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Úvod  

Syndróm suchého oka predstavuje komplexné ochorenie očného povrchu. Patrí k 
jedným z najbežnejších očných ochorení a jeho incidencia sa v posledných dekádach 
dramaticky zvyšuje. Prevalencia ochorenia sa v súčasnosti odhaduje na na 5 až 34%.2 

Syndróm suchého oka je definovaný ako multifaktoriálne ochorenie očného povrchu, 
charakterizované stratou homeostázy slzného filmu a je združený s očnými symptómami, pri 
ktorých nestabilita slzného filmu, hyperosmolarita, zápal na očnom povrchu 
a neurosenzorické abnormality hrajú etiologickú rolu.1 

Charakteristické je nedostatočné množstvo a/alebo nedostatočná kvalita slzného filmu. 
Slzný film je tvorený 3 vrstvami, a to mucínovou, vodnou a lipidovou zložkou. Podľa deficitu 
v týchto zložkách definujeme dve kategórie syndrómu suchého oka. Jedná sa o vodne 
deficientný typ pri nedostatku množstva vodnej zložky a evaporatívny typ pri deficite lipidov 
alebo mucínov. Tieto dva typy sa však môžu kombinovať za vzniku zmiešaného syndrómu 
suchého oka.  

V prítomnosti syndrómu suchého oka slzný film nedokáže zachovať dostatočnú 
výživu a ochranu očnému povrchu, dochádza k dysbalancii v zložení elektrolytov, proteínov 
a mucínov, a tým k permanentnému poškodeniu epiteliálnych buniek a nervových zakončení.  
Syndróm suchého oka má významný dopad na zníženie kvality života pacientov, kedy oko 
stráca schopnosť adaptovať sa na environmentálne podmienky.2 Dochádza k pocitom 
dyskomfortu ako je rezanie, štípanie, pálenie očí a pocit cudzieho telieska. Výnimočné nie sú 
ani poruchy zrakovej ostrosti a typické sú epizódy menlivého a rozmazaného videnia. 
Paradoxne sa u pacientov môže prejaviť nárazové reflexné slzenie. 

K štandardnej liečbe ochorenia patrí náhrada slznej tekutiny pomocou umelých sĺz, 
gélov alebo mastí. Zanedbateľný nie je ani efekt hygieny očných mihalníc a očisťovanie ústí 
slzných žliaz. Pri závažnejšom postihnutí siahame po lokálnej protizápalovej liečbe pomocou 
kortikosteroidných preparátov alebo cyklosporínu A, prípadne volíme uzatvorenie odvodných 
slzných ciest pomocou tzv silikónových plugov. V súčasnosti máme dostupné aj moderné 
prístrojové ošetrenia.  

Liečba syndrómu suchého oka pomocou nízkoenergetického vysokofrekvenčného 
elektrického poľa predstavuje neinvazívne prístrojové ošetrenie, prebiehajúce ambulantne. 
Elektrické stimuly sú aplikované pomocou špeciálnej očnej masky s elektródami 
umiestnenými v periokulárnej krajine oboch očí.  



Mechanizmus účinku nízkoenergetického vysokofrekvenčného elektrického poľa je 
založený na efekte rezonancie ( tzv. quantum molecular resonance, QMR ). Generuje 
rezonanciu elektrického prúdu o vysokej frekvencii 4–64 MHz a nízkej energii 60–120 
mJ/cm2 /s. Uvedená rezonancia maximalizuje prísun elektrickej energie do biologických 
štruktúr pomocou oscilujúceho elektrického poľa bez nežiadúceho účinku zvýšenia okolitej 
tkanivovej teploty. In vitro štúdie preukázali efekt QMR aj na mechanickú stimuláciu tkaniva 
a buniek pomocou série kontrakcií a relaxácií. Taktiež podporuje bunkové a biochemické 
interakcie a stimuluje tým samoobnovenie tkaniva a zlepšenie jeho štruktúry a funkcie. Tieto 
mechanizmy vedú k zlepšeniu metabolizmu buniek. Tým podporuje lakrimálny systém 
a reaktivuje tkanivo slznej žľazy a Meibomských žliaz, vedúcu k zvýšenej sekrécie sĺz 
a zvýšenej hrúbky lipidovej a mucínovej zložky. Uvedená terapia má preto potenciálny 
terapeutický účinok pri všetkých typoch syndrómu suchého oka.5 

 Benefit elektrickej stimulácie je popisovaný aj mechanizmom aktivácie periférnych 
nervov a v ich neuromodulácií.4  

Liečba pomocou nízkoenergetického vysokofrekvenčného elektrického poľa je teda  
schopná navodenia prirodzenej regenerácie buniek a stimulácie ich metabolizmu. Je preto 
využiteľný v liečbe samotnej príčiny ochorenia a neprináša len symptomatickú úľavu.   

Materiál a metódy 

Cieľom práce bolo posúdenie účinnosti liečby pomocou nízkoenergetického 
vysokofrekvenčného elektrického poľa u pacientov s diagnostikovaným syndrómom suchého 
oka.  

Liečba prebiehala pomocou prístroja RexonEye na Očnej klinike VESELY 
v Bratislave od decembra 2019 do októbra 2021. Do sledovaného súboru bolo zahrnutých 130 
očí 65 pacientov, z toho 47 žien a 18 mužov vo vekovom rozmedzí 27 až 77 rokov, 
s priemerným vekom 48 rokov. Terapia prebiehala s použitím špeciálnej okuliarovej masky 
s elektródami. Celkovo boli aplikované 4 ošetrenia v časovom rozostupe jedného týždňa 
v trvaní 20 minút.  

Pred plánovaním liečby bola každému pacientovi odobraná kompletná anamnéza a 
každý pacient podstúpil základne očné vyšetrenie ( vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti, 
meranie vnútroočného tlaku bezkontaktnou metódou, vyšetrenie predného segmentu  oka 
štrbinovou lampou ). Indikácie k liečbe predstavovali akékoľvek symptómy a klinické prejavy 
syndrómu suchého oka, potvrdené pomocou analyzátoru očného povrchu IDRA. Sledované 
parametre predstavovali hrúbku lipidovej zložky meranej pomocou interferometrie, výšku 
slzného menisku a hodnoty neinvazívneho break up time testu.  

V súbore sa nachádzali pacienti s vodne deficientným aj evaporatívnym typom 
syndrómu suchého oka. Evaporatívny typ charakterizovalo stenšenie lipidovej zložky pod 80 
nm a skrátenie neinvazívneho break up time testu pod 15 sek. Pod vodne deficientný syndróm 
suchého oka boli priradení pacienti s výškou slzného menisku pod 20 mm.   

 Exklúzne kritériá zahŕňali tehotenstvo, prítomnosť kardiostimulátoru alebo 
načúvacieho zariadenia a onkologické ochorenie v aktívnej liečbe.  



Porovnávali sme výsledky pred liečbou a 3 až 4 mesiace po ukončení liečby. 
Vzhľadom na celosvetovú pandémiu spôsobenú vírusom COVID – 19 nebolo možné 
realizovať kontrolné vyšetrenie s rovnakým odstupom od ukončenia terapie.  

V medziobdobí bol každý pacient nastavený na štandardnú terapiu syndrómu suchého 
oka, pozostávajúcu z aplikácie umelých sĺz, gélov, event. mastí. Všetci pacienti boli riadne 
poučený o priebehu terapie.  

Štatisticky sme hodnotili celú skupinu 65 pacientov a tým 130 očí a osobitne aj 
skupinu s vodnou deficienciu, čo predstavovalo 42 očí 21 pacientov. Všetky hodnoty boli 
štatisticky hodnotené pomocou párového t – Testu.  

Výsledky 

V celkovom súbore 130 očí 65 pacientov sme zaznamenali štatisticky významné 
zlepšenie v hodnotách interferometrie a neinvazívnom break up time teste. Hodnotili sme 
zvlášť hodnoty pre oči pravé a oči ľavé. Počiatočné priemerné hodnoty interferometrie činili 
74,28 ± 18,33 nm vpravo a 77,09 ± 17,26 mm vľavo. Po terapii sa hodnoty zvýšili na 89,05 ± 
13,96 nm vpravo ( p < 0,001 ) a 91,37 ± 12,78 vľavo. Hodnoty neinvazívneho break up time 
testu sa zvýšili z pôvodných 10,03 ± 3,71 sek. bilaterálne na 12,68 ± 3,39 sek. ( p < 0,001 ).  

 

Tabuľka 1 Súpis sledovaných parametrov v celkovej skupine a hodnoty pred liečbou a po liečbe so štatistickým vyhodnotením 

výsledkov. 

 Pre hodnoty výšky slzného menisku však zlepšenie nedosahovalo štatisticky 
významné zlepšenie pre prevahu pacientov s evaporatívnym typom, a tým dostatkom vodnej 
zložky. Preto sme samostatne vyhodnotili skupinu pacientov s vodnou deficienciou. Do tejto 
skupiny spadalo 42 očí 21 pacientov. Priemerné hodnoty pred liečbou na úrovni 0,16 ± 0,02 
mm vpravo a 0,18 ± 0,02 mm vľavo sa po liečbe zvýšili na 0,23 ± 0,05 mm a 0,24 ± 0,07 mm. 
Pre tento samostatný súbor sme tiež získali štatisticky významné zlepšenie a zvýšenie slzného 
menisku k fyziologickým hodnotám.  



 

Tabuľka 2 Súpis sledovaných parametrov v skupine pacientov s vodnou deficienciou so štatistickým vyhodnotením. 

Subjektívne zlepšenie stavu referovalo 50 pacientov ( 77 % ). U pacientov sa zlepšili 
symptómy ochorenia a znížila sa frekvencia aplikácie umelých sĺz, 4 pacienti dokonca úplne 
prerušili lokálnu liečbu. 15 pacientov ( 23 % ) zostalo bez zmeny alebo s nestabilným, 
menlivým stavom. U žiadneho pacienta sme však nezaznamenali nežiadúce účinky ani 
zhoršenie stavu.  

Diskusia 

Syndróm suchého oka predstavuje v dnešnej dobe závažný problém a stále 
pribúdajúce množstvo pacientov s týmto ochorením nás núti hľadať nové možnosti liečby. 

 K štandardnej liečbe sa v posledných rokoch pridala aj moderná prístrojová liečba 
intenzívnym pulzným svetlom a nízkoenergetickým vysokofrekvenčným elektrickým poľom. 

Efekt využitia nízkoenergetického vysokofrekvenčného elektrického poľa potvrdili aj 
iné štúdie. Štúdia Pedrottiho a kol. z roku 2016 hodnotila efekt transkutánnej periorbitálnej 
elektrickej stimulácie u 27 pacientov so syndrómom suchého oka. Hodnotili výsledky OSDI ( 
Ocular Surface Disease Index ) dotazníka, break up time testu, farbenia rohovky 
fluoresceínom a Schirmerov test. Vo všetkých parametroch dosiahli štatisticky významné 
zlepšenie a udržanie výsledkov v dlhodobom sledovaní 12 mesiacov.5 

V roku 2019 potvrdila efekt vysokofrekvenčnej elektroterapie ďalšia štúdia Ferrariho 
a kol., ktorá sledovala pacientov s dysfunkciou Meibomských žliaz. Bolo sledovaných 25 
pacientov, u ktorých sa po liečbe zlepšilo OSDI skóre o 37%, break up time test o 30,9%, 
Schirmerov test o 16,5% a zvýšil sa aj počet expresibilných Meibomských žliaz.6 

V roku 2020 tieto výsledky potvrdila aj ďalšia štúdia, v ktorej bol porovnávaný efekt 
liečby transkutánnou elektrickou stimuláciou doplnenou o liečbu umelými slzami s liečbou 
len samotnou náhradou slznej tekutiny. Bolo sledovaných 90 očí 45 pacientov, z toho 44 očí 



bolo v skupine transkutánnej elektrickej stimulácie a 46 očí v skupine liečených len umelými 
slzami. Výsledky OSDI dotazníku, Schirmerovho testu, farbenie rohovky fluoresceínom 
a break up time test pred terapiou nejavili výrazné rozdiely v oboch skupinách. Po liečbe sa 
však zistilo signifikantné zlepšenie v sledovaných parametroch u pacientov liečených 
kombináciou transkutánnej elektrickej stimulácie s umelými slzami v porovnaní s pacientami 
liečenými len umelými slzami.4 

Naše výsledky tiež dokazujú efektívne využitie nízkoenergetického 
vsokofrekvenčného elektrického poľa v liečbe evaporatívneho aj vodne deficientného typu 
syndrómu suchého oka. Žiadna štúdia nepreukázala nežiadúce účinky danej liečby a pacienti 
terapiu popisovali ako príjemnú a relaxačnú. Efekt ošetrení je dlhodobý a efektívny pre všetky 
typy syndrómu suchého oka a tým predstavuje vhodné doplnkové riešením pre pacientov 
trpiacich týmto ochorením. 

Záverom môžeme konštatovať efekt liečby na zlepšenie kvality života pacientov a ich 
komfort. Taktiež umožňuje zníženie aplikácie lokálnej liečby a tým zvyšuje compliance 
pacientov. 
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