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Dysfunkce Meibomových žláz (MGD) patří celosvětově k hlavním 

příčinám suchého oka. Přestože tato porucha postihuje zdraví a pohodu 

milionů lidí, dosud nepanuje shoda v definici, klasifikaci, diagnostice ani 

léčbě MGD. 

Po více než dvouletém úsilí přes 50 klinických a výzkumných pracovníků zveřejnila Tear Film and 

Ocular Surface Society závěry mezinárodního workshopu o MGD v časopise Investigative 

Ophthalmology and Visual Science (březen 2011). Workshop si kladl za cíl: 

 Zhodnotit strukturu a funkci Meibomových žláz ve zdraví a nemoci 

 Sjednotit definici a klasifikaci MGD 

 Posoudit postupy diagnostiky, hodnocení a gradingu (stanovení stupně závažnosti) MGD 

 Vytvořit doporučení pro péči a léčbu MGD 

 Vytvořit vhodné normy pro plánování klinických zkoušek pro hodnocení farmakologických metod 

léčby MGD 

 Vytvořit souhrn doporučení pro další výzkum MGD 

THE VISION CARE INSTITUTE® uvádí odkazy na závěry workshopu (následující odkazy jsou v anglickém 

jazyce): 

KLIKNĚTE ZDE PRO FLASHCARD O MGD: CO TO JE? PROČ VZNIKÁ A JAK SE DÁ LÉČIT? 

KLIKNĚTE ZDE PRO SOUHRN HLAVNÍCH ZÁVĚRŮ WORKSHOPU 

KLIKNĚTE ZDE PRO POSTUPY DIAGNOSTIKY MGD 

KLIKNĚTE ZDE PRO POSTUPY PÉČE A LÉČBY MGD 

KLIKNĚTE ZDE PRO ÚPLNÝ OBSAH BŘEZNOVÉHO ČÍSLA IOVS 

 

CO SI MYSLÍME:  
Publikace této komplexní zprávy je milníkem v našich znalostech o dysfunkci Meibomových žláz a 
významným krokem od vydání zprávy DEWS o suchém oku v r. 2007. Stojí za to přečíst alespoň 
klíčové oddíly zprávy, přinášející množství informací pro praxi ve prospěch vašich pacientů. 

 

VYUŽIJTE TOTO VE SVÉ PRAXI K: 
• Aktualizaci svých znalostí o chorobách víček a suchém oku 
• Posouzení svých diagnostických a léčebných postupů 
• Vyhledávání příznaků MGD u nositelů kontaktních čoček 
• Ověření, že radíte pacientům podle posledních poznatků 

KLIKNĚTE ZDE PRO OBSAH A ZDE PRO SOUHRN 

http://www.tearfilm.org/pdfs/TFOS_Mgd_Report_Overview.pdf
http://www.tearfilm.org/pdfs/TFOS_Mgd_Report_Overview.pdf
http://www.iovs.org/content/52/4/2006.full
http://www.iovs.org/content/52/4/2050.full
http://www.iovs.org/content/52/4/2050.full
http://www.iovs.org/content/52/4.toc
http://www.iovs.org/content/52/4/1922.long

