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Vysvetlivky, zoznam skratiek 

 

5-FU -  5-fluorouracil 

a. -  arteria, tepna  

ACAID fenomén -  anterior chamber acquired imunodeviation (fenomén imunitnej 
odchýlky prednej komory) 

AgNO3 -  dusičnan strieborný 

AIDS  -  Aquired Immunodeficiency Syndrom, získaný imunodeficientný 
syndróm 

AJCC -  American Joint Commitee on Cancer 

ALK -  Anterior Lamellar Keratoplasty 

BCC  -  basal cell carcinoma, bazocelulárny karcinóm  

CIN -  conjunctival intraepithelial neoplasia (spojovková intraepiteliálna 
neoplázia) 

COZ -  centrálna ostrosť zraku 

CT -  computed tomography, počítačová tomografia 

DALK -  Deep Anterior Lamellar Keratoplasty 

DLBCL -  diffuse large B-cell lymphoma, difúzny veľkobunkový lymfóm B-
bunkového pôvodu 

DNA -  deoxyribonucleic acid, deoxyribonukleová kyselina  

EMZL -  extranodal marginal zone B-cell lymphoma (B-bunkový lymfóm 
marginálnej zóny) 

FAMMM syndróm -  familial atypical multiple mole melanoma (dedičný atypický 
syndróm mnohopočetného melanómu materských znamienok) 

G -  grade, vyzretosť  

HDR -  high dose rate, vysoký dávkový príkon 

HIV -  human immunodeficiency virus (vírus nedostatočnosti ľudskej 
imunity) 

HL -  Hodgkin lymphoma 

HMB-45 -  typ monoklonálnej protilátky 

HPV -  human papillomavirus (ľudský papilloma vírus) 

HUS -  hemolyticko-uremický syndróm 

IFN-α2b -  rekombinantná forma interferónu alfa 

LDR -  low-dose rate (nízko dávkový príkon) 

LF UK -  Lekárska fakulta Univerzity Komenského 

M -  metastases, metastázy  

m. -  musculus, sval  

MALT -  mucosa associated lymphoid tissue, slizničný typ lymfómu 

MCL -  mantle cell lymphoma, lymfóm z plášťových buniek 

MeV -  megaelectron volt  

MMC -  mitomycín C 

MR -  magnetická rezonancia 
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MRI -  magnetic resonance imaging, zobrazovanie magnetickou 
rezonanciou  

MSCP -  melanomatický chondroitín sulfát proteoglykán 

N -  nodi, lymfatické uzliny  

n. -  nervus, nerv  

NADPH -  nikotín-adenín-dinukleotid-fosfát (redukovaná forma) 

NCZI -  Národné centrum zdravotníckych informácií 

NHL -  non-Hodgkin lymphoma 

OCT -  optical coherence tomography (optická koherenčná tomografia) 

PDT -  photodynamic therapy, fotodynamická liečba  

PRAME -  preferenčný antigén melanómu 

pT -  nádor podľa patologickej klasifikácie 

R -  reziduálny nádor po liečbe 

REAL klasifikácia -  revidovaná európsko-americká klasifikácia malígnych lymfómov 

RNA -  ribonucleic acid (ribonukleová kyselina) 

Rr -  rami, vetvy 

SCC  -  squamous cell carcinoma, spinocelulárny (skvamocelulárny) 
karcinóm  

SGC -  sebaceous gland carcinoma, karcinóm z mazových žliaz 

SZO -  Svetová zdravotnícka organizácia  

T -  tumor (nádor) 

TNM -  Tumor, Nodulus, Metastasis – typ klasifikácie 

UICC -  Union for International Cancer Control 

UN -  Univerzitná nemocnica 

USG -  ultrasonografia 

UVA -  ultraviolet A, ultrafialové žiarenie A  

UVB -  ultraviolet B, ultrafialové žiarenie B  

UVC -  ultraviolet C, ultrafialové žiarenie C 
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ÚVOD 

 

 Epibulbárne nádory tvoria veľmi heterogénnu skupinu, čo sa týka klinického obrazu aj 

histologickej štruktúry. Nádory, ktoré sa vyskytujú v spojovke sú relatívne skoro 

diagnostikované, pretože sú príčinou kozmetických zmien na oku. Predbežná diagnóza môže 

byť stanovená na základe fyzikálneho a biomikroskopického vyšetrenia. V diferenciálnej 

diagnostike nádorov je potrebné odlíšiť zápalové a pozápalové zmeny, prípadne dystrofické 

a degeneratívne zmeny spojovky. V tejto práci sa zameriavame aj na zápalové procesy 

spojovky, pretože niekedy na základe klinických príznakov nie je možné hneď jednoznačne 

určiť charakter ochorenia. 

 Etiológia epibulbárnych nádorov je vo väčšine prípadov multifaktoriálna (vek, 

nadmerná expozícia ultrafialovému žiareniu, prítomnosť preexistujúcich pigmentových lézií 

spojovky, HIV - vírus ľudskej imunodeficiencie, HPV - ľudský papiloma vírus).   

 Nádory spojovky sa rozdeľujú na základe prítomnosti alebo neprítomnosti 

melanocytov do dvoch skupín. Nepigmentové (nemelanocytové) nádory sú prevažne benígnej 

povahy, zatiaľ čo pri pigmentových (melanocytových), často dochádza k malígnej 

transformácii alebo sú primárne malígne. Ako sekundárne sa označujú nádory vznikajúce 

šírením sa per continuitatem, najčastejšie pri vnútroočnom melanóme. Spojovka môže byť aj 

miestom metastáz. Niektoré nádory (dermoid) vznikajú už v perinatálnom období, majú teda 

kongenitálny charakter. 

 Predpokladom úspešnej liečby je stanovenie presnej histopatologickej diagnózy. Ak je 

to možné, je iniciálne indikovaná kompletná extirpácia nádoru pomocou tzv. „no-touch“ 

chirurgickej techniky nasledovaná histologickým vyšetrením tkaniva. Adjuvantná terapia 

reziduálneho nádoru zahŕňa tzv. „topical therapy“ (lokálnu terapiu) hlavne s Mitomycínom C 

(MMC), prípadnú rádioterapiu.  

 Zásadné poruchy videnia nastávajú pri súčasnej nádorovej infiltrácii aj rohovky. 

Samotné postihnutie rohovky je ale extrémne vzácne. Stav po rozsiahlych resekciách 

malígnych nádorov môže spôsobiť rozsiahle defekty; môžu infiltrovať aj tkanivá očnice 

a v niektorých prípadoch musia byť riešené až exenteráciou očnice. V nadväznosti na 

primárnu terapiu je potrebné pacienta pravidelne kontrolovať, fotodokumentácia je základom 

pre sledovanie dynamiky zmien. 

 V práci uvádzame prehľad problematiky pre študentov pregraduálneho aj 

postgraduálneho štúdia a vychádzame z našich klinických skúseností. 
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1 ANATOMICKÉ POZNÁMKY 

 

 Spojovka (tunica conjunctiva) je tenká sliznica, ktorá ako celok tvorí spojovkový vak 

(saccus conjunctivae). Pokrýva zadnú plochu hornej i dolnej mihalnice – conjunctiva tarsi 

(tarzálne spojovky – tunica conjunctivae palpebrarum). Prechádza cez klenby spojovky ako 

tzv. prechodné záhyby (fornix conjunctivae superior et inferior) na prednú plochu očnej gule 

až po limbus rohovky ako conjunctiva bulbi (tunica conjunctivae bulbi). Tarzálna spojovka 

je pevne spojená s tarzálnou platničkou, na povrchu očnej gule je pohyblivá proti spodine a 

len pri limbe je pevne spojená so sklérou. Neporušený spojovkový vak umožňuje pohyblivosť 

bulbu a súčasne udržiava povrch očnej gule vlhký. 

 Spojovka má na povrchu viacvrstvový epitel (na limbe prechádza do epitelu rohovky). 

Podklad epitelu spojovky tvorí podsliznicové väzivo, v ktorom sa nachádzajú cievy, nervy, 

prídavné slzné žľazy a početné zoskupenia lymfocytov. Krvné zásobovanie tarzálnych 

spojoviek je z ciev, ktoré zásobujú mihalnice, predná časť bulbárnej spojovky je zásobovaná z 

predných ciliárnych artérií. Cievna spleť spojovky v blízkosti limbu sa zúčastňuje aj na 

výžive rohovky a jej prekrvenie signalizuje patologické procesy v rohovke. Senzitívne 

spojovky inervuje vetva n. trigeminus.  

 Bulbárna spojovka (conjuctiva bulbi) pokrýva prednú časť očnej gule a skléru. 

Nadväzuje na epitel rohovky v mieste nazývanom limbus cornae a ďalej pokračuje cez 

viditeľnú časť skléry do prechodných rias. Vo vnútornom očnom kútiku je bulbárna spojovka 

zosilnená v polmesiačikovitú riasu – plica semilunaris. Periférne od plica semilunaris v 

oblasti mediálneho očného kútika je epidermoidný útvar – caruncula lacrimalis. Mihalnicová 

spojovka (conjuctiva palpebralis) pevne adheruje k tarzálnej platničke (obr. 1, 2, 3). 

 Z histologického hľadiska rozlišujeme na spojovke dve vrstvy: epitel a strómu. Epitel 

spojovky je tvorený 2 – 5 vrstvami buniek nasadajúcimi na bazálnu membránu. Často 

uvádzané rozdiely v počte buniek v jednotlivých vrstvách sú pravdepodobne príčinou 

rozdielnej elasticity spojovky. V epiteli sú roztrúsené početné pohárikovité bunky secernujúce 

mucín, ktorý má dôležitú funkciu pri udržiavaní stability a kontinuity slzného filmu. V 

spojovke sa nachádzajú intraepiteliálne zhluky týchto buniek známe ako Manzove a Henleove 

krypty. V epiteli sú taktiež lokalizované melanocyty, avšak stupeň melanizácie je u 

jednotlivých rás rozdielny. Stróma je tvorená bohato vaskularizovaným spojivovým 

tkanivom. Obsahuje lymfatické cievy fibroblasty, leukocyty, plazmatické a Langerhansove 

bunky. 
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Obr. 1 Schématický vertikálny prierez mihalnicami, spojovkovým vakom a predným segmentom oka;  

1 - okraj očnice, 2 – m. levator palpebrae supperioris, 3 – retina, 4 – horný prechodný záhyb (fornix) 
spojovkového vaku, 5 – m. tarsalis, 6 – spojovka očnej gule (bulbárna), 7 – corpus ciliare, 8 – Krauseho 
a Wolfringove žľazy, 9 – tarzálna spojovka hornej mihalnice, 10 – šošovka, 11 – rohovka, 12 – 
dúhovka, 13 – tarzálna spojovka dolnej mihalnice, 14 -  dolný prechodný záhyb (fornix) spojovkového 
vaku, 15 – koža, 16 – septum orbitale, 17 – m. orbicularis oculi, 18 – tarzálna platnička hornej 
mihalnice, 19 – tarzálna Meibomova žľaza, 20 – Zeissova žľaza, 21 – cílie na okraji mihalníc, 22 – 
tarzálna platnička a tarzálna Meibomova žľaza dolnej mihalnice, 23 – prierez snopcami m. orbicularis 
oculi, 24 - skléra 

 

 Mihalnicové artérie sú vetvami a. facialis. Na mihalnici formujú periférny a 

marginálny oblúk, z ktorého vychádzajú zadné spojovkové artérie (aa. conjuctivales 

posteriores) zásobujúce spojovku fornixu, mihalníc a z časti aj bulbu. Predné ciliárne artérie 

(aa. conjuctivales anteriores) vychádzajúce z a. ophthalmica zásobujú prevažnú oblasť 

bulbárnej spojovky. 
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Obr. 2 Bulbárna spojovka – cievy (hore), pacient s jednoduchou everziou hornej mihalmice (dolu) - 

bulbárna spojovka (červená šípka), tarzálna spojovka (modrá šípka), karunkula (zelená šípka), 
(foto – autor) 

 

 Vény spojovky ústia do hornej a dolnej očnej vény (v. ophthalmica superior et 

inferior). Spojovkové lymfatické cievy odvádzajú lymfu do regionálnych uzlín v retro- a 

preaurikulárnej oblasti. Senzitívna inervácia je sprostredkovaná І. a II. vetvou n. trigeminus. 

Sympatiková inervácia riadiaca cievnu vazomotoriku prichádza do spojovky pozdĺž ciev. 

 Mihalnice a spojovky tvoria celok,  sekrečné žliazky mihalníc a spojovky ako celku 

zahŕňa: slzná žľaza a akcesórne slzné žliazky Wolfringove a Krauseho, Zeissove a Mollove 

žliazky, na mihalnici je to Meibomova žliazka tarsálnej platničky a ďalej pohárikovité bunky 

produkujúce mucín. 
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Obr. 3 Anatómia spojovky – žliazky spojovky 
 

 Spojovka plní sekrečnú a má ochrannú (mechanickú a imunologickú) funkciu. Mucín 

produkovaný sekrečnými (pohárikovými) bunkami je pri každom žmurknutí rozotieraný po 

rohovkom epiteli a tvorí zmáčavý povrch spojovky. Imunologickú ochranu umožňujú 

lymfocyty a plazmatické bunky, ako aj antibakteriálne substancie (imunoglobulíny, 

interferóny a prostaglandíny), ktoré majú tiež protektívny charakter povrchu očnej gule. 
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2 CHOROBY SPOJOVKY 

 

 Ochorenia spojovky tvoria veľmi rôznorodú skupinu, pričom základné príznaky sú 

spoločné aj pre niektoré typy nádorových postihnutí, preto sa vždy musíme zamerať na 

anamnézu, históriu príznakov a ťažkostí pacienta. 

 Zápaly spojoviek sú najčastejšou očnou chorobou. Ich príčiny, klinický priebeh a 

následky bývajú rozličné. Niektoré formy spôsobujú len zanedbateľné ťažkosti, iné môžu 

svojimi komplikáciami viesť až k slepote. Nikektoré nádorové ochorenia spojoviek môžu 

v prvých štádiách imponovať ako zápalové ochorenia, 

 Základnú symptomatológiu, ktorá je závislá od etiológie a nemusí byť pri každom 

type rovnaká, tvoria subjektívne príznaky a objektívne znaky. 

Klinické znaky: 

a/ hyperémia – prekrvenie spojoviek – má charakteristické tehlovočervené sfarbenie. 

Prekrvenie býva najvýraznejšie v oblasti spojovky tarzálnej a prechodného záhybu, na 

povrchu očnej gule smerom k limbu je menej výrazné  (je podkladom pre tzv. povrchovú 

alebo konjunktiválnu injekciu bulbu). Súvisí to s tým, že okolo limbu je už v podstate len 

kapilárna sieť, v ich stenách nie je svalovina, a preto sa nezjavuje aktívne rozšírenie ciev. 

Pri niektorých zápalových reakciách sa môžu v spojovkách zistiť aj hemorágie 

Podspojovkové hemorágie (sufúzie, ekchymózy) sa môžu chybne hodnotiť ako hyperémia. 

b/ edém na tarzálnej spojovke sa prejaví zhrubnutím a zamatovým leskom. V dôsledku 

edému sa stráca priesvitnosť tarzálnej spojovky a nevidieť ani tarzálne Meibomove žľazy.  

Spojovka na očnej guli môže byť edémom rôzne nadvihnutá, niekedy pre silný edém až 

chaoticky prolabuje z mihalnicovej štrbiny (chemóza) 

c/ sekrécia závisí od etiológie zápalového procesu. Môže byť hlienovitá, hlienovo-hnisavá, 

hnisavá až v zmysle masívneho hnisotoku, prípadne aj hemoragická. Hlienovo-hnisavý až 

hnisavý sekrét počas spánku do rána zasychá, zlepuje riasy hornej a dolnej mihalnice, 

takže pacient môže len ťažko otvoriť oči (zvyčajne až pomocou prstov). Pri menšej 

hlienovitej sekrécii sa v kútikoch očí tvoria karpiny, dakedy má sekrét akoby spenený 

charakter a môžu sa tvoriť až pablany 

d/ pri niektorých typoch zápalov spojoviek môžeme zistiť tvorbu drobných uzlíkov, dakedy 

splývajúcich až do hypertrofických granulácií (papilárne hypertrofie). 

Subjektívne príznaky: 

a/ pocit „bolesti" sa interpretuje rôzne; pacienti sa sťažujú na pálenie, pichanie alebo na pocit 

cudzieho telieska v oku. Pocity sú vždy lokalizované na predný segment oka. 
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b/ funkčné poruchy sa môžu prejaviť v zmysle zahmlievania videnia; sú spôsobené 

zvýšeným slzením, svetloplachosťou (až blefarospazmom), ale predovšetkým sekrétom 

prilepeným na povrchu rohovky, ide však len o dočasné "poruchy", ktoré sa pri žmurknutí 

upravujú, resp. vymiznú. 

 

2.1 Ochorenia spojovky imitujúce nádorové ochorenie 

 

 Konjuktivitídy podľa priebehu poznáme akútne, subakútne a chronické. Akútne 

zápaly majú búrlivejší priebeh a ak sa nepripoja komplikácie, trvajú len niekoľko dní. 

Spravidla postihujú obidve oči. Chronické zápaly majú zdĺhavý priebeh, príznaky sú 

miernejšie a trvajú až dovtedy, kým sa nepodarí odstrániť ich príčinu. Subakútny zápal je 

prechodnou formou medzi oboma druhmi zápalu. 

 Podľa etiológie môžeme konjunktivitídy rozdeliť na neinfekčné a infekčné. 

 Konjunktivitídy spôsobené mechanickým, fyzikálnym a chemickým dráždením sa 

svojimi subjektívnymi príznakmi a objektívnymi znakmi nelíšia od iných zápalov spojoviek. 

Z mechanických príčin najčastejšie spôsobuje zápal spojoviek cudzie teliesko spadnuté do 

spojovkového vaku, prašné prostredie, dráždenie riasami mihalníc a pod. Z fyzikálnych 

vplyvov najčastejšie spôsobuje poranenie ultrafialové žiarenie. Chemicky môže byť zápal 

spojovky vyvolaný plynmi a výparmi rôznych chemikálií, padnutím vápna, umelými 

hnojivami a podobne (obr. 4). Úrazové poškodenia spojoviek môžu imponovať ako nádorové 

ochorenie, vždy je jednoznačne dôležitá podrobná anamnéza. 

 

 
Obr. 4 Pacient po úraze delobuchom – tetováž kože mihalníc a spojovky pušným prachom, ktorá môže 

imitovať nádorú infiltráciu  (foto – autor) 
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 Alergické konjunktivitídy sa zjavujú náhle, podmienkou ich vzniku je predchádzajúci 

kontakt s vyvolávajúcim činiteľom. Dlhotrvajúce konjuktivitídy môžu byť nesprávne 

diagnostikované lymfómové ochorenie spojovky. 

  

Pemphigus conjunctivae 

 Môže byť súčasťou celkového ochorenia, alebo prebieha samostatne. Tvorba 

pľuzgierikov s následným jazvovatením zapríčiňuje totálne zjazvenie celej spojovky, a tým až 

vymiznutie tvorby sĺz (uzáver vývodov slznej žľazy). Spojovka aj rohovka vysychajú, vzniká 

xeroftalmia, spojovka nadobúda vzhľad kože (obr. 5). 

 Liečba je spravidla neúspešná. Lokálne podávame umelé slzy s obsahom 0,5 % 

roztoku metylcelulózy a kortikosteroidy. Zmeny rohovky sa môžeme pokúsiť riešiť 

keratoplastikou. 

 

 
Obr. 5 Zmeny na spojovke v oblasti formixu, tarzálnej spojovky aj bulbárnej pri pemphigu (foto – autor) 
 

Rosacea (ružovka) 

 Ide o kožné ochorenie s patologickými zmenami na koži mihalníc, spojovke, rohovke 

alebo v sklére. Na spojovke sa zisťuje prekrvenie, papilárna hypertrofia, v rozsahu 

mihalnicovej štrbiny na limbe nájdeme sivočervené uzlíky (pseudoflykténa). 

 V liečbe sa zameriavame sa na základné (kožné) ochorenie, lokálne podávame 

kortikosteroidy, dezinficienciá a adstringenciá. Pri postihnutí rohovky sa liečba dopĺňa 

mydriatikami. 

 

Conjunctivitis sicca 

 Je príznakom Sjögrenovho syndrómu. Tvorba sĺz je znížená až vymiznutá, pacienti 

majú v oku pocit sucha, pálenia a rezania. Môžu sa pripojiť aj rohovkové komplikácie. 
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Liečba: podávajú sa umelé slzy s obsahom 0,5 % metylcelulózy v kombinácii s 0,9 % 

roztokom NaCl niekoľkokrát denne, lubrikačné gély. 

 
2.1.1 Dystroficko-degeneratívne zmeny spojovky 

 

 Tieto zmeny môžu vznikať z miestnych i celkových príčin.  

 

Xerosis conjunctivae 

 Príčinou tohto stavu je nedostatok vitamínu A. Postihuje prevažne dojčatá s 

dlhotrvajúcimi gastrointestinálnymi poruchami, ktoré sú príčinou nedostatočného 

vstrebávania vitamínu A. U dospelých je táto choroba zriedkavá, pretože avitaminóza sa 

oveľa skôr prejaví inými príznakmi (hemeralopia) a len pri jej neliečení a dlhšom trvaní 

vznikajú spojovkové a rohovkové zmeny. V rozsahu očnej štrbiny vzniká degenerácia epitelu 

spojovky. Epitel je suchý, spojovka pripomína skrkvaný cigaretový papier, neskôr sa ponáša 

na zaschnutú mydlovú penu (Bitotove škvrny). Pri dlhšom trvaní stavu je postihnutá aj 

rohovka, čo môže spôsobiť až stratu videnia. Liečba spočíva v podávaní vitamínu A, u dojčiat 

s poruchou vstrebávania sa musí podávať parenterálne. 

 

Pterýgium (krídlo) 

 Je to prerastanie spojovky očnej gule cez limbus na rohovku vždy z nazálnej strany. 

Má trojuholníkovitý tvar, vrchol tvorí hlavička, ktorá je okrúhla a smeruje do centra rohovky. 

Je sivobelavá, mierne prominuje nad okolitú rohovku a je od nej oddelená sivastým lemom, 

ktorý svedčí o progresii pterýgia. Na hlavičku nasadá telo pterýgia, ktoré je sčasti na rohovke 

a sčasti na sklére (obr. 6). 

 

 
Obr. 6 Začínajúce pterýgium na ľavom oku (foto – autor) 
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 Telo pterýgia premosťuje oblasť limbu a možno tu podsunúť sondu. 

Histopatologickým znakom pterýgia je subepitelová degenerácia kolagénu a elastickýh 

vlákien, tzv. hyaloidná dystrofia v Bowmanovej membráne. Pterýgium sa často vyskytuje u 

ľudí vystavených nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia (vietor, suché a prašné 

prostredie) a intenzívneho žiarenia slnka (napr. v púštných oblastiach). 

Liečba je chirurgická kombinovaná s lokálnou aplikáciou 5FU alebo MMC, niekedy 

kombinovaná beta žiarením. 

 

Pseudopterýgium 

 V prípade ťažkých poškodení avaskulárnej rohovky (najmä po chemických 

poleptaniach) v rámci reparačných procesov jazvovité tkanivo prerastá zo spojovky na 

rohovku, čím sa defekt rohovky prekryje. Ide teda o nápravu po poraneniach, preto lokalizácia 

môže byť na ktoromkoľvek mieste, najčastejšie však v dolnej polovici rohovky. Oblasť limbu 

– na rozdiel od pterýgia nie je premostená. Stav sa lieči najmä z kozmetických príčin, 

zriedkakedy aj z funkčného hľadiska. plasticko-chirurgickým zásahom 

 

Pingeucula 

 Je žltkasté uzlíkovité zhrubnutie spojovky očnej gule pri limbe, v oblasti mihalnicovej 

štrbiny. Histologicky ide o hypertrofiu epitelu a ukladanie hyalínového materiálu. Výskyt sa 

takisto spája s dráždivými vplyvmi vonkajšieho prostredia (dym, vietor, prach, slnko). Liečba 

nie je potrebná, lebo zväčša ide len o kozmetický defekt (obr. 7). 

 

 
Obr. 7 Piguecula spojovky (foto – autor) 
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3 DIAGNOSTIKA A KLASIFIKÁCIA EPIBULBÁRNYCH NÁDOROV 

 

3.1 Diagnostika 

 

 Spojovka ľahko prístupná vyšetreniu, nádory a ostatné lézie, ktoré sa vyskytujú v 

spojovke sú relatívne skoro diagnostikované. Veľa týchto nádorov sa prejavuje typickými 

klinickými príznakmi, takže presná diagnóza môže byť často stanovená na základe 

fyzikálneho a biomikroskopického vyšetrenia za predpokladu, že je lekár oboznámený s ich 

klinickými charakteristikami. 

 Pri vyšetrovaní pacienta so suspektnou léziou očného povrchu by sme mali najskôr 

získať podrobnú anamnézu, zameranú na dĺžku trvania lézie, charakteristiky rastu a na 

prítomnosť systémových ochorení ako je napríklad HIV a xeroderma pigmentosum. Medzi 

ďalšie anamnestické údaje potencionálne relevantné pre diagnózu patrí: vek, expozícia 

slnečnému žiareniu, predchádzajúce kožné a iné malignity, prítomnosť pretrvávajúcich lézií a 

ich nedávne zmeny. 

 Pri fyzikálnom vyšetrení by sme mali vyšetriť lymfatické uzliny (preaurikulárne, 

submandibulárne, cervikálne), vonkajšie zmeny na koži, mihalniciach, orbitálne príznaky 

avykonať kompletné očné vyšetrenie so zameraním na celý povrch (bulbárnej a palpebrálnej) 

spojovky.  

Exaktnejšie posúdenie lézie umožňujú pomocné zobrazovacie metódy: 

■ Biomikroskopické vyšetrenie štrbinovou lampou zahŕňa vyšetrenie povrchu oka, fornixu, 

tarzálnej spojovky (everzia mihalnice), prednej komory a očného pozadia. Je dôležité 

zhodnotiť nodularitu, prekrvenie spojovky a pohyblivosť lézie. Používame filtre na 

znázornenie vaskularizácie a defektov epitelu. 

■ Fotografie by mali byť vykonávané pravidelne pri každom vyšetrení. Fotografická 

dokumentácia je užitočná na získanie základných informácií potrebných na zistenie rastu 

alebo ďalších zmien. 

■ Ultrasonografia (USG) je vhodná pri pokročilých prípadoch na zistenie invázie nádoru 

intrabulbárne, ale predovšetkým do tkanív očnice a meranie rozmerov nádoru.  

■ Optická koherenčná tomografia (OCT) môže pomôcť v diagnostike pigmentových a 

nepigmentových lézií spojovky. Je schopná vymedziť morfologické/ mikroskopické 

umiestnenie a rozsah mnohých spojovkových lézií. Bežne sa indikuje vyšetrenie predného 

segmentu oka pri léziách očného povrchu. Pri skvamocelulárnej neoplázii OCT 

demonštruje zhrubnutý a hyperdenzný epitel, často s nálezom normálneho a abnormálneho 
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epitelu. Naopak, lézie s minimálnym alebo žiadnym epitelovým zhrubnutím sú 

pravdepodobne neskvamocelulárne. 

■ Diagnostická biopsia nie je zvyčajne potrebná pri menších nádoroch (≤ 1/3 limbu alebo ≤ 

15 mm bazálneho rozmeru), ktoré sa javia ako benígne. Ak si menší nádor vyžaduje 

biopsiu, je často lepšie úplne odstrániť léziu jednou operáciou (excízna biopsia). V prípade 

väčších lézií (> 1/3 limbu alebo > 15mm bazálneho rozmeru), môžeme odobrať časť 

nádoru (incízna biopsia), aby sa stanovila histopatologická diagnóza pred začatím terapie, 

ak je nádor ľahko prístupný. Avšak excízna biopsia je vždy preferovaná, pretože incízna 

môže indukovať rozsev nádorových buniek a viesť taktiež k miestnemu zjazveniu. 

Niekedy môže poskytnúť informácie o pôvode buniek exfoliatívna cytológia a aspiračná 

biopsia tenkou ihlou.  

 

3.2 Klasifikácia 

 

 Nádory spojovky a rohovky zahŕňajú široké spektrum neoplastických procesov od 

benígnych lézií ako je dermoid rohovky až po letálne končiace ochorenia ako je melanóm 

spojovky alebo Kaposiho sarkóm. Epibulbárne nádory môžeme rozdeliť na nádory 

pochádzajúce z nemelanocytárnych buniek (nepigmentové) a na nádory melanocytárne 

(pigmentové). Nádory rohovky väčšinou vznikajú prerastaním nádoru z limbálnej oblasti, 

primárny nádor rohovky je veľmi zriedkavý. Histologické rozdelenie epibulbárnych nádorov: 

� nádory epiteliálne (benígne – prekancerózy – karcinómy), 

� nádory melanocytové a melanózy (benígne a malígne melanómy spojovky), 

� stromálne nádory, 

� nádory hematopoetického a lymfatického tkaniva, 

� nádory sekundárne spojovky (metastatické), 

� zápalové pseudonádory. 
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4 NEMELANOCYTOVÉ (NEPIGMENTOVÉ) NÁDORY 

 

 Zo skupiny nepigmentovaných nádorov spojovky sa najčastejšie stretávame s 

epitelovými nádormi, ale môžu sa vyskytnúť aj nádory mezenchýmové. Častejšie ako pravé 

lymfómy nachádzame nepravé nádory alebo pseudolymfómy 

 

4.1 Prekancerózy 

 

 Prekancerózy sú chorobné zmeny tkaniva, ktoré za určitých okolností môžu viesť k 

vzniku malignity. Patrí sem Bowenova choroba, aktinická solárna keratóza a dysplastické 

intraepitelové zmeny. 

 Bowenova choroba predstavuje dlaždicovobunkový carcinoma in situ obyčajne 

vychádzajúci z oblasti limbu a šíriaci sa do fornixov a rohovky. Je charakterizovaný 

avaskulárnymi belavými oblasťami epitelu rôsolovitého vzhľadu. Prominujúce lézie majú 

neporušenú bazálnu membránu (obr. 8). 

 

 

 
Obr. 8 Bowenova choroba spojovky (hore), po liečbe (dolu), (foto – autor) 
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 Aktinická solárna keratóza zahŕňa keratotické lézie vyskytujúce sa na miestach 

dlhodobo exponovaných ultrafialovému žiareniu, ktoré so sebou nesú nízke riziko progresie 

do skvamocelulárneho karcinómu. Histologicky pozorujeme proliferáciu epitelu spojovky a 

rôzne stupne dysplastických zmien. 

 

4.2 Benígne nádory spojovky 

 

Papilóm 

 Je najčastejší epitelový nádor vírusového pôvodu (papillomavirus). Väčšinou dosahuje 

veľkosť niekoľkých milimetrov. Rovnako ako na koži, tak aj na spojovke vytvára vetviace 

ploché alebo stopkaté útvary. Tvorí ho dobre diferencovaný nariasený povrchový epitel 

spojovky s prímesou hlienotvorných pohárikovitých buniek, ktoré reflektujú dobrú 

diferenciáciu epitelu (obr. 9). V zriedkavých prípadoch dôjde k metaplázii neoplastického 

epitelu na epitel epidermis. V literatúre sa sporadicky opisuje malignizácia papilómov. 

 

 
Obr. 9 Papilóm (čierna šípka), dolný slzný bod (modrá šípka), (foto – autor) 
 

Hemangióm 

 Niektorí považujú hemangióm spojovky za benígny nádor, zatiaľ čo iní za 

premnoženie zrelého tkaniva, ktoré sa normálne nachádza v spojovke. Kongenitálne 

hemangiómy sú detekované krátko po narodení ako zvýšené, mäkké, fialové uzlíky, ktoré 

môžu rásť do prvého roku života, kým sa ustália. Vo väčšine prípadov potom začína proces 

involúcie vedúci k úplnej regresii. Na spojovke sa stretávame hlavne s kapilárnymi 

hemangiómami, kavernózna forma je výnimočná. Kapilárny hemangióm sa vyskytuje v 
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súvislosti s difúznym hemangiómom mihalnice a orbity alebo u Sturge-Weberovho syndrómu 

(obr. 10). 

 

 
Obr. 10 Hemangióm bulbárnej spojovky horného fornixu (foto – autor) 
 

 V skorom štádiu lézie, biopsia odhalí proliferáciu endotelových buniek s početnými 

mitózami, ktoré vytvárajú pevné hniezda a šnúry v rámci spojivového tkaniva strómy. Neskôr 

sa v hemangiómoch endotelové bunky zlučujú a tvoria ľahko rozpoznateľný kapilárny lumen. 

Niekedy sa stretávame s vrodenými lymfangiómami (obr. 11). 

 

 
Obr. 11 Lymfangióm bulbárnej spojovky (foto – autor) 
 

Dermoidy 

 Epibulbárny dermoid je kongenitálny okrúhly alebo oválny žlto belavý nádor 

najčastejšie sa vyskytujúci unilaterálne v temporálnom  hornom a dolnom kvadrante limbu a 

prerastajúci rôzne hlboko do strómy rohovky. Patrí medzi choristómy, t.j. výskyt normálnych 

tkanív v abnormálnej lokalizácii. Môže obsahovať vlasy a kúsky kože (obr. 12).  

 Epibulbárny dermoid sa vyskytuje izolovane alebo ako symptóm 

okuloaurikulovertebrálnej dysplázie, tzv. Goldenharovho syndrómu. Je nádorová lézia tvorená 
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nešpecifickým hyperplastickým granulačným tkanivom. Vzniká v mieste predchádzajúceho 

lokálneho zápalu po traume alebo po preniknutí mikroorganizmov. Rastie rýchlo, povrch 

môže byť hladký alebo rozbrázdený, farba sa mení od ružovej až po fialovú. Histologicky je 

charakterizovaný prítomnosťou veľkého množstva kapilár, fibroblastov a zápalových buniek 

v edematóznej stróme. 

 

 
Obr. 12 Epibulbárny dermoid (foto – autor) 
 

4.3 Malígne nádory spojovky 

 

 Najčastejšie sa vyskytujúci nepigmentový malígny nádor spojovky je karcinóm. 

TNM klasifikácia – karcinóm spojovky:  

T - kategórie 

TX: primárny tumor neprítomný 

T0: bez známok primárneho tumoru 

Tis: carcinoma in situ 

T1: tumor veľkosti 5 mm alebo menej v najväčšom rozmere 

T2: tumor je väčší ako 5 mm v najväčšom rozmere, bez invázie do priľahlých štruktúr 

T3: tumor neinvaduje do priľahlých štruktúr (okrem orbity) 

T4: tumor invaduje do orbity s alebo bez ďalšej expanzie 

T4a: tumor postihuje mäkké tkanív orbity (bez invázie do kostných štruktúr) 

T4b: tumor s inváziou do kostných štruktúr 

T4c: tumor postihuje priľahlé prínosové dutiny 

T4d: tumor s inváziou mozgu 

N - kategórie 

NX: regionálne lymfatické uzliny nie sú postihnuté 
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N0: bez známok metastáz v regionálnych lymfatických uzlinách 

N1: metastázy v regionálnych lymfatických uzlinách 

M - kategórie 

M0: bez vzdialených metastáz 

M1: vzdialené metastázy 

 

Lymfómy a leukemické infiltráty 

 Hodgkinov lymfóm vzniká v lymfatických uzlinách, extranodálne lokalizácie 

postihuje až sekundárne. V incidencii ochorenia sa vyskytujú dva vrcholy – medzi 15. a 35. 

rokom života a po 5. dekáde života. Klasifikácia rozdeľuje Hodgkinov lymfóm na štyri 

podtypy: typ s prevahou lymfocytov, typ s nodulárnou sklerózou, typ so zmiešanou 

celularitou a typ s úbytkom lymfocytov. Klinický obraz sa odlišuje podľa prítomnosti B-

symptómov, ktoré zahŕňajú nevýrazné zväčšenie teploty, nočné potenie a chudnutie. 

Makroskopicky vyzerá postihnutie extranodálnych orgánov ako nenápadné, či difúzne 

nádorové zväčšenie postihnutého orgánu. Na narezanom povrchu má nádor vzhľad rybacieho 

mäsa sivobielej farby. Mikroskopicky sú typickou črtou Hodgkinovho lymfómu 

Sternbergove-Reedovej bunky. Sú to veľké bunky so zdvojeným jadrom, ktoré pripomínajú 

sovie oči. Na hodnotenie stagingu sa používa Ann Arbor klasifikácia. 

 Na rozdiel od Hodgkinových lymfómov, klasifikácia non-Hodgkinových lymfómov 

nie je jednotná. Pracovná formulácia na klinické použitie je klasifikácia, ktorá rozdeľuje non-

Hodgkinove lymfómy podľa prognózy na: nízkomalígne non-Hodgkinove lymfómy s 5-

ročným prežívaním 50-70 %, non-Hodgkinove lymfómy so stredným stupňom malignity s 5-

ročným prežívaním 35-45 % a non-Hodgkinove lymfómy s vysokým stupňom malignity s 5-

ročným prežívaním 25-35 %. 

 Lymfatické tkanivo sa v oku fyziologicky nenachádza, vyskytuje sa tu iba nízky počet 

lymfocytov, mastocytov a Langerhansových buniek. Napriek tomu môžu oko postihovať dva 

typy lymfómov a to Hodgkinov (HL) a non-Hodgkinov lymfóm (NHL), ktoré sa vyskytujú 

buď intraorbitálne alebo na očných adnexoch. Medzi častejšie sa vyskytujúce lymfómy patrí 

NHL, ktorý predstavuje 3,6% všetkých nádorových ochorení, 62% lymfómových ochorení.  

 V oblasti orbity sa môžu vyskytovať rôzne typy lymfómov, medzi ktoré patria 

indolentný folikulárny lymfóm a MALT (mucosa associated lymphoid tissue) lymfóm, 

agresívny lymfóm z plášťových buniek (MCL-mantle cell lymphoma) a difúzny 

veľkobunkový B-lymfóm (DLBCL). Spomedzi nich je najčastejším MALT lymfóm (obr. 13). 
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Obr. 13 MALT- lymfóm bulbárnej spojovky (foto – autor) 
 

 MALT lymfóm patrí medzi NHL, nádory zo zrelých B-buniek podľa klasifikácie 

nádorov lymfocytového pôvodu SZO (2008) a tvorí 8% všetkých NHL. Je to extranodálne 

lymfoproliferatívne ochorenie z marginálnej zóny slizničného lymfatického tkaniva. Tento 

extranodálny lymfóm je nižšieho stupňa malignity a má zvyčajne pomaly rastúci indolentný 

charakter hlavne u pacientov bez známok transformácie do DLBCL. Väčšina pacientov (75%) 

sa v čase diagnózy nachádza v lokalizovanom štádiu ochorenia (I,II). Časť pacientov s 

generalizovaným ochorením vykazuje postihnutie viacerých MALT lokalít (13%). 

Viacnásobné nodálne postihnutie býva prítomné zriedkavejšie.  

 MALT lymfóm vzniká obyčajne na základe chronického zápalového procesu, ktorý 

môže mať infekčný alebo autoimunitný charakter, čiže sa jedná o pozápalové zmeny tkaniva. 

Vznik lymfómu je tak podmienený klonálnou proliferáciou B-lymfocytov, ktorá je vyvolaná 

chronickým antigénnym stimulom. Počas klonálneho vývoja však môžu nastať cytogenetické 

aberácie, ktoré spôsobia to, že ďalší rast je už antigénne nezávislý. Charakteristická nádorová 

infiltrácia je usporiadaná difúzne, je cytologicky zmiešaná hlavne z malých B-lymfocytov, 

centrocytoidných elementov, B-monocytoidných buniek, plazmocytov a 

lymfoplazmocytoidných elementov, a tvorí deštruktívne lymfoepitelové lézie. 

 Príznaky MALT lymfómu v okolí orbity všeobecne nie sú lymfómovo-špecifické, 

pretože závisia hlavne od postihnutého tkaniva či lokality, pričom sú  zvyčajne sekundárneho 

charakteru, spôsobené útlakom okolitých štruktúr. Medzi klinické prínaky patrí nebolestivá 

ptóza s alebo bez ťažkostí s motilitou, fotofóbia, diplopia, ptóza ale aj zhoršené videnie i keď 

menej často. Lézie sa môžu vyskytovať unilaterálne alebo bilaterálne, pričom sú v 

preseptálnej časti očného viečka. Orbitálna lokalizácia môže spôsobiť napríklad exoftalmus, 

zhoršený visus a lokalizácia na spojovke sa môže prejaviť ako viditeľný prominujúci útvar. 
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 Konjunktiválny lymfóm má charakteristický lososovo-ružový vzhľad a môže to byť 

dokonca aj extenzia orbitálneho lymfómu, čo je však zriedkavé. Častým prejavom býva 

uveitída neodpovedajúca na terapiu (obr. 14). 

 

 
Obr. 14 MALT lymfóm spojovky infiltrujúci dolný fornix a bulbárnu spojovku (foto – autor) 
 

 Patogenéza lymfómového ochorenia oka je podľa molekulárnych štúdií založená na 

prítomnosti infekčného agens. Podľa talianskych štúdií sa v 87 % na MALT lymfóme očných 

adnex podieľa Chlamydia psittaci a eradikácia tohto agens zaistí kompletnú alebo parciálnu 

regresiu lymfómu v 4 z 9 prípadov, a preto je preferenčne asociovaná s MALT lymfómom 

spojovky v porovnaní s ostatnými infekčnými agens. Toto poznanie je dôležité pre voľbu 

antibiotickej terapie. Existujú štúdie, ktoré boli navrhnuté tak, aby sa zistila úloha rôznych 

infekčných agens na patogenéze MALT lymfómu, pričom v 22 % sa zistila účasť Chlamydia 

psittaci. Táto účasť bola v skúmaných krajinách variabilná (najviac 47 % v Nemecku, 35 % 

USA, 29 % Holandsku, nízka 13 % v Taliansku, 12 % Veľkej Británii a 11 % v Číne). Iba v 

južnej Číne bola zaznamenaná prevaha podielu Chlamydia trachomatis, pričom všeobecne je 

jej účasť ojedinelá. Ďalším bakteriálnym činiteľom môže byť aj Campylobacter jejuni, ktorý 

sa najčastejšie nachádza v surovom hydinovom mäse a neupravenej pitnej vode. Pri skúmaní 

iných agens sa predsa len zistila i keď nízka účasť 0 - 14 % adenovírusu 8, 19 a herpes vírusu 

1, 2. Na patgenéze sa okrem iných môže podieľať HIV či vírus hepatitídy C. Bunkový pôvod 

je založený na prítomnosti postgerminálnych B-buniek. Lymfómovým ochorením oka 

obvykle trpia aj pacienti s AIDS z dôvodu vážnej poruchy imunitného systému. 

 Pravé lymfómy sa pozorujú veľmi zriedkavo, avšak lymfoidné infiltráty sú časté. 

Lymfómy predstavujú rozsiahlu a pestrú skupinu nádorov. V súčasnosti využívaná REAL 

klasifikácia rozdeľuje lymfómy podľa malígnosti na „low-grade“ (s nižším stupňom 
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malignity), „intermediate-grade“ (so stredným stupňom malignity) a „hight-grade“ lymfómy 

(s vysokým stupňom malignity), ako aj umožňuje ich zatriedenie medzi jednotlivé typy. 

 

TNM klasifikácia – lymfóm spojovky 

 

T- kategórie 

  TX: lymfóm neprítomný 

  T0: bez známok lymfómu 

  T1: lymfóm postihujúci spojovku bez orbitálnej invázie 

   T1a: postihnutie iba bulbárnej spojovky 

   T1b: postihnutie palpebrálnej spojovky ± fornixu ± karunkuly 

   T1c: rozsiahle postihnutie spojovky 

  T2: lymfóm s orbitálnou inváziou ± akékoľvek postihnutie spojovky 

   T2a: postihnutie prednej časti orbity ( ± spojovky ) 

   T2b: postihnutie prednej časti orbity ( ± spojovky + nazolakrimálneho systému ) 

   T2c: postihnutie zadnej časti orbity ( ± spojovky ± prednej časti orbity ± extraokulárneho 

svalstva ) 

   T2d: postihnutie nazolakrimálneho drenážneho systému ( ± spojovky, ale nie nosohltanu ) 

  T3: lymfóm s preseptálnych tarzálnym postihnutím ± orbity ± spojovky 

  T4: lymfóm očných adnex prerastajúci orbity a s inváziou do priľahlých štruktúr ako sú kosti 

a mozog 

   T4a: postihnutie nosohltana 

   T4b: postihnutie kostí ( vrátane periostu ) 

   T4c: postihnutie maxilofaciálnych, ethmoidálnych a /alebo frontálnych prínosových dutín 

   T4d: intrakraniálna expanzia 

 

N - kategórie 

  NX: bez postihnutia regionálnych lymfatických uzlín 

  N0: bez známok postihnutia lymfatických uzlín 

  N1: postihnutie ipsilaterálnych regionálnych lymfatických uzlín 

  N2: kontralaterálne alebo bilaterálne postihnutie regionálnych lymfatických uzlín 

  N3: postihnutie periférnych lymfatických uzlín 

  N4: postihnutie centrálnych lymfatických uzlín 
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M - kategórie 

  M0: bez známok extranodálneho postihnutia 

   M1a: nesúvislé postihnutie tkanív alebo orgánov mimo očných adnex 

   M1b: lymfomatózne postihnutie kostnej drene 

   M1c: ako M1a a M1b 

 

 Pri určovaní prognózy musíme zvážiť, či sa jedná o manifestáciu systémového 

nádorového ochorenia lymfatického systému alebo izolovaný nález na spojovke. Priaznivá 

prognóza je pri izolovanom postihnutí spojovky, ktoré predstavuje približne 80 % prípadov. 

 Pri systémovej manifestácii postihnutia lymfatického systému je lymfómová infiltrácia 

prognosticky závažným znakom. Systémové ochorenie sa môže prejavovať súčasne s léziou 

spojovky, pred alebo neskôr po náleze na spojovke. Z tohto dôvodu musia byť pacienti s 

lymfómom spojovky pod dlhodobým sledovaním a to aj v prípade, že celkový hematologický 

nález je negatívny. 

 Klinicky má lymfómový infiltrát obraz lososovo ružových voľne pohyblivých más 

v spojovke. Okrem absencie vaskularity a lymfoidných folikulov majú lymfómy rovnaký 

klinický vzhľad ako lymfoidné proliferácie. Obojstranná nádorová infiltrácia je väčšinou pri 

lymfatickej či myeloidnej leukémii, zatiaľ čo pravý lymfóm býva jednostranný. 
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5 PIGMENTOVÉ LÉZIE 

 

 Spojovkové melanocyty sú dendritické a sú lokalizované v bazálnej vrstve epitelu. 

Melanocyty produkujú melanín do susedného epitelu kvôli zadováženiu ochrany od 

ultrafialového žiarenia. Množstvo spojovkového melanínu zvyčajne nie je dostatočné na to 

aby bolo viditeľné voľným okom. 

 

5.1 Klasifikácia pigmentových lézií spojovky 

 

■ MELANÓZA 

a) Primárna  - rasová 

    - freckle (pehová) 

b) Sekundárna  - okulárna systémová 

■ SPOJOVKOVÝ NÉVUS 

a) junkčný névus 

b) zmiešaný névus (compound) 

c) subepiteliálny névus 

d) spitzov névus 

e) modrý névus 

■ SPOJOVKOVÁ AKVIROVANÁ MELANOCYTOVÁ INTRAEPITELIÁLNA 

MELANÓZA (PAM) 

a) bez atypie 

b) s atypiou 

■ INVAZÍVNY SPOJOVKOVÝ MELANÓM 

a) de novo 

b) spojený s primárnou intraepiteliálnou neopláziou 

c) spojený so sekundárnou intraepiteliálnou neopláziou 

■ SEKUNDÁRNY SPOJOVKOVÝ MELANÓM 

a) z kože 

b) z uvey 

■ METASTATICKÝ SPOJOVKOVÝ MELANÓM 

z kože (kutánny)  
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 Pigmentové nádory spojovky sa vyskytujú predovšetkým u príslušníkov kaukazskej 

rasy. Delíme ich na benígne – pigmentové névy a malígne nádory – melanómy. 

 

5.1.1 Pigmentové nádory spojovky - prehľad 

 

Névy 

 Patria medzi najčastejšie pigmentové lézie spojovky. Najčastejšia prevalencia je v 

dorasteneckom a mladšom dospelom období. Podobne ako intrabulbárne nádory, malígne 

pigmentové nádory vznikajú vo väčšine prípadov z pôvodného névu. Slabo pigmentovaných 

névov môže byť až 30 %, alebo dokonca nemusia byť pigmentované vôbec. Pigmentácia sa 

môže objaviť až v období puberty. Névy sú obyčajne solitárne, dobre ohraničené a voľne 

pohyblivé. Névus v oblasti limbu býva takmer plochý, zatiaľ čo v iných lokalizáciách má 

tendenciu k elevácii (obr. 15, 16, 17).  

 

 
Obr. 15 Névus bulbárnej spojovky (foto – autor) 
 

 
Obr. 16 Névus pliky (foto – autor) 
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 Z morfologického hľadiska delíme névy na névus pigmentosus mixtus, junkčný 

pigmentový névus a intradermový (subepitelový névus). V epibulbárnej oblasti sa najčastejšie 

vyskytujú perilimbálne, na limbe a na karunkule v nazálnej časti. 

 

 

 
Obr. 17 Névus karunkuly pred excíziou (vľavo hore), excidovaný nádor (vpravo hore), po operácii (dolu), 

(foto – autor) 
 

Névus pigmentosus mixtus 

 Je najčastejší névus spojovky. Histologicky ho tvoria „hniezda“ melanocytov, ktoré 

migrujú do väzivovej strómy pod epitelom. Typické je aj formovanie inkluzívnych 

epitelových cýst pod povrchom nádoru. 

 

Junkčný pigmentový névus 

 Je tvorený hniezdami névových buniek umiestnených v tzv. „junkčnej zóne“- bazálna 

vrstva povrchového epitelu. Tento druh névu nachádzame predovšetkým u mladších a detí. 

Pri náleze nepigmentovanej lézie s podobnou morfológiou u staršieho pacienta je treba 

diferenciálne diagnosticky brať do úvahy včasnú fázu superficiálneho melanómu alebo 

neskorú fázu tzv. premelanómovej lézie. Niekedy môže byť ťažké odlíšiť junkčný névus od 

primárnej akvirovanej melanózy (PAM) vzhľadom k ich histopatologickým podobnostiam. 

Névy sa vyskytujú väčšinou v 2. dekáde života, zatiaľ čo PAM a melanómy spojovky sú 

typické pre starší vek. 
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Subepitelový a intradermový pigmentový névus 

 Predstavujú variant pigmentového névu, ktorý nachádzame hlavne v populácii starších 

dospelých. Subepitelový névus je uzlovitý a uložený v stróme spojovky. Intradermový 

postihuje kožu mihalnice. 

 

5.1.2 Lézie s vyšším rizikom transformácie na malígny melanóm - prehľad 

 

Syndróm dysplastických névov 

 Vyskytuje sa väčšinou sporadicky alebo familiárne (synonymum pre familiárny 

výskyt je FAMMM syndróm – Familial Atypical Multiple Mole Melanoma syndrome). 

Familiárne formy vykazujú autozomálne dominantný typ dedičnosti. Objavujú sa už u detí, 

väčšina, ale vzniká v období puberty. 

 

Primárna akvirovaná melanóza (PAM) 

 Je získaná obyčajne jednostranná plochá pigmentovaná lézia postihujúca najčastejšie 

bulbárnu spojovku. Pigmentácia sa môže zoslabovať, zosilňovať alebo dokonca aj zmiznúť. 

PAM sa môže vyskytovať aj v amelanocytárnej forme, ktorá je klinicky ťažko detekovateľná. 

Mikroskopický obraz charakterizujú bunkové atypie, agresívne správanie voči okolitým 

tkanivám, pagetoidné šírenie v povrchovej aj v strednej vrstve. Histologickým znakom 

transformácie do melánomu je zvýšené splývanie hniezdovitých ložísk v oblasti junkčnej 

zóny do súvislého infiltrátu. Až u 46 % pacientov dochádza ku vzniku malígneho melanómu. 

Každé novo vzniknuté alebo meniace ložisko je suspektné z malígnej transformácie. 

 

5.2 Melanóza 

 

 Termín melanóza sa začal používať na začiatku 19. storočia. V tých časoch 

pomenovával uveálne a spojovkové melanómy. Dnes označuje defekty pigmentácie, ktoré sú 

viditeľné voľným okom, alebo biomikroskopiou. 

 

Rasová melanóza 

 Rasová melanóza je relatívne bežný, vrodený, bilaterálny stav. Je to defekt 

spojovkovej pigmentácie, ktorý sa vyskytuje u jedincov s tmavším pigmentom. Objavuje sa v 

prvých rokoch života. Obyčajne sa vyskytuje v oblasti limbu a na bulbárnej konjunktíve s 
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postihnutím obvykle oboch očí. Pigmentácia je v rámci epitelu, a preto sa môže voľne 

pohybovať po celom povrchu očnej gule (obr. 18).  

 

 
Obr. 18 Rasová melanóza bulbárnej spojovky (foto – autor) 
 

 Lézie môžu byť zintenzívnené v okolí Axenfeld slučky, čo je intrasklerálna nervová 

slučka, pri ktorej keď dôjde k perforácii skléry, nastane transport uveálnych melanocytov. 

Tieto lézie sa obvykle objavujú 3 alebo 4 mm od limbu. Je extrémne zriedkavé, aby rasová 

melanóza prerástla do spojovkového melanómu. Pri tomto stave sú odporučené pravidelné 

prehliadky biomikroskopom a fotodokumentácia. 

Diferenciálna diagnóza: 

- PAM, ak je lézia asymetrická a zvýraznená na jednom oku, 

- spojovková peha, 

- okulárna melanocytóza lokalizovaná subkonjuktiválne, 

- depozity maskary, ak sú lokalizované vo fornixe, 

- adenochrómové depozity vo fornixe a tarzálnej spojovke pri používaní antiglaukómových 

očných kvapiek. 

 

Pehová melanóza (freckle melanosis) 

 Spojovkové pehy (ephelides) sú ploché hnedé útvary, ktoré sa najčastejšie vyskytujú 

na bulbárnej spojovke v blízkosti limbu. Sú malé a bez potenciálu malignizovať. Výskyt 

ephelides je častejší v osôb s tmavším pigmentom a objavujú sa taktiež v skoršom detskom 

veku. Pigmentácia ostáva počas života stabilná a okolie spojovky je normálne. Čo sa týka 

histológie, spojovkový epitel je normálny a nachádza sa v ňom oblasť hyperpigmentovaných 

bazálnych buniek. 
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Okulárna melanocytóza 

 Nie je vlastnou chorobou spojovky. Charakterizovaná je kongenitálnym vzostupom v 

počte, veľkosti a pigmentácii melanocytov v uveálnom tkanive, episklére a sklére. Vyskytuje 

sa častejšie u osôb kaukazského typu s tmavou pokožkou) a u Ázijského obyvateľstva. Pri 

tejto poruche je defekt sivo – hnedého pigmentu rozptýleného v sklére zobrazený cez 

spojovkové tkanivo. Takýto pacienti by mali byť sledovaní kvôli možnosti rozvoja uveálneho, 

alebo orbitálneho melanómu, či nádoru očného nervu. Glaukóm sa môže rozvinúť u 10 % 

pacientov a taktiež sa môže vyskytnúť zvýšený vnútroočný tlak. 

 

Okulodermálna melanóza 

 Okulodermálna melanóza (nevus of Ota) sa najčastejšie vyskytuje v japonskej 

populácií a veľmi zriedkavý je u Indiánov. Postihuje častejšie ženy ako mužov. Prvýkrát ho 

popísali Ota a Tanino v roku 1939. Najbežnejšie sa vyskytuje ako vrodená lézia (60 %), 

zriedkavo aj ako získané ochorenie. Tieto kožné zmeny sú zvyčajne viditeľné v miestach 

priebehu n.ophtalmicus a n.maxillaris (vetvy n.trigeminus). Najčastejšou komplikáciou 

ochorenia je taktiež zvýšený vnútroočný tlak a vznik glaukómu. Pri oboch typoch melanózy, 

zvýšenú pigmentáciu možno pozorovať aj v dúhovke (ipsilaterálne) a choroidei. Čo sa týka 

klinického obrazu, lézie sa vyskytujú multifokálne v sklére a episklére v podobe ako keby 

popretŕhaných šedých pigmentácií bez migrácie. Pigmentácie sa môžu vyskytovať aj difúzne 

a niekedy zasahujú rohovku. Častá je heterochrómia dúhovky, kedy je dúhovka na jednom 

oku omnoho tmavšia ako dúhovka na kontralaterálnom oku. V stróme dúhovky sa taktiež 

môžu vyskytovať tenké, početné, viliformné a hnedé uzlíky. Diagnóza sa potvrdí 

biomikroskopiou.  

 

5.3 Spojovkový névus 

 

 Névy sú časté benígne očné nádory. Lokalizované sú zväčša v bulbárnej spojovke (67 

– 72 %) a to hlavne v interpalpebrálnej oblasti. Druhá najčastejšia možnosť výskytu je v 

karukule (15 – 22 %). Najmenej pravdepodobná je možnosť výskytu v oblasti tarzu (0,7 %) a 

zároveň je miestom najčastejšieho zvrhnutia na malígny melanóm. Vysoký výskyt je aj medzi 

deťmi. Névy sa môžu sa rôzne klinicky prejavovať. Od ťažkej pigmentácie po kompletnú 

stratu pigmentácie (16 % névov je amelanotických), od zhluku cýst až po úplný nedostatok 

cýst a od malých lézii až po rozsiahle nádorové útvary, ktoré okupujú jeden alebo dva 

kvadranty povrchu oka. Skladajú sa z väčšieho množstva benígnych melanocytov 
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nachádzajúcich sa vo vrstvách epitelu a substantia propria. Môžu sa šíriť na celý povrch 

skléry. Zmeny na spojovke sa obvykle objavujú v období puberty, kedy sa névus stáva viac 

zreteľný (obr. 19). 

 

 
Obr. 19 Névus bulbárnej spojovky (foto - autor) 
 

 Epiteliálne bunky môžu proliferovať a tvoriť materiál, ktorý spôsobuje narastanie cýst. 

Keď névus začína viac prominovať, môže vyvolať podráždenie so sekundárnym zápalom. 

Medzi typický príklad spojovkového névu radíme modrý névus. Varíruje od modrej po čiernu 

farbu, je vrodený a môže byť veľmi zreteľný, alebo naopak až nedetekovateľný. Reprezentuje 

melanocyty, ktoré migrujú do skléry, episkléry a substantia propria, ale ešte nedosiahli epitel. 

Zvykne sa vyskytovať multifokálne. Typická je absencia cýst. 

 Najčastejšie sa vyskytujúcim névom je nevus pigmentosus mixtus. Tvorený je 

„hniezdami“ névových buniek podobne (benígne nádorovo zmenené melanocyty) 

proliferujúce v bazálnej vrstve povrchového epitelu, ktoré sa oddeľujú od tejto tzv. „junkčnej“ 

zóny a vcestujú do väzivovej strómy pod povrchovým epitelom, kde sa postupne môže 

nachádzať až väčšina týchto formácií už bez kontaktu s junkčnou zónou a bez známok 

proliferácie. V spojovke je charakteristické aj formovanie epitelových inkluzívnych cýst v 

stróme pod povrchom lézie. Produkciou mucinóznych substancií v pohárikových bunkách v 

intrastromálne inkarcerovaných ostrovčekoch z povrchového epitelu môžu tieto cysty aj 

narastať objemovo tak, že vzbudzujú podozrenie na rast samotnej lézie, a to vedie k ich 

excízii. Ide však o reaktívnu zmenu a samotné formovanie névu. 

 Zvláštnou formou sú tzv „balónovité“ bunky, ktorých subpopulácia môže v niektorých 

névoch dokonca až prevládať. Ide o objemné, svetlé bunky s uniformnými jadrami, bez 

cytologických známok malignity. V objemnej cytoplazme bývajú ultraštukturálne popisované 

zmnožené, enzymaticky ale defektné štruktúry melanozómov, ktoré nie sú schopné dotvárať 
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melanínový pigment. Rizikom malígneho zvratu sa tento variant nijako nelíši od bežnejších 

bunkových foriem. 

 Névy majú menej ako 1 % rizika transformácie na malígny melanóm. Avšak ak je 

névus malígny, mortalita dosahuje 13 % / 10 rokov. Čo sa týka pohlavia, neuvádza sa rozdiel 

medzi mužskou a ženskou populáciou. Avšak névy sú viac detekované v kaukazskej populácií 

a vyskytujú sa taktiež u ľudí s familiárnym dysplastickým névovým syndrómom – FAM-M 

(výskyt atypických materských znamienok a melanómov). Tento syndróm je podmienený 

autozomálne dominantou dedičnosťou a charakterizovaný výskytom početných kožných 

dysplastických névov a zvýšenou incidenciou kožných a okulárnych melanómov. Títo 

pacienti sú pravidelne sledovaní dermatológmi. Čo sa týka histológie, spojovkový névus 

podlieha evolučným zmenám takisto ako kožný névus. V inicálnom štádiu sa névové bunky 

nachádzajú v bazálnej vrstve (epithelial nevus). Neskôr sa objavujú v oblasti medzi epitelom a 

strómou (junctional nevus). Névus môže penetrovať aj do strómy - zmiešaný névus. 

Presunom na epiteliálne bunky môžu vznikať pseudocysty – subepitelový névus. 

 Diagnózu môžeme zistiť pomocou biomikroskopie. Táto však nedokáže rozlíšiť névy 

od melanómov. Pri diferenciálnej diagnostike spojovkových nádorov môže byť prínosná 

konfokálna in vivo mikroskopia, ktorá zobrazuje hyperreflektívne bunky, ale toto zariadenie 

je veľmi drahé. Pre lézie bez klinickej diagnózy môžeme použiť imunohistochemické 

markery, hoci špecifický antigén HMB-45 môže ukázať pozitívnu reakciu rovnako pre névus 

aj melanóm. Iné imunohistochemické markery ako MSCP (melanomatický chondroitín sulfát 

proteoglykán) a PRAME (preferenčný antigén melanómu) sú v štádiu skúmania. Jednoznačné 

rozlíšenie typu spojovkového nádoru nám zabezpečí histopatológia. Neinvazívnou metódou, 

ktorá pomôže rozlíšiť benígne nádory od malígnych je cytológia.   

 

 
Obr. 20 Névus bez dysplázií (foto - autor) 
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 Diferenciálna diagnóza zahŕňa ostatné spojovkové melanotické lézie ako PAM, 

skvamózny karcinóm a spojovkový melanóm. Amelanotický spojovkový névus môže 

imitovať lymfóm, papilóm, skvamózny karcinóm a amelanotický melanóm. Všetky zmienené 

lézie neobsahujú cysty. Jediný sporný útvar, ktorý môže obsahovať cysty je lymfangióm. 

Môže sa podobať difúznemu amelanotickému névu (obr. 20, 21). 

 

 
Obr. 21 Névus paralimbálne s prívodnou cievou (foto - autor) 
 

5.4 Primárna získaná melanóza 

 

 Primárna získaná melanóza (Primary acquired melanosis - PAM) je stav, ktorý môže 

viesť k vzniku spojovkového melanómu. Objavuje sa okolo 40-50 roku života a vyššia 

incidencia je u kaukazskej populácie (vyskytuje sa u 92,5 % afroameričanov, 28 % hispáncov 

a 35,7 % ázijcov), u ľudí vystavujúcich sa často slnečnému žiareniu, pri FAM-M syndróme a 

neurofibromatóze. Táto melanóza je unilaterálna, hnedej až zlatohnedej farby, škvrnitá a 

multifokálna s nepravidelným okrajom. Lézie sa môžu objaviť v rôznych častiach spojovky a 

zasiahnutá býva aj rohovka. Malé lézie typu PAM sa v populácií bežne vyskytujú, pozornosť 

treba venovať útvarom väčším ako 5 mm, keď sú súčasne rozšírené prívodné cievy, pri zásahu 

fornixu a tarzálnej spojovky a pri postihnutí rohovky. 

 PAM môžeme deliť na PAM s atypiou a bez atypie. Na rozdiel od rasovej melanózy, 

PAM sa vyskytuje prevažne u osôb s bledším typom pokožky. PAM s atypiou nesie 50% 

riziko prechodu do malignity, zatiaľ čo PAM bez atypie má nízky potenciál, alebo žiadne 

riziko vzniku malignity a vyskytuje sa prevažne u mladých ľudí. 

Histológia: PAM bez atypie je histologické pomenovanie označujúce zvyšujúcu sa 

pigmentáciu epitelu s hyperpláziou bazálnych melanocytov a s chýbaním cytologickej atypie. 

Na histologickom reze môžeme vidieť zhluky melanocytov v bazálnej vrstve epitelu. Tieto sú 

zle súdržné, ale obmedzené len na epitel. V substantia propria ležia príležitostné 
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pigmentované makrofágy. PAM s atypiou označuje atypické melanocyty, ktoré môžu zahŕňať 

alebo nahrádzať epitel vretenovitými a epiteloidnými bunkami. Možno tu vidieť rozsiahlu 

pigmentovú léziu spojovky s individuálnymi melanocytmi infiltrujúcimi epitel. Hoci je to 

ťažké vysvetliť, melanocyty sú často obklopené prázdnym priestorom. 

Pri PAM s podozrením na melanóm je indikovaná spojovková biopsia a histopatologická 

analýza pre potrebu zistenia či sa jedná o melanózu s atypiou alebo bez atypie, pretože 

klinický obraz je u oboch identický (obr. 22, 23). 

 

 
Obr. 22 PAM s dyspláziami pred liečbou (foto - autor) 
 

 
Obr. 23 PAM - stav po liečbe – excízia + MMC (foto - autor) 
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5.5 Malígny melanóm 

 

 Spojovkový melanóm je pomerne zriedkavý stav, ktorý sa vyskytuje rovnako často 

ako choroidálny melanóm a asi 500 krát menej často ako kožný melanóm. Jeho incidencia je 

0,2 až 0,8 na milión obyvateľov čo sa týka kaukazskej rasy. Spojovkový melanóm je 

potenciálne smrteľná neoplázia s úrovňou prežívania u 30 % pacientov 10 rokov. Vyskytuje 

sa prevažne v perilimbálnej interpalpebrálnej bulbárnej spojovke. Nádor lokalizovaný v 

palpebrálnej spojovke, fornixe, karunkule, v plica semilunaris, alebo na okraji mihalnice má 

horšiu prognózu pre prežitie. Spojovkový melanóm nemá žiadnu sexuálnu predilekciu a 

objavuje sa prevažne v strednom veku a u seniorov. Iba vo výnimočných prípadoch bol 

diagnostikovaný u detí. Toto ochorenie sa vyskytuje hlavne v bielej populácií, ale zmienky o 

výskyte sa objavili aj u čiernej rasy a taktiež u iných ďaľších rás. Posledné štúdie preukázali, 

že tak isto ako stúpa výskyt kožného melanómu, stúpa i incidencia spojovkového melanómu. 

 Podobne ako kožné melanómy, konjunktiválne melanómy sú malígne nádory 

vznikajúce proliferáciou melanocytov, ktoré majú neurálny pôvod. Ako vyplýva z anatómie 

spojovky, v substancia propria sa nachádzajú krvné a lymfatické cievy. Toto miesto je 

potenciálnym rizikom vzniku lokálnych i systémových metastáz. Predisponujúce benígne 

spojovkové nádory sú zložené z rôzneho typu névov a melanóz, ktoré majú znovu predilekčné 

miesto výskytu v perilimbálnej bulbárnej spojovke. Terminológia melanózy je kontroverzná, 

hlavne keď ide o unilaterálnu a získanú melanózu. Táto lézia môže byť prekurzorom 

invazívneho malígneho melanómu. Niektorí autori nazývajú túto melanózu ako 

prekancerózna melanóza. Táto bola v minulosti liečená veľmi agresívne a to exenteráciou 

(chirurgická excízia orbitálnych častí, zahŕňajúca aj oči a mihalnice). Ostatné sú nazývané 

benígne získané melanózy. Táto terminológia však mala podiel na tom, že stavy s 

potenciálnym malígnym rizikom mohli byť prehliadané. Pretože tieto lézie majú veľmi 

variabilný histologický nález, SZO navrhla termín primárna získaná melanóza - PAM s 

atypiou, alebo bez atypie. 

 Z uvedeného vyplýva, že spojovkový melanóm sa môže vyskytovať v akejkoľvek 

oblasti spojovky, ale hlavne sa objavuje v perilimbálnej bulbárnej spojovke. Vznikať môže na 

základe troch klinických stavov a to v spojení s névom, de novo, alebo pri PAM s atypiou. 

Toto sa stanovuje na základe histopatologického nálezu. V niektorých prípadoch sa nádor 

vyskytuje v spojení s benígne vyzerajúcim névom. V minulosti sa objavilo viacero prípadov 

variabilne pigmentovaných, relatívne stacionárnych lézií, ktoré neskôr prekonali zmenu vo 
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veľkosti, tvare, farbe a transformovali sa na malígny melanóm. Avšak väčšina spojovkových 

névov neprogreduje do malígneho melanómu. 

 Spojovkový melanóm vzniká de novo bez predchádzajúcich lézií u 12 % pacientov. 

Približne 75 % neoplázií vzniká v oblasti PAM s atypiou. Avšak podobný klinický obraz 

(zahustenie buniek), môže vyvolávať aj zápalová reakcia. Dokonca niektoré melanómy 

asociované s PAM sa môžu histologicky prejavovať ako benígny névus. Ak sa PAM vyskytne 

bilaterálne, je tento stav zvyčajne zapríčinený histologicky benígnou rasovou pigmentáciou 

(rasová melanóza), ktorá sa zvyčajne vyskytuje v prvej dekáde života. Menej často môže byť 

asociovaná so systémovými podmienkami ako Addisonova choroba. Unilaterálne získana 

PAM predstavuje proliferáciu atypických melanocytov (histologický ekvivalent atypickej 

melanocytovej hyperplázie alebo melanoma in situ v dermatopatológií). Z tohto typu sa môže 

vyvinúť invazívny malígny melanóm. 

 Zatiaľ čo PAM bez atypie neprogreduje do malígneho melanómu, takmer 50 % 

prípadov PAM s atypiou sa končí vznikom invazívneho malígneho melanómu, ktorý môže 

byť multifokálny. Čas od zistenia diagnózy PAM s atypiou do vzniku invazívneho malígneho 

melanómu je približne 2,5 roka. PAM s atypiou sa objavuje v strednom veku a u starších 

osôb, zatiaľ čo neškodné spojovkové névy sa vyskytujú takmer výlučne v detstve. Aby sme sa 

vedeli rozhodnúť, ktoré vzorky lézií odoberieme pri biopsii, musíme zohľadniť faktory ako 

minulý klinický nález, terajší klinický nález a evidencia rastu lézie. 

 Až 36 % jedincov bielej populácie je nositeľom určitého stupňa PAM, ktorý vykazuje 

pomalý rast hlavne vo vzťahu k puberte, alebo tehotenstvu. Väčšina lekárov zaoberajúcich sa 

očnou onkológiou sa zasadzuje o to, aby sa v rámci nebezpečnosti vykonávala biopsia 

všetkých PAM lézií, aj tých, ktoré nevykazujú žiadne známky rastu. Veľa spojovkových 

melanómov vznikajúcich de novo, alebo v spojení s névom nie sú pigmentované, na rozdiel 

od prípadov PAM, ktoré majú značne uniformnú tmavo hnedú pigmentáciu. Avšak PAM sine 

pigmento je pomenovaná práve pre nepigmentované oblasti spojovky zahŕňajúce atypické 

melanocytové bunky. Tieto bunky môžu byť situované pomedzi viac pigmentované oblasti, 

alebo susedia s invazívnym melanómom. 

 Keď sa PAM s atypiou prezentuje do oblasti limbu, často býva zasiahnutá aj rohovka. 

Zdá sa, že Bowmanova membrána v mnohých prípadoch poskytuje bariéru pred inváziou do 

subepiteliálnej oblasti, ale rast do tejto oblasti sa aj tak môže vyskytnúť. V ojedinelých 

prípadoch sa spojovkový melanóm môže šíriť do očnej gule a orbity (obr. 24, 25, 26).  
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Obr. 24 Malígny melanóm vyrastajúci z bulbárnej spojovky (foto – autor) 
 

 
Obr. 25 Malígny melanóm vyrastajúci z bulbárnej spojovky prolabujúci cez mihalnicovú štrbinu (foto – 

autor) 
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Obr. 26 Malígny melanóm - po nadvihnutí nádoru prstom je očná guľa bez infiltrácie vnútroočných 

štruktúr (foto – autor) 
 

 Regionálne metastázy sa vo väčšine prípadov vyskytujú najskôr v lymfatických 

uzlinách (45 – 60 % pacientov s regionálnymi metastázami). Vyskytujú sa prevažne v 

submandibulárnej a preaurikulárnej oblasti. Systémové metastázy sa taktiež môžu vyskytnúť. 

Ide hlavne o metastázy do pečene, mozgu, pľúc, kože, kostí a do gastrointestinálneho traktu. 

Lymfatické cievy môžu byť taktiež zasiahnuté v orbite, hlavne v glandula lacrimalis a v dura 

mater optického nervu. 

Pri histopatologickom vyšetrení musí byť narábanie so vzorkou získanou chirurgickou 

resekciou veľmi opatrné. Histopatologická diagnóza malígneho melanómu spojovky vyžaduje 

rozpoznanie atypických melanocytov. Tieto môžu byť rôzne – od očividných po extrémne 

nepatrné. V prípadoch keď sa diagnózu nedarí určiť, môžeme ju pomenovať ako neurčitú. Ak 

sa v epiteliálnych bunkách nájdu pleomorfné jadrá, prominujúce jadrá, atypické mitózy alebo 

zmenená cytoplazma, v tom prípade je diagnóza zrejmá. 

 Diagnóza invazívneho malígneho melanómu je potvrdená ak do substantia propria 

spojovky nastane invázia atypických nádorových buniek a hlavne ak sa zistí úbytok zrelosti, 

ktorý sa prejavuje najmä v superficiálnych guľatých bunkách a hlbšie situovaných 

vretenovitých bunkách. Hrúbka nádoru, ktorá sa stanovuje meraním od epiteliálneho povrchu 

po najhlbší úsek neoplazmy v substantia propria, je veľmi dôležitá pre stanovenie prognózy 

ochorenia. V prípade, keď je diagnóza aj po výsledkoch histopatológie neistá, môžeme použiť 

metódu histochemického farbenia. 
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TNM klasifikácia - malígny melanóm spojovky (ICD-0, C69.0) 

 

• TX - neprítomnosť primárneho tumoru 

• T0 - bez známok primárneho tumoru 

• T1 - tumor(y) bulbárnej spojovky rozsahu do veľkosti jedného kvadrantu 

• T2 - tumor(y) bulbárnej spojovky rozsahu viac ako jeden kvadrant 

• T3 - tumor fornixu alebo tarzálnej spojovky, alebo karunkuly 

• T4 - tumor prerastajúci do mihalníc, rohovky a/alebo do orbity 

 

pT – kategórie: 

  pTX - neprítomnosť primárneho tumoru 

  pT0 - bez známok primárneho tumoru 

  pT1 - tumor(y) bulbárnej spojovky rozsahu do jedného kvadrantu a menej ako 2 mm hrúbky 

  pT2 - tumor(y) bulbárnej spojovky rozsahu viac ako jeden kvadrant a menej ako 2 mm 

hrúbky 

  pT3 - tumor fornixu alebo tarzálnej spojovky a/alebo fornixu viac ako 2 mm hrúbky 

  pT4 - tumor prerastajúci do mihalníc, rohovky a/alebo do orbity 

 

Podrobná TNM klasifikácia - malígny melanóm spojovky 

 

T – kategórie 

  TX: primárny tumor neprítomný 

  T0: bez známok primárneho tumoru 

  Tis: melanóm obmedzený na spojovkový epitel – carcinoma in situ 

  T1: malígny melanóm bulbárnej spojovky 

   T1a: v rozsahu jedného kvadrantu alebo menej 

 pT1a: melanóm bulbárnej spojovky hrúbky menej ako 0,5 mm s inváziou substantia 

propria 

   T1b: v rozsahu väčšom ako 1 kvadrant alebo menšom ako 2 kvadranty 

 pT1b: melanóm bulbárnej spojovky hrúbky väčšej ako 0,5 mm , ale menej alebo rovnej 1,5 

mm hrúbky s inváziou substantia propria 

   T1c: v rozsahu väčšom ako 2 kvadranty, ale menšom ako 3 kvadranty 

 pT1c: melanóm bulbárnej spojovky hrúbky väčšej ako 1,5 mm s inváziou substantia 

propria 
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   T1d: v rozsahu väčšom ako 3 kvadranty 

  T2: malígny melanóm spojovky fornixu, karunkuly alebo palpebrálnej spojovky 

   T2a: tumor nepostihuje karunkulu a je v rozsahu jedného kvadrantu a menej 

 pT2a: melanóm palpebrálnej spojovky, fornixu alebo karunkuly hrúbky menej ako 0.5 mm 

s inváziou substantia propria 

   T2b: tumor nespostihuje karunkulu a je v rozsahu väčšom ako 1 kvadrant 

 pT2b: melanóm hrúbky viac ako 0,5 , ale menej ako 1.5 mm s inváziou substantia propria 

   T2c: každý tumor karunkuly v rozsahu jedného kvadrantu a menej 

 pT2c: melanóm palpebrálnej spojovky, fornixu, karunkuly hrúbky viac ako s inváziou 

substantia propria 

   T2d: každý tumor karunkuly v rozsahu väčšom ako 1 kvadrant 

  T3: každý malígny melanóm spojovky s lokálnou inváziou 

 pT3: melanóm invadujúci do očného bulbu, mihalníc, nazolakrimálneho systému, 

prínosových dutín alebo orbity 

   T3a: melanóm s inváziou očného bulbu, mihalníc, nazolakrimálneho systému, prínosových 

dutín alebo orbity 

   T3b: melanóm s inváziou mihalníc 

   T3c: melanóm s inváziou orbity 

   T3d: melanóm s inváziou prínosových dutín 

  T4: tumor s inváziou do centrálneho nervového systému 

 pT4: melanóm s inváziou do centrálneho nervového systému 

 

N – kategórie 

  NX: bez postihnutia regionálnych lymfatických uzlín 

   N0a: neprítomne metastázy do regionálnych lymfatických uzlín – pri biopsii 

   N0b: neprítomne metastázy do regionálnych lymfatických uzlín – biopsia nebola vykonaná 

  N1: metastázy regionálnych lymfatických uzlín 

   N1a: mikrometastázy 

   N1b: makrometastázy 

 

M - kategórie 

  M0: bez vzdialených metastáz 

  M1: vzdialené metastázy 
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 V rámci diferenciálnej diagnózy melanómu sa najčastejšie sa stretávame so 

spojovkovými névami, ktoré vykazujú známky rastu a majú atypické črty. V takomto prípade 

je indikovaná biopsia. Ďalším dôležitým diagnostickým znakom je prítomnosť cýst, ktoré sa 

vyskytujú hlavne pri náleze spojovkového névu, nie malígneho melanómu. Inou léziou, ktorá 

môže simulovať malígny melanóm je extraokulárny výskyt uveálneho malígneho melanómu, 

ďalej metastázy malígneho melanómu (najčastejšie kožného malígneho melanómu), 

melanosis oculi, okulodermálna melanocytóza (nevus Ota), sklerálnouveálny stafylóm, 

amyloidóza, pigmentové epiteliálne nádory ako papilóm a skvamózno bunkový karcinóm, 

morbus Gaucher. Melanosis oculi a okulodermálna melanocytóza môžu byť klinicky odlíšené 

od PAM prítomnosťou od narodenia, unilateralitou a subkonjuktiválnymi alebo 

episklerálnymi sivými a modrými oblasťami na rozdiel od tmavohnedých oblastí prítomných 

pri PAM. 

 Liečba invazívneho malígneho melanómu spojovky je ako u iných malígnych nádorov 

totálna chirurgická excízia (obr. 27, 28, 29).  

 

 
Obr. 27 Malígny melanóm - vretenobunkový typ B (foto - autor) 
 

 
Obr. 28 Recidíva malígneho melanómu (foto - autor) 
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Obr. 29 Pacient s malígnym melanómom spojovky pred liečbou (vľavo) a stav po liečbe (vpravo), (foto - 

autor) 
 

 V minulosti bývalo zvykom vykonávať orbitálnu exenteráciu, tento spôsob bol 

rozšírený do roku 1980. Veľa pacientov a lekárov sa však vyhýba tejto radikálnej terapii kvôli 

rozsiahkym mutilijúcim následkom a z kozmetických dôvodov. Avšak v niektorých prípadoch 

(hlboké, invazívne multifokálne nádory) je orbitálna exenterácia jediným spôsobom ako 

pacienta zachrániť, čo však aj po tejto liečbe nie je vôbec zaručené. Ďalšou terapiou pri 

invazívnom melanóme je rádioterapia. V minulosti preferovaná kryoterapia sa aplikovala u 

pacientov s multifokálnou neopláziou s cieľom zníženia rizika návratu nádorovej lézie po 

chirurgickej excízii. Kryoterapia je aplikovaná na okraje alebo na bázu miest kde bola 

vykonaná excízia. Tento typ terapie sa v súčasnosti nepoužíva. Pretože je veľké riziko 

recidívy nádorov v oblasti limbu pri PAM s atypiou, zasiahnutá rohovka je liečená pomocou 

chemickej aplikácie absolútneho alkoholu v oblasti Bowmanovej vrstvy za účelom 

devitalizácie zvyšku atypických melanocytov. 

 Keď sa klinicky preukáže hlboké postihnutie rohovky, indikovaná je lamelárna 

keratektómia s excíziou susednej limbálnej a konjuktiválnej neoplázie. Po opakovanom 

výskyte tohto zriedkavého nádoru sú pacienti odoslaní do špecializovaných centier, ktoré sa 

zaoberajú očnou onkológiou kvôli minimalizovaniu incidencie návratnosti nádoru. Táto 

incidencia sa blíži k 62 %. Využíva sa aj terapia s použitím CO2 laserom namiesto použitia 

kryoterapie. Niektoré centrá využívajú rádioterapiu v podobe brachyterapie s využitím jódu, 

stroncia, ruthenia, alebo prostredníctvom protónových žiaričov. Pri PAM s atypiou sa na 

eradikáciu atypických melanocytov využíva MMC. Odporúčaná je teda kombinácia 

chirurgickej excízie, kryoterapie, aplikácie absolútneho alkoholu (v prípade zasiahnutia 

rohovky) a postoperačná aplikácia MMC pri veľmi invazívnych nádoroch. 

 Odobratie regionálnych lymfatických uzlín je indikované z dôvodu prítomnosti 

mikrometastáz. Ak je prítomná diagnóza neoplastického šírenia do regionálnych lymfatických 

uzlín, je indikovaná resekcia všetkých lymfatických uzlín v ipsilaterálnej časti hlavy a krku. 
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Ak sa zistí systémová diseminácia mestastáz, návrh liečby sa presúva na onkológov, ktorí 

môžu navrhnúť chemoterapiu, prípadne biochemoterapiu zvyčajne ale s veľmi zlou 

prognózou prežitia pre pacienta. Po úspešnej liečbe sú odporúčané pravidelne polročné 

prehliadky zahŕňajúce kompletnú klinickú prehliadku, magnetickú rezonanciu alebo 

tomografiu mozgu, hrudníka, brucha a panvy. Ďalej laboratórne testy a z tých hlavne 

pečeňové testy. Pacienti s nádorom oka (teda aj s melanómom spojovky) majú väčšiu 

pravdepodobnosť rozvinutia kožného melanómu, preto by mali byť preventívne kontrolovaní 

aj dermatológom. 

 Mortalita sa pohybuje okolo 30 % a má tendenciu stúpať. Faktory ovplyvňujúce 

prognózu sú klinické znaky nádoru s veľkosťou a lokalizáciou lézie – tieto sú najdôležitejšie. 

Pacienti s multifokálnym nádorom, zasiahnutím orbity, recidívou ochorenia, postihnutia 

karukuly, plica semilunaris, okrajov mihalnice a palpebrálnej spojovky či fornixu majú horšiu 

prognózu prežitia (obr. 30).  

 

 
Obr. 30 Obrovský malígny melanóm infiltrujúci očnicu a prolabujúci na prednú časť tváre (foto – autor) 
 

 Mortalita je približne rovnaká u pacientov so spojovkovým melanómom, či už ide o 

asociáciu s PAM s atypiou alebo nie. Nepriaznivé histopatologické nálezy súvisia s hrúbkou 

nádoru väčšou ako 0,8 mm. Zlú prognózu má taktiež melanóm s prítomnosťou pagetových 

buniek, melanóm in situ, PAM sine pigmento, lymfatická a vaskulárna invázia, prítomnosť 
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epiteloidných buniek a zvýšený počet mitóz. Pacienti s regionálnymi periokulárnymi 

metastázami majú taktiež zlú prognózu a je tu možnosť neskoršieho vývoja systémových 

metastáz, čo sa v týchto prípadoch stáva často. 

 

Zásady zistenia nádorového ochorenia v oblasti spojovky oka v skorých štádiách: 

■ každý pacient po štyridsiatom roku by mal byť vyšetrený oftalmológom a mal mať 

vyšetrené aj očné pozadie, 

■ ak sa vyskytuje farebná "škrvnu" na oku, ktorá tam nie je prítomná od narodenia, mení svoj 

tvar a farbu, určite treba ísť na vyšetrenie (podozrivé z malignity sú lokalizácie vo fornixe, 

na tarze, alebo rozšírenie lézie na rohovku), 

■ spozorované zmeny videnia, výpady v zornom poli 

■ príznaky, ako "červené",resp.opakovane zapálené oko neliečiť svojpomocne, ale zveriť 

liečbu do rúk oftalmológa a absolvovať všetky predpísané vyšetrenia. 

 

5.6 Metastázy, sekundárne nádory a pseudonádory 

 

Metastázy a sekundárne nádory 

 Metastázy karcinómov sú prevažne jednostranné rýchlo rastúce subepitelové masy 

malígnych buniek u pacientov s mimo očnou malignitou (karcinóm žalúdka, hrubého čreva, 

bronchogénny karcinóm). Metastatické nádory spojovky sú veľmi vzácne. 

 

Sekundárne nádory 

 Sú nádory spojovky vzniknuté šírením per continuitatem. Väčšinou sú následkom 

šírenia intrabulbárneho melanómu a retinoblastómu u detí. 

 

Pseudonádory 

 Pseudonádory nazývané aj nepravé nádory, sa javia ako nádoroformné ložiská, 

ktorých však histopatologická štruktúra nezodpovedá malígnemu procesu. Patria sem 

zápalové lézie (hordeolum – chalazeón), hyperplastické procesy (pseudolymfóm) alebo 

akumulácia patologických látok (amyloidu). Klinický význam pseudonádorov je hlavne 

diferenciálne diagnostický. 

 

  



 48

6 LIEČBA 

 

 V zásade platí, že benígne lézie nevyžadujú viac než korektnú klinickú diagnózu a 

pravidelné sledovanie. Väčšina névov vyskytujúcich sa u pacientov vo veku menej ako 40 

rokov vyžaduje intervenciu iba z kozmetických dôvodov. To isté platí pri opakovaných 

zápalových procesoch, pretože melanóm je veľmi zriedkavý u mladých ľudí. Iba v prípade 

rastu, zmien farby alebo morfológie by mali byť odstránené za účelom vylúčenia malígnej 

transformácie. 

 Liečebný postup pri PAM závisí od veľkosti lézie. Ak lézia tvorí menej ako jednu 

štvrtinu povrchu spojovky, prichádza do úvahy kompletné odstránenie. Pokiaľ je však lézia 

rozsiahla, zhrubnuté oblasti by mali byť odstránené (suspektné z malígnej premeny) a 

vykonať biopsiu zostávajúcich oblastí za účelom určenia rizika transformácie v malígny 

melanóm ako aj zdanlivo nepostihnutých oblastí (z dôvodu možnej prítomnosti PAM bez 

pigmentácie). Ak sa nepodarí kompletné odstránenie oblastí s atypiami, alebo sa objaví 

recidíva môžeme zahájiť podpornú terapiu – kryoterapia alebo adjuvantná terapia s MMC. 

 V nadväznosti na primárnu terapiu je potrebné pacienta pravidelne sledovať. V 

prípade zistenej invázie do miestnych lymfatických uzlín (preaurikulárnych/ 

cervikálnych/submentálnych) je indikovaná ich extirpácia. 

 

Všeobecné zásady v liečbe malígnych nádorov spojovky: 

■ kompletná deštrukcia alebo extirpácia nádoru chirurgickým zákrokom alebo adjuvantnou 

terapiou, ak je indikovaná (chemoterapia, rádioterapia, kryoterapia). 

■ stanovenie presnej histopatologickej diagnózy, lebo na základe klinického vyšetrenia je 

veľmi ťažké odlíšiť benígnu léziu, prekancerózu a malígnu léziu. Určenie správnej 

diagnózy je predpokladom úspešnej liečby. 

■ minimalizovať riziko recidívy. 

 Na dosiahnutie vyššie uvedeného musíme pred začatím liečby zaujať precízny 

klinický prístup k diagnóze: či je lézia ohraničená alebo difúzna, unilaterálna alebo 

bilaterálna, suspektná z prekancerózy alebo malignity. Je potrebné zhodnotiť inváziu lézie –

intraokulárna a/alebo intraorbitálna, vrátane vyšetrenia regionálnych lymfatických uzlín a pri 

systémovom postihnutí detekovať metastázy. Vo všeobecnosti pri ohraničených nádoroch, 

nádoroch limbu, bulbárnej spojovky kompletná extirpácia nasledovaná biopsiou s minimálnou 

manipuláciu a resekciou okrajov v rozsahu 4 – 6 mm by mohla byť dostačujúca. Kryoterapia 
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a kontrolovaná resekcia okrajov s intraoperačnou biopsiou znižujú rekurenciu v prípade 

prekanceróznych aj malígnych lézií. 

 Pri difúznych a invazívnych nádoroch, kde nie je možná kompletná resekcia, sa 

snažíme o čo najrozsiahlejšiu excíziu a taktiež o presnú histopatologickú diagnózu. Po 

rozsiahlych resekciách môže nasledovať autológna transplantácia štepu zo spojovkovej alebo 

bukálnej sliznice. Adjuvantná terapia reziduálneho nádoru zahŕňa chemoterapiu (MMC, 5-

FU, interferón) a rádioterapiu. V prípade intraokulárnej invázie je indikovaná enukleácia. Ak 

je prítomná invázia do prednej časti orbity musí byť vykonaná predná exenterácia. 

 

6.1 Chirurgické techniky 

 

6.1.1 „No-touch“ chirurgická excízia 

 

 Väčšina primárnych malígnych nádorov spojovky vzniká v interpalpebrálnej štrbine v 

blízkosti limbu. Chirurgická technika pre limbálne nádory je odlišná ako pre nádory fornixu. 

Nádory limbu majú sklon invadovať cez korneálny epitel a skléru do prednej komory a tiež 

cez mäkké tkanivá do orbity. Keďže bunky z týchto nekompaktných nádorov sa môžu ľahko 

dostať do okolitých tkanív, obligátnym postupom je „no-touch“ chirurgická technika. Navyše, 

operácie by mali byť vykonávané za použitia mikroskopu a operačné pole by malo byť suché, 

takže bunky zostanú adherované na resekované tkanivo. Mali by sme sa vyhnúť zmáčaniu 

operačného poľa roztokmi, pokiaľ nie je nádor úplne odstránený, aby sa minimalizoval rozsev 

buniek. 

 Chirurgické postupy zahŕňajú excíziu spojovky s voľnými okrajmi 4 – 6 mm, pri 

ktorej nedochádza k priamemu styku s nádorom, parciálnu sklerektómiu pri invázii skléry a 

alkoholovú epiteliektómiu rohovky, ak je postihnutá. Bowmannova vrstva by mala zostať 

neporušená, pretože jej odstránenie by mohlo facilitovať intraokulárnu penetráciu. 

 Za použitia retrobulbárnej anestézie a operačného mikroskopu, je najskôr odstránený 

rohovkový epitel a potom spojovka, aby sa tkanivo odstránilo vcelku, v jednej vzorke. Na 

celý povrch korneálnej zložky sa jemne aplikuje absolútny alkohol. To spôsobí devitalizáciu 

epiteliálnych buniek, ktorá následne umožní ľahšie uvoľnenie nádorových buniek od 

Bowmanovej vrstvy. Beaverov nôž sa používa na mikroskopické označenie malignity v 

rozsahu epitelu rohovky pomocou jemnej incízie epitelu alebo techniky epitheliorhexie 2 mm 

od korneálnej zložky. Beaverovým nôžom sa potom jemne odstráni postihnutý epitel rohovky 

smerom od centra rohovky k limbu do zvitku na limbe. Nasleduje cirkulárny rez alebo rez v 
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tvare päťuholníka smerom od limbu, 4 – 6 mm od okrajov nádoru. Rez sa vykonáva cez 

fasciu Tenoni, až sa exponuje skléra, aby sme získali fasciu Tenoni a spojovku na biopsiu v 

plnej hrúbke. Kauterizácia sa aplikuje na potlačenie krvácania. Druhý rez je potom vedený 

cez sulcus sclerae približne 0,2 mm do hĺbky a 2,0 mm od tkaniva spojovky vonkajším 

smerom. Oblasť vyznačená skleránou ryhou sa odstráni plochou disekciou hrúbky 0,2 mm v 

rozsahu skléry v snahe odstrániť povrchovú lamelu skléry, nad ňou ležiacu fasciu Tenoni, 

spojovku s nádorom a zvinutý korneálny epitel. Týmto spôsobom sa celý nádor s voľnými 

okrajmi odstráni vcelku bez dotyku samotného nádoru. Vzorka sa potom histopatologicky 

posudzuje. Pre následné kroky sú použité nástroje nahradzované čistými sterilnými nástrojmi, 

aby sa zabránilo kontaminácii zdravého tkaniva (obr. 31, 32). 

 

 
Obr. 31 Chirurgická excízia nádoru spojovky pomocou „no-touch“ techniky; A: epiteliektómia 

infiltrovanej časti rohovky absolútnym alkoholom; B: zvinutie epitelu rohovky Beaverovým 
nožom; C: incízia spojovky cca 4 mm od vonkajšieho okraja tumoru, použitie Beaverovho noža 
na vytvorenie tenkej lamely skléry bez tumoru; D: zhubný nádor spojovky je odstránený, vrátane 
skléry a limbálneho epitelu rohovky; E: kryoterapia je aplikovaná na spojovku v mieste resekcie; 
F: uzavretie spojovky vstrebateľnými stehmi (podľa Shields, 2004) 
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Obr. 32 Pacient s displastickým névom spojovky prerastajúcim cez limbus pred operáciou (vľavo) a po 

operácii (vpravo), (foto – autor) 
 

 Po excízii môže byť na okraje zostávajúcej spojovky oddialenej od skléry aplikovaná 

kryoterapia. Primárne uzavretie spojovky prichádza do úvahy pri malých léziách a je menej 

finančne náročné. Avšak excízie väčšiny lézií zanechávajú signifikantný defekt z dôvodu 

potreby širokých okrajov excízie. V tomto prípade je indikovaná transplantácia spojovkovej 

alebo amniovej membrány. 

 Možné komplikácie po operácii sú symblepharon, nehojace sa defekty epitelu, 

hyphema, deficit limbálnych kmeňových buniek, infekcie a diplopia. Preto je pooperačnom 

období pacient liečený antibiotikami a kortikosteroidmi po dobu 6 týždňov a následne v 3- až 

6-mesačných intervaloch. Navyše na zabránenie adhézií môžeme inzertovať na niekoľko 

týždňov tzv. „symblepharon ring“. 

 

6.1.2 Transplantácia amniovej membrány a štepov sliznice 

 

 Transplantáciu amniovej membrány prvýkrát uskutočnil Kim and Tseng pri 

rekonštrukcii povrchu rohovky u králičieho modelu s totálnou deficienciou limbálnych 

buniek. Súčasnými indikáciami na transplantáciu sú lézie spojovky (pterýgium, nádory), 

perzistujúce defekty epitelu, jazvovité procesy oka (symblepharon, skleromalácia) a 

rekonštrukcie rohovky. 

 Amniová membrána je zložená z bazálnej membrány a avaskulárnej strómy. Bazálna 

membrána uľahčuje migráciu epiteliálnych buniek, podporuje ich adhéziu a diferenciáciu. 

Keďže predstavuje substanciu bez akýchkoľvek buniek, nie je tu riziko rejekcie. 

 Oko príjemcu sa na transplantáciu pripravuje rovnako ako na iné rekonštrukčné 

procedúry očného povrchu, ako je peritómia, superficiálna keratektómia a excízia 
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perilimbálnej spojovky. Tkanivo sa po dodaní rozmrazuje cca 20 minút. Jemný, priehľadný 

materiál sa opatrne odstraňuje z povrchu nosiča, je umiestnený bazálnou membránou smerom 

nahor a všitý na miesto vstrebateľnými stehmi. Po každom transplantačnom výkone sa 

lokálne aplikuje antibiotická a steroidná liečba. Je dôležité, aby chirurg na umiestnenie štepu 

použil čisté sterilné nástroje na zabránenie prenosu nádorových buniek do nepostihnutých 

oblastí (obr. 33, 34). 

 

 
Obr 33 Príprava materiálu amniovej membrány pred naložením na defekt spojovky a rohovky vzniknutý 

prerastajúcim bazaocelulárnym karcinómom vnútorného kútika (foto - autor) 
 

 

 

Obr 34 Naloženie amniovej membrány na povrch očnej gule, sutura stehom (foto - autor) 
 

 Najvhodnejším miestom na odber slizničných štepov je spojovka fornixu 

ipsilaterálneho alebo kontraleterálneho oka, bukálna sliznica a vnútorná strana dolnej pery. V 

súčasnosti sa vo väčšine prípadov na nahradenie strateného tkaniva používa amniová 

membrána. 
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6.1.3 Keratoplastika 

 

 Transplantácia očnej rohovky patrí v súčasnosti medzi najúspešnejšie a najčastejšie 

vykonávané transplantácie. Názov „keratoplastika“ zaviedol Franz Reisinger, ktorý ako prvý 

nahradil ľudskú rohovku zvieracou začiatkom 19. storočia. Na vysokej úspešnosti tohoto 

druhu transplantácie sa podieľajú charakteristiky tkaniva rohovky, konkrétne jej avaskularita, 

nízky počet antigén prezentujúcich buniek a absencia lymfatickej drenáže.  

 Významnú úlohu zohráva aj ACAID fenomén (anterior chamber acquired 

immunodeviation), ktorý v prednej komore spôsobuje určitý stupeň inhibície celulárnej 

imunity.  

 

Rozlišujeme nasledovné indikačné skupiny: 

■ optická – cieľom je obnovenie tranparencie rohovky, 

■ tektonická – za účelom zachovania celistvosti bulbu pri hroziacej perforácii bulbu, 

■ terapeutická – pri ťažkých zápaloch nereagujúcich na konzervatívnu liečbu. 

 Pri riešení  defektov a postihnutí v oblasti rohovky nádorovým procesom z oblasti 

spojovky najčastejšie  sa využíva lamelárna keratoplastika, pri ktorej sa nahrádzajú iba určité 

vrstvy rohovkového tkaniva, nie rohovka v celej hrúbke s následnou transplantáciou. 

 

Predná lamelárna keratoplastika 

 ALK (Anterior Lamellar Keratoplasty) je typ keratoplastiky , pri ktorom je selektívne 

odstránená predná časť rohovky pri rôznych patologických zmenách spôsobujúcich ulcerácie, 

jazvenie alebo iné zmeny povrchu. Pri ALK sa používa špeciálny trepanačný nástroj s 

cirkulárnou čepeľou, ktorým sa prereže rohovka do požadovanej hĺbky. Následne je rohovka 

rozdelená na 2 tenké lamely (lamely tvoria približne 50% hrúbky rohovky). Povrchová, 

patologicky zmenená, lamela je odstránená a nahradená zdravou lamelou od darcu. 

Transplantát je prišitý pokračujúcim alebo jednotlivými stehmi. V niektorých prípadoch sa 

nemusí šiť vôbec. Transplantát je pripravovaný rovnakou technikou ako je odstraňovaná 

predná lamela u príjemcu. 

 ALK je v porovnaní s perforačnou keratoplastikou menej invazívna. Hojenie je 

rýchlejšie a operovaná rohovka je mechanicky odolnejšia. Riziko rejekcie transplantátu a 

pooperačný astigmatizmus je tiež nižší. Transplantát sa rýchlejšie prejasňuje z dôvodu 

neporušenej funkcie endotelu. 
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 Variantou ALK je DAKL (Deep Anterior Lamellar Keratoplasty), hlboká predná 

lamelárna keratoplastika). Využíva sa typicky pri keratokonuse alebo pri stavoch, kde 

patologický proces zasahuje hlboko do rohovky. Pri DALK tvorí povrchová lamela až 95% 

hrúbky pôvodnej rohovky. Neporušený ostáva iba endotel s Descemetovou membránou a 

tenkou vrstvou priľahlej strómy. 

 Technika preparácie je mierne modifikovaná oproti ALK. Začiatok je rovnaký ako pri 

ALK. Po odpreparovaní hornej lamely je do zbytku obnaženej strómy vstreknutá bublina 

vzduchu približne nad Descemetovu membránu (táto technika sa volá „big bubble“). Vzduch 

odseparuje zbytok strómy od najspodnejších vrstiev a umožní bezpečné dostrihanie týchto 

zvyškov nožničkami. Transplantát od donora je pripravený prostým strhnutím Descemetovej 

membrány a našitím k zvyšku rohovky príjemncu. 

 Najčastejšími pooperačnými komplikáciami sú rejekcia alebo infekcia. Napriek 

teoretickým výhodám lamelárnych keratoplastík sú často výsledky horšie ako pri použití 

štepov z celej hrúbky rohovky u perforačných keratoplastík. V súčasnosti sa už využívajú 

femtosekundové lasery, ktoré znižujú čas hojenia a vytvárajú presnejšie okraje pre implantát. 

Femtolaser vytvára rohovkový terč tak z darcovského tkaniva ako aj z tkaniva príjemcu. 

Pooperačné komplikácie po keratoplastike rozdeľujeme na včasné a neskoré. Medzi 

najčastejšie včasné komplikácie patrí prolaps dúhovky, predné synechie a primárne zlyhanie 

transplantátu. V neskoršom pooperačnom období sa môžu vyskytnúť mechanické 

komplikácie (uvoľnenie niektorého stehu alebo sutúry), infekcie, sekundárny glaukóm a 

refrakčné chyby. 

 

6.1.4 Modifikovaná enukleácia 

 

 Modifikovaná enukleácia je možnosťou liečby malígnych nádorov spojovky, ktoré 

prerastajú cez tkanivo limbu do bulbu so súčasným vznikom sekundárneho glaukómu. Táto 

situácia je pomerne vzácna, ale môže sprevádzať skvamocelulárny karcinóm (SCC) a 

melanóm spojovky. Počas enukleácie je nevyhnutné odstrániť involvovanú spojovku s bulbus 

oculi intaktne, aby sme sa vyhli rozsevu nádorových buniek. Hoci iniciálna peritómia by mala 

začať v oblasti limbu, keď sa nádor nachádza v blízkosti incízie, volíme posteriórny prístup z 

limbu s ohraničením nepostihnutého tkaniva v rozsahu min. 3 – 4 mm. Nádor najčastejšie 

adheruje k bulbu v mieste limbu. Príležitostne sa sutúra vedie cez okolité tkanivo do 

episkléry, aby nádor zostal fixovaný k očnej guli a nebol translokovaný počas následnej 

manipulácie. Zostávajúce kroky enukleácie sú opatrne vykonávané a bulbus s adherovaným 
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nádorom je odstránený po preťatí nervus opticus z nazálneho prístupu. Po tejto operácii často 

zostáva nedostatočné množstvo spojovky na uzavretie. V takomto prípade je potrebná 

transplantácia slizničného štepu alebo amniovej membrány pre adekvátne uzavretie a 

formovanie fornixov na protetickú náhradu. V niektorých prípadoch jednoduchý horizontálny 

rez cez fornix inferior od vnútorného očného kútika k vonkajšiemu môže postačovať. 

 

6.1.5 Exenterácia orbity 

 

 Exenterácia orbity je metódou voľby v liečbe primárnych malígnych nádorov 

spojovky, ktoré vykazujú kompletné postihnutie spojovky a infiltrujú tkanivá očnice. 

 

Exenterácia môže byť: 

� subtotálna – ide o odstránenie bulbus oculi a priľahlých tkanív, ale periorbita a celá 

mihalnica, alebo jej časť je zachovaná 

�  totálna – celý obsah orbity vrátane periorbitálnych tkanív je resekovaný (obr. 35, 36, 37, 

38), 

� radikálna – keď je obsah orbity resekovaný spolu s priľahlými mäkkými tkanivami, 

kostným tkanivom, paranazálnymi sínusmi alebo intrakraniálnymi štruktúrami  

 

 
Obr. 35 Pacient s vnútroočným malígnym melanómom prerastajúcim do očnice a infiltrujúcim bulbárnu 

spojovku – pred exenteráciou očnice (foto – autor) 
 



 

Obr. 36 Pacient po exenterácii očnice (foto 
 

Obr. 37 Pacient s malígnym melanómom spojovky (vľavo), o
z očnice (vpravo) – pozri CT n

 

Obr. 38 CT snímky - nádorové masy malígneho melanómu prolabujúce z ľavej očnice pôvodne 
vychádzajúce zo spojovky s rýchlym rastom v
LF UK) 

 

Pacient po exenterácii očnice (foto – autor) 

    
malígnym melanómom spojovky (vľavo), o dva roky neskôr nádorové masy prolabujúce 

CT na obr. 35 (foto – autor) 

    
nádorové masy malígneho melanómu prolabujúce z ľavej očnice pôvodne 

rýchlym rastom v priebehu dvoch rokov (archív Kliniky oftalmológie 
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ky neskôr nádorové masy prolabujúce 

 
nádorové masy malígneho melanómu prolabujúce z ľavej očnice pôvodne 

(archív Kliniky oftalmológie 
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Obr. 39 Stav po exenterácii očnice u pacienta (pozri obr. 34, 35) - v strope očnice recidíva malígneho 

melanómu (foto – autor) 
 

 Malígne nádory spojovky v štádiu T4 prerastajúce do očnice sa riešia exenteráciou; 

ide o zriedkavý, mutilujúci výkon. Najčastejšie sa indikuje pre malígny melanóm alebo 

karcinóm. Vzniknuté defekty tváre je možné kozmeticky prekryť epitézou (obr. 39, 40, 41). 

 

     
Obr 40 Skvamocelulárny karcinóm spojovky infiltrujúci rohovku, mihalnice aj očnicu pred exenteráciou 

(vľavo), tkanivo očnice odobraté počas exenterácie (vpravo), (foto – autor) 
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Obr. 41 Pacient po prehojení dutiny očnice pre skvamocelulárny karcinóm – pozri obr. 37 - po exenterácii 

bez naloženej epitézy (hore), s naloženou silikónovou epitézou na ráme okuliarov (dolu), (foto – 
autor) 

 

 Technika šetriaca mihalnicu je preferovaná, pretože pacienti majú menší kozmetický 

defekt a hojenie trvá 2 – 3 týždne. Táto forma exenterácie je vhodná konkrétne v prípade, ak 

nádor nepostihuje prednú lamelu mihalnice. Alternatívou exenterácie u inoperabilných stavov 

je externá rádioterapia prípadne brachyterapia. 

 Medzi komplikácie exenterácie patrí osteomyelitída, intrakraniálna infekcia, 

sinoorbitálne fistuly, dehiscencia alebo zlyhanie kožných štepov ako dôsledok porúch 

krvného zásobenia, hemorágie alebo infekcie. Po resekciách kostného tkaniva sa môže v 

postoperačnom období objaviť likvorea. 

 

6.2 Kryoterapia 

 

 Niektorí autori odporúčajú aplikáciu kryoterapie na okrajové časti excidovanej lézie. 

Pri veľmi rozsiahlom postihnutí môže byť aplikovaná na tie oblasti, ktoré nebolo možné 

chirurgicky odstrániť. Kryoterapia samotná môže priniesť benefit iba v skupine pacientov s 

recidivujúcim ochorením, pozitívnymi postoperačnými okrajmi a u pacientov s menším 

poškodením tarzálnej spojovky. 
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 Kryoterapia sa vykonáva v režime „a double freeze-slow thaw cycle“ pri nadvihnutej 

spojovke, aby sme sa vyhli styku so sklérou. Kryoterapia deštruuje nádorové bunky viacerými 

spôsobmi: 

■ rýchlou tvorbou intracelulárneho ľadu, ktorá je pre bunky letálna, 

■ ako sa ľad formuje mimo bunky, nastáva únik intracelulárnej vody, kolaps membrán a 

uvoľnenie proteínov a chemikálií, 

■ počas rozmrazovania sa veľké množstvo vody z topiaceho sa ľadu dostáva späť do buniek, 

čo pravdepodobne indukuje ruptúru membrány. 

 Po kryoterapii často pozorujeme v extracelulárnom priestore zrniečka melanínu. 

Vzhľadom ku tmavohnedému sfarbeniu týchto reziduálnych pigmentov ich nazývame 

„kávové granule“. Výhodou kryoterapie je odstránenie klinicky nedetekovateľných 

mikroskopických malígnych buniek a oddialenie alebo úplné zabránenie radikálnej 

chirurgickej intervencii a recidíve.  

 Medzi nežiadúce účinky patrí chemóza spojoviek, ktorá môže trvať viac ako týždeň a 

v prípade, že dôjde k náhodnému zmrazeniu bulbu aj katarakta, uveitída, ftíza bulbu a zmeny 

hrúbky rohovky a skléry. 

 

6.3 Rádioterapia 

 

 Na liečbu nádorov spojovky sa používajú dve formy rádioterapie: externá rádioterapia 

a brachyterapia. Externá rádioterapia v celkovej dávke 3000 – 4000 cGy sa používa na liečbu 

lymfómov a karcinómov spojovky s metastázami, ak sú příliš rozsiahle alebo difúzne. Možno 

predpokladať nežiadúce účinky ako xeroftalmia, abnormality epitelu, katarakta atď. Vyššia 

dávka 6000 – 8000 cGy môže byť použitá na liečbu viac rezistentného melanómu a 

skvamocelulárneho karcinómu. Všeobecne platí, že rádioterapia je vyhradená pre pacientov s 

difúznymi nádormi, ktoré sú neúplne resekovateľné a pri opakovaných recidívach. 

 

6.3.1 Brachyterapia 

 

 Brachyterapia predstavuje chirurgickú implantáciu rádioaktívneho materiálu ako 

zdroja ionizujúceho žiarenia do blízkosti nádoru. Podstata brachyterapie spočíva v presnom 

zavedení zdroja žiarenia priamo na miesto výskytu malígnych buniek, ktorý ich ožaruje z 

krátkej vzdialenosti, na rozdiel od externej rádioterapie, kde je zdroj mimo tela pacienta a 

ožaruje sa z väčšej vzdialenosti (asi 1 m).  
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 Používa sa ako samostatná liečba alebo spolu s inými liečebnými postupmi. Väčšinou 

sa kombinuje s externou rádioterapiou, čím sa ožaruje vyššou dávkou len malígne zmenené 

tkanivo, zatiaľ čo sa redukuje totálna expozícia zdravých tkanív v okolí nádorového ložiska. 

V porovnaní s externou rádioterapiou brachyterapia umožňuje pôsobenie vyššej dávky 

žiarenia na menšiu plochu za kratší čas. 

 Podľa úrovne intenzity žiarenia sa brachyterapia delí na: LDR (low-dose rate) – zdroj 

žiarenia emituje nízku intenzitu žiarenia menej ako 2,0 Gy za hodinu a HDR (high- dose rate) 

– dávka je vyššia ako 12,0 Gy za hodinu. 

Indikácie: 

■ ak potrebná dávka pri externej rádioterapii by mohla viesť k výraznému poškodeniu oka až 

k slepote v dôsledku radiačnej retinopatie, ulceróznej keratopatie a/alebo 

neovaskukulárneho glaukómu, 

■ ak sme pri recidívach dosiahli maximálnu dávku externej rádioterapie, 

■ ak pacient odmieta alebo je zdravotne nespôsobilý na exenteráciu orbity. 

 Pri rozhodovaní o voľbe optimálneho spôsobu terapie, ktoré je v mnohých prípadoch 

zložité, sa realizuje počítačová rekonštrukcia nádoru. Program BE-BIG Plaque Simulator 

umožňuje načítanie mozaiky digitálnych snímkov nádoru a ich kalibráciu. Interaktívnym 

spôsobom sa po zadaní hrúbky nádoru (podľa ultrasonografického vyšetrenia) a umiestnení 

jeho vrcholu vytvorí trojrozmerný model postihnutého oka. Pri rozhodovaní o aplikácii žiariča 

počítač sám vygeneruje jeho optimálne postavanie.  

 Žiarič sa zavádza pacientovi pod celkovou anestéziou a fixuje sa na zodpovedajúcom 

mieste pomocou sutúr cez ušká púzdra. Medzi rádioaktívne izotopy aplikované pri 

brachyterapii patrí 60Co , 125I , 106Ru a 103Pd, ktoré emitujú rôzny typ žiarenia a majú odlišný 

polčas rozpadu. Poloha žiariča sa následne kontroluje pomocou zobrazovacích metód (CT, 

MR). Klinický fyzik v spolupráci s lekárom urči pomocou plánovacích softvérov distribučnú 

dávku a ožarovací čas pre danú lokalizáciu žiariča. 

 V pooperačnej starostlivosti sa dlhodobo indikujú mydriatiká, antibiotiká a kortikoidy 

znižujúce zápalovú reakciu v prednom segmente. Dispenzárne sledovanie sa odporúča 1, 3, 6 

a 12 mesiacov po implantácii žiariča, ďalej dvakrát ročne a raz ročne 4 roky po liečbe. Zdroj 

žiarenia sa môže implantovať dočasne alebo trvalo. Dočasné implantáty sú umiestnené do 

vnútra nádoru alebo jeho blízkosti na určitý čas a potom sa odstránia. Požívajú sa najmä pri 

intraokulárnej invázii. Permanentné implantáty zahŕňajú intrakavitálne alebo intersticiálne 

umiestnenie zdroja do vnútra alebo blízkosti nádoru. Môže trvať niekoľko mesiacov, kým 
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rádioaktivita implantátu poklesne alebo sa úplne stratí. Z tohto dôvodu sú dočasné implantáty 

preferované pri liečbe nádorov v blízkosti rádiosenzitívnych štruktúr. Komplikácie:  

■ včasné – chronický zápalový proces prípadne až pseudoendoftalmitída, odlúčenie sietnice a 

krvácanie do sklovca ako následok nekrózy nádoru;  

■ neskoré – radiačná retinopatia, katarakta a neuropatia zrakového nervu z ožiarenia (zisťuje 

sa až u polovice liečených).  

 Niekedy sa zistí aj nekróza skléry v mieste fixácie episklerálneho nosiča, sekundárny 

(neovaskulárny) glaukóm a prípadne keratitis superficialis punctata so syndrómom suchého 

oka. Po gama žiaričoch sa vyskytujú aj ulcerácie a uzáver a. centralis retinae. 

 

6.3.2 Protónová terapia 

 

 Protónová terapia je formou externej rádioterapie, ktorá využíva urýchlené protóny 

(ióny hélia) ako zdroj ionizujúceho žiarenia. Tento spôsob aplikácie umožňuje v porovnaní s 

ostatnými metódami presnejšie lokalizovanie ožarovacej dávky. Je indikovaná ako alternatíva 

enukleácie pri jedinom oku, alebo ak pre rozsah nádoru nie sú možne iné postupy.  

 Zdroj ionizujúceho žiarenia predstavuje prúd urýchlených protónov vzniknutý v 

lineárnom urýchľovači. Veľkosť dávky, ktorou sa ožarujú cieľové tkanivá je 5,0 – 24,0 Gy. 

Protóny prestupujú štruktúrami oka približne priamočiaro do vzdialenosti podľa veľkosti ich 

energie. Pri interakcii s elektrónmi prostredia nastáva strata ich energie, čo má za následok 

zvýšenú hustotu ionizovaných protónov v okolí miesta dopadu. Ako „Braggov hrot“ sa 

označuje zvýšenie dávky ionizácie na konci dráhy protónov. Vďaka tomu sú štruktúry v okolí 

vstupu protónových lúčov málo postihnuté. Na dosiahnutie presnej aplikácie sa používajú 

moderné plánovacie počítačové techniky. 

 

6.4 Chemoterapia a iné liečivá 

 

Mitomycín C 

 Ide o chemoterapeutikum a antibiotikum izolované z kultúry Streptomyces 

caespitosus. Molekula MMC je tvorená pyrolovým jadrom a tromi alkylačnými skupinami – 

aziridin, chinón a karbamát. Aktívna je hydrochinónová forma, ktorá vznikne enzymatickou 

redukciou pomocou NADPH v hypoxickom prostredí solídnych nádorov. 

 Mechanizmus účinku MMC spočíva v blokáde replikácie DNA, ktorá je spôsobená 

alkyláciou DNA. Okrem spomínaného účinku za aeróbnych podmienok dochádza aj k tvorbe 
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voľných hydroxylových radikálov a prostredníctvom peroxidácie lipidov spôsobuje 

cytotoxicitu. Ide o fázovo nešpecifické chemoterapeutikum, pôsobí vo všetkých fázach 

bunkového cyklu. Z tohto dôvodu je MMC toxický nielen pre proliferujúce bunky, ale aj pre 

neproliferujúce. V klinickej onkológii má MMC svoje miesto v liečbe karcinómov 

prechodného epitelu močového mechúra. V oftalmológii sa začal používať v terapii pterygia a 

pri operáciách glaukómu. 

 Po aplikácii MMC na povrch spojovky dochádza k zníženiu syntézy extracelulárnej 

matrix, inhibícii migrácie fibroblastov a k indukcii ich apoptózy. Podobne ako u ionizujúceho 

žiarenia, môžeme pozorovať chronické zmeny na tkanivách ešte niekoľko rokov po ukončení 

liečby. S aplikáciou MMC súvisia chemoterapiou indukované cytologické zmeny spojovky 

zahŕňajúce cytomegáliu – proporcionálne zväčšenie jadra a bunky, eozinofíliu, kondenzáciu 

cytoplazmy, hyperchromáziu a jednotlivé bunkové nekrózy v rámci povrchového epitelu, 

ktoré môžu imitovať apoptózu. 

 Napriek cytologickým zmenám vyvolaných MMC, v bunkách, ktoré neboli malígneho 

pôvodu, cytoplazmatické pomery a jadro zostali konštantné. Avšak pri vzniku rekurentnej 

spojovkovej intraepiteliálnej neoplázie (CIN) nastali výrazné zmeny. U dysplastických buniek 

je dominantnou formou bunkovej smrti apoptóza, ale občasne sa nájdu aj nekrotické oblasti. 

Pozostatky apoptózy sa identifikovali za 12 týždňov po iniciálnej terapii, ale určité množstvo 

buniek vyžaduje prolongovanejšiu liečbu. Zmeny zahŕňajúce cytomegáliu, vakuolizáciu 

cytoplazmy, bi- alebo multinukleáciu sa pozorovali aj v normálnych bunkách epitelu. Tento 

stav pretrváva asi 8 mesiacov po prerušení terapie MMC. Medzi histopatologické procesy s 

potenciálnym prechodom do chronicity patrí atrofia spojovkového epitelu, fibróza strómy, 

dyskeratóza a fokálna keratinizácia v oblastiach s atrofickým epitelom. Teda zmeny podobné 

ako pri dlhodobej expozícii ionizujúcemu žiareniu. 

 V oftalmologických štúdiách sa väčšinou uvádzajú akútne nežiadúce účinky spojené s 

aplikáciou MMC ako blepharitis transienta, conjuctivitis, keratitis superficialis punctata, 

epifora, dyskomfort a pod. Chemickej konjuktivitíde môžeme predchádzať aplikáciou 

lokálnych steroidov a predĺžením intervalu bez MMC v režime. Nízke koncentrácie 

chemoterapeutika sprevádza minimum vedľajších účinkov. Z toho vyplýva, že toxickosť 

MMC na povrch oka je závislá od dávky. Napriek spomínaným komplikáciám vyvolaných 

MMC, nedochádza k strate COZ. 

 Menej často pozorované dlhodobejšie komplikácie zahŕňajú deficienciu limbálnych 

kmeňových buniek, kataraktu a sekundárny glaukóm. Rekurentné defekty epitelu sa môžu 

vyvíjať sekundárne v oblasti limbu, najmä po chirurgických zákrokoch. Intaktný epitel plní 
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pravdepodobne protektívnu funkciu pred absorpciou chemoterapeutika do hlbších vrstiev. Je 

kontraindikovaný u pacientov s epiteliálnym defektom rohovky alebo spojovky. 

 Systémové nežiadúce účinky sa pozorujú po intravenóznom podaní. Dávku 

limitujúcou komplikáciou je myelosupresia spojená s leukopéniou, trombocytopéniou a menej 

často s anémiou. Nástup útlmu kostnej drene je približne v 4. – 8. týždni a k obnove dochádza 

v priebehu 12 týždňov. Po intravenóznom podaní MMC sa ďalej môže vyskytnúť HUS 

(renálne zlyhanie s hemolytickou anémiou a trombocytopéniou), intersticiálna pneumónia, 

anorexia, nauzea, vomitus, alopécia, kardiomyopatia a mukokutánne reakcie. Má výrazné 

iritačné účinky a v mieste i.v. podania sa môže objaviť bolesť, indurácia, parestézie a tiež 

tromboflebitída. 

 

5-Fluorouracil 

 5-Fluorouracil (5-FU) je cytostatikum s antimentabolickým účinkom. Inhibuje tvorbu 

DNA tým, že blokuje tymidylát-syntetázu. Inhibícia syntézy DNA a výsledný nedostatok 

normálnych RNA má za následok znížený rast buniek a ich usmrtenie. Rýchlo sa množiace 

nádorové bunky potrebujú viac DNA a RNA ako normálne bunky, a tak sú prednostne 

postihnuté. Štúdie na králikoch nepreukázali žiadne toxické účinky na neporušený normálny 

epitel rohovky. Rozdielna odpoveď normálneho a abnormálneho epitelu môže odhaliť lézie, 

ktoré nie sú klinicky viditeľné. 5-FU sa úspešne používa v dermatológii na liečbu 

premalígnych a malígnych kožných lézií. Fluorouracil je menej nákladný, stabilnejší ako 

MMC a nevyžaduje žiadne chladenie. Aktuálne sa 1 % 5-FU používa aj ako doplnok k excízii 

a ako primárna liečba pre primárne a opakujúce sa CIN, SCC a recidivujúce lézie CIN 

nereagujúce na liečbu MMC. Jeho použitie pre invazívne SCC je sporné. Zistilo sa, že režim 

dávkovania 4-krát denne po dobu 2 – 4 dní s 30- až 45-dňovým vynechaním medzi cyklami je 

účinnejší a vzniká pri ňom menej nežiadúcich ako pri režime 3 – 4 krát denne 14 – 21 po sebe 

nasledujúcich dní. K recidíve dochádza u 12,5 % až 43 % pacientov. Iba v 28 % prípadov sa 

pozoruje 2-ročné bezpríznakové obdobie. Komplikácie liečby 5-FU sú zápal spojovky a 

rohovky, bolestivé defekty epitelu rohovky, oneskorená epiteliálna regenerácia, toxická 

keratokonjunktivitída, erytém kože mihalníc, iritácia, dyskomfort a môže sa vyvinúť aj 

stenóza ductus nasolacrimalis. Systémové účinky toxicity po lokálnej liečbe neboli hlásené. 

 

Interferón alfa-2b 

 Interferóny sú skupinou cytokínov, ktoré sa zúčastňujú regulačných procesov 

imunitného systému, bunkovej proliferácie, diferenciácie, či angiogenézy. Existujú tri rodiny 
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interferónových molekúl: alfa, beta a gamma. Molekuly interferónov sa viažu na špecifické 

receptory na povrchu bunky, čím aktivujú syntézu efektorových proteínov, ktoré sa potom 

podieľajú na antivirálnej a antineoplastickej činnosti. 

 Protinádorový účinok interferónov je priamy aj nepriamy. Spomaľujú proliferáciu 

buniek nádoru predĺžením fáz bunkového cyklu, poškodzujú esenciálne metabolity a 

spôsobujú bunkovú lýzu. Nepriamy protinádorový účinok je sprostredkovaný zvýšením 

expresie povrchových antigénov, indukciou protilátok proti nádorovým bunkám a zvýšenou 

aktivitou cytotoxických efektorových buniek ako makrofágy, T-lymfocyty a NK-bunky. 

 Interferón alfa-2b je rekombinantná forma interferónu alfa, ktorá sa používa v liečbe 

nádorov spojovky. Aplikuje do spojovkového vaku vo forme očných kvapiek alebo 

subkonjuktiválne. Interferón alfa-2b má preukázaný účinok aj v liečbe vlasatobunkovej 

leukémie, condylomata acuminata, hepatitídy B a C a Kaposiho sarkómu pri AIDS. 

 Komplikácie liečby interferónom alfa-2b: subkonjuktiválna aplikácia zahŕňa skôr 

chrípke podobné vedľajšie účinky (únava, febrility malátnosť, myalgie) a mierne zvýšenie 

pečeňových parametrov. Po lokálnej terapii sa najčastejšie pozorujú subkonjuktiválne sufúzie 

a folikulárna konjuktivitída. Ďalej sa vyskytli difúzne epiteliálne mikrocysty rohovky a 

dyskomfort. Terapia interferónmi je v porovnaní s chemoterapeutikami lepšie tolerovaná a 

nežiadúce účinky sú pomerne vzácne. 
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Diskusia 

 

 Vo všeobecnosti sa v liečbe vždy snažíme o kompletnú extirpáciu nádoru s resekciou 

voľných okrajov. Na okraje nádoru môže byť aplikovaná kryoterapia. Po chirurgickom 

zákroku nasleduje najčastejšie adjuvantná lokálna chemoterapia tzv. „topical therapy“. V 

priebehu posledných desiatich rokov sa využívali viaceré chemické látky na liečbu rôznych 

premalígnych a malígnych lézií spojovky. Medzi tieto liečivá patrí MMC, 5-FU a interferón 

alfa-2b, pričom najrozšírenejším režimom je adjuvantná terapia s MMC. V súčasnosti sa 

lokálna liečba MMC neodporúča ako primárna terapia melanómu spojovky, pretože 

neposkytuje dostatočnú miestnu kontrolu. 

 V Chalasaniho štúdii (2006) 16 pacientov s diagnózou melanómu spojovky bolo 

liečených MMC ako primárna, perioperačná alebo adjuvantná terapia. U pacientov s 

malígnym melanómom, ktorým bol podaný MMC ako primárna liečba, došlo k celkovej 

recídive v 43 %. Celková miera recidívy u pacientov liečených s MMC ako adjuvantnou 

terapiou bola 43 % v rozmedzí 0 – 50 %. Obaja pacienti, ktorým bol MMC podaný 

perioperačne, dosiahli kompletné vyliečenie bez recidívy. 

 Kurli a Finger (2005) vo svojej štúdii uvádzajú 12-ročné skúsenosti s MMC v liečbe 

difúznej a multifokálnej PAM s atypiami a spojovkového melanómu. Bolo sledovaných 16 

pacientov. Aplikáciu realizoval pri reziduálnom ochorení u 10 pacientov ako primárnu liečbu 

(8 s PAM s atypiami a 2 s melanómom spojovky) a ako adjuvantnú liečbu po excízii a 

kryoterapii u 6 pacientov s melanómom spojovky. Primárna terapia spočívala v podávaní 0,04 

% MMC po dobu 28 dní (dva 14-dňové cykly) a po dobu 7 dní v prípade adjuvantnej liečby. 

Pacienti boli sledovaní po dobu 13 až 144 mesiacov. Vo všetkých prípadoch došlo k regresii 

nádoru. Recidíva ochorenia bola zaznamenaná u 8 pacientov – u 3 s adjuvantnou a u 5 s 

primárnou terapiou. U 3 pacientov bola indikovaná exenterácia. Zvyšných päť bolo liečených 

konzervatívne. Priemerný čas do recidívy bol 36,9 mesiaca. Melanóm spojovky a PAM 

reagovali na topickú chemoterapiu s MMC, ale subepiteliálne „hniezda“ melanocytov zostali 

rezistentné na liečbu. Recidíva ochorenia sa zaznamenala v 50 % prípadoch. 

 Damato a Coupland (2009) na výsledkoch 40 pacientov ďalej podporujú použitie 

MMC ako adjuvantnej lokálnej terapie. Liečebný režim bol kombinovaný s adjuvantnou 

brachyterapiou pre hlboko invadujúce lézie 3 – 4 týždne po resekcii. Počas priemernej doby 

observácie 2,7 rokov, sa iba u 6 pacientov (15 %) pozorovala lokálna recidíva. 

 Väčšina komplikácií sprevádzajúcich liečbu MMC je prechodných (spojovková 

injekcia, chemóza a keratitis superficialis punctata). Avšak tieto nežiadúce účinky perzistovali 
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dlhší čas, najmä podľa štúdií, kde bol nezvyčajne dlhý režim 3-týždňových cyklov. V 

retrospektívnej analýze (Ditta a kol., 2011) bolo 15 pacientov liečených adjuvantnou lokálnou 

terapiou MMC 0,04 % (štyrikrát denne, v 3-týždňových cykloch). Počas sledovania v 

priemere 23,8 mesiacov, u 12 z 15 pacientov (80 %) sa vyvinula aspoň jedna komplikácia v 

trvaní najmenej 6 mesiacov, u 7 z 15 pacientov (47 %) aspoň 2 komplikácie a u štyroch (27 

%) došlu k deficiencii limbálnych kmeňových buniek s keratopatiou. 

 Aj keď melanóm spojovky nie je obzvlášť rádiosenzitívny, vo viacerých prácach je 

zdokumentované využitie brachyterapie ako adjuvantnej liečby. Celoštátna štúdia v 

Holandsku (Missoten, 2005), do ktorej bolo zahrnutých 194 pacientov, tiež potvrdzuje 

signifikantne menej lokálnych recidív u pacientov liečených excíziou a adjuvantnou 90Sr 

brachyterapiou ako u tých liečených iba excíziou s kryoterapiou. Avšak celkové prežívanie 

nebolo výrazne rozdielne. 

 K podobným výsledkom dospeli vo svojej retrospektívnej analýze aj Karim a Conway 

(2011). V skupine 19 pacientov liečených resekciou nádoru a adjuvantnou 125I brachyterapiou 

počas priemernej doby sledovania 40,1 mesiacov nedošlo k lokálnej recidíve ani 

metastatickému postihnutiu. 

 Protónová terapia predstavuje alternatívu exenterácie u pacientov s komplikovaným 

nálezom. Wuestemeyer a kol. (2006) retrospektívne posudzoval 20 pacientov s recidivujúcim, 

multifokálnym alebo nepriaznivo lokalizovaným nádorom, ktorí neboli spôsobilí na 

brachyterapiu. Z týchto pacientov u 6 (30 %) sa vyvinula recidíva, 2 (20 %) vyžadovali 

exenteráciu, u ďalších 6 (30 %) došlo k metastatickému rozsevu a 4 (20 %) zomreli na konci 

monitorovacieho obdobia v trvaní priemere 34 mesiacov. Z komplikácií sprevádzajúcich 

liečbu sa pozoroval syndróm suchého oka u 19 pacientov, katarakta u 7 pacientov a 

deficiencia limbálnych kmeňových buniek u 4 pacientov. 

 Rozsiahle štatistické posúdenie bezpečnosti a efektivity protónovej terapie nemôže 

byť uskutočnené vzhľadom na nízky počet pacientov a obmedzenú periódu pozorovania. 

Protónová terapia však môže byť alternatívnym postupom v špecifických prípadoch. 

 Rekombinantný interferón alfa-2b sa už dávnejšie úspešne používa v terapii iných 

druhov malígnych ochorení. Predpokladá sa, že pôsobí skôr prostredníctvom nepriameho 

vplyvu na reguláciu imunitného systému, než priamo ovplyvňuje nádor. Doposiaľ bolo 

publikovaných niekoľko malých štúdií. 

 Heroldovu prospektívnu štúdiu (2010) tvorilo 9 pacientov s PAM s atypiami alebo 

melanómom spojovky a druhú retrospektívnu štúdiu (Finger, Seedek, 2008) 5 pacientov s 

melanómom. V obidvoch štúdiách bol použitý IFN-α2b ako adjuvantná terapia po excízii s 
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kryoterapiou. Do druhej štúdie boli zaradení pacienti v pokročilom štádiu ochorenia s 

prerastaním na rohovku. Liečebný režim bol odlišný v obidvoch štúdiách. Priemerne fáza 

observácie trvala 24,8 mesiacov v prvej štúdii a v druhej 15 mesiacov. Až na jedného 

pacienta, bola vo všetkých prípadoch dosiahnutá kompletná klinická regresia nádoru bez 

vedľajších systémových účinkov. Lokálne nežiadúce účinky boli prechodné a reverzibilné po 

ukončení liečby. V prvej sérii pacienti absolvovali 1 liečebný cyklus v trvaní 6 týždňov, v 

porovnaní s 3-mesačným cyklom v druhej sérii. 5 pacientov z prvej štúdie vyžadovalo viac 

ako jeden cyklus na dosiahnutie regresie, z toho jeden až 4 cykly a ďalšie operačné riešenie. 

 Na určenie najefektívnejšieho terapeutického režimu sú potrebné ďalšie štúdie. IFN-

α2b sa preukázal byť účinným v liečbe rekurentného ochorenia, ako adjuvantná terapia a u 

pacientov netolerujúcich MMC. 

 Ďalšie práce sú zamerané na prognózu PAM a melanómu spojovky z hľadiska 

niektorých klinických a histopatologických ukazovateľov. Shields (2011) v rozsiahlom súbore 

– 382 pacientov retrospektívne analyzoval prognózu v závislosti od pôvodu malígneho 

melanómu spojovky. V 74 % vznikol melanóm z PAM, v 7 % z preexistujúceho névu a de 

novo v 19 %. Do 5 rokov sa metastázy objavili v 19 % v prípade melanómov pochádzajúcich 

z PAM, v 10 % z névu a v 35 % pri melanómoch vzniknutých de novo. K úmrtiu v priebehu 5 

rokov v súvislosti s malígnym melanómom došlo u 5 % pacientov s melanómom z PAM, u 0 

% s melanómom z névu a až u 17 % s melanómom de novo. 

 Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že melanóm vznikajúci de novo so sebou 

nesie vyššie riziko následných metastáz a úmrtia v porovnaní s melanómom z PAM alebo 

z névu. Vo svojej ďalšej štúdii Shields (2008) retrospektívne posudzoval riziko progresie 

PAM do malígneho melanómu spojovky u 311 pacientov. Hodnotil iniciálny rozsah 

postihnutia, rekurenciu a malígnu transformáciu u pacientov s PAM. Primárna akvirovaná 

melanóza bez atypií alebo s miernymi atypiami progredovala v 0 % prípadoch, zatiaľ čo PAM 

so závažnými atypiami v 13 %. Z analýzy vyplynulo, že najviac signifikantný faktor recidívy 

aj progresie je veľkosť postihnutého povrchu. Čím viac je postihnutých kvadrantov, tým je 

väčšie riziko malígneho zvrhnutia. Suqiura (2007) analyzoval histologické znaky PAM s 

atypiami, ktoré konfrontoval s rizikom malígnej transformácie a tvorbou metastáz. 

Dvadsaťdeväť vzoriek PAM rozdelil do dvoch histologických skupín. Skupina „the low-risk 

group“ (13 pacientov) zahŕňala lézie pozostávajúce z lentiginózne rastúcich melanocytov 

malej až strednej veľkosti s vysokým nukleocytoplazmatickým pomerom a 

hyperchormatickými jadierkami. Invazívny melanóm sa objavil iba v 2 prípadoch z tejto 

skupiny. U žiadnej z týchto lézií sa nevyskytli metastázy. V druhej skupine – „high-risk 
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group“ (16 pacientov), sa ukázala zvýšená asociácia s invazívnym melanómom (94 %, 15/16) 

a metastázami (25 %, 4/16). Tieto lézie sa vyznačovali väčšou heterogenitou a melanocytmi s 

rôznym stupňom epiteloidnej diferenciácie ako zmnoženie cytoplazmy, vezikulárne jadrá a 

výrazné jadierka. Uvedené výsledky môžu byť podkladom na praktickú klasifikáciu PAM s 

atypiami, ktorá kladie dôraz na cytologické znaky intraepiteliálnej proliferácie melanocytov 

spojovky. 

 Pri spojovkovom melanóme, hrúbka nádoru a „non-limbálna“ lokalizácia sú 

asociované so zlou prognózou. Avšak, ostatné rizikové faktory platné pre melanóm kože, ako 

ulcerácie, mitotická aktivita, epiteloidné bunky a lymfovaskulárna invázia neboli až v takej 

miere doposiaľ skúmané, čo sa týka ich prognostickej hodnoty v rámci melanómu spojovky. 

Esmaeli, Roberts, Ross a kol. (2012) sa zamerali práve na tieto charakteristiky a tiež na ich 

význam v predikcii metastáz v regionálnych lymfatických uzlinách a mortality pri melanóme 

spojovky. Retrospektívne posudzovali 44 pacientov s melanómom spojovky liečených medzi 

rokmi 2003 – 2009. Priemerná doba sledovania trvala 40 mesiacov. Metastázy v regionálnych 

lymfatických uzlinách sa vyskytli v 7 prípadoch (16 %) a vzdialené metastázy u 9 pacientov 

(20 %). 10 pacientov (23 %) zomrelo v súvislosti so základným ochorením. 

 Hrúbka nádoru viac ako 2 mm, prítomnosť ulcerácií a mitotická aktivita viac ako 1 na 

mm2 boli asociované s väčším rizikom následných regionálnych nodálnych metastáz a úmrtia. 

Navyše, so zvýšenou mortalitou boli významne spojené histologické charakteristiky ako 

vaskulárna invázia, epiteloidný typ buniek a mikrosatelitóza. Lokalizácia nádoru (bulbárna vs 

non-bulbárna) nekorelovala so vznikom metastáz a úmrtím. Za zmienku stojí aktuálny prípad 

spontánnej regresie, ktorý bol popísaný u 75-ročnej ženy s melanómom spojovky v roku 2014 

vo Veľkej Británii. Počas šiestich rokov od diagnózy neboli doposiaľ nájdené žiadne známky 

recidívy alebo metastáz. Tento prípad môžeme pokladať za proces dočasnej regresie v 

dôsledku protektívnych mechanizmov organizmu.  

 Napriek pozitívnym výsledkom, ešte stále zostávajú nezodpovedané otázky ohľadom 

klinickej účinnosti tejto terapie a či lokálnou monoterapiou môžeme dosiahnuť výsledky 

porovnateľné s tradičnou chirurgickou liečbou. Ďalej nie sú doposiaľ známe dlhodobé 

následky liečiv na očný povrch, ako aj optimálny režim, čo sa týka adekvátnej koncentrácie 

chemoterapeutika a dĺžky cyklu. V niektorých centrách zaviedli ako adjuvantnú terapiu po 

excízii nádoru brachyterapiu. Na porovnanie efektívnosti spomínaných liečebných postupov 

sú potrebné ďalšie štúdie s väčším počtom pacientov. 
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Záver 

 

 Nádory epibulbárnej oblasti predstavujú veľmi rozmanitú skupinu očných novotvarov. 

Zahŕňajú benígne aj malígne lézie s rozdielnou klinickou symptomatológiou aj histologickým 

obrazom. Ako vyplýva aj z našich výsledkov v praktickej časti práce, v celkovom výskyte 

prevažujú benígne nádory, z ktorých sú najčastejšie névy. 

 Benígne lézie môžu na jednej strane svojim expanzívnym rastom alterovať zrakovú 

funkciu a jednak spôsobovať ťažkosti v diferenciálnej diagnostike. Vyžadujú si terapeutickú 

intervenciu a dispenzarizáciu, najmä z dôvodu potenciálnej malígnej transformácie. Malígne 

nádory patria síce medzi vzácne, ale život ohrozujúce ochorenia, preto im treba venovať 

patričnú pozornosť. 

 Predpokladom ich úspešného manažmentu je určenie správnej diagnózy. Pomocné 

vyšetrovacie metódy (biomikroskopia, optická kohorenčná tomografia) dokážu odlíšiť 

skvamocelulárnu a melanocytárnu neopláziu, avšak neposkytujú informáciu o biologickej 

povahe procesu. Pred iniciálnou terapiou je rozhodujúce presné stanovanie histopatologickej 

diagnózy na základe bioptického vyšetrenia. 
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