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Alergická konjunktivitída – liečba a manažment

Očný povrch môže vykazovať rôzne imunologické reakcie, ktoré vedú k zápalu spojovky a rohovky. 
V klinickej praxi sa s prejavmi alergie oka stretávajú oftalmológ, alergológ, všeobecný lekár a pe-
diater. V klasifikačnom systéme alergických stavov povrchu oka rozlišujeme alergickú konjunkti-
vitídu sezónnu (SAC) a celoročnú (PAC). Zriedkavé sú závažnejšie formy alergickej konjunktivitídy, 
vrátane atopickej keratokonjunktivitídy (AKC), obrovskej papilárnej konjunktivitídy (GPC), a lim-
bálnej a tarzálnej vernálnej keratokonjunktivitídy (VKC).
Diagnóza alergickej konjunktivitídy je zvyčajne založená na dôkladnej anamnéze a dôslednom kli-
nickom pozorovaní. Liečba alergickej konjunktivitídy sa líši v závislosti od konkrétneho podtypu, 
predstavuje spektrum liečiv zo skupiny lokálnych antihistaminík, stabilizátorov žírnych buniek, 
nesteroidných protizápalových liekov a kortikosteroidov.
    
V posledných desaťročiach sa výrazne zvý-
šil výskyt alergických ochorení, vrátane oč-
ných. Príčina nárastu sa nedá jednoznačne 
vysvetliť, je pravdepodobné, že výskyt súvisí  
s viacerými faktormi ako genetická predispo-
zícia jedinca, stav znečistenia ovzdušia alebo 
chovanie zvierat v domácnosti, používanie 
kozmetických prostriedkov. Nárast alergic-
kých ochorení predstavuje problém nielen 
medicínsky, ale aj spoločenský (náklady na 
liečbu, vyradenie z pracovného procesu). 

Alergická konjunktivitída so svojimi príznak-
mi je prítomná asi u 30 – 71 % pacientov  
s alergickou rinitídou. Výskyt alergickej kon-
junktivitídy sa odhaduje u 6 – 30 % všeobec-
nej populácie a až v 30 % u detí. Najčastejšou 
formou je sezónna alergická konjunktivitída. 
Podľa údajov oftalmologických centier, pa-
cienti s chronickou formou trpia niekoľkými 
epizódami miernej intermitentnej konjunkti-
vitídy6.

Imunopatológia očných  
ochorení
Oko so svojim povrchovým obalom – spojov-
kou, predstavuje miesto, ktoré je v kontakte 
s vonkajším prostredím, a tým je miestom 
priameho kontaktu s alergénom. Alergénom 
môžu byť zložky peľových zrniek, častice pra-
chu, roztočov, zvieracej srsti, súčasti kozme-
tických prípravkov. 
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Expozícia spojovky alergénom môže byť via-
zaná na určité obdobie – sezónny kontakt 
(peľ) alebo celoročný (roztoče, prach).

Najčastejšou imunopatologickou reakciou, 
ktorá vedie k vývoju alergických reakcií oka je 
hypersenzitívna reakcia I. typu.  Jedná sa o typ 
humorálnej reakcie, ktorá je založená na tvor-
be protilátok triedy IgE proti exoantigénom. 
Imunoalergická reakcia sa vyvíja po opako-
vanej expozícii s antigénom, ktorý v tomto 
prípade nazývame alergén. Pri kontakte  
s antigénom dochádza k senzibilizácii jedin-
ca: stimuluje sa diferenciácia špecifických 
klonov pomocných T-lymfocytov a následne 
B-lymfocytov. Tieto pod vplyvom Th2 cytokí-
nov (IL-4, IL-5) secernujú protilátky triedy imu-
noglobulínov E (IgE). Protilátky IgE sa naviažu 
na vysokoafinitné IgE-receptory žírnych bu-
niek a bazofilov. Na povrchu žírnych buniek 
perzistujú IgE aj niekoľko týždňov. Ak sa takto 
senzibilizovaná bunka stretne opakovane  
s odpovedajúcim alergénom, naviaže sa  
tento na IgE na povrchu bunky. Toto pre-
mostenie molekúl spúšťa aktivačný proces, 
nastáva degranulácia žírnych buniek a uvoľ-
nenie mediátorov zápalovej kaskády (his-
tamín, tryptáza, heparín, chymáza). Druhú 
fázu reakcie predstavuje aktivácia fosfolipázy 
A2, ktorá spôsobí uvoľnenie kyseliny arachi-
dónovej. Tá je potom metabolizovaná na 
prostaglandíny, tromboxány a leukotriény.  
Mediátory zápalu a iné chemotakticky pô-
sobiace faktory vedú k zvýšeniu vaskulárnej 
permeability a migrácii eozinofilov a neutro-
filov. 

Hlavným mediátorom je histamín. V oku sa 
nachádzajú 2 typy histamínových recepto-
rov: H1 a H2. Stimulácia H2 receptorov spô-
sobuje vazodilatáciu spojovkových ciev, čo 
sa v klinickom obraze prejaví hyperémiou  
a chemózou spojovky1,4.

Klinické jednotky alergických ochorení oka:
alergická konjunktivitída 
(Allergic conjunctivitis = AC),

sezónna konjunktivitída 
(seasonal allergic conjunctivitis = SAC),

celoročná konjunktivitída 
(perenial allergic conjucntivitis = PAC),

gigantopapilárna konjunktivitída 
(Giant-papillary Conjunctivitis = GPC),

vernálna keratokonjunktivitída 
(Vernal Keratoconjunctivitis = VKC),

atopická keratokonjunktivitída
(Atopic Keratoconjuctivitis = AKC),

kontaktná alergia 
(Contact Allergy = CA)4.

Alergická konjunktivitída 
Alergická konjunktivitída patrí k najčastejšie 
sa vyskytujúcim alergickým ochoreniam oka.
Ochorenie je spôsobené priamou expozíciou 
povrchu oka alergénom, reakcia po kontakte 
sa vyvíja náhle a rýchlo aj odznieva, ak je eli-
minovaný kontakt s alergénom.

Najpravdepodobnejším alergénom sú peľo-
vé zrnká, výskyt ktorých je viazaný na určité 
vegetačné obdobie. Tento typ konjunktivi-
tídy označujeme sezónna konjunktivitída.  
Ak je organizmus vystavený dlhodobému pô-
sobeniu alergénom (prach, roztoče, zvieracia 
srsť), hovoríme o celoročnej konjunktivitíde. 
Príznaky u oboch foriem sú rovnaké.
Subjektívne príznaky sú charakterizované triá-
dou príznakov: začervenanie, opuch, svrbenie5.
Klinické príznaky alergickej konjunktivitídy 
sú rozšírenie spojovkových ciev, rôzny stu-
peň chemózy (edém spojoviek) a opuchy oč-
ných mihalníc. Edém sa všeobecne považuje 
za priamy dôsledok zvýšenej vaskulárnej 
permeability spôsobenej uvoľňovaním hista-
mínu zo spojovkových žírnych buniek.
Diagnóza očnej alergie je primárne klinická, 
existujú však laboratórne testy, ktoré môžu 
byť pri podpore diagnózy užitočné. Tento 
cieľ plnia kožné testy alebo intradermálne 
injekcie na konkrétne alergény, sérologické 
testy na dôkaz protilátok IgE proti špecific-
kým antigénom8. Cytologické vyšetrenia sú 
skôr rezervované pre ťažšie formy konjunkti-
vitídy alebo pre akademické a komerčné 
ciele. Môžu odhaliť prítomnosť eozinofilov, 
je to však pravdepodobné pri závažnejších 
stavoch, pretože eozinofily sú zvyčajne prí-
tomné v hlbších vrstvách substantia propria 
spojovky. Neprítomnosť eozinofilov pri cyto-
logickom vyšetrení, ale nevylučuje diagnózu 
alergickej konjunktivitídy. 
K diagnostike alergickej konjunktivitídy 
môže napomôcť meranie slzných hladín 
rôznych mediátorov zápalu ako je IgE, hista-
mín a tryptáza, matricová metaloproteáza-9 
(MMP-9) alebo eozinofilný bázický proteín 
(EBP). Tieto biomarkery sa ukazujú klinicky 

užitočné aj pre sledovanie aktivity ochorenia 
a liečebnej odpovede8.

Gigantopapilárna konjunktivitída 
Chronická konjunktivitída tohto typu vzniká 
v súvislosti s dlhodobým kontaktom spojov-
ky s cudzím telesom, ktorým je najčastejšie 
kontaktná šošovka alebo iný materiál (očná 
protéza, steh), ale aj dermálny lipoid alebo 
lipóm. Charakteristickým prejavom konjukti-
vitídy je prítomnosť veľkých papíl polygonál-
neho tvaru na tarzálnej spojovke a nadmer-
ná mukózna sekrécia v spojovkovom vaku2. 
Pacient udáva pocit cudzieho telieska, svr-
benie, dyskomfort. Závažnou komplikáciou 
je vred rohovky, ktorý sa vyvíja v dôsledku 
sekundárnej bakteriálnej infekcie4.

Vernálna keratokonjunktivitída 
Jedná sa o zápalové ochorenie s charak-
terom sezónneho opakovania, častejšie 
postihuje deti. Imunopatogenéza nie je 
jednoznačná. Jedná sa o hypersenzitívnu re-
akciu so zvýšenou aktivitou žírnych buniek, 
eozinofilov a lymfocytov so znakmi senzibi-
lizácie IgE. Degranulované eozinofily a ich 
toxické produkty môžu byť príčinou vredu 
rohovky. Exacerbácia ochorenia je zvyčajne 
na jar, preto označenie „vernálna“2. V kli-
nickom obraze nachádzame papilárnu hy-
pertofiu na tarzálnej spojovke, hyperémiu  
a opuch bulbárnej spojovky, zoskupenie 
eozinofilov a odumretých buniek na lim-
bálnom okraji označované ako Hornerove 
body a Trantasove uzlíky4.

Atopická konjunktivitída
Atopická konjunktivitída sa vyskytuje častej-
šie u dospelej populácie s inými atopickými 
komorbiditami (astma, dermatitída, senná 
nádcha). Spojovkové zmeny s papilárnou 
hypertrofiou až jazvovatením môžu spôsobiť 
tvorbu symblefár. Vaskularizovaný mikro-
panus rohovky, ktorý závažne ovplyvní stav 
videnia, vzniká v dôsledku dlhotrvajúceho 
zápalového procesu2.

Kontaktná alergia 
Pri kontaktnej alergii sú primárne postihnuté 
mihalnice a povrch oka vplyvom vonkajších 
alergénov z kozmetických prípravkov, liekov, 
masťových základov, konzervačných látok. 
Klinické prejavy sú výsledkom hypersenzitív-
nej reakcie oneskoreného typu sprostredko-
vanej bunkami2.
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Diferenciálna diagnostika 
Konjunktivitída je v primárnej starostlivos-
ti jednou z najčastejších príčin „červených 
očí“. V diferenciálnej diagnostike preto mu-
síme myslieť na očné ochorenia ako uveití-
da, glaukóm s klinickým obrazom akútne-
ho uzáveru rohovkovo-dúhovkového uhla, 
ochorenia rohovky a iné zápaly oka. Správ-
nosť diagnózy je dôležitá aj v rámci diferen-
ciálnej diagnostiky samotnej konjunktivití-
dy. Týka sa to hlavne diagnózy bakteriálnej  
a vírusovej konjunktivitídy, ktoré si vyžadujú 
antibiotickú a virostatickú liečbu, dodržiava-
nie opatrení pre zníženie prenosu infekcie 
(Tab.1)2. Pacienti s dlhotrvajúcimi prejavmi, 
zlou odpoveďou na liečbu, poruchou imunit-
ného systému môžu mať závažné následky  
s poruchou zrakových funkcií2.

Liečba
Liečba sezónnej a celoročnej alergickej kon-
junktivitídy je zameraná na zmiernenie akút-
nych prejavov. Môžeme využiť rôzne triedy lie-
kov s účinnými látkami, ktoré sú nasmerované 
na konkrétny stupeň v zápalovej kaskáde. 

Umelé slzy 
Slzy plnia funkciu bariéry a tvoria obrannú lí-
niu na úrovni spojovky. Umelé slzy pomáha-
jú riediť rôzne alergény a zápalové mediátory 
nachádzajúce sa na povrchu oka, prinášajú 
určitý stupeň úľavy.

Súčasný trend smeruje k používaniu ume-
lých sĺz s obsahom kyseliny hyalurónovej 
ako látky prírodného pôvodu, a prednosť 
majú tie umelé slzy, ktoré neobsahujú kon-
zervanty. Umelé slzy s týmto zložením sú 
vhodné aj pri liečbe ťažších stavov alergic-
kej konjuktivitídy s recidívami a dlhodobým 
priebehom. 

Antihistaminiká 
Najčastejšie používané liečivá pri liečbe aler-
gickej konjunktivitídy sú antihistaminiká, 
ktoré kompetetívne obsadzujú H receptory, 
čím bránia naviazaniu a stimulácii týchto re-
ceptorov histamínom. Znižuje sa tým prejav 
svrbenia, pálenia a začervenania. V súčasnej 
dobe sa používajú antihistaminiká 2. generá-
cie: levokabastín, azelastín, emedastín, keto-
tifén, olopatadín, epinastín.

Stabilizátory žírnych buniek 
Stabilizátory žírnych buniek zabraňujú uvoľ-
ňovaniu mediátorov alergických reakcií 
(hlavne histamínu) zo senzibilizovaných bu-
niek, inhibujú reakciu komplementu.
Predpokladaným mechanizmom pôsobenia 
je zníženie degranulácie žírnych buniek a to 
napríklad zvýšeným prívodom vápnika do 
bunky alebo ovplyvnením fosforylácie, kto-
rou sa ukončí sekrécia granúl. Keďže nemajú 
priamy antihistamínový efekt, je potrebné 
ich aplikovať dlhodobo (niekoľko týždňov),  
a preto ich využitie smeruje k použitiu v pro-
fylaxii alergických konjunktivitíd. Najčastej-
šie používaný je kromoglykát sodný.

Nesteroidné antiflogistiká 
Účinné látky tejto skupiny liečiv potláčajú 
tvorbu mediátorov zápalovej reakcie inhi-
bíciou cyklooxygenázy, čo vedie k zníže-
niu tvorby prostaglandínov a leukotriénov. 
Používané nesteroidné antiflogistikum: 
diklofenak. V oftalmologickej praxi použí-
vané nesteroidné antiflogistiká (nepafenak, 
bromfenak) nie sú v súčasnosti v indikácii pre 
alergickú konjunktivitídu. 

Diferenciálna diagnóza
“červené oko“

Mihalnice Spojovka Slzná žľaza Slzné cesty Iné

rosacea

stafylokokové
infekcie

alergický zápal infekčný zápal imunitný zápal
suché oko

-ochorenie povrchu
oka

uveitída

chronický

akútny

- vernálna
- atopická
- gigantopapilárna

- sezónna
- celoročná

vírusový

mykotický

bakteriálny

parazitárny

- adenovírus

- chlamýdie
- gonokokus

autoimúnny

Imunodeficientné stavy

- vaskulitída
- episkleritída/skleritída
- pseudotumor
- pemfigus/pemfigoid
- ochorenie Kawasaki

- ataxia/teleangiektázie
- AIDS

kontaktný

- sarkoidóza
- autoimúnne
- ochorenia

Tabuľka 1. Diferenciálna diagnóza “červené oko“



Kortikosteroidy majú protizápalový, protie-
démový, antiproliferatívny a imunosupresív-
ny efekt. Predpokladom ich účinku je väzba 
na cytoplazmatické kortikosteroidné recep-
tory. Tento komplex potom preniká do jadra 
bunky, kde sa viaže na špecifické časti DNA, 
a tak dochádza k ovplyvneniu transkripcie 
a k syntéze biologicky aktívnych proteínov, 
napríklad lipokortínu a vazokortínu. Korti-
kosteroidy inhibujú produkciu a uvoľnenie 
mediátorov zápalu napríklad histamínu, 
prostaglandínov, leukotriénov. Intenzita 
účinku závisí na väzobnej afinite steroidnej 
molekuly k steroidnému receptoru. Korti-
kosteroidná liečba je indikovaná pri ťažších 
formách alergickej konjunktivitídy. Zvýše-
nú pozornosť je potrebné venovať známym 
nežiaducim účinkom aj pri lokálnej instilácii 
kortikosteroidov do spojovkového vaku.  
U predisponujúcich jedincov môžu spôsobiť 
zvýšenie vnútroočného tlaku (steroidná očná 
hypertenzia – glaukóm) alebo kataraktu. Dl-
hotrvajúca liečba zvyšuje riziko sekundárnych 
infekcií, hlavne v prípadoch herpetických 
afekcií. Používané kortikosteroidy: hydrokor-
tizón, dexametazón, fluórmetolón8 (Tab. 2). 

Osobitnú zmienku v liečbe alergickej kon-
junktivitídy je potrebné venovať jedincom, 
ktorí nosia kontaktné šošovky a deťom. Jed-
ná sa o skupiny populácie s vyšším výskytom 
alergickej konjunktivitídy, ktoré majú určitú 
limitáciu v liečbe (kortikosteroidy, prítom-
nosť konzervantu). Prínosom sa javí liečba  
s využitím prírodnej látky ektoín, ktorá je vy-
tvorená baktériami. Ektoín pomáha udržať 
vodu, stabilizuje enzýmy, proteíny a bun-
kovú membránu. Vo forme očných kvapiek  
v kombinácii s kyselinou hyalurónovou vy-
tvára ochranný hydrofilm na povrchu rohov-
ky, a prispieva tak k stabilizácii slzného filmu, 
čím zmierňuje zápal a alergické reakcie oka. 
Znižuje svrbenie a pálenie očí, a zlepšuje cel-
kový pocit3.

Ťažšie formy alergickej konjunktivitídy si pri 
manažovaní liečby vyžadujú medzioboro-
vú spoluprácu, hlavne ak dopĺňame lokálnu 
liečbu imunomodulačnou liečbou. Lieky  
z radu imunomodulancií sú spojené často  
s menšími nežiaducimi účinkami, a preto sú 
niekedy uprednostňované napríklad pred 
kortikosteroidnou liečbou. Širšie uplatnenie 
majú hlavne pri vernálnej a atopickej kerato-
konjunktivitíde7.

Záverom možno povedať, že optimálny spô-
sob liečby je eliminácia alergénu a aktivácia 
imunitného systému ev. desenzibilizácia or-
ganizmu pomocou vakcín. Cieľom liečby aler-
gických konjunktivitíd je zmiernenie akútnych 
príznakov a symptómov, kontrola základného 
zápalového procesu a využitie preventívnych 
možností zmenou životného štýlu.

Súčasný stav diagnostiky a liečby alergickej kon-
junktivitídy je spojený s viacerými otvorenými 
otázkami:     
– pretrvávajúci nárast výskytu alergickej  
 konjunktivitídy   
– nedostatočne diagnostikovaná 
 a nedostatočne liečená alergická 
 konjunktivitída                   
– často samoliečenie pacientov, čo má  
 za následky protrahovaný priebeh 
 ochorenia, zhoršenie kvality života  
 jedincov 
– vyššie ekonomické náklady 
 (opakovaná liečba, vyradenie z pracov- 
 ného procesu)                   
– chýbanie odporúčaní pre diagnostiku  
 a liečbu, nedostatok klinických štúdií 
 poskytujúcich údaje o optimálnej liečbe.  

Odpoveď a riešenie týchto otázok je pred- 
metom ďalších výskumov a diskusií. 
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Primárne prevencia, studené obklady, umelé slzy

Sekundárne
lokálne antihistaminiká, stabilizátor žírnych buniek, nesteroidné  
antiflogistiká

Terciálne lokálne kortikosteroidy, imunoterapia

Nové možnosti cyklosporín, anti-IgE liečba

Upozornenie: pretrvávajúce príznaky napriek liečbe, liečba kortikosteroidmi si vyžadujú kon-
zultáciu oftalmológom

Tabuľka 2. Alergická konjunktivitída – základné princípy liečby2 


