaduce
reakcie. Už po 1 kvapke 1,0 % roztoku atropínu sa u malých detí môže objaviť celková reakcia
s tachykardiou a začervenaním. Je dôležité u detí zatlačiť odvodné slzné cesty, aby sa liek
nedostal a nevstrebával v dýchacích cestách. U pacientov vo vyššom veku, pri dlhodobej
aplikácii očných instilácií sa môžu objaviť lokálne, alebo aj celkové nežiadúce účinky. Do
skupiny individuálnych reakcií na podávané lieky patrí:
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a/ lokálna dráždivá až zápalová reakcia, ktorá neustúpi v priebehu krátkej doby po aplikácii,
najčastejšie to súvisí s použitým konzervačným prostriedkom v lieku;
b/ intolerancia liekov. Tá je daná vrodenými vlastnosťami človeka, môže spočívať aj v
chemických vlastnostiach, alebo v množstve vstrebanej látky;
c/ alergicko – hyperergická citlivosť, špecifický typ reakcie na niektorú zložku v lieku

3.2.2.1 Lokálne podávanie liekov
Pri aplikovaní liekov pre ochorenie pomocných orgánov (kože, mihalníc, slzných ciest,
okohybných svalov, očnice), kedy sú ordinované lieky lokálne, a/alebo celkovo, sa postupuje
podľa zásad liečby analogických štruktúr v organizme. Liek pri lokálnej aplikácii do
spojovkového vaku je sčasti absorbovaný cez rohovku a cez spojovku do tkanivových štruktúr
očnej gule. Malé množstvo zo spojovkového vaku vytečie na kožu tváre a značná časť sa
odvádza cez ductus nasolacrimalis do nosa a nosohltanu, kde sa vstrebe, alebo vdýchne a
dostáva sa priamo do krvného obehu (obr. 3.3). Tým vzniká situácia podobná intravenóznej
injekcii, čo môže vyvolať až nežiadúci účinok, ktorý môže súčasne postihnúť aj viac
orgánových systémov v organizme. Navyše je tu možnosť liekovej interakcie s ďalšími
medikamentami, ktoré pacient trvale užíva. Pre ovplyvnenie chorobných procesov tkanivových
štruktúr predného segmentu oka sú lieky aplikované lokálne do spojovkového vaku primárnou
cestou. Je to súčasne cesta neinvazívna, jednoduchá a môže ju realizovať aj pacient sám.

Obr. 3.3 Cesty prieniku očnej instilácie po aplikácii do spojovkového vaku. (Edukačný
materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN v Bratislave)
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Lokálnu aplikáciu liekov vo forme instilácie do spojovkového vaku pacienti dobre znášajú,
zvlášť ak sú podávané, resp. užívané krátkodobo. Môžu však zapríčiniť aj nepríjemné
subjektívne príznaky – pocit pichania, pálenia, dráždenia, štípania, svrbenia, pocitu cudzieho
telieska a „diskomfortu“ až pocit „suchého oka“. Pri dlhodobom alebo opakovanom užívaní
viacerých druhov instilácií sa môžu objaviť príznaky zápalu spojoviek pre alergiu.
Farmakokinetiku liekov súhrnne uvádza tab. 3.2. Pri aplikácii očnej instilácie do spojovkového
vaku účinná je vlastne len prvá kvapka, zostatok vytečie (na kožu tváre), resp. odtečie cez
ductus nasolacrimalis. Lieky podané v očnej instilácii sú riedené slzami. Len 1 – 2 % sa vstrebe
a preniká cez bariéry do vnútroočných tkanivových štruktúr. Preto z hľadiska liečebného efektu
očnej instilácie aplikovanej do spojovkového vaku opakovane platí pravidlo: „3 kvapky naraz
= 1 kvapka", ale „3 krát jedna kvapka = 3 kvapky“. Zatlačením ukazovákom na oblasť slzníka
pod vnútorným kútikom oka sa zníži odtok cez ductus nasolacrimalis a tým sa obmedzí
možnosť zvýšenej rezorbcie sliznicou nosa, alebo vdýchnutím. Zavretie mihalníc po dobu 5
minút po aplikovaní, bez žmurkania, zvýši možnosť lokálnej rezorbcie. Súčasne vzhľadom na
pokles koncentrácie účinnej látky každú minútu o 10 % sa týmito postupmi predĺži lokálne
pôsobenie lieku. K týmto faktorom pristupuje ešte aj úprava výstupu fľaštičiek na aplikovanie,
ktoré poskytujú kvapky s objemom len na 25 µl (obr. 3.4).

Tab. 3.2 Súhrn farmakokinetiky liekov lokálne aplikovaných v oftalmológii
* Očná instilácia (kolýrium) sa aplikuje do rezervoáru slzného filmu. Po rozriedení a
interakcii účinnej látky s látkami prítomnými v slzách (najmä aminokyselinami) prestupuje
cez bunky epitelu spojoviek a rohovky do vnútra tkanivových štruktúr očnej gule.
* V 1 kvapke očnej instilácie (kolýria) sa aplikuje asi 50 µl tekutiny. Z toho väčšina vytečie
na povrch kože (pri žmurkaní) a slzovodným systémom odtečie do nosa V spojovkovom
vaku ostáva asi 7 – 10 µl (asi 20 % z aplikovaného množstva). Do tkanivových štruktúr očnej
gule sa dostane len asi 1 – 2 % množstva pôvodne aplikovanej látky.
* Účinná je vlastne len prvá kvapka aplikovaného prípravku, ostatné vytečú/odtečú a
nezvýšia liečebný efekt. Preto platí: „3 kvapky naraz = 1 kvapka" ale „3 krát jedna kvapka =
3 kvapky“.
* Pri instilácii dvoch rôznych liekov za sebou liek aplikovaný v poradí ako druhý zvýšeným
vyplavením zníži liečebný efekt prvého: ak sa druhý liek aplikuje po prvom do 30 s, účinok
prvého klesá až o 45 %, po aplikácii v intervale do 2 min. poklesne o 17 %.
* Účinná látka cez cievy v spojovke, resp. v sliznici nosa sa dostáva do celého organizmu a
ovplyvní aj tkanivové štruktúry v druhej očnej guli. Zatlačenie palcom 2 min na oblasť
slzníka zníži odtok a možnosť zvýšenej absorbcie sliznicou nosa. Zavretie mihalníc počas 5
minút po aplikácii zvýši možnosť lokálnej absorbcie, bez nadmerného odvádzania na sliznicu
nosa (je to aj prevencia možnosti vzniku celkových reakcií).
* Prestup účinnej látky cez bariéry do tkaninových štruktúr očnej gule určujú vlastnosti jej
molekúl a je indikátorom spôsobu, kedy a ako ich aplikovať. Merania koncentrácie účinnej
látky preukázali, že po uplynutí 10 min. v spojovkovom vaku ostáva už len asi 17 % pôvodne
zadržaného množstva.
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Dôležitá je otázka frekvencie aplikovania niekoľkých očných instilácií s obsahom rôzneho lieku
tesne za sebou. Z experimentálnych i klinických štúdií vyplýva, že ak sa nedodrží správny
časový odstup medzi aplikovaním dvoch a viac druhov očných instilácií, vzniká efekt
„vymývania“. To znamená, že ak sa druhý liek aplikuje do spojovkového vaku v krátkom
časovom odstupe (do 1 min.) po prvom, dochádza k vyplaveniu takmer polovice prvo –
aplikovaného lieku. Pri aplikácii v odstupe do 2 min. účinok vymývania klesá. Efekt vymývania
sa neprejaví, ak sa medzi prvým a druhým liekom aplikovaným do spojovkového vaku dodrží
odstup aspoň 5 min. (obr. 3.5). Tento efekt môže obmedziť napr. už vo výrobe pripravená tzv.
„fixná kombinácia“ dvoch liečebne aktívnych látok v jednej fľaštičke očnej instilácie. Súčasne
sa tým zjednoduší schéma dávkovania liekov a zlepší sa aj spokojnosť pacienta.

Obr. 3.4 Fľaštičky z umelej hmoty používaných v súčasnosti pre očné instilácie
Fľaštičky pre aplikovanie liekov v očnej instilácii (kolýrii) majú štandardný priemer hrdla, ktorý umožní aplikácie
1 kvapky s objemom 25 µl. (Foto: archív Kliniky Oftalmológie LF UK a UN v Bratislave)

Obr. 3.5 Efekt „vymývania“ dvoch za sebou aplikovaných očných instilácií do
spojovkového vaku.
Graf dokumentuje pokles (stratu) účinnosti lieku aplikovaného ako prvého pre „vymývanie“ (riedenie) po následne
aplikovaným ďalším v časovom slede po 30 s, 2 a 5 min. (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN
v Bratislave)
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Lieky aplikované do spojovkového vaku v podobe očných instilácií sú vodné, olejové roztoky
alebo suspenzie, obsahujúce jednu alebo viac účinných látok. Aplikáciou očnej instilácie sú
súčasne ovplyvnené základné funkcie preokulárneho slzného filmu: lubrikačná; ochranná;
nutritívna a protizápalová. Zásadnou požiadavkou pre aplikovanú očnú instiláciu je, aby
neobsahovala žiadne patogénne mikroorganizmy, t. j. aby bola sterilná. Na zabránenie
pomnoženia choroboplodných mikroorganizmov sa do nich pridávajú tzv. „konzervačné látky“.
Podľa charakteru pôsobenia na patogénne mikroorganizmy to môžu byť látky:
a/ porušujúce bunkové membrány – baktericídne;
b/ chemické toxíny blokujúce metabolické procesy buniek a pôsobia bakteriostaticky
(inhibíciou rastu baktérií), alebo baktericídne (zničením schopnosti reprodukcie baktérií);
c/ oxidatívne, ktoré môžu penetrovať bunkovými membránami alebo stenami a interferujú so
základnými funkciami buniek.
V súčasnosti najčastejšie používané konzervačné látky sú: benzalkonium chlorid, chlorhexidin,
chlorbutanol, fenylmerkurium a thiomerosal a niektoré antibiotiká (napr. polymyxin B a
neomycin. V klinickej praxi sa ukázalo, že prenikanie liekov do tkanivových štruktúr očnej gule
možno niekoľkonásobne zvýšiť pridaním tzv. „zmáčacích prostriedkov“ – povrchovo
aktívnych látok. Zmáčacie prostriedky zvyšujú povrchovú aktivitu znížením povrchového
napätia hraničnej plochy. Často zvyšujú aj antibakteriálne pôsobenie instilovanej látky, keďže
uľahčia prechod bakteriocidných látok cez bunkovú membránu baktérií. Podstatou účinku je
uvoľnenie medzibunkových spojov povrchového epitelu rohovky, resp. spojovky. Počas
krátkodobej aplikácie (asi do 14 dní) aplikovanie očných instilácií do spojovkového vaku
pacient znáša dobre. Pri dlhodobom, opakovanom podávaní (napr. pri antiglaukomatikách)
alebo pri neúmernom množstve aplikovaných kvapiek, najmä však pri kombinácii viacerých
druhov kvapiek sa môžu prejaviť známky fyziologického a morfologického poškodenia
rohovky, alergickej aj zápalovej reakcie, až toxické efekty. Pri dlhodobej a opakovanej
aplikácii, ev. aj viacerých druhov očných instilácií, dochádza často k poškodeniu epitelu, ktoré
zvyčajne nezapríčinia účinné látky ale pridané konzervačné látky. Vzhľadom na skutočnosť, že
senzorické nervové zakončenia sú priamo v bunkách epitelu rohovky, pacienti majú počas
aplikácie a tesne po nej nepríjemné subjektívne pocity pálenia, štípania, rezania až pocitu
cudzieho telieska s prekrvením spojoviek. Klinicky sa zistí skrátenie break – up času, obraz
keratitis punctata superficialis, niekedy aj klinický obraz „suchého oka“. Po aplikácii kvapiek
bez konzervačných látok sa však tieto známky neobjavia. Očná instilácia na splnenie
požiadavky ideálnej nedráždivosti musí vyhovieť niekoľkým požiadavkám súčasne, ktoré
zahŕňajú: teplotu, aciditu, tonicitu, stabilitu a sterilitu.

3.2.2.2 Celkové podávanie liekov
Lokálna aplikácia je vysoko efektívna a racionálna, avšak niektoré stavy vyžadujú aj celkové
podanie. Najčastejšie ide pritom o aplikáciu per os, resp. injekčne i. m. aj i. v. Transport lieku
do tkanivových štruktúr očnej gule pri ich celkovom podávaní sa uskutočňuje vždy krvnou
cestou. Z hľadiska oftalmológie je celková aplikácia liekov sekundárnou cestou. Po celkovom
podaní sa dosiahne v cievnych štruktúrach oka podobná koncentrácia účinných zložiek liekov
ako v ostatných orgánoch a tkanivách v organizme. Koncentrácie v necievnych štruktúrach sú
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podstatne nižšie až nulové. Celkové aplikovanie liekov v oftalmológii je metódou voľby
predovšetkým pri ochoreniach zadného segmentu očnej gule. Pritom akýkoľvek liek podávaný
celkove musí pri prestupe do tkanivových štruktúr očnej gule prekonať hemato – okulárnu
bariéru. Koncentrácia lieku v tkanivových štruktúrach očnej gule bude pritom priamo úmerná
koncentrácii účinnej látky v krvnej plazme alebo v extracelulárnej tekutine. Pri celkovom
podávaní sú aktívne látky liekov biotransformované v pečeni, preto sú menej toxické ako po
lokálnom podávaní do spojovkového vaku, ale aj menej účinné. Podľa potreby sa využíva
parenterálna aplikácia v podobe injekcií i. m. alebo i. v. podávanie. Celkové podávanie sa zvlášť
využíva pri antibiotikách, antihistaminikách, vitamínoch, venofarmakách, kortikosteroidoch
a ďalších.

3.2.3 Technika lokálnej aplikácie liekov
Liek kvapnutý do spojovkového vaku interaguje s voľnými aminokyselinami v preokulárnom
slznom filme. Pritom vzniká nová, fyziologicky účinná látka, ktorá môže prekonať
hematookulárne i rohovkové bariéry. Cesty lokálnej aplikácie lieku v oftalmológii:
1. na kožu v okolí oka a mihalníc – podľa indikácie a postupov dermatológie;
2. do spojovkového vaku v podobe:
a/ roztokov: očné instilácie, emulzie, kúpele a aerosoly;
b/ očných lamiel: nosiče nasýtené liekom, aplikované do prechodných záhybov
spojovkového vaku;
c/ očných „mastí“ a gélov;
d/ práškov, aplikovaných do spojovkového vaku (dnes sa už nevyužíva);
e/ injekcií : aplikované subkonjunktiválne, epi-, peri-, para- a retrobulbárne
a intrabulbárne;
3. fyzikálnymi postupmi: ionoforézou, fonoforézou, resp. kombinovane.

3.2.3.1 Očné instilácie
Lieky sa do spojovkového vaku aplikujú v podobe roztokov ako očné instilácie. Základnou
úlohou je ovplyvniť chorobné procesy predovšetkým v spojovkovom vaku a v prednom
segmente očnej gule. Popri tom vodný roztok pomáha aj pri mechanickom vypláchnutí, resp.
opláchnutí povrchu rohovky a spojovkového vaku. Na prekonanie bariéry slzného filmu majú
byť účinné látky v očnej instilácii rozpustné vo vode aj v tukoch. Epitel rohovky je bariérou pre
látky nerozpustné v tukoch, preto mnohé ňou iba nepatrne prenikajú. Farmakologickú aktivitu
účinnej zložky môže rýchle znehodnotiť chemický rozklad. Bežne používané očné instilácie
sú najčastejšie pripravené ako 1 % vodný, alebo olejový roztok prípadne suspenzia. Podľa
chemickej povahy a afinity k tkanivovým štruktúram očnej gule môže byť koncentrácia účinnej
látky aj výrazne odlišná. Očné kvapky sa znášajú optimálne ak majú teplotu tela, pH okolo 7,3
60

a osmolaritu 0,6 – 1,5 % NaCl. Majú byť sterilné a nemajú inhibovať lyzozým v slzách. Po
aplikácii koncentrácia účinnej látky rozpustenej vo vode klesá o polovicu každých 45 s. Väčšina
z nich sa redukuje asi na 1:1000 pôvodnej koncentrácie za 8 minút. Pri odporúčaní liečby treba
brať do úvahyaj pohlavie. Tvorba sĺz je väčšia u žien. U mladých je tvorba vyššia ako u starších.
Treba zohľadniť aj prípadné lokálne zmeny, ďalej situáciu pracovníkov v horúcich
prevádzkach, osôb liečených pre reumatoidnú artritídu a pod. Kvantitu tvorby sĺz v porovnaní
s fyziologickým stavom mení aj lokálna zápalová reakcia. Očné instilácie sa štandardne
aplikujú lokálne do spojovkového vaku zvyčajne 2 – 3krát denne (podľa účinnej zložky a
žiadaného efektu). Ak obsahujú ATB, v intenciách účelnej farmakoterapie sa musia aplikovať
častejšie, zvyčajne v intervaloch 2 – 3 hodín (t. j. asi 6 – 8 x denne). Pred aplikovaním ATB v
očnej masti, sa na odstránenie sekrétu a ev. už predtým aplikovanej masti, výhodne využijú
vodné „dezinfekčné“ roztoky očných instilácií. Pritom aplikácia ATB očnej instilácie s
následnou aplikáciou masti obsahujúcou ten istý druh ATB môže účinnejšie zasiahnuť do cyklu
reprodukcie mikroorganizmov. Pri veľmi intenzívnych procesoch musia byť intervaly
kvapkania veľmi krátke (napr. pri kvapavkovej konjunktivitíde sa PNC v kvapkách lokálne
instiluje každých 5 – 10 min) a pritom sa podáva PNC aj celkovo.

Obr. 3.6. Nádobky používané na aplikáciu očných instilácií a na výplach spojovkového
vaku
Vľavo: „očná vanička“; uprostred: fľaštička s kvapkadlom; vpravo: tzv. „undinka“ s dlhým hrdlom, (používa sa
pri výplachu spojovkového vaku). (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN v Bratislave)

Na správnu a pohodlnú možnosť aplikácie sú očné instilácie pripravené v kvapkacích
fľaštičkách s rôznym objemom (obr. 3.6). Súčasne aj maximálne predchádzajú možnosti
kontaminácie obsahu pri aplikovaní kvapiek. V súčasnosti sú očné instilácie dodávané v
jednodávkovom obale (obr. 3.7), ktoré obsahujú len 2 – 3 kvapky na jednorázovú aplikáciu.
Použitie jednodávkových obalov umožní prípravu očných instilácií bez pridania konzervačnej
látky. Výhodné sú očné instilácie pripravené vo fľaštičkách s automatickým dávkovacím
systémom, poskytujúcim vždy len 1 – 2 kvapky (0,45 ml).
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Obr. 3.7 Ukážka očných jednodávkových obalov, tzv. „mini aplikátorov“ na očné
instilácie
Jednodávkový obal obsahuje len 2 – 3 kvapky účinnej látky (0,44 ml – na jednorázovú aplikáciu) bez konzervačnej
látky. (Foto: archív Kliniky Oftalmológie LF UK a UN v Bratislave)

Obr. 3.8 Technika aplikácie očnej instilácie do spojovkového vaku
Po everzii dolnej mihalnice sa aplikujú 1 až 2 kvapky do dolného prechodného záhybu spojovkového vaku.
(Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN v Bratislave)

Technika aplikovania očnej instilácie: po odtiahnutí, jednoduchej everzii dolnej mihalnice
(obr. 3.8) sa aplikujú 1 až 2 kvapky do dolného prechodného záhybu spojovkového vaku, nikdy
nie priamo na rohovku. Mihalnica je odtiahnutá od povrchu očnej gule ešte niekoľko sekúnd,
čím sa aplikovaný roztok lepšie „rozleje“ v spojovkovom vaku. Pod prst pred everziou je
vhodné dať vrstvu gázy. Zabránime tým možnosti prenosu infekcie. Po uvoľnení mihalnice nám
gáza poslúži aj na zachytenie prebytku aplikovaných kvapiek.

3.2.3.2 Očné masti
Očné masti musia byť lokálne nedráždivé, indiferentné a sterilné. V súčasnosti podkladom pre
ich prípravu sú tzv. hydrogélové a syntetické látky. V očných „mastiach“ sú liečivá rozpustené
vo vehikulách v špeciálnom masťovom, alebo gélovom základe. V spojovkovom vaku ostávajú
podstatne dlhší čas ako kvapky – účinnú hladinu prípravku na povrchu oka udržia najmenej 2
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až 3 hodiny. Tým dávajú predpoklad pre pomalé, ale kontinuálne vstrebávanie. V súčasnosti
hromadne vyrábané „očné masti“ sú pripravené do tubičiek na priame aplikovanie do
spojovkového vaku. Niekedy sa pripravia aj individuálne ako magistraliter a musia sa aplikovať
pomocou tyčinky.

Obr. 3.9 Aplikovanie očnej masti do spojovkového vaku
Po everzii dolnej mihalnice sa masť aplikuje priamo z tubičky do dolného priechodného záhybu spojovkového
vaku. (Edukačný materiál Kliniky oftalmológie LFUK a UN v Bratislave)

Technika aplikovania očnej masti do dolného prechodného záhybu spojovkového vaku: priamo
z tubičky sa aplikuje malé množstvo očnej masti (obr. 3.9). Pred aplikáciou očných mastí je
užitočné vždy najprv kvapnúť do spojovkového vaku dezinfekčne pôsobiace očné instilácie na
opláchnutie a vypláchnutie prítomného sekrétu i zvyškov už predtým aplikovanej masti. Je
výhodné podržať ešte niekoľko sekúnd mihalnicu odtiahnutú, aby sa masť začala topiť a
rozpúšťať a dostala lepšie do kontaktu s povrchom spojovkového vaku a epitelom rohovky.

3.2.3.3 Očné lamely
Lieky sa môžu aplikovať špeciálne zhotovenými a účinnú látku obsahujúcimi tenkými
lamelami. Tenké membránové schránky môžu byť z kolagénu alebo zo syntetickej hmoty.
Používajú sa aj pásiky filtračného papiera, alebo mäkké kontaktné šošovky, napustené účinnou
látkou. Liek sa z nich uvoľňuje priamo do slzného filmu dlhodobo, pomaly a v potrebnej,
dostatočne vysokej koncentrácii. Z hľadiska liečebného sú analogické aplikovaniu očných
instilácií, ale bez nutnosti aplikovať liek aj viackrát denne. Pritom sa získava vyššia
koncentrácia účinnej látky v tkanivových štruktúrach oka, ako štandardnou aplikáciou v očnej
instilácii. Preto sa využívajú zvyčajne pri liečbe chronických chorobných procesov oka. Pri
určitých typoch liečiv môžu poskytnúť dostatočnú hladinu vo vnútroočných tkanivových
štruktúrach bez nutnosti aplikácie v epi- či parabulbárnej injekcii. Očné lamely sa vkladajú
zásadne do dolného prechodného záhybu, kde ostávajú 1 týždeň.
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3.2.3.4 Lokálna aplikácia injekčnou cestou
Subkonjuktiválne, peri-, para- a retrobulbárne injekcie slúžia na vpravenie aktívnych látok do
priestoru pod spojovku očnej gule, medzi Tenonskú kapsulu a povrch skléry, alebo hlboko za
očnú guľu, do priestoru hrotu očnice. Pri injekcii sa aplikuje 0,5 až 1 ml tekutiny s obsahom
lieku. Účinnou látkou v injekcii môžu byť ATB, steroidy, vazodilatanciá, lokálne anestetiká a
ďalšie. Pred injekciou sa lokálne do spojovkového vaku aplikuje anestetikum (napr. 0.5 %
Mezocain). Injekčná lokálna cesta sa využíva v snahe vpraviť liečebné látky vo zvýšenej
koncentrácii do tkanivových štruktúr čo najbližšie k miestu pôsobenia. Preto sa indikujú
predovšetkým pri chorobných procesoch uvey, sklovca a zadného segmentu.

3.2.3.5 Očné kúpele a výplachy
Očné kúpele sa robia očnou vaničkou (obr. 3.6) a využívajú sa najmä pri chronických procesoch
a na kozmetické účely. Technika aplikovania: vanička sa naplní asi do 1/3 roztokom a v
predklone (pri zatvorenej mihalnicovej štrbine) sa priloží na mihalnice. Okraje vaničky sú
vložené do hornej a dolnej tarzo – orbitálnej ryhy. Potom sa hlava zakloní, vanička sa pritom
mierne pritlačí. Následne sa otvorí mihalnicová štrbina a roztok sa dostáva do spojovkového
vaku a na povrch rohovky a opakovaným žmurkaním sa oko „okúpe". Očné výplachy sú
indikované pri veľkom množstve sekrétu alebo pri odstraňovaní chemických škodlivín. Na
výplach spojovkového vaku sa zvyčajne použije sterilná striekačka naplnená fyziologickým
roztokom 0,9 % NaCl (príp. sa použije roztok s obsahom lieku). V klinických podmienkach sa
výplach robí zvláštnou nádobkou s dlhým lievikovým hrdlom, tzv. „undinkou“ (obr. 3.6).
Technika aplikovania: Prúd tekutiny sa vždy nasmeruje od vnútorného kútika k vonkajšiemu,
aby sa prítomná škodlivina nedostala na povrch, resp. do spojovkového vaku druhého oka.

3.2.3.6 Obklady
Pri zakrvácaniach pod spojovku, alebo pod kožu mihalníc sa môžu využiť teplé obklady.
Cieľom aplikácie je jemné vazodilatačné, popudové a rezorbčné pôsobenie. Naopak, pri
začiatku zápalovej reakcie na brzdenie rozvoja procesu aplikujeme studené obklady. Technika
aplikovania: pred použitím skúsime primeranosť teploty resp. chladu – nesmie dôjsť k
poškodeniu kože mihalníc. Roztok, napr. 3 % bórovej vody a i., (nikdy však nesmieme použiť
octan hlinitý) máme v nádobe, v ktorej je potrebná teplota. Do roztoku ponoríme vatový
tampón, mierne vytlačíme a jemne priložíme na povrch mihalníc pri uzavretej mihalnicovej
štrbine. Postup opakujeme v minútových intervaloch aspoň 10 – 15 min.
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3.2.3.7 Obväzy oka
Obväzy sú aplikované na upokojenie po porušení epitelu rohovky po poraneniach a operáciách
oka, niekedy aj na predĺženie pôsobenia liekov. Technika aplikovania: prvá vrstva obväzu oka,
prikladaná na kožu mihalníc, má byť gáza, až potom je vrstva vaty. Oko zakryjeme obväzom –
monokulus (obr. 3.10), ktorý je fixovaný leukoplastom. Pri zakrytí obväzom oboch očí ide
o binokulus. Niekedy treba aplikovať tlakový obväz (napr. po plastických operáciách, enuleácii
bulbu a pod.). Pri nedostatočnom krytí rohovky (lagoftalme) použijeme obväz – vlhkú komôrku
pomocou hodinového sklíčka. Poznámka: pri zistení hnisovej sekrécie zo spojovkového vaku
je akýkoľvek obväz oka kontraindikovaný (pod obväzom vzniká termostatový efekt a baktérie
sa viac pomnožia).

Obr. 3.10 Obväz oka – aplikácia monokulu
A – vatový terčík, kryjúci očnú guľu je fixovaný „trojbodovo“ – fixovanie vatového terčíka oválnym terčom
leukoplastu. (Foto: archív Kliniky Oftalmológie LF UK a UN v Bratislave)

3.3 Využitie fyzikálnej liečby pri chorobách oka
Fyzikálna liečba rozširuje terapeutické možnosti v oftalmológii, pričom niektoré z postupov
pacient môže výhodne aplikovať aj sám doma. Aplikácia fyzikálnej liečby môže veľmi
priaznivo ovplyvniť a skrátiť priebeh chorobných procesov v oku. Túto skutočnosť ako prvý
ocení pacient. Liečebné použitie fyzikálnych faktorov prostredia môže byť efektívne,
ekonomicky výhodné a na rozdiel od farmakoterapie menej škodlivé, teda je bližšie fyziológii.
Sú to „nadstavbové“ liečebné postupy, ktoré oftalmológ môže použiť popri farmakoterapii pri
niektorých akútnych stavoch ale najmä pri chronických ochoreniach oka. V oftalmológii sa
fyzikálna liečba realizuje ako:
1. mechanoterapia;
2. vodoliečba
3. termoterapia;
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4. elektroterapia a
5. liečba svetlom.

3.3.1 Mechanoterapia
Mechanoterapia spočíva v lokálnom aplikovaní mechanickej energie. Pôsobí zlepšenie
prekrvenia a látkovej výmeny. Využíva sa najmä pri ochoreniach mihalníc. Pri masáži oka
môže ísť aj o okamžité zníženie vnútroočného tlaku, v snahe o periférnejší posun embolu pri
embólii a. centralis retinae. V nedávnom období sa masážou oka znižovala vnútroočná tenzia
pred operáciami, v prvom rade pred operáciou katarakty. Dnes je mechanoterapia uplatnená aj
v podobe reflexnej terapie (využívajúcej reflexné oblúky podľa dermatómov a inervačných
oblastí vegetatívneho NS). Do skupiny reflexnej terapie môžeme zaradiť aj akupunktúru, ktorá
sa aplikuje na špeciálne body. Pokusne sa využíva pri ovplyvnení niektorých, najmä
chronických chorobných stavov oka. Skúsenosti s aplikáciou akupunktúry sú v oftalmológii
zatiaľ malé.

3.3.2 Vodoliečba
Pri vodoliečbe sú využívané fyzikálne účinky vody ako tlak, tepelná energia, chlad a pod. Do
skupiny „jednoduchej vodoliečby“ môžeme zaradiť očistenie kože okolia oka a mihalníc
očnými kúpeľmi a výplachmi. Na výplachy sa bežne používa fyziologický roztok, alebo 3 %
bórová voda. Indikovaná je napr. pri obmedzení možnosti samoočisťovania prischnutého
sekrétu, zvyškov po kozmetických prípravkoch na povrchu kože, pri odstránení nečistôt z kože
tváre a mihalníc ako aj spojovkového vaku po úrazoch a pod. V praxi sa pre výplachy
najčastejšie použije sterilná injekčná striekačka naplnená potrebným roztokom. Očné kúpele sa
najlepšie aplikujú použitím „očných vaničiek“. Výplachy aj očné kúpele sú vhodné pri
zápalových procesoch spojoviek a rohovky. Ako súčasť kozmetických postupov sa štandardne
aplikujú očné kúpele. Popri uvedených roztokoch ako očné kúpele možno použiť aj prípravky
s antibakteriálnym účinkom.

3.3.3 Termoterapia
Termoterapia – lokálne pôsobenie tepla – môže byť pozitívna: tepelná energia sa organizmu
pridáva, alebo negatívna: tepelná energia sa odníma. Z hľadiska oftalmológie je to vždy
aplikácia lokálna.
a/ Pozitívna termoterapia: oko vydrží teplotu asi ako koža, t. j. 50 – 65 oC. Teplé očné kúpele
sú aplikované v niektorých kúpeľných centrách pri chronických zápalových ochoreniach
rohovky a spojoviek, s teplotou +25 až +30 oC. Termoterapia je indikovaná aj pri stavoch po
rozsiahlej operácii v oblasti očnice. Aplikovaním tepla môžeme urýchliť aj priebeh hnisového
procesu (fistulácie), napr. pri jačmeni a pod. Pri týchto stavoch sa aplikuje na dobu 10 – 15 min.
zvyčajne 2 – 4 krát denne:
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1. ako „suché“ teplo, zdrojom môže byť soluxová lampa, termofory, elektrická
poduška a pod., alebo
2. v podobe „vlhkého“ tepla – zvlášť vhodné sú teplé a vlhké obklady prekryté suchým
ručníkom.
Termoterapia (aj prekrytie oka obväzom) vyvolá lokálny „termostatický efekt“. Pri
hnisavej sekrécii zo spojovkového vaku zapríčiní ďalšie výrazné pomnoženie baktérií, preto je
pri hnisavej konjunktivitíde kontraindikovaná.
b/ Negatívna termoterapia (kryoterapia): má analgetický, pri dlhšej aplikácii antiflogistický
(zrejme na báze vazoaktivity) a myorelaxačný účinok. Na ochladzovanie možno použiť studený
prúd vzduchu, chladiace spraye, obklady studenou vodou aj ľad. Aplikovanie v rámci ošetrenia
trvá obyčajne 5 – 7 min. Pritom z Wilderowho zákona vyplýva, že kryoterapia je najúčinnejšia
u rozvíjajúcich sa procesov s vysokou zápalovou aktivitou v postihnutej oblasti. V tých
prípadoch sa najlepšie prejaví jej brzdiaci vplyv na rozvoj zápalového procesu. Čím je
aktívnejší zápalový proces, tým intenzívnejšia a postupne sa predlžujúca kryoterapia sa má
aplikovať.

3.3.4 Elektroterapia
Uplatňuje sa nízko-, stredne- aj vysokofrekvenčný prúd. V súčasnosti sa obohatila o elektrickú
mechanoterapiu (ultrazvuk) a magnetoterapiu a aj terapiu ionizujúcim žiarením. V oftalmológii
sa pri elektroterapii využíva frekvenčná oblasť do 1000 Hz. Prehľad najdôležitejších metód
elektroterapie podľa frekvencie, typu prúdu a možnosti použitia je v tab. 3.3.
Elektroliečba sa v klinickej praxi oftalmológie sa môže využiť ako:
a/ galvanizácia – označuje terapeutické využitie kontinuálneho jednosmerného elektrického
prúdu; účinky: 1. hyperémia (ohraničená miestom aplikácie), 2. analgézia (pod anódou v
dôsledku hyperpolarizácie na nervových zakončeniach);
b/ ionoforéza – ako typ galvanizácie, využíva sumáciu účinku elektrického prúdu a
vpravovaného liečiva, čiže má zložku fyzikálnu – galvanický prúd a zložku chemickú, závislú
na aplikovanom liečive. Liečivá sú aplikované v koncentrácii 2 až 10 %; anódou sa vpravujú
do vnútra oka katióny (alkaloidy, procain, acetylcholín, histamín, adrenalín, hyaluronidáza a
pod.); katódou sa vpravujú anióny (salicyláty, kys. askorbová, halogénové prvky napr. jód a i.).
Ionoforéza prenosom iónov má neurotropný vplyv a normalizuje výmenu látok. Prispeje aj ku
prekonaniu hemato – okulárnej bariéry. Intenzita v mA sa nastaví pocitmi pacienta. Trvanie a
počet aplikácií závisia od potreby požadovaného množstva liečiva, ktoré chceme vpraviť do
organizmu, pričom čím majú väčšiu molekulárnu hmotnosť, tým pomalšie prenikajú do
tkanivových štruktúr oka a naopak. Indikácie pri chorobách oka sú: chronické konjunktivitídy
ev. blefarokonjuktivitídy, keratitídy, uveitídy, zákaly a zakrvácania sklovca a chronické
ochorenia sietnice;
c/ impulzoterapia – využíva dráždivý účinok nízkofrekvenčných prúdových a modulovaných
impulzov. Účinky: 1. cielené motorické dráždenie svalu, 2. hyperémia, 3. analgézia. Aplikácia
je buď bipolárna alebo monopolárna; optimálna frekvencia je 16 – 20 kontrakcií a doba
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aplikácie asi 5 min. niekoľkokrát v priebehu dňa. V oftalmoneurológii sa indikuje ako bodová
galvanizácia paretických okohybných svalov a dvíhača hornej mihalnice;

Tab. 3.3 Prehľad elektroterapie podľa frekvencie, typu prúdu a možnosti použitia v
klinickej praxi
Pásmo, rozsah
frekvencia 0 Hz

nízke frekvencie
do 1 000 Hz

Typ prúdu
pokojový jednosmerný prúd
(galvanoterapia)
impulzné a striedavé prúdy
(impulzoterapia)
zmiešané prúdy

stredné frekvencie
1 000 až 100 000 Hz
vysoké frekvencie
nad 100 000 Hz

strednofrekvenčné prúd
kmitočet:
0,8 – 3 MHz
3,0 – 30 MHz
300 MHz až 3 GHz

Metódy a použitie
- hĺbková galvanizácia, elektroliečebná vaňa, ionoforéza
- elektrostimulácia priečne
pruhovaného svalstva zdravého,
hypotrofického, denervovaného
(parézy a paralýzy) aj hladkého a
srdcového svalu;
- stimulácia senzitívnej a vegetatívnej
nervovej sústavy
- diadynamické prúdy
- interferenčné prúdy

- ultrazvuk
- krátkovlnná diatermia
- ultrakrátkovlnná a mikrovlnná
diatermia

d/ liečba ultrazvukom (UZ) – využíva mechanické vlnenie a tepelnú energiu. Účinky sú
sumáciou faktorov mechanických, tepelných a fyzikálno – chemických: 1. mikromasáže, 2.
termického efektu a 3. hyperémie. UZ sa pritom reflektoricky šíri do celého organizmu a vyvolá
aj humorálne vplyvy. Liečebná aplikácia UZ v oftalmológii sa realizuje špeciálnym násadcom
s plochou 0,75 cm2 a vhodný kmitočet je asi 1000 Hz. Intenzita sa použije max. do 0,3 W/cm2
a priemerný čas je 1 – 3 min. Indikácie: na vstrebanie (infiltrátov rohovky, šošovkových hmôt,
zákalov sklovca), na zjemnenie jaziev po operáciách v okolí oka. Dlhšia expozícia a vyššie
intenzity môžu oko poškodiť.

3.3.5 Liečba svetlom
V rámci liečby svetlom je v oftalmológii z hľadiska fyzikálnej liečby indikovaná najmä
aplikácia infračerveného svetla, ultrafialového žiarenia, polarizovaného svetla a laserového
žiarenia.
Infračervené (IČ) žiarenie – vlnovej dĺžky 750 – 1000 nm sa delí na A, B a C. Liečebne sa
aplikuje len pásmo „A“, pretože dobre preniká vodou, atmosférou a sklom a absorbuje sa i
hlbších tkanivových štruktúrach. IČ žiarenie je vlastne súčasťou už spomenutej „termoterapie“.
Na koži vyvoláva erytém, ktorý spontánne mizne krátko po aplikácii. Spôsobuje prehriatie
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kože. Najznámejším zdrojom IČ žiarenia v medicínskej praxi je soluxová lampa. Indikácie: na
urýchlenie fistulácie hnisavého zápalového procesu, na urýchlenie vstrebávania zvyškov
zápalovej reakcie pri zápaloch slznej žľazy, okrajov mihalníc, hordeolu a abscesu mihalníc,
poleptaní rohovky a spojoviek, zápaloch skléry, dúhovky a vráskovca. Doba aplikáce je 15 –
25 min viackrát za deň.
Ultrafialové (UV) žiarenie – vlnová dĺžka 100 – 350 nm. Delí sa na 3 pásma (A, B, C).
Najvýraznejšie fyziologické a patofyziologické účinky má pásmo B: 1. erytém ožarovanej
plochy, 2. vznik pigmentácie, 3. bakteriocidný účinok, 4. tvorba vitamínu D2, 5. karcinogénny
účinok. Zdroje v medicíne: horské slnko (ortuťové výbojky), Kromayerova lampa, soláriá.
Aplikuje sa na celé telo, aplikácia len na oblasť priamo oka nie je indikovaná.
Polarizované svetlo – je elektromagnetické vlnenie (svetelný lúč) kmitajúci iba v jednej rovine.
Polarizované svetlo podporuje bunkovú a humorálnu obranu organizmu pomocou pôsobenia na
štruktúry bunkových membrán. Malé kvantum prenášanej energie pozitívne ovplyvní
metabolizmus konkrétnej bunky. Pôsobí biologicky aktívne na proteíny uložené v dvojitej
vrstve bunkovej membrány. Preniká až na úroveň subcelulárnych a molekulárnych štruktúr
bunky. Lineárne polarizované elektromagnetické pole v lineárne polarizovanom svetle mení jej
štruktúru. Zlepšuje sa pritom prienik kyslíka a nutričných látok. Aktivuje T lymfocyty a zvyšuje
sa množstvo neutrofilných granulocytov pre bakteriofagocytózu nekrotických buniek až o
polovicu. Rastúci počet fagocytujúcich LE eliminuje inváziu baktérií. Zvyšuje sa aj množstvo
Ly, Mo a Eo a zvyšujú sa imunoproteíny a imunoglobulíny IgG a IgM. Niekoľkokrát opakovaná
aplikácia polarizovaného svetla má biostimulačný a liečebný efekt už pri dávke v hodnote 4
J/cm2. Doba aplikácie je 2 – 6 min. Indikácie v oftalmológii sú: zápalové procesy na
mihalniciach a prednom segmente oka (vrátane ulcus corneae a herpetickej keratitídy,
popáleniny, čerstvé pooperačné rany a stavy po keratoplastike, degeneratívne zmeny na
rohovke, zákaly sklovca). Počas lokálnej aplikácie sa mäkké kontaktné šošovky musia vybrať
a mihalnicové štrbiny zatvoriť. Výhodou aplikácie polarizovaného svetla na rozdiel od
infračerveného je, že nezvyšuje lokálnu úroveň teploty.

3.4 Skupiny liečiv používaných v oftalmológii
Pri liečebnom ovplyvnení chorobných procesov tkanivových štruktúr očnej gule sa aplikuje
značné množstvo liekov, ktoré sú podávané lokálne, celkovo a aj kombinovane. Pri ordinovaní
liekov ktoroukoľvek cestou treba brať do úvahy nielen cesty prestupu, ale aj možné interakcie
v tkanivových štruktúrach očnej gule Nesmie sa zanedbať ani skutočnosť, že u vnímavých
pacientov sa môžu objaviť aj nežiadúce a/alebo vedľajšie reakcie. V nasledovných kapitolách
sú uvedené základné skupiny najčastejšie užívaných liekov v oftalmológii podľa pôsobenia na
tkanivové štruktúry očnej gule v abecednom poradí.
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3.4.1 Adstringenciá, antialergiká a dekongescenciá
Sú to lieky aplikované pri zápalových procesoch predného segmentu očnej gule. Brzdia
uvoľnenie histamínu, prostaglandínov a ďalších mediátorov zápalu, ktoré vznikli po expozícii
s antigénom (napr. peľ kvetov, lieky, kozmetické prostriedky, chemické výpary a iné toxíny).

3.4.1.1 Adstringenciá a dezinfekciá
Adstringenciá zmierňujú prekrvenie a majú povrchový dezinfekčný účinok. Aplikujú sa pri
chronických zápalových procesoch okrajov mihalníc a spojoviek, bez hnisavej sekrécie.
Najčastejšie sa používa 3 % bórová voda (Collyrium Acidi borici 3 %). Adstringenčne pôsobia:
coll. zinci sulphurici 1 %, rezorcini 3 %, kvapky a masť: Ophthalmo – Septonex gtt. + ung.
Ďalej ung. O-Azulen, ktorý má aj regeneračné vlastnosti na povrchový epitel rohovky. Roztok
Ophthal gtt. sa aplikuje do spojovkového vaku pri odstraňovaní kozmetík.
Pri aplikovaní adstringencií u starších pacientov treba brať do úvahy, že nedostatok slzotvorby
sa môže prejaviť v podobe „chronickej konjuktivitídy“. Ak sa tu aplikujú adstringenčne a
vazokonstrikčne pôsobiace lieky, produkcia sĺz sa ešte obmedzí, čo situáciu ešte zhorší.

3.4.1.2 Antialergiká a dekongescenciá
Tlmia symptómy alergických reakcií na prednom segmente oka. Majú sa používať obmedzený
čas. Podľa potreby sú kombinované s kortikosteroidmi, ev. nesteroidovými protizápalovými
prípravkami. Do tejto skupiny zaraďujeme:
a/ antihistaminiká – blokujú histamínovú reakciu, ktorá vyvolá pocit svrbenia, podráždenia a
sčervenanie oka, vodnatú sekréciu zo spojovkového vaku a z nosa s kýchaním. Prípravky napr.
Levokabastín (Livostin gtt.); Lodoxamide Tromethamine (Alomide gtt.); Ketotifen (Zaditen
gtt.) a i.;
b/ látky pôsobiace stabilizáciu žírnych buniek; do tejto širokej skupiny patria prípravky na báze
Na-chromo-glykolátu: Cromobene gtt.; Cromohexal gtt.; Kromolyn sodný gtt.; Opticrom
Aqueous gtt. a i. Počas liečby sa nemajú používať kontaktné šošovky;
c/ sympatikomimetiká s obsahom Fenylefrin-u (Evercil gtt, Fenefrin gtt.); pri ich podávaní
treba počítať s možnosťou mydriázy, čo môže vyvolať hmlisté videnie, nebezpečné pre vodičov
a u pacientov s glaukómom môže zvýšiť vnútroočný tlak. Pri dlhodobom poodávaní vaniká
tachyfylaxia;
d/ kombinované, továrensky zhotovené prípravky (napr: Sanorin-Analergin gtt. – kombinácia
Antazolínu s antihistaminikom a i.).
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3.4.2 Anestetiká
Diagnostické postupy a chirurgické zásahy spojené s dotykmi alebo zásahmi na povrchu oka a
pomocných orgánoch oka, sa môžu uskutočniť len po predchádzajúcej aplikácii lokálnych
anestetík. Instilujú sa aj pred aplikovaním injekcií subkonjunktiválnych, peri- a parabulbárnych
alebo retrobulbárnych a injekcií aplikovaných do sklovca. V súčasnosti sa pri niektorých
vnútroočných operáciách (pri fakoemulzifikácii šošovky) používa aj intraokulárna lokálna
anestézia, kde je anestetikum aplikovaný priamo do prednej komory očnej gule, avšak bez
stabilizátora (napr. 1 % Lidokain [Xylocain]). Z anestetík na miestne znecitlivenie spojoviek a
rohovky je vhodný 0.5 – 1 % Tetracain alebo 1 – 2 % Mesocain, 0.4 % Oxybucain, 0.25 – 0.5
% Marcain a pod.
Neodôvodnená, často opakovaná a dlhodobá aplikácia akéhokoľvek lokálneho anestetika
samotným pacientom (ako analgetikum napr. pre padnutie cudzieho telieska pri brúsení,
opakované poškodenie epitelu rohovky a spojovky UV lúčmi pri zváraní a pod.) hrozí ťažkým
poškodením až rozpadom rohovky. Preto sa lokálne anestetiká nesmú predpísať alebo voľne
predávať pacientom. Do spojovkového vaku instilované anestetiká vo väčšom množstve môžu
pôsobiť aj toxicky (napr. 100 mg Tetracainu je už letálnou dávkou) a u niektorých pacientov,
po vstrebaní nosnou sliznicou, môžu vyvolať mdloby až príznaky podráždenia CNS alebo
depresie. Mnoho chirurgických zásahov, najmä bolestivých, alebo vyžadujúcich pokoj pacienta
sa musí uskutočniť v celkovej orotracheálnej anestézii. Zvlášť sa to týka operácií detí a
psychicky labilných osôb.

3.4.3 Antibiotiká
Antibiotiká (ATB) sú v oftalmológii používané k liečbe infekčných procesov v tkanivových
štruktúrach očnej gule a/alebo pomocných orgánov. Pri procesoch postihujúcich predný
segment sú aplikované lokálne – v kvapkách a/alebo masti. Pri závažných infekčných
procesoch vo vnútri očnej gule sa aplikujú aj injekčne, lokálne a/alebo celkovo. Pri hnisavých
procesoch pomocných orgánov sa aplikujú zásadne celkovo. Vyvolávateľom hnisavého
procesu v tkanivových štruktúrach očnej gule môžu byť baktérie, vírusy, huby, plesne, alebo aj
ich kombinácia. Pred aplikovaním antibiotík je nevyhnutné odobrať materiál na určenie druhu
infekčného agensu a citlivosť na antibiotiká: výter zo spojovkového vaku, punkciou získaný
materiál z prednej komory oka alebo zo sklovca. Na základe výsledku sú aplikované ATB
baktériocídne (PNC, cefalosporíny, aminoglykozidy neomycín, gentamycín, kanymycín,
tobramycín, amikacín a STM, ďalej bacitracín, polymixín B, colistin,vankomycín a ďalšie),
alebo baktériostatické (chloramfenikol, tetracyklíny, erytromycín, clindamycín, lincomycín a
ďalšie). Dávkovanie ATB platné všeobecne v organizme nemusí byť primerané pri aplikovaní
v tkanivových štruktúrach očnej gule. Súvisí to s hematookulárnou bariérou, ktorá signifikantne
obmedzí, až znemožní prenikanie väčšiny ATB do tkanivových štruktúr očnej gule. Preto
oftalmológ pri aplikácii ATB musí často použiť zvýšené množstvá a koncentrácie ATB a aj
kombinovať podávanie niekoľkých ATB.
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V liečbe hnisavej konjunktivitídy sa musí nezmeneným dávkovaním pokračovať ešte 3 dni po
ústupe hnisavej sekrécie, až potom ukončiť liečbu. Z hľadiska praktickej činnosti sa „malé“
infekcie v oftalmológii liečia trochu inak ako „veľké“. Ochorenia ako akútna bakteriálna
(hnisavá) konjunktivitída, hordeolum a marginálna blefaritída tvoria väčšinu „malých“ očných
infekcií. Výborné výsledky sa získajú širokospektrálnym ATB aplikovaným topicky, ktoré sa
neaplikuje celkovo (napr. bacitracín, gramicidín, nitrofurazon, neomycín, polymyxín B).
Nedostatočné lokálne použitie ATB vedie k nebezpečiu vytvorenia rezistentných kmeňov, a
tým aj straty efektivity pri ďalšom lokálnom a/alebo celkovom podávaní.
Počas lokálnej aplikácie ATB do spojovkového vaku sa môže rozvinúť toxická zápalová, alebo
alergická reakcia v podobe keratokonjunktivitídy. Hoci je to známa súvislosť s ATB, táto
reakcia sa často nesprávne interpretuje ako pokračovanie infekčného procesu. Toxická
keratokonjunktivitída sa môže počas prolongovanej liečby stále zhoršovať. Pri zistení
toxického efektu ATB sa majú všetky lieky vysadiť a liečba obmedziť len na aplikovanie
studených obkladov (napr. s 3 % bórovou vodou). Po niektorých lokálne aplikovaných ATB
(najmä po PNC a neomycíne) sa zistí alergická reakcia. Prejaví sa typickým sčervenaním,
opuchom kože mihalníc a charakteristickým svrbením. Jediným efektívnym liekom lokálnej
alergickej reakcie je rozpoznanie stavu a odstránenie vyvolávajúcich liečiv.

3.4.4 Antiglaukomatiká
Glaukómové ochorenia sú spojené so zvýšením vnútroočného tlaku (VOT), ktorý je dôležitým,
ale nie jediným rizikovým faktorom. Primárny glaukóm sa môže prejaviť ako „záchvatový typ“
(spojený s úzkym dúhovkovo – rohovkovým uhlom a VOT nad 60 torr) a častejšie ako
„chronický typ“ (so širokým dúhovkovo – rohovkovým uhlom). VOT vo fyziologických
hodnotách: 12 – 20 torr; 1,33 – 2,7 kPa, sa udržuje produkciou a odtokom komorového moku.
Opätovné získanie fyziologických hodnôt VOT je pri glaukómovom ochorení najdôležitejším
terapeutickým krokom. Pokles a stabilizovanie VOT sa docieli:
a/ znížením produkcie komorového moku;
b/ zlepšením odtoku komorového moku;
c/ znížením episklerálneho venózneho tlaku a
d/ kombinovaním uvedených postupov.

Prehľad liekov požívaných pri glaukóme s úzkym, uzatvoreným dúhovkovo – rohovkovým
uhlom:
a/ miotiká (parasympatikomimetiká) majú acetylcholínový efekt: uvoľňujú odtokové cesty
komorového moku. Patrí sem: Pilokarpin (v roztoku alebo masti 1 – 3 %), môže byť aj v
kombinácii s prípravkami na zníženie produkcie komorového moku vo vráskovci blokádou
karboanhydrázy acetazolamidom; Trusopt gtt. 2 %, Diluran tbl. 50 – 750 mg per os;
b/ ak je liečba málo efektívna, pridá sa: osmoterapia: Manitol 10 % – 20 % v i. v. infúzii, alebo
Glycerín 1,0 – 1,2 g/kg hmotnosti per os;
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c/ pomocné lieky: opioidné analgetiká so sympatikolytickým účinkom; jednorazovo Dolsin 1
amp. i.m. a anxiolytiká ako Diazepam tbl.; Lexaurin tbl. per os 2 – 3 x denne.
Lieky s parasymptikolytickým účinkom ako atropín, niektoré psychofarmaká sú pri glaukóme
s uzatvoreným uhlom prísne kontraindikované.

Prehľad liekov pri glaukóme s otvoreným dúhovkovo – rohovkovým uhlom:
a/ betablokátory – neselektívne: Timolol, Vistagan gtt. 0,25 – 0,5 % a selektívne: Betoptic gtt.
0.5 % – znižujú produkciu komorového moku. Účinok sa zosilní kombináciou s blokátorom
karboanhydrázy (acetazolamidom, Trusopt gtt. 2 % alebo Diluran tbl.), alebo so
sympatikomimetikom (Fenylefrin gtt.) ;
b/ Zvýšenie uveosklerálneho odtoku: analógmi prostaglandínov F2-alfa (Xalatan 0.002 %) a i.;
c/ parasympatikomimetiká – uľahčia odtok komorového moku cez acetylcholínový efekt.
V súčasnej dobe sa už pri liečbe glaukómu s otvoreným uhlom nepoužívajú;
d/ zvýšenie ľahkosti odtoku komorového moku a súčasne zníženie aj produkcie komorového
moku poskytujú – neselektívne adrenergní agonisti; neselektívni a selektívni α2adrenergní
agonisti, Apraclonidin, Oxymetazolin; Brimonidín, α2-adrenerergný agonista znižuje aj
episklerálny venózny tlak a má neuroprotektívne pôsobenie na zrakový nerv; ich vplyv na VOT
je výraznejší pri kombinácii s timololom než betaxololom;
e/ pomocné lieky: anxiolytiká – látky tlmiace excitačné procesy kôry mozgu, napr.: Lexaurin
tbl. Prehľad skupín antiglaukómových prípravkov uvádza tab. 3.4.

3.4.5 Antimykotiká
Ako etiologický faktor zápalových procesov tkanivových štruktúr očnej gule sa z húb
najčastejšie objavia druhy Candida a Aspergillus. Pri poklese imunity môžu vyvolať vážne
infekcie, akou je endoftalmitída. Lokálna aplikácia antimykotík sa javí efektívna pri postihnutí
mihalníc, spojoviek a rohovky. Z antimykotík sa v oftalmológii využíva Amphotericin B,
podávaný injekčne celkove, subkonjunktiválne, parabulbárne, a aj do sklovca. Pri kmeni
Candida sa aplikuje per os Lamisil tbl., pri Aspergillus fungistaticky pôsobiace lieky,
Fluconazol per os. Celkovú liečbu možno kombinovať s podávaním steroidov za dodržania
prísnych indikačných kritérií. Významná je spolupráca s infektológom a klinickým
farmakológom, ktorí zhodnotia lokálny aj celkový stav pacienta a nakombinujú najvhodnejšiu
lokálnu a/alebo celkovú liečbu.

3.4.6 Imunomodulátory
V posledných rokoch sa uvádzajú do praxe lieky na podporu imunitného systému –
imunostimulátory. V súčasnosti sú terapeuticky najpoužívanejšie imunostimulátory, cyklokíny
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Tab. 3.4 Prehľad skupín a pôsobenia antiglaukómových liekov
Látka

Pôsobenie

β-blokátory
- Neselektívne
Timolol
Levabunolol
Vistagan
Metipranolol
Carteolol
- Selektívne
Betoptic
Betaxolol
Bokátory karboanhydrázy
Dorzolamid,
Brinzolamid
Analógy prostaglandínov
Latanoprost,
Unoprostone

Zníženie
produkcie
komorového
moku

Adrenergné
prípravky
Adenalín
Epinefrin
Dipivelrín

Zvýšenie
odtoku +
zníženie
produkcie
komorového
moku
+ zvýšenie
episklerál.
venózneho
odtoku
Zníženie
odtoku

α2-adrenergné
prípravky
Apraclonidín
Brimonidine
Parasympatikomimetiká
(Miotiká)
Pilokarpín
Karbachol
Echothiopat

Vplyv
Neurona VOT protekcia
+++
Iba zníženie
VOT

++
++ (+)
Zníženie
produkcie
komorového
moku
Zvýšenie
uveosklerál- Ako
neho odtoku Timolol
Menej
ako
Timolol

Vplyv aj na
prežívanie
neurónov
Iba zníženie
VOT
Iba zníženie
VOT

+ (+)

Iba zníženie
VOT

++ (+)

Vplyv aj na
prežívanie
neurónov

+++

Zníženie
VOT +
vplyv aj na
prežívanie
neurónov

Vedľajšie účinky
Lokálne
Celkové
Pálenie + pichanie,
Bronchospazmus,
červené oko,
bradykardia +
znížená slzotvorba
srdcový blok,
a citlivosť rohovky
hypertenzia,
exacerbácaia
vredov GIT,
zmeny
endokrinných
funkcií
Pálenie + pichanie,
dekompenzácia
rohovky + hmlisté
videnie
Hyperémia,
pálenie + pichanie,
zmena farby iris,
hypertrichóza,
cystoidný edém
makuly

(per os)
nepríjemná chuť,
bolesť hlavy,
renálna kolika
Bolesť hlavy,
vyrážky,
zvýšenie TK

Toxické reakcie na
povrchu oka,
alergia,
hmlisté videnie

Suchosť v ústach,
únavnosť,
letargia,
bolesť hlavy

Bolesti v oku,
hlavy, hmlisté
videnie (pre miózu)

ako interferón a interleukíny. Medzi klasické látky, ktoré majú imunostimulačné účinky patrí
antihelmitikum levamisol, ktorý sa podáva pri neúčinnosti inej liečby u autoimunitných
ochorení, akou môže byť endogénna uveitída. Do tejto skupiny patrí aj liek zo skupiny
fytofarmák – Imunal gtt., ktorý nešpecificky zvyšuje imunitný systém. Imunostimulátory sa
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môžu použiť u imunosupresívnych pacientov, pri liečbe AIDS v kombinácii s antivírusovými
liekmi.

3.4.7 Imunosupresíva
Imunosupresíva – lieky potláčajúce imunitu – sa aplikujú v prípadoch zapríčinených zvýšenou
imunitnou, alebo autoimunitnou reakciou. Indikujú sa napr. pri rejekcii transplantátu rohovky,
pri neinfekčných uveitídach s tendenciou k recidívam, keď základná liečba je nedostatočne
efektívna, alebo neefektívna. V mnohých prípadoch sa využíva ich vlastnosť obmezovať tvorbu
jaziev, ako je to pri operácii glaukómu – na zabránenie vytvorenia pevnej jazvy fistuly po
operácii; ďalej pri pemfigoidu spojovky a pod. Do tejto skupiny môžeme zahrnúť aj
glukokortikoidy, tlmiace zápalovú reakciu nešpecificky, bez ohľadu na to, či zápalovú reakciu
zapríčinili faktory imunologické, mechanické alebo chemické. V súčasnosti sa v oftalmológii
uplatnia z celkovo podávaných látok:
a/ alkylujúce a inhibítory kalcineurínu, ako cyklofosfamid, cyklosporin a
b/ antimetabolity, napr. Metotrexát.
Lokálne sa aplikujú:
a/ 5 – Fluorouracyl – inhibuje syntézu DNA a ovplyvní syntetickú fázu cyklu buniek, pôsobí
proti proliferácii, napr. po operáciách glaukómu;
b/ Mitomycin C – alkylizujúce antibiotikum s antimetabolitovou aktivitou, prerušuje syntézu
DNA a inhibuje mitózu, čím obmedzuje subkonjunktiválnu jazvovitú proliferáciu po
operáciach glaukómu, alebo pterýgia. Môže sa použiť v lokálnej aplikácii pri epibulbárnych
malígnych tumoroch.

3.4.8 Kortikosteroidy
Kortikosteroidy majú nešpecifický protizápalový efekt. V tkanivových štruktúrach oka tlmia
prejavy zápalovej reakcie bez ohľadu na to, či je zapríčinená mechanickými, chemickými alebo
imunologickými faktormi. Redukcia proliferácie fibroblastov sa pozitívne prejaví pri zníženej
tvorbe zrastov a jaziev po rôznych poškodeniach očnej gule. Ich účinok sa subjektívne prejaví
aj poklesom pocitu bolesti. Kortikosteroidy neovplyvnia etiologickú príčinu zápalovej reakcie.
Kortikosteroidy môžu efektívne prestúpiť hemato – okulárnou bariérou. Potlačenie intenzity
zápalovej reakcie môže zabrániť výraznejšej deštrukcie tkanivových štruktúr oka a tým predísť
aj zníženiu zrakových funkcií. Lokálne aplikovanie kortikosteroidov pri chorobných procesoch
v tkanivových štruktúrach a pomocných orgánoch oka je indikované: pri alergických
zápalových procesoch mihalníc a spojoviek, nešpecifických povrchových keratitídach a
poškodeniach rohovky chemickými, termickými alebo radiačnými škodlivinami, alebo po
operáciách na rohovke a pri odmietaní transplantátu po keratoplastike, po operáciách na
prednom i zadnom segmente oka. Bohato sa využívajú pri hlbokých keratitídach a predných
uveitídach. Aplikovanie pri sympatickej oftalmii, ktoré je lokálne i celkové, môže predísť strate
zraku. Pri niektorých infekčných procesoch postihujúcich povrch rohovky a spojovky, najmä
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vírusových a plesňových, je potrebné kontinuálne sledovať lokálny nález. Lokálne podávanie
steroidov môže vyvolať zvýšenie VOT a urýchliť progresiu sivého zákalu. Kortikosteroidy sa
v oftalmológii aplikujú:
1. lokálne ako:
a/ 0,1 – 1 % očné instilácie, suspenzie, masti (Cortison gtt., Dexamethason gtt.,
Hydrocortison gtt. a ung., Unidexa gtt. a i.); lokálne aplikované steroidy sa často
kombinujú s ATB, ako Ung. O – Framykoin comp.;
b/ injekcie: subkonjuktiválne, para-, peri-, retrobulbárne a aj intrabulbárne;
c/ injekcie: do dutiny sklovca, triamcinolon acetát (obr. 3.11), dexamethason (obr. 3.12)
2. celkovo – Prednizón (1 – 2 mg/kg), methylprednisolon (10 mg/kg), dexamethason (4 mg).

Obr. 3.11 Triamcinolon acetát v sklovcovej dutine.
Triamcinoilon je voľne rozptýlený v sklovcovej dutine a a čiastočne naviazaný na sklovcové vlákna. (Foto: archív
Kliniky Oftalmológie LF UK a UN v Bratislave)
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Obr. 3.12 Depotný kortikosteroid – dexamethason
Tyčinka depotného kortikosteroidu voľne pláva v dutine sklovca tesne za šošovkou. (Foto: archív Kliniky
Oftalmológie LF UK a UN v Bratislave)

3.4.9 Látky pôsobiace na vegetatívny nervový systém
Mydriatiká a cykloplegiká:
a/ parasympatikolytiká, látky s účinkom podobným atropínu, t. j. mydriatický a cykloplegický
s pôsobením na hladký sval v dúhovke – m. sphincter pupillae, rozšírujú zreničku (mydriáza) a
na prstencový Müllerov sval v m. ciliaris s paralýzou akomodácie. V klinike sa používajú na
krátkodobé rozšírenie zreničky pred vyšetrením (1 až 4 % Homatropin, Mydriacyl 0,5 – 1 %,
Mydrum 0,5 %, Unitropic 0,5 %, a i.), aj na dlhodobú (terapeutickú i diagnostickú) mydriázu
so súčasnou cykloplégiou (0,5 – 1,0 % atropín); pritom 1 kvapka atropínu pôsobí cykloplégiu
trvajúcu 6 – 7 dní; lieky s účinkom podobným atropínu sú kontraindikované pri primárnom
glaukóme;
b/ sympatikomimetiká, adrenergným pôsobením na m. dilator pupillae vyvolajú krátkodobú
mydriázu, ale aj rozšírenie mihalnicovej štrbiny, mierny exoftalmus a vazokonstrikciu. Súčasne
pôsobia na VOT, jednak zvyšujú odtok komorového moku (α-agonistický efekt) a znižujú
prítok (β-agonistický efekt). Do tejto skupiny patria α- a β-adrenergní agonisti napr. adrenalín,
kokaín, Fenephrin 2,5-10 % a i.
Miotiká:
a/ majú buď parasympatikomimetické pôsobenie (acetylcholín, pilokarpín) alebo sú inhibítory
cholínesterázy (fyzostigmin, DFP a i.). Pri aplikácii do spojovkového vaku pôsobia na hladké
svaly v prednej uvey a vyvolajú zúženie pupily (mióza), ovplyvnia aj longitudinálny
akomodačný (Brückeho) sval vo vráskovci. Krátkodobé parasympatikomimetické pôsobenie sa
prejaví ako vazodilatácia spolu až s kŕčovitým zúžením pupily až spazmom akomodácie. Pri
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zúžení zreničky sa rozšíri dúhovkovo – rohovkový uhol a uľahčí odtok komorového moku cez
trabeculum corneo – sclerale, čím sa následne zníži VOT. Dlhodobo pôsobiace inhibítory
cholínesterázy (Fyzostigmin 0.25 – 1 %; organofosfáty napr. DFP a i.) zabránia činnosti
acetylcholínu na neurosvalovej platničke, čím spôsobia dlhodobú miózu aj dlhodobý pokles
VOT;
b/ sympatikolytiká spôsobujú len minimálnu alebo žiadnu miózu, ale blokádou β-receptorov
znižujú produkciu komorového moku a tým aj VOT, nemajú vplyv na episklerálny venózny
tlak ani na ľahkosť odtoku a uveosklerálny odtok. Môžu byť neselektívne (napr. Timolol,
Levobunolol, Carteolol a i.) a selektívne (napr. Betaxolol). Neselektívne sú kontraindikované
pri astme, chorobách srdcovocievneho systému a pri vredoch gastro – intestinálneho traktu. βblokátory majú lokálny nežiaduci efekt: štípanie, pálenie, svrbenie, slzenie, obraz „červeného
oka“ so stratou citlivosti rohovky. Timolol znižuje sekréciu sĺz a negatívne ovplyvňuje „breakup“ time.

3.4.10 Nesteroidné protizápalové liečivá
Nesteroidové protizápalové lieky (NPP) výrazne tlmia zápalovú reakciu nešpecificky.
Indikované sú aj tam, kde sú steroidy kontraindikované. Pri podobných účinkoch ako steroidy
majú pri lokálnom podávaní na tkanivové štruktúry očnej gule iba nepatrné nežiaduce účinky.
Efektívne znižujú aktivitu zápalovej reakcie, po operácii oka a predchádzajú cystoidnému
edému makuly po operácii katarakty. Znižujú pocit bolesti po operácii oka pri využití
analgetického efektu. Uplatňujú sa aj v liečbe gigantopapilárnej konjunktivitídy vyvolanej
nosením kontaktných šošoviek a pri skleritíde. Ich aplikácia nemá negatívny efekt na infekčné
procesy a neovplyvnia ani priebeh herpetickej keratitídy, nespomaľujú priebeh hojenia
parenchýmu ani epitelu rohovky, nemajú kataraktogénny vplyv a nezvyšujú VOT. Čiastočne
pomáhajú udržať mydriázu počas operácie katarakty a prolongovaných diagnostických
a liečebných postupoch na zadnom segmente oka. NPP potencujú protizápalový efekt
v kombinácii so steroidmi. Využívajú sa na pokračovanie steroidnej liečby. Dva z lokálne
aplikovaných nesteroidových protizápalových liečív – Ketorolac a Diclofenac – sú indikované
aj pri alergických reakciách. NPP sa môžu súčasne kombinovať lokálne aj celkove. Pri
dlhodobom podávaní môžu poškodzovať rohovku.

3.4.11 Rezorbenciá
Významné miesto majú medzi nimi preparáty jódu, ktoré sa zúčastňujú na katabolizme
cholesterolu v pečeni. V lokálnej aplikácii majú určitý brzdiaci vplyv na rozvoj sklerotických
zmien ciev v tkanivových štruktúrach oka a ovplyvňujú metabolizmus šošovky aj rezorbciou
zákalov a hemorágii sklovca. Do spojovkového vaku sa jódové prípravky aplikujú v očných
instiláciách ako 1 – 3 % Kalium, Natrium Jodatum. Na zvýšenie efektu na začiatku liečby sa
môžu aplikovať aj ionoforézou.
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3.4.12 Protivírusové liečivá
Vírostatickým liekom pri vírusovej keratitíde zapríčinenou herpes simplex i herpes zoster je
acyclovir (Zovirax ung. ophth., Virolex ung. ophth.). Herpetické defekty rohovky (Keratitis
punctata, filiformis a dendritica) a aj ťažkosti subjektívne pri včasnej aplikácii acycloviru miznú
asi do 24 hodín. Ak sa liečba začala v prvých 2 dňoch po nástupe ťažkostí a neobjavila sa
sekundárna bakteriálna infekcia, hojenie defektu epitelu, herpetického vredu, sa dostaví asi do
3 dní. Na prevenciu možnej sekundárnej bakteriálnej infekcie sa súčasne s virostatikami majú
aplikovať aj širokospektrálné ATB. V liečbe sa uplatňuje aj interferón – obranná látka
produkovaná v bunkách napadnutých vírusmi. Má schopnosť inhibície množenia sa vírusov.

3.4.13 Umelé slzy
U pacientov vo vyššom veku sa často objavuje zníženie až nedostatok produkcie sĺz ako
„syndróm suchého oka“. Po objektívnom zistení zníženej kvantity a kvality sĺz, treba ich
nedostatok doplniť až nahradiť zavlažením spojovkového vaku. Rôzne preparáty sú určené na
predilekčné hradenie deficientnej zložky slzného filmu. Náhrada sa realizuje očnou instiláciou
s obsahom najčastejšie 0,5 % hydroxymetylcelulózy alebo hydroxypropylmetylcelulózy (napr.
Lacrysin gtt., Hypromelóza, Isopto Tears a ďalšie). Pripravujú sa aj s obsahom 0,3 % kys.
hyaluronovej (Hyal-Drop multi), 1,4 – 2 % polyvinylalkoholu (Liquifilm, Hypotears) a i. Vždy
je výhodné aplikovanie doplniť striedavo aj s kvapkaním fyziologického roztoku 0,9 % NaCl.
Pri úporných stavoch sa musí pristúpiť až k uzavretiu slzných kanálikov pomocou zátky z
umelej hmoty alebo chirurgicky. Niekedy pre vysychanie povrchu rohovky v dôsledku
nedostatku sĺz sa musí až uzavrieť mihalnicová štrbina zošitím okrajov mihalníc (tarzorafiou).
Aplikácia umelých sĺz sa v poslednom čase ukázala ako výhodná u pacientoch po refrakčnej
operácii na rohovke typu LASIK.

3.4.14 Vitamíny
Vitamíny presnejšie katalyzátory metabolizmu (tab. 3,5), sú nevyhnutné na správny priebeh
životných pochodov a funkcií ako aj funkciu orgánov v tele. Niektoré vitamíny sú z hľadiska
funkcie oka mimoriadne významné. Nedostatok niektorých vitamínov - hypo- až avitaminóza,
môže vyvolať zmeny spojovky, rohovky, sietnice či zrakového nervu.
Vitamín A, retinol: Ovplyvňuje všetky druhy látkovej výmeny, pôsobí na imunitný systém a
zúčastňuje sa na antioxidačných procesoch. Má zásadný význam pre fotochémiu videnia, jeho
deficit vedie k šeroslepote. Jeho nedostatok sa na spojovkách a rohovke prejaví xeroftalmiou
až keratomaláciou. Je súčasťou doplnku stravy pri niektorých vekom podmienených zmenách
na sietnici. Vysoké dávky môžu viesť k hypervitaminóze, pričom sa negatívne ovplyvní
metabolizmus vápnika osteoporózou.
Skupina vitamínov B – Vitamíny zo skupiny B pozitívne ovplyvňujú stav nervového a
endokrinného systému, metabolické procesy i funkciu pečene. Slúžia aj na získavanie energie,
podporujú stav pokožky aj „utilizáciu“ vitamínu A, niektoré sú súčasťou enzýmov. Vo vode
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rozpustné vitamíny B (vit. B1, B2 a B12) sú k dispozícii aj v očných kvapkách. Vitamín B1,
thiamin je dôležitý pre metabolizmus šošovky a zrakový nerv. Očné prejavy deficitu sú
oftalmoplégie a nystagmus, defekty epitelu rohovky aj spojovky, obraz retrobulbárnej neuritídy
(beri-beri), až atrofie zrakového nervu. Podáva sa pri poruchách zrakového nervu a paralýzy n.
oculomotorius. Vitamín B2, riboflavín je popri tkanivovom dýchaní zvlášť zúčastnený na
fotochémii videnia, spolu s vitamínom A. Deficit sa môže prejaviť ako angulárna konjuktivitída
s neovaskularizáciou periférie rohovky. Nedostatku vitamínu B3, niacínu, bola pripísaná
pravdepodobná neuropatia zrakového nervu (v kombinácii s pelagrou). Vitamínu B6, pyridoxín
- jeho nízke hladiny sú pri cirhóze, pri abúze analgetík, dlhotrvajúcej aplikácii kortikoidov a
antireumatík. Liečebne sa podáva pri chorobných stavoch zrakového nervu a pri ovplyvnení
ciev pri artérioskleróze. Vysoké dávky môžu byť hepatotoxické a ovplyvniť účinok niektorých
liekov. Vitamín B12, cyanokobalamín, je potrebný pri mnohých metabolických procesoch v
bunkách, pre obnovu myelínu nervových vláken a i. Deficit môžu vyvolať napr. protizápalové
lieky aj tuhé fajčenie, najmä v kombinácii s alkoholom, kedy vzniká poškodenie vláken
zrakového nervu.
Vitamín C, kyselina askorbová, fyziologicky je vo vysokej koncentrácii v šošovke a v sklovci.
Zúčastní sa na stabilizácii bunečných membrán šošovky, čím prispieva k udržaniu jej
priehľadnosti. Je nevyhnutný aj pre obnovu a udržiavanie väzivového tkaniva, medzibunkovej
hmoty, kolagénu, kapilár a ciev. Aplikáciou možno ovplyvniť aterosklerotické cievne zmeny,
hemorágie a znížiť riziko progresie rozvoja vekom podmienenej degenerácie makuly. Je
antioxidant a je dôležitý i v obrane proti infekciám.
Vitamín D, calciferol, vplýva na metabolizmus fibrózneho väziva obalov oka, podporuje
prestavbu kostí a pravdepodobne má dôležitú úlohu aj v metabolizme svalstva, kde podporuje
proteosyntézu. Preventívna aplikácia kalciferolu sa odporúča pri myopii.
Vitamín E, tokoferol, je prítomný v lipidovom prostredí bunkových membrán a spolu s
vitamínom A aj v šošovke. Ako antioxidant reaguje s voľnými radikálmi a stabilizuje bunkové
membrány v cievach a znižuje priepustnosť ciev. Upravuje metabolizmus a zlepšenie krvného
obehu v sietnici a má tiež antisklerotické účinky.
Vitamín F, kyseliny linolová, linolenová, arachidonová - liečivá s vitamínom F znižujú hladinu
cholesterolu v krvi a bránia rozvoju aterosklerózy. Preto sa indikujú pri postihnutí sietnice,
zrakového nervu súvisiacich s aterosklerózou.
Vitamín K, fytometadion má antihemoragický a koagulačný účinok. Ľudský organizmus ho
získava potravou (šalát, kapusta, rajčiny, ale aj pečeň). V oftalmológii je indikovaný pri
recidivujúcich krvácaniach do sklovca, oklúzii v. centralis retinae. Obvyklá je pritom
kombinácia s heparínom a ďalšími antikoagulanciami.
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Tab. 3.5 Vitamíny a ich indikácie v oftalmológii
rozpustnosť
v tukoch
vo vode
+
+

A
B1

retinol
thiamin

B2

riboflavin

+

B3
B6
B12
C

niacin
pyridoxín
kyanokobalamín
kys. ascorbová

+
+
+
+

D
E
F

K

calciferol
tokoferol
kys. linolová,
kys. linolenová,
kys. arachidonová
fytometadion

+
+
+

Indikácie v oftalmológii
Bittove škvrny, xeroftalmia, hemeralopia
Oftalmoplédie, nystagmus, defekty epitelu,
beri-beri
angulárna konjuktivitída, neovaskularizácia
periférie rohovky
neuropatia zrakového nervu
diabetická neuropatia
poškodenie vláken zrakového nervu
aterosklerotické cievne zmeny,
hemorágie
krátkozrakosť, podpora imunitného systému
nedonosené deti, antioxidant
postihnutie sietnice a zrakového nervu
pri aterosklerotických zmenách
recidivujúce krvácanie do sklovca,
oklúzie centrálnej žily sietnice

+
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4. KAPITOLA: Biologická liečba v oftalmológii
Základným znakom biologickej liečby je, že využíva liek, ktorý obsahuje jednu alebo viacero
účinných zložiek získaných, vyprodukovaných alebo odvodených z biologického zdroja.
Látky, ktoré sa používajú pri biologickej liečbe teda musia mať výlučne biologický pôvod.
Takáto biologicky účinná látka je produktom živého organizmu (napr. toxín, sérum, rastlinné
pletivo, živočíšne tkanivo). Biologickými zdrojmi môžu byť mikroorganizmy, ľudské, rastlinné
a živočíšne bunky. Niektoré biologické lieky imitujú bielkoviny, ktoré si vytvára ľudské telo
prirodzene samo. Napríklad hormón inzulín, rastové hormóny a rastové faktory, ktoré regulujú
tvorbu krviniek. Iné proteíny si vyžadujú laboratórnu „úpravu“, ktorou sa zlepšuje ich účinnosť
a vstrebávanie. Najznámejšími zástupcami tejto kategórie biologických liečiv sú monoklonálne
protilátky, ktoré sa využívajú hlavne v onkológii. Na stimuláciu imunitného systému sa
v onkológii využívajú vakcíny alebo oslabené baktérie. Na poškodzovanie alebo elimináciu
samotných nádorových buniek sa tiež používajú rôzne protilátky alebo aj modifikovaný
genetický materiál (DNK, RNK).
Modernú biologickú liečbu najpresnejšie charakterizuje skutočnosť, že je cielená. Biologická
liečba, ktorá cielene ovplyvňuje špecifické molekuly alebo signálne dráhy, sa nazýva cielená
liečba. Upravuje a využíva biologické odpovede organizmu na rôzne stimuly, a to vďaka tomu,
že v súčasnosti pribúdajú poznatky o štruktúrach a pochodoch prebiehajúcich jednak na
povrchu a jednak vo vnútri ľudskej bunky. Preto je možné liečbu zacieliť na také molekuly
a pochody, ktoré spôsobujú patologické zmeny v bunke, ktorá bola pôvodne prítomná
a normálne fungovala v nepoškodenom ľudskom tkanive. Podstatou modernej biologickej
liečby je cielený regulačný zásah do patologicky pozmenených biologických procesov
prebiehajúcich v poškodených organizmoch. Pomáhajú pritom vysoko účinné látky biologickej
povahy - biologické lieky, resp. biologiká, ktoré špecificky ovplyvňujú cieľové molekuly.
Niektoré biologické lieky dokážu napr. stimulovať imunitný systém organizmu a tak pomáhajú
bojovať so zápalovými alebo onkologickými chorobami. Iné naopak imunitné reakcie
potláčajú, čo sa využíva pri liečbe autoimunitných chorôb alebo pri transplantácii orgánov.
K najpoužívanejším látkam v cielenej biologickej liečbe patria: rôzne zložky krvi, hormóny,
regulátory imunitného systému, monoklonálne protilátky, inhíbítory niektorých enzýmov,
rastové faktory, protirastové faktory, induktory apoptózy a ďalšie.
Cielená biologická liečba v oftalmologií sa využíva na liečenie širokého spektra ochorení už
viac rokov. Pravdepodobne za najstaršiu a doposiaľ používanú formu biologickej liečby
môžeme označiť amniovú membránu. Využitie amniovej membrány ako biologického
obväzu začalo pri poškodeniach povrchu oka, spojovky, skéry, rohovky a v súčasnosti sa
používa aj na reštitúciu sietnice.
Druhou veľkou skupinou biologických liekov sú monoklonálne protilátky, ako liečba pri
neinfekčných uveitídach a pri sclerosis multiplex a zároveň je to v súčasnosti liečba prvej voľby
pri ochoreniach zadného segmentu oka rôznej etiológie.
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4.1 Amniová membrána
Termín “amnion“ pochádza z gréčtiny a znamená jahniatko. Amniová membrána je vnútorná
avaskulárna časť amniového vaku. Vonkajšia vaskulárna časť reprezentuje chorion. Počas
úvodnej fázy intrauterinného života embrya amniový vak tesne obopína embryo a neskôr sa
medzi vakom a embryom vytvorí amniová tekutina. Amniový vak sa rodí spolu s dieťaťom
a placentou, je svetlej farby, s hladkým povrchom a štrukturálne veľmi pevný. Jeden amniový
vak dokáže poskytnúť až 40 amniových membrán na použitie v oftalmológii.
Amniová membrána (AM) je tenké tkanivo hrúbky 0,02 – 0,05 mm a tvoria ju tri vrstvy:
vrstva epitelových buniek, ktoré ležia na bazálnej membráne a bezcievna kolagénová stróma.
Epitel je tvorený kubickými bunkami s mikroklkmi na povrchu, ktoré sú ponorené počas
intrauterinnej fázy do amniovej tekutiny. Bazálna membrána je tvorená sieťou retikulárnych
vlákien a napriek tomu, že je tenká, je to jedno z najpevnejších tkanív v ľudskom tele.
Histochemicky je podobná bazálnej membráne spojovky, vďaka kolagénu IV, V, VII,
fibronektínu a laminínu podporuje migráciu, adhéziu a diferenciáciu epiteliálnych buniek.
Produkuje transformujúci rastový faktor (TGF –transforming growth factor), ktorý stimuluje
epitelizáciu a tvorbu stromálnych fibroblastov. Stróma je avaskulárna a hypocelulárna
štruktúra, extrémne pevná. Jej súčasťou je vrstva fibroblastov s retikulárnym tkanivom, ktoré
vykazuje fagocytózový potenciál. Vonkajšia vrstva strómy je tvorená retikulínovými zväzkami,
ktoré obklopuje mucín, je to akoby želatinózna vrstva, ktorá nalieha na chorion. Stróma
obsahuje kyselinu hyalurónovú, ktorá potláča aktivitu TGF B, bráni premene fibroblastu na
myofibroblast – čiže bráni tvorbe jaziev.
Transplantácia orgánov a tkanív predstavuje riziko prenosu ochorenia, preto aj odber amniovej
membrány podlieha bezpečnostným opatreniam a protokolom. Membrána sa získava od darkýň
rodiacich cisárskym rezom za sterilných podmienok. Pred pôrodom musí darkyňa prejsť
skríningom na viaceré ochorenia (hepatitída B, C, syfilis, HIV a ďalšie sérologické testy). Po
pôrode je amnion odseparovaný tupou preparáciou od chorionu a prejde čistením v ATB
roztoku. Amniová membrána je ďalej spracovaná kryokonzerváciou alebo suchou
deepitelizáciou. Pred kryoprezerváciou je AM narezaná na malé štvorce (2x2, alebo 3x3 cm)
a uložená na nitrocelulozový papier (stromálnou stranou nadol). Tieto štvorce sa namočia do
50% glycerolu a zmrazia na – 80°C. Rozmrazená amniová membrána musí byť použitá
okamžite. Suchá deepitelizácia využíva na konzerváciu suché teplo a vákuum, niekedy sa
používa sterilizácia gama žiarením, pred použitím sa hydratuje. Výborná dostupnosť a nízke
náklady na spracovanie robia z AM široko používaný biomateriál. Najčastejšie komplikácie pri
použití AM súvisia s možným rizikom prenosu vírusových, bakteriálnych a mykologických
infekcií pri nedostatočnom skríningu, spracovaní alebo uchovaní.
Prvá liečebná transplantácia amniovej membrány sa zrealizovala na rekonštrukciu kože a je
zaznamenaná v roku 1910. V oftalmológii bolo jej využitie prvý krát zdokumentované de
Rotthom v roku 1940 na hojenie spojovky, pričom sa použil amnion spolu s chorionom, s nie
veľmi dobrým výsledkom.V tom istom roku Sorsby použil už len amnion pri popáleninách
povrchu oka. Široké využitie amniovej membrány zabezpečil až Kim a Tseng v roku 1995 po
úspešných rekonštrukciách rohovky.
V súčasnosti používame amniovú membránu tromi spôsobmi:
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1/ ako biologickú kontaktnú šošovku, na podporu reepitelizácie, ktorá chráni pod sebou hojaci
sa defekt. AM je prišitá ďaleko za hranicami defektu epitelom nadol, časom sa buď spotrebuje,
alebo je odstránená (obr. 4.1).
2/ AM ako transplantát, je prišitá epitelom nahor a umožňuje migráciu okolitých epitelových
buniek na svoj povrch, časom splynie s hostiteľským tkanivom.
3/ ako výplň, na vyplnenie defektu v tkanive.
Stranová orientácia AM je dôležitá. Orientácia epitelom nahor umožňuje reepitelizáciu
hostitelského epitelu. Orientácia epitelom nadol redukuje zápalovú reakciu. Epitelová strana
AM je jemná a hladká, zatiaľ čo stromálny povrch je lepivý.
Mechanizmus účinku AM využíva podobné zloženie bazálnej membrány ako amniovej
membrány tak aj spojovky. Súčasná teória predpokladá, že výplň amniovou membránou slúži
ako podpora pre limbálne kmeňové bunky a epitelové bunky rohovky. Izoformy laminínu
v bazálnej membráne uľahčujú adhéziu a expanziu epitelových buniek rohovky a táto
schopnosť sa uplatňuje v liečbe deficitu limbálnych kmeňových buniek. Udržiava sa schopnosť
buniek klonovať a podporuje sa diferenciácia pohárikovitých a ďalších buniek, zatiaľ čo sa
znižuje aktivita zápalových buniek a enzýmov. Navyše sa podporuje supresia
myofibroblastovej diferenciácie fibroblastov, čo redukuje tvorbu ciev a jaziev. Tieto
mechanizmy vedú k obnove pôvodnej štruktúry tkanív, podporujú hojenie defektov kože,
spojovky, epitelu rohovky, stromálnych ulcerácií rohovky a defektov sietnice.

Indikácie použitia amniovej membrány zahŕňajú všetky segmenty oka:

4.1.1 Indikácie pre rohovku:
A/ Perzistujúce epiteliálne defekty, efektívna alternatíva pri liečbe neurotrofických vredov,
netraumatických perforácií a descemetokél (obr. 4.1). AM môže byť použitá v prípadoch
parciálneho a totálneho defektu limbálnych kmeňových buniek. V prípade kompletnej straty
limbálnych kmeňových buniek je výhodnejšia transplantácia AM spolu s transplantáciou
autológnych alebo alogénnych kmeňových buniek kultivovaných na AM v laboratórnych
podmienkach a potom transplantácia takéhoto tkaniva na ťažko poškodenú rohovku. V prípade
čiastočnej straty limbálnych kmeňových buniek a perzistujúcich defektov epitelu AM
podporuje epitelizáciu aj samotná. Najčastejšou príčinou defektov povrchu rohovky býva vred
rohovky neznámej etiológie, pri herpetickej keratitíde, pri paréze n. facialis, pri sicca syndróme,
pri bulóznej keratopatií, pri postradiačnej keratopatii, pri poruche postavenia rias a mihalníc.
B/ Bulózna keratopatia sa vyskytuje najčastejšie u starších ľudí po predchádzajúcej operácií
oka, najčastejšie po operácií šedého zákalu. Rohovka opuchne a tvoria sa pľuzgieriky,
s rezaním, ostrou bolesťou a zníženou zrakovou ostrosťou
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Obr. 4.1 Amniová membrána
Amniová membrána fixovaná jednotlivými stehmni na rohokvu a prekrytá kontaktnou šošovkou. (Foto: archív
Kliniky Oftalmológie LF UK a UN v Bratislave)

4.1.2 Indikácie pre spojovku:
A/ Pterýgium; Po chirugickom odstránení pterýgia môžu zostať defekty spojovky. Tieto defekty
môžu byť zhojené sekundárne po prekrytí spojovkou alebo amniovou membránou (obr. 4.2).

A
Obr. 4.2 Pterýgium pred (A) a po ablácii (B)

B

Fotografia pterýgia pred jeho abláciou (A) a zhojený stav po operácii (B), kde defekt na spojovke a rohovke bol
prekrytý AM. (Foto: archív Kliniky Oftalmológie LF UK a UN v Bratislave)

B/ Excízia tumoru, alebo squamóznej neoplázie spojovky (obr.4.3).
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A

B

Obr. 4.3 Tumor spojovky pred (A) a po extirpácii (B)
Tumorózne masy pod spojovkou v horných kvadrantoch, čiastočne prekrývajú rohovku (A), po extirpácii (B), kde
odsránená časť rohovky a spojovky boli prekryté AM. (Foto: archív Kliniky Oftalmológie LF UK a UN
v Bratislave)

C/ Popálenie a poleptanie spojovky a rohovky:
Popálenie a poleptanie oka je traumatizácia predného segmentu oka. Aplikácia AM okamžite
na takto poškodený povrch zmierňuje bolesť, urýchľuje hojenie a redukuje tvorbu jaziev
a neovaskularizácie.

D/ Jazvovatenie spojovkového vaku (obr. 4.4):

A

B

Obr. 4.4 Symblefaron po ťažkej infekcii pred (A) a po (B) našití AM
Rozsiahle zmeny na spojovke a rohovke po pomnožení a poškodení larvami muchy v spojovkovom vaku pred
rekonštrukciou spojovky a rohovky, kde na rozsiahle defekty a vymodelovanie fornixov spojovky bola použitá
AM s formovacou protézou a dočasnou blefarorafiou. (Foto: archív Kliniky Oftalmológie LF UK a UN
v Bratislave)

4.1.3 Indikácie pre mihalnice:
Pri rozsiahlych defektoch kože mihalníc, kedy pre anatomické pomery sa nedajú realizovať
plastické operačné postupy, je použitie a našitie AM rozhodujúce k nástupu reparačných
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pochodov. Môže ju popužiť ako dočasný biologický obväz a/alebo ako náhrada chýbajúceho
tkaniva. Uvedené použitie sa týka napr.: pri jazvovatejúcom entropiu, zakrytie orbitálnych
protéz, postraumatické stratové defekty, alebo defekty ako následok po excíziou tumoru
(obr.4.5).

A

B

C

Obr. 4.5 Prekrytie poúrazového stratového poranenia mihalnice AM
Pacient po úraze hlavy a primárnej sutore v oblasti supercília s rozsiahlim stratovým poranením kože a podkožia
hornej mihalnice (A), s našitou AM na celý povrch defektu (B), výsledný stav po zhojení o 2 mesiace. (Foto:
archív Kliniky Oftalmológie LF UK a UN v Bratislave)

4.1.4 Indikácie pre sietnicu:
Chronické, veľké diery makuly, neuzatvorené po prvom operačnom zákroku, cestou pars plana
vitrektómie, so zlúpnutím vnútornej hraničnej membrány sietnice a tamponádou plynom boli
vždy veľkou výzvou na ďalší operačný postup. Sekundárne boli vyskúšané rôzne formy
tamponády pomocou rôznych tkanív, či už z membrana limitans interna, zadnej kapsuly, časti
periférneho sietnicového tkaniva atď. V súčasnosti sa skúša nový postup, aplikácia AM na dieru
makuly čím dôjde k jej prekrytiu a podpore reparačných pochodov (obr. 4.6).
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Obr. 4.6 Využitie AM k uzatvoreniu diery makuly
A) pacientka po operácií sietnice so zlúpnutím vnútornej hraničnej membrány sietnice, s neuzavretou
dierou makuly, zraková ostrosť bola 20/63 ETDRS; B) pacientka po 2. operácií sietnice s použitím AM,
NKCOZ 20/32 ETDRS. (Foto: archív Kliniky Oftalmológie LF UK a UN v Bratislave)

4.2 Monoklonálne protilátky v liečbe zápalov uvey
Uveitída je zrak ohrozujúci zápal vnútorných štruktúr oka, dúhovky, vráskovca a cievovky.
Zápalový proces môže postihnúť aj okolité štruktúty – rohovku, skléru, sietnicu a zrakový nerv.
Uveitída môže byť rôznej etiológie, spôsobená úrazom, operačným zákrokom, autoimunitnými
procesmi alebo infekciou. Zhoršenie zrakových funkcií nastáva pri akútnej aj chronickej forme,
chronická forma môže viesť k ďalším sekundárnym komplikáciám, ako je cystoidný edém
makuly, glaukóm, katarakta a ďalšie. Na základe anatomických štruktúr rozoznávame uveitídu
anteriórnu, intermediárnu, posteriórnu a panuveitídu. V súvislosti s neinfekčnou uveitídou sú
na príčine najčastejšie autoimunitné procesy, spojené s celkovým ochorením. Najrozšírenejšia
je reumatoidná artritída (obr. 4.7) v dospelej populácií, v pediatrickej populácii juvenilná
idiopatická artritída. Liekom prvej voľby neinfekčnej uveitídy sú antiflogistiká a
kortikosteroidy. V prípade, že liečba je nevhodná, alebo nie je dostatočná, máme možnosť
použiť ako podpornú terapiu monoklonálnu protilátku adalimubab, ktorý je v súčasnosti
indikovaný na liečbu neinfekčnej intermediárnej a posteriórnej uveitítdy a panuveitídy
u dospelých pacientov.

Adalimumab je rekombinantná ľudská monoklonálna protilátka, produkovaná ovariálnymi
bunkami čínskeho škrečka. Používa sa vo forme naplnenej injekčnej striekačky alebo
naplneného injekčného pera subkutánne.
V oftalmologií je indikovaná na liečbu neinfekčnej intermediárnej a posteriórnej uveitídy a
panuveitídy u dospelých pacientov, u ktorých odpoveď na kortikosteroidy nebola dostatočná
a u pacientov, u ktorých sa vyžaduje šetrenie kortikosteroidmi alebo u ktorých liečba
kortikosteroidmi nie je vhodná. U pediatrických pacientov je indikovaná na liečbu chronickej
neinfekčnej anteriórnej uveitídy vo veku od 2 rokov, ktorí mali nedostatočnú odpoveď na
konvenčnú liečbu alebo ju netolerujú, alebo u ktorých je konvenčná liečba nevhodná.
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Obr. 4.7 Precipitáty na endoteli prednej komory pri RA
Typický nález „slaninových“ precipitátov na endoteli prednej komory pri chronickom zápale dúhovky pri RA.
(Foto: archív Kliniky Oftalmológie LF UK a UN v Bratislave)

Bezpečnosť a účinnosť adalimumabu (Humira) sa hodnotila u dospelých pacientov s
neinfekčnou intermediárnou a posteriórnou uveitídou a panuveitídou, s vylúčením pacientov s
izolovanou anteriórnou uveitídou, v dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených, placebom
kontrolovaných štúdiách (UV I a II). Primárnym koncovým ukazovateľom v oboch štúdiách
bol „čas do zlyhania liečby“. Zlyhanie liečby bolo definované ako viaczložkový výsledok
založený na zápalových chorioretinálnych a/alebo zápalových retinálnych vaskulárnych
léziách, hodnotení počtu buniek v prednej očnej komore, hodnotení zákalov sklovca a najlepšej
korigovanej centrálnej ostrosti zraku. Výsledky oboch štúdií preukázali štatisticky významné
zníženie rizika zlyhania liečby u pacientov liečených adalimumabom oproti pacientom, ktorí
dostávali placebo. V oboch štúdiách sa preukázal skorý a pretrvávajúci účinok adalimumabu
na mieru zlyhania liečby v porovnaní s placebom.

4.3 Cielená biologická liečba pri roztrúsenej skleróze
Sclerosis multiplex (SM) alebo roztrúsená skleroza je chronické autoimunitné demyelinizačné
ochorenie. Ochorenie postihuje najčastejšie mladých ľudí vo veku medzi 20. – 40. rokom
života. Je najčastejšou neúrazovou príčinou invalidizácie mladých ľudí. Celosvetovo postihuje
viac ako 2,5 milióna ľudí, ženy postihuje 2 – 3krát častejšie ako mužov. Výskyt stúpa so
vzdialenosťou od rovníka – vysoký výskyt ochorenia je napr. v krajinách Škandinávie a
severnej Európy. Napriek všetkým snahám vedeckých tímov po celom svete je príčina SM stále
neznáma. Objavuje sa často po vírusovej infekcii, pričom sa neviaže ku konkrétnemu vírusu,
ale v literatúre sa uvádza viac ako 100 rôznych vírusov, ktoré s SM súvisia. Predpokladá sa
nesprávne fungovanie nášho imunitného systému. Imunitné bunky, lymfocyty, začnú napádať
svoje vlastné tkanivo, konkrétne myelín, ktorý tvorí obal okolo nervových vláken. Dlhodobý
nedostatok myelínu má za následok zhoršenie výživy nervových vláken a neskôr aj ich
odumretie a zánik nervových buniek. Zaniknuté mozgové bunky sa už nikdy neobnovia a takéto
miesto sa hojí väzivovou jazvou, tzv. plaky, alebo ložiská demyelinizácia. Veľké množstvo
jaziev roztrúsených v nervovom systéme vedie k vývoju trvalých príznakov SM. Najčastejším
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príznakom ochorenia je únava, tŕpnutie končatín, prstov, poruchy chôdze a rovnováhy, poruchy
reči. Prvým príznakom ochorenia často býva náhla prechodná strata zraku.

A

B

Obr. 4.8 (A,B) Plaky v MRI obraze pre SM
Intrakraniálne plaky v obraze MRI na rôznych skenoch toho istého pacienta (šípka). (Foto: archív
Kliniky Oftalmológie LF UK a UN v Bratislave)

V liečbe používame imunomodulačnú, alebo inak povedané aj „ochorenie modifikujúcu
terapiu“ (z anglického: Disease Modyfying Therapy = DMT), ktorá sa rozdeľuje na: liečbu
prvej línie, s ktorou sa obvykle začína, interferóny a glatirameracerát, teriflunomid
a dimetylfumarát. Liečba prvej línie má priemernú preukázanú účinnosť a dobrý bezpečnostný
profil. To znamená, že približne 30% pacientov sa má na tejto liečbe optimálne, nemá príznaky
choroby. Ďalších asi 40% sa má lepšie, ale občas sa objaví niektorý z príznakov SM.
Zostávajúcich 30% vyžaduje skôr alebo neskôr zmenu na iný liek. Výhodou liekov tejto
skupiny je, že žiadny liek nevyvoláva závažné, život ohrozujúce komplikácie. Nežiadúce
účinky týchto liekov sa môžu vyskytnúť, ale väčšina pacientov ich dokáže tolerovať. Do tejto
skupiny patria injekčné formy DMT s rôznou dávkovacou schémou, ale aj tabletková forma.
Liečba druhej línie je určená pre pacientov s vyššou aktivitou ochorenia od začiatku, alebo pre
pacientov, u ktorých liečba liekmi z prvej línie zlyháva a/alebo je nedostatočná. Lieky tejto
skupiny, fingolimod, kladribín, ale aj biologické lieky - alemtuzumab, natalizumab,
okrelizumab, majú vyššiu účinnosť, ktorá sa pohybuje od 50 do 70%. Vyššia účinnosť prináša
aj nové nežiadúce účinky. Niektoré z nich so sebou nesú aj potenciálne riziko ohrozenia života.
Sú preto vypracované schémy, kde sa pravidelnou kontrolou a spoluprácou pacienta s lekárom
možno mnohým komplikáciám vyhnúť. Do tejto skupiny patria lieky vo forme tabletiek
dávkované 1x denne, infúzna liečba raz mesačne alebo infúzna liečba podávaná vo forme tzv.
cyklov v podobe 5 a 3 za sebou idúcich dní s odstupom 12 mesiacov. Najčastejšie sa používa
Alemtuzumab (Lemtrada). Ide o monoklonálnu protilátku, ktorá sa vytvára technológiou
rekombinantnej DNK v suspenznej kultúre cicavčích buniek (ovárium čínskeho škrečka) v
živnom médiu. Alemtuzumab sa podáva vo forme 12 mg infúzneho koncetrátu v špeciálnom
dávkovacom režime. Okrem akemtuzumabu môžeme použiť natalizumab (Tysabri), je to
rekombinantná humanizovaná protilátka proti α4-integrínu, produkovaná v myšacej bunkovej
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línii technológiou rekombinantnej DNK. Podáva sa forme infúzneho roztoku, alebo
okrelizumab (Ocrevus), typ monoklonálnej protilátky, podávanej tiež vo forme infúzneho
roztoku a ďalšie.
Ďalšia liečba – kortikosteroidy – sa používajú vo vyšších dávkach v krátkych cykloch na
liečbu akútnych relapsov, pretože pôsobia protizápalovo. Pri krátkodobom podávaní sú účinné
a bezpečné, ale dlhodobé podávanie je spojené s mnohými, aj závažnými komplikáciami, preto
sa chronické podávanie pacientom s SM neodporúča. Plazmaferéza, vnútrožilové
imunoglobulíny – používajú sa v prípadoch, keď nie je možné použiť inú liečbu, alebo
neúčinkujú kortikosteroidy či DMT. Imunosupresívna liečba sa podáva vo výnimočných
prípadoch. Je účinná, ale pôsobí na všetky časti imunitného systému, a preto je spojená s
rizikom komplikácií. Liečba príznakov je zameraná na zmiernenie všetkých vedľajších
príznakov SM, pokiaľ sa vyskytnú. Používajú sa svalové relaxanciá, lieky, ktoré pomáhajú
zmierniť únavu, antidepresíva a lieky na lepší spánok, niekedy lieky zmierňujúce závraty, lieky
na účinnejšie vyprázdňovanie močového mechúra, liečba bolesti.
Oftalmologické príznaky a znaky spojené so SM sú popísané v kapitole 2.2.1 Chorobné procesy
postihujúce zrakový nerv.

4.4 Antirastové faktory v liečbe ochorení žltej škvrny
Už v 50 – tych rokoch minulého storočia sa predpokladalo, že oblasti ischemickej sietnice, ktoré
charakterizujú celý rad očných afekcií (najmä diabetická retinopatia a retinopatia
nedonosených detí), budú produkovať faktor, ktorý je zatiaľ neznámy a ktorý stimuluje rast
nových krvných ciev. Včasné úsilie o identifikáciu tohto faktora viedlo k identifikácií kyslých
a bázických fibroblastových rastových faktorov (FGF-1 a FGF-2) na začiatku sedemdesiatych
rokov. Na konci osemdesiatych rokov bol izolovaný endoteliálny mitogén, ktorý autori nazvali
vaskulárny endoteliálny rastový faktor (VEGF). Kľúčová demonštrácia, že hypoxická sietnica
produkuje VEGF, bola prezentovaná na začiatku deväťdesiatych rokov.
Pred vývojom anti – VEGF látok boli viaceré ischemické očné patologické procesy liečené
kombináciou nešpecifického ablatívneho laserového ošetrenia. Zavedenie anti – VEGF látok
zmenilo štandard starostlivosti o sietnicu čo viedlo k náprave anatomických pomerov a tým
k zlepšeniu zrakových funkcií.
Prvým liekom navrhnutým na neutralizáciu VEGF bol bevacizumab (Avastin), humanizovaná
anti – VEGF protilátka navrhnutá na blokovanie všetkých izoforiem VEGF. Bevacizumab je
149 kDa rekombinantná humanizovaná monoklonálna anti – VEGF protilátka, ktorá viaže
všetky izoformy VEGF – A. Je vytvorený DNK technológiou v ovariálnych bunkách čínskeho
škrečka. V kombinácií s chemoterapiou je bevacizumab indikovaný na liečbu pacientov
s metastatickým karcinómom hrubého čreva a konečníka, u pacientov s metastatickým
karcinómom prsníka a u pacientov s neresekovateľným, pokročilým metastatickým alebo
recidivujúcim nemalobunkovým karcinómom pľúc. Po schválení bevacizumabu na liečbu
rakoviny sa vzhľadom na podozrenie na úlohu VEGF pri neovaskulárnej VPDM začal
systémový intravenózny bevacizumb podávať u pacientov s vlhkou formou VPDM. Zistilo sa
zlepšenie zrakovej ostrosti aj pokles hrúbky sietnice v centre. Krátko nato, sa bevacizumab
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začal injikovať priamo do sklovcovej dutiny. Pôvodne sa očakávalo, že bevacizumab nebude
difundovať cez sietnicu dostatočne efektívne na to, aby dosiahol choroideu a to viedlo
k vytvoreniu alternatívnej molekuly ranibizumab. Bevacizumab pre použitie v oftalmológii
predstavuje off – label liečbu. Štandardné intraokulárne dávkovanie je 1,25 mg v 0,05 ml.
Skrátený a modifikovaný variant bevacizumabu – ranibizumab, je fragment humanizovanej
monoklonálnej protilátky vytvorenej v bunkách Escherichia coli rekombinatnou DNK
technológiou. Bol vytvorený na intraokulárne použitie, s cieľom viazať a neutralizovať všetky
izoformy VEGF – A a ich biologicky aktívne degradačné produkty. V súčasnosti je to
etablovaná látka v liečbe vekom podmienenej deganerácie makuly, edému makuly pri
diabetickej retinopatii a edému makuly pri oklúziách centrálnej žily sietnice (obr. 4.8 AB).
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Obr. 4.9 Účinok anti – VEGF na výšku edému (A – pred, B – po)
Edém makuly pri diabetickej retinopatii pred aplikáciou anti – VEGF (A) a po tzv. nasycovanej dávke (B), kedy
došlo k poklesu edému a anatomickej úprave. (Foto: archív Kliniky Oftalmológie LF UK a UN v Bratislave)

Ďalší anti – VEGF preparát je aflibercept, je fúzny proteín, ktorý obsahuje fragmenty
extracelulárnych domén ľudských VEGF receptorov 1 a 2 naviazaných na Fc fragment
ľudského IgG1. Je vytvorený rekombinantnou DNK technológiou v bunkách ovárií čínskeho
škrečka. Viaže sa ku všetkým izoformám VEGF – A, VEGF – B a PIGF 1 a 2, preto sa nazýva
aj VEGF pasca. V porovnaní s ranibizumabom a bevacizumabom má vyššiu afinitu k VEGFA a dlhší polčas rozpadu intraokulárne po intravitreálnej aplikácii. Vyššia afinita ako aj dlhšie
pretrvávanie intraokulárne umožňuje väčší časový interval medzi aplikáciami. Aflibercept
dokázal účinnosť a bezpečnosť v klinických štúdiách na liečbu vekom podmienenej
deganerácie makuly, edému makuly pri diabetickej retinopatii a edému makuly pri oklúziách
centrálnej žily sietnice.
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