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Úvod  

Cieľom našej práce bolo poukázať na možnosť využitia odtlačkovej cytológie spojovky 
v oftalmológií. Táto metóda slúži k získaniu buniek z povrchovej vrstvy spojovky oka. 
Získané bunky sú ďalej fixované, zafarbené a hodnotené z morfologického a 
imunohistochemického hľadiska. Umožňujú nám hodnotiť povrch oka a jeho poškodenie. 
Napríklad v dôsledku syndrómu suchého oka, malígneho melanómu spojovky, či iných lézií 
prerastajúcich na spojovku oka, a tým zlepšiť diagnostiku. Skorá diagnostika najmä 
u malígnych ochorení ovplyvňuje stratégiu terapie. (1) 
V našom súbore sme odobrali vzorky pomocou odtlačkovej cytológie spojovky u 20 
pacientov vyšetrených na Klinike Oftalmológie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave a Univerzitnej Nemocnici Bratislava v septembri 2020. Malígne ochorenie v 
periokulárnej oblasti sme potvrdili u 20% z nich. Najčastejšiou diagnózou bol bazocelulárny 
karcinóm (BCC) v 15% prípadoch. U všetkých pacientov s BCC bola terapia zásadne 
chirurgická. Tumor bol odstránený celý s voľnými okrajmi.  
Jednou z limitácií chirurgickej terapie malígneho ochorenia v periokulárnej oblasti je veľkosť 
tumoru. Ak je diagnostikované v pokročilom štádiu, jeho rozsiahla terapeutická chirurgická 
resekcia môže poškodiť funkciu a vzhľad mihalnice. Včasná diagnostika a chirurgický zákrok 
sľubujú lepšie estetické výsledky. (2) 
 
Materiál a metódy 

Súbor 
Sledovanú skupinu tvorilo 20 pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť na 
Klinike Oftalmológie Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej 
Nemocnici Bratislava v septembri 2020. Pacienti boli zvolení náhodne. Podmienkou pre 
zaradenie do súboru bola prítomnosť viditeľnej alebo hmatateľnej rezistencie v periokulárnej 
oblasti. Lézia bola viditeľná a popísaná pri objektívnom fyzikálnom vyšetrení pomocou 
očného biomikroskopu (štrbinovou lampou). Všetci pacienti pred zákrokom podpísali 
informovaný súhlas s odberom vzorky na odtačkovú cytológiu spojovky. 
 
Odtlačková cytológia spojovky 
Je neinvazívna, nebolestivá metóda. Pri odbere vzorky sme pacientovi na spojovku priložili 
sterilný odberový materiál, nitroacetátcelulózový filtračný papier – membránu. (Obrázok 1.) 
Pomocou pinzety a sklenenej lopatky sme filtračný papier - membránu zľahka pritlačili po 
dobu 3-5 sekúnd. Ide o nebolestivý výkon. Aplikácia lokálnych anestetík väčšinou nebola 
potrebná. Vykonali sme ju len v prípade silného žmurkacieho reflexu. V tomto prípade sme 
podali lokálne anestetikum Benoxi 0,4%. Podľa protokolu vyhotovenom v Laboratóriu 
biologie a patologie oka, Prvej Lekárskej Fakulty Univerzity Karlovej a Všeobecnej Fakultnej 
Nemocnice sme odoberali 2 vzorky z lézie. Ďalšie  4 vzorky sme odobrali zo zvyšných 



kvadrantov, po jednej z každého kvadrantu spojovky: hore, dole, nazálne, temporálne z oboch 
očí. Vždy sme tiež odobrali vzorku z druhého, kontralaterálneho oka. Miesta odberov sme 
zaznačili do žiadanky na cytologické vyšetrenie. Vzorky sme vkladali do skúmavky 
Eppendorf Tubes s fixačným roztokom, v ktorom boli po dobu 10 až 60 minút. Potom sme ich 
preniesli do skúmavky Eppendorf Tubes s transportným roztokom etanolu a obalili 
parafilmom. Skladovali sme ich v chladničke pri teplote 4-8C a urýchlene transportovali do 
laboratória. 
 

 
 

Obrázok 1: Odtlačková cytológia spojovky 
 
Výsledky 

V našom súbore 20 pacientov sme malígne ochorenie v periokulárnej oblasti potvrdili u 4 
pacientov (20% prípadov). Najčastejšiou diagnózou bol BCC u 3 pacientov (15% prípadov). 
V literatúre sa uvádza mierna prevaha BCC u mužov. V našom súbore však boli postihnuté 
výlučne ženy. Terapia bola u všetkých zásadne chirurgická. Tumor bol odstránený celý, 
histologicky boli popísané voľné okraje a spodina vzoriek. 
V hodnotenom súbore pacientov prevažovali benígne lézie, boli prítomné u 11 pacientov 
( 55% prípadov). U 5 pacientov (25% prípadov) sme popísali ľahké atypie buniek, bez alebo 
s mitotickou aktivitou. Vzorky sme vyhodnotili ako prekancerózny stav.  
 



 

 
Graf 1. Počet pacientov v našom súbore, u kterých sme tumor hodnotili ako benígny, malígny 
alebo prekancerózu. Do skupiny pacientov s prekancerózou boli zaradené vzorky pacientov, 
ktoré vykazovali ľahké atypie buniek, s alebo bez mitotickej aktivity. 
 
Diskusia 

Bazocelulárny karcinóm bol najčastejšie diagnostikovaný malígny nádor v našom súbore. 
Toto zistenie korešpondouje s literatúrou, kde je popisovaný ako najčastejší malígny nádor 
mihalníc. Osemdesiat percent bazocelulárnych karcinómov sa nachádza v oblasti hlavy 
a krku, z toho dvadsať percent je lokalizovaných v oblasti mihalníc (3,4). 
V Slovenskej republike BCC predstavoval 17,2% nádorov z celkového počtu hlásených 
malígnych nádorov v poslednom štatisticky spracovanom roku 2008. Na Klinike 
Oftalmológie, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej Nemocnice v 
Bratislave sme zaznamenali 219 prípadov BCC v období od 2008 do roku 2013. Vrchol 
incidencie bol priemerne vo veku 70 rokov u oboch pohlaví (5).  
 
Diagnostika malígnych ochorení v skorých štádiách ovplyvňuje stratégiu terapie. V prípade 
bazocelulárneho karcinómu je v skorších štádiách zásadne chirurgická. Metódou prvej voľlby 
je široká excízia ložiska s voľnými okrajmi Mohsovou technikou. Odporúčaná je excízia 0,3 
až 1cm od klinicky viditeľných okrajov nádoru. V oblasti mihalníc je preto výraznou 
limitáciou rozsah tumoru. Ak je diagnostikovaný v pokročilom štádiu, jeho rozsiahla 
terapeutická chirurgická resekcia môže výrazne poškodiť funkciu a vzhľad mihalnice. 
Prípadne viesť až k exenterácií očnice. Uvedená metóda patrí k najviac mutilujúcim 
chirurgickým výkonom v oftalmológii. Zvyčajne je potrebné odstrániť celý obsah očnice. 
Zvažuje sa u tumorov v pokročilých štádiách s rozsiahlou orbitálnou inváziou a u vysoko 
rizikových, agresívnych tumorov. V súbore 256 pacientov s histologicky potvrdeným 
bazocelulárnym karcinómom lokalizovaným v periokulárnej oblasti hospitalizovaných na 
Klinike oftalmológie LFUK a UNB, nemocnice Ružinov v Bratislave, v období od roku 2008 
do roku 2014 sa indikovala exenterácia očnice u siedmich pacientov (2,7 %) (6). 
 
Fyzikálne vyšetrenie pomocou očného biomikroskopu (štrbinovej lampy) má v diferenciálnej 
diagnostike v oftalmológií nezastupiteľnú úlohu. Taktiež, v prípade potreby terapeutickej 
chirurgickej resekcie lézie predpokladanú diagnózu musíme verifikovať pomocou histológie. 
Tento postup odtlačková cytológia spojovky nenahradí. 



 
Avšak interpretáciou výsledkov hodnotiacich povrch oka vieme neinvazívnym spôsobom 
spresniť diagnostiku. Využitím odtlačkovej cytológie spojovky vieme získať bunky 
povrchovej vrstvy spojovky oka. Tie následne hodnotí očný patológ z morfologického a 
imunohistochemického hľadiska. U lézií postihujúcich povrch oka môžeme túto metódu 
využiť ako pomocnú diagnostickú  metódu. Je bezbolestná. K  jej výhodám patrí aj možnosť 
odberu viacerých vzoriek počas jedného vyšetrenia (1). 
V klinickej praxi je dôležité rozlíšiť zmeny spojovkového epitelu u malígnych a u 
chronických zápalových ochorení (7). 
V budúcnosti by sme radi pokračovali v odberoch u ďalších pacientov, a tým zvýšili počet 
počet pacientov v našej štúdií. Naším dlhodobým cieľom je postupne zaviesť túto nie bežne 
využívanú diagnostickú metódu v oftalmológií do praxe na našej klinike. 
Naďalej je potrebné študovať metódy, ktoré urýchľujú a zlepšujú diagnostiku malígnych 
nádorov s cieľom odhaliť nové možnosti diagnostiky. Ďalšie štúdie na zhodnotenie efektivity, 
špecificity a senzitivity sú potrebné aj pri bežne používaných diagnostických metódach. 
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