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Б І О П Р О Т Е К Ц І Я

З В О Л О Ж Е Н Н Я



Хвороба сухого ока (ХСО) широко поширена 
і має значний вплив на якість життя людей

Хвороба сухого ока (ХСО) широко поширена1, 
страждає від 5% до 50% населення2

Порушення функціональних ланок 
сльозопродукції:

слізні залози
очна поверхня і повіки
взаємопов'язані сенсорні та рухові нерви3

Має значний негативний вплив на якість 
життя пацієнтів:

знижує здатність читати та керувати транспортом4

призводить до нервозності та депресії5

1) Schmidl D, Schmetterer L, Katarzyna J et al. Tear film thickness after treatment with artificial tears in patients with moderate dry eye disease. Cornea 2015;34:421-426
2) F. Stapleton et al. TFOW DEWS II, The Ocular Surface (2017) : 336
3) Adapted from : Craig J et al. TFOW DEWS II, Definition and Classification Report, The Ocular Surface (2017) : 276-283
4) Miljanovic B, Dana R, Sullivan DA, et al. Impact of dry eye syndrome on vision-related quality of life. Am J Ophthalmol 2007;143:409-15
5) Li M, Gong L, Sun X, et al. Anxiety and depression in patients with dry eye syndrome. Curr Eye Res 2011;36:1-7
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Хвороба сухого ока – це багатофакторне 
захворювання

Звіт TFOS DEWS II про визначення та класифікацію

3

НОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ХВОРОБИ СУХОГО ОКА

Хвороба сухого ока – це багатофакторне захворювання поверхні
ока, що характеризується втратою гомеостазу слізної плівки 
та супроводжується очними симптомами, при яких нестабільність
та гіперосмолярність слізної плівки, запалення поверхні ока та її
пошкодження, нейросенсорні порушення відіграють етіологічну
роль (3).

3) Adapted from : Craig J et al. TFOW DEWS II, Definition and Classification Report, The Ocular Surface (2017) : 276-283
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Порочне коло сухого ока складається 
з 4 факторів

Замкнуте коло має чотири головних джерела, 
кожне з яких взаємодіє і підсилює інші1

1) Adapted from: Baudouin C et al. Role of hyperosmolarity in the pathogenesis and management of dry eye disease: Proceedings of the OCEAN group meeting.
The Ocular Surface 2013;11(4)246-258
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Хвороба сухого ока: найчастіше змішана форма

Більшість пацієнтів мають змішану форму захворювання – між
лише дефіцитом ліпідів та дефіцитом продукції слізної рідини.
Це необхідно враховувати, щоб найкращим чином визначити
найбільш доцільну стратегію лікування для відновлення слізної
плівки і гомеостазу поверхні ока (3).

5

Метою лікування є вплив на порочне коло патогенезу
“сухого ока” та його руйнування на багатьох стадіях.    

Біопротекція дозволяє вийти за рамки простого 
зволоження або змащування поверхні ока. 

Дізнайтеся, як ...

3) Adapted from J.P. Craig et al. TFOS DEWS II Definition and Classification Report. The Ocular Surface 2017 : 281

ХВОРОБА СУХОГО ОКА

ДЕФІЦИТ 
СЛЬОЗОПРОДУКЦІЇ 
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ФОРМА 

ПІДВИЩЕНЕ
ВИПАРОВУВАННЯ



Трегалоза: природна молекула-біопротектор

1) Teramoto N et al. Trehalose and trehalose-based polymers for environmentally benign, biocompatible and bioactive materials. Molecules 2008;13(8):1773-816
2) Luyckx J, Baudouin C. Trehalose: an intriguing disaccharide with potential for medical application in ophthalmology. Clin Ophthalmol 2011;5:577-81
3) Cejkova J, Cejka C, Luyckx J. Comparative immunohistochemical studies on corneal cryostat sections and corneal impression cytology. Histol Histopathol 2012; 27(8):1029-40.
4) Schill. Trehalose and anhydrobiosis in tardigrades – evidence for divergence in response to dehydration. The Febs journal, 275(2):281-2886

Трегалоза – натуральний дисахарид, що синтезується деякими 
тваринами і рослинами в якості реакції на стрес (сухість, осмотичний 
тиск, замерзання)1. Наприклад – Єрихонською трояндою.

Ключовий елемент, який бере участь в ангідробіозі2

Єрихонська троянда (Selaginella lepidophylla), або рослина, що воскресає, 
може виживати при екстремальному висиханні завдяки трегалозі, 
що складає 12,5% її ваги в сухому стані

Було доведено, що трегалоза захищає клітини рогівки від ультрафіолету (УФ), 
який спричиняє оксидативне ураження3

Трегалоза також є ключем до виживання кількох видів безхребетних, 
включаючи тихоходи (тардигради)4

• Трегалоза може представляти більше 2,3% сухої маси тихоходи, дозволяючи їм вижити 
в екстремальних умовах зневоднення в криптобіотичному стані.

• Показано кореляційний зв’язок між накопиченням трегалози та індукцією ангідробіозу,
що вказує на захисну роль трегалози під час екстремального зневоднення тихоходи4

Висушена Selaginella 
lepidophylla

2 години після 
контакту з водою

24 години після 
контакту з водою



Біопротекція: як зберегти клітину

1) Yancey PH, Organic osmolytes as compatible, metabolic and counteracting cytoprotectants in high osmolarity and other stresses. J Exp Biol. 2005 Aug;208(Pt 15):2819-30.
2) Crowe et al. Anhydrobiosis. Annu Rev Physiol. 1992;54:579-599.
3) Lins et al. Trehalose-protein interaction in aqueous solution. Proteins. 2004 Apr 1;55(1):177-86.
4) Zhang et al. MTOR-independent, autophagic enhancer trehalose prolongs motor neuron survival and ameliorates the autophagic flux defect in a mouse model of amyotrophic lateral

sclerosis. Autophagy. 2014;10(4):588–602.
5) Sarkar et al. Trehalose, a novel mTOR-independent autophagy enhancer, accelerates the clearance of mutant huntingtin and alpha-synuclein. J Biol Chem. 2007;282(8):5641–5652.
6) Luyckx J, Baudouin C. Trehalose: an intriguing disaccharide with potential for medical application in ophthalmology. Clin Ophthalmol 2011;5:577-81 7

Запобігає 
втраті води 
з цитоплазми

Зберігає структуру 
клітин

2. СТАБІЛІЗУЄ 
ЛІПІДИ МЕМБРАН2

1. ОСМОРЕГУЛЯЦІЯ1

3. ЗАХИЩАЄ ПРОТЕЇНИ3

4. ОНОВЛЮЄ КЛІТИННИЙ МАТЕ-
РІАЛ, ІНДУКУЮЧИ АУТОФАГІЮ4

5. ЗМЕНШУЄ АПОПТОЗ5

БІОПРОТЕКЦІЯ - це механізм, який допомагає зберегти
клітинну структуру шляхом стабілізації мембранних 
ліпідів, захисту протеїнів, індукції аутофагії. 
Усе це призводить до зменшення апоптозу.



Біопротекторні властивості трегалози

1) Yancey PH, Organic osmolytes as compatible, metabolic and counteracting cytoprotectants in high osmolarity and other stresses. J Exp Biol. 2005 Aug;208(Pt 15):2819-30.
2) Elbein et al., New insights on trehalose: a multifunctional molecule. Glycobiology. 2003; 13(4):17R-27R.
3) Crowe et al. Anhydrobiosis. Annu Rev Physiol. 1992;54:579-599.
4) Ricker et al. Trehalose maintains phase separation in an air-dried binary lipid mixture. Biophys. J. 2003; 84:3045-3051.
5) Leslie et al. Biochim Biophys. Trehalose lowers membrane phase transitions in dry yeast cells. Acta. 1994;1192:7-13.
6) Crowe et al. Effects of carbohydrates on membrane stability at low water activities. Bioch et Biophys. 1984;769:141-150.
7) Jones et al. TFOS DEWS II Management and Therapy Report. Ocular Surface 2017;15:575-628. 8

Реагуючи на гіперосмолярність,

Трегалоза встановлює баланс осмотичного тиску
по обидва боки клітинної мембрани 
і, таким чином, обмежує рух води
Гіпотонічна формула Теалоз®Дуо розроблена 
для боротьби з гіперосмолярністю слізної плівки7

24 часа после 
контакта с водой

ЗВОЛОЖЕНА КЛІТИНА
ЗНЕВОДНЕНА КЛІТИНАГІПЕРОСМОЛЯРНІСТЬ

= осмотичний стрес

Висихання
Втрата 
води

з трегалозою

КЛІТИНА, ЗВОЛОЖЕНА 
ТРЕГАЛОЗОЮ

2/ СТАБІЛІЗУЄ МЕМБРАННІ ЛІПІДИ3, 4, 5, 6

Зволожена 
двошарова 
структура

Без 
трегалози

Суха двошарова структура

ДЕГІДРАТАЦІЯ

З трегалозою

Регідратація

Неструктурована та водопро-
никна двошарова структура

ТРЕГАЛОЗА ЗАМІНЮЄ 
МОЛЕКУЛИ ВОДИ4

ЗБЕРЕЖЕННЯ 
МЕМБРАНИ4

Регідратація

1/ ОСМОРЕГУЛЯЦІЯ1,2



3/ ЗАХИЩАЄ БІЛКИ1,2,3

1. Lins et al. Trehalose-protein interaction in aqueous solution. Proteins. 2004 Apr 1;55(1):177-86.
2. Jain NK, Roy I. Effect of trehalose on protein structure. Protein Sci. 2009 Jan; 18(1): 24–36.
3. Tanaka et al. Trehalose alleviates polyglutamine-mediated pathology in a mouse model of Huntington disease. Nat Med. 2004;10:148–154.
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Трегалоза

Вода

Протеїн

Трегалоза накопичується біля протеїну1

Запобігає денатурації протеїнів2

Зберігає 3D структуру2

Використовується в фармацевтичних формулах більшості анти-VEGF препаратів3

Біопротекторні властивості трегалози



Біопротекторні властивості трегалози

1) Glick et al, Autophagy: cellular and molecular mechanisms ; J Pathol. 2010 May ; 221(1): 3–12
2) Zhang et al. MTOR-independent, autophagic enhancer trehalose prolongs motor neuron survival and ameliorates the autophagic flux defect in a mouse model of amyotrophic lateral
sclerosis. Autophagy. 2014;10(4):588–602.
3) Sarkar et al. Trehalose, a novel mTOR-independent autophagy enhancer, accelerates the clearance of mutant huntingtin and alpha-synuclein. J Biol Chem. 2007;282(8):5641–5652.
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ЗНАЧЕННЯ АУТОФАГІЇ:
• Переробка клітинного матеріалу
• Руйнування пошкоджених білків і органел
• Усунення присутніх збудників та антигенів
• Реорганізація цитоплазми
• Перший крок перед апоптозом або некрозом

ПОШКОДЖЕНА КЛІТИНА 

Агреговані 
протеїни

Відновлені 
протеїни

Трегалоза 
активізує аутофагію

Рібосома

Руйнування
протеїнів

Нові 
амінокислоти 

Енергія ATФ

РОЗПІЗНАННЯ І ЗБИРАННЯ
КЛІТИННИХ КОМПОНЕНТІВ

ЗДОРОВА КЛІТИНА ПЕРЕРОБКА В НОВІ 
АМІНОКИСЛОТИ ТА ЕНЕРГІЮ

4/ ОНОВЛЮЄ КЛІТИННИЙ МАТЕРІАЛ, ІНДУКУЮЧИ АУТОФАГІЮ1,2,3

АУТОФАГІЯ дозволяє регенерувати клітинний матеріал і, отже, є механізмом біопротекції.



Біопротекторні властивості трегалози

5/ ТРЕГАЛОЗА: ЗМЕНШУЄ АПОПТОЗ1,2,3,4

1) Uchida et al., Activation of Master Autophagy Regulator TFEB During Systemic LPS Administration in the Cornea. J Toxicol Pathol 2014;27:153–158.
2) Zhang et al. MTOR-independent, autophagic enhancer trehalose prolongs motor neuron survival and ameliorates the autophagic flux defect in a mouse model of amyotrophic lateral 

sclerosis. Autophagy. 2014;10(4):588–602.
3) Sarkar et al. Trehalose, a novel mTOR-independent autophagy enhancer, accelerates the clearance of mutant huntingtin and alpha-synuclein. J Biol Chem.2007;282(8):5641–5652.
4) Chen W et al. Trehalose protects against ocular surface disorders in experimental murine dry eye through suppression of apoptosis. Exp Eye Res 2009;89(3):311-8
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У відповідь на запалення рогівки, трегалоза активізує аутофагію, 
яка перешкоджає апоптозу1,2,3,4 і збільшує життєздатність клітин

Трегалоза зменшує кількість апоптозних клітин в рогівці, 
індукуючи аутофагію2,3

ВИСНОВКИ

Дослідження In Vitro з клітинами RC4
(рогівковий кератоцит кроликів)

Клітини були попередньо оброблені 
з 100 mM трегалози протягом 
24 годин, після чого оброблялися 
100 ng/ml ФНПа (фактор некрозу
пухлин) і 10 μg/ml циклогексимідом
(ЦГК) ще протягом 24 годин

** p<0.05

Контроль Трегалоза ФНПа/ЦГК ФНПа/ЦГК 
+Трегалоза

Ж
ит

тє
зд

ат
ні
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ь 

кл
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ин



Перша комбінація для біопротекції поверхні ока

1).Jain NK, Roy I. Effect of trehalose on protein structure. Protein Sci. 2009 Jan; 18(1): 24–36.
2) Baudouin C. et al. Role of Hyperosmolarity in the Pathogenesis and Management of Dry Eye Disease: Proceedings of the OCEAN Group Meeting. Ocul Surf. 2013 Oct;11(4):246-58
3) Li J et al. Therapeutic efficacy of trehalose eye drops for treatment of murine dry eye induced by an intelligently controlled environmental system. Mol Vis 2012;18:317-2
4) Cejkova J et al. Trehalose treatment accelerates the healing of UVB-irradiated corneas. Comparative immunohistochemical studies on corneal cryostat sections and corneal impression
cytology. Histol Histopathol 2012;27(8):1029-40
5) Nakamura M et al. Characterization of Water Retentive Properties of Hyaluronan. Cornea 1993;12(5):433-6
6) Snibson et al. Ocular Surface Residence Times of Artificial Tear Solutions. Cornea 11(4): Z8 291. 1
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ТЕАЛОЗДУО
ЗАСІБ МЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З “СУХИМ ОКОМ”

Трегалоза 3% / Гіалуронова кислота 0,15%

ТРЕГАЛОЗА ГІАЛУРОНОВА
КИСЛОТА

ПРОТЕЇН 

КЛІТИННА МЕМБРАНА

• Біопротекція1

• Осмопротекція2

• Регенерація3,4

• Зволоження5

• Довготривалий комфорт6

• Негайне полегшення

ТРЕГАЛОЗА 

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА



Теалоз®Дуо: клінічно доведена ефективність1,2

1) Schmidl D, Schmetterer L, Witkowska KJ et al. Tear film thickness after treatment with artificial tears in patients with moderate dry eye disease. Cornea 2015;34(4):421-6
2) Thealoz®Duo clinical study for CE mark file 2012
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Значне потовщення слізної плівки протягом 240 хвилин відмічалось у пацієнтів
після разового використання препарату Теалоз®Дуо, в порівнянні з пацієнтами, 
які отримували тільки розчин гіалуронової кислоти.

ВИСНОВОК

ЧРСП зріс в 2 рази після 28 днів.

ВИСНОВОК

Теалоз®Дуо збільшує товщину слізної плівки1

Товщина слізної плівки 

Теалоз®Дуо Гіалуронат натрію

Ві
дн

ос
ні

 з
м

ін
и 

то
вщ

ин
и 

сл
із

но
ї п

лі
вк

и 
(%

)

N=60 пацієнтів з ХСО від слабкого до середнього ступенів. 
Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження, контрольовані 
паралельні групи.

Після рандомізації, пацієнти отримували однодозові очні краплі без
консервантів з трегалозою 30 мг/мл і гіалуронатом натрію 1,5 мг/мл
(Теалоз®Дуо), гіалуронат натрію 0,15%  без консервантів або розчин
натрію хлорида 0,9%.

Вимірювання товщини слізної плівки (ТСП) з ОСТ повторювалися
через 10, 20, 40, 60, 120 і 240 хвилин після закапування. 
У 60 пацієнтів закінчено дослідження згідно протоколу.

Теалоз®Дуо збільшує час розриву слізної плівки (ЧРСП)2

Час розриву слізної плівки   

N=32 пацієнти з ХСО від середнього до тяжкого ступенів. 
Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, контрольоване 
паралельним оком дослідження.

Теалоз®Дуо в одне око та 0,9% NaCl без консервантів в друге око, 
4-6 разів на день протягом 28 днів. ЧРСП оцінювався по вихідним
показникам, на 14-й і 28-й дні.

* Значна зміна в порівнянні з вихідними показниками

p<0,0001

Натрію хлорид
(ізотонічний)

Значна зміна в порівнянні 
з вихідними показниками

Час (хвилини)

Ч
ас

 (
с)

День 0 День 28*

ТЕАЛОЗДУО
ЗАСІБ МЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З “СУХИМ ОКОМ”

Трегалоза 3% / Гіалуронова кислота 0,15%



Теалоз®Дуо: клінічно доведена ефективність1,2

1) Pinto-Bonilla JC et al. A Randomised Cross Over Comparison of Trehalose/Hyaluronate Eye Drops and Standard Treatment: Patient Satisfaction in the Treatment of Dry Eye Syndrome.
Ther Clin Risk Manag 2015;11:595-603
2) Doan S. et al; randomised, controlled study of the efficacy and safety of a new eye-drop formulation for moderate to severe dry eye. Poster T085 in EVER 2015.
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Теалоз®Дуо: дає більш відчутне зменшення симптомів хвороби сухого ока1

Вихідні 
показники

Оц
ін

ка
 п

ок
аз

ни
кі

в 
си

м
пт

ом
ів

 Х
СО

Теалоз®Дуо
Поліетилен/Пропілен Гліколь (ППГ)

Середина 
лікування

Кінець лікування
(7 день)

Пацієнти відчули більше полегшення симптомів сухого ока при лікуванні Теалоз®Дуо. 
Більш високі показники зниження симптомів ХСО відзначались при лікуванні Теалоз®Дуо 
в порівнянні з ППГ і гіалуроновою кислотою (ГК). Застосування Теалоз®Дуо призводило 
до більшого зменшення симптоматики ХСО в порівнянні з ППГ і гіалуроновою кислотою.

ВИСНОВКИ

N=17 пацієнтів з ХСО від легкого до середнього ступенів. 
Рандомізоване, відкрите, перехресне дослідження.

В результаті випадкового відбору 17 пацієнтів з ХСО 
від середнього до тяжкого ступенів лікувалися або Теалоз®Дуо
(комбінація трегалози і гіалуронової кислоти), або ППГ (Systane®).
Пацієнти отримували 5 крапель/день впродовж 7 днів лікування.

*p=0.044

Прояви ХСО стали менш вираженими при лікуванні Теалоз®Дуо 
в порівнянні з гіалуроновою кислотою (ГК)2

Загальні очні симптоми сухого ока 
на 35-й день

ГК-трегалоза ГК Печіння Біль
Поколю-
вання*

Свер-
біж*

Відчуття
сухості

Відчуття
присутно-

сті сто-
роннього

тіла

Чутли-
вість 

до 
світла

Розмите 
бачення*

Оцінка показників в порівнянні 
з гіалуроновою кислотою (ГК)2

на 35-й день

Вихідні 
показники

Зм
ін

и 
в 

оц
ін

ці
 п

ок
аз

ни
кі

в 
ко

ж
но

го
 с

им
пт

ом
у 

су
хо

го
 о

ка

Зм
ін

и 
в 

оц
ін

ці
 п

ок
аз

ни
кі

в 
си

м
пт

ом
ів

 с
ух

ог
о 

ок
а

ГК-трегалоза
ГК

N=105 пацієнтів з симптомами сухого ока від середнього до тяжкого ступеня. Рандомізоване, активно-конт-
рольоване, сліпе, багатоцентрове дослідження. Пацієнти отримували або Теалоз®Дуо (комбінація трегалози
і гіалуронової кислоти), або Vismed (гіалуронова кислота) 3-6 разів на день впродовж 84 днів.

ТЕАЛОЗДУО
ЗАСІБ МЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З “СУХИМ ОКОМ”

Трегалоза 3% / Гіалуронова кислота 0,15%



Клінічно доведена ефективність
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ТЕАЛОЗ® ДУО ЗНАЧНО ЗМЕНШУЄ ПОШКОДЖЕННЯ ПОВЕРХНІ ОКА У ПАЦІЄНТІВ 
З ХВОРОБОЮ СУХОГО ОКА (35)

Оцінка рогівки за шкалою 
Національного інституту ока (США)

Оцінка кон'юнктиви  
за шкалою Ван Вестерфельда

ТЕАЛОЗ® ДУО ЗБІЛЬШУЄ ЩІЛЬНІСТЬ КЕЛИХОПОДІБНИХ КЛІТИН (GC) 
І ЗМЕНШУЄ МЕТАПЛАЗІЮ ЕПІТЕЛІЮ (35).

Щільність келихоподібних клітин (GC) Імпресійна цитологія

Ба
л

Ба
л

15 пацієнтів із хворобою сухого ока 
з підвищеним випаровуванням були включені
до проспективного відкритого непорівняльного
одноцентрового пілотного дослідження.

Пацієнтам було призначено введення 
препарату Теалоз® Дуо за схемою: 
«одна крапля / одне око /  тричі на день» *.

Через 2 місяці лікування препаратом Теалоз®Дуо  спостерігалося значне зниження як показника 
пошкодження рогівки за шкалою Національного інституту ока (США), так і показника ураження 
кон'юнктиви за шкалою Ван Вестерфельда: пошкодження рогівки і кон'юнктиви значно зменшилося.

Вихідний 
рівень

1 місяць 2 місяці Вихідний 
рівень

1 місяць 2 місяці

Кі
ль

кі
ст

ь 
GC

 /
 м

м
2

Ш
ка

ла
 Н

ел
ьс

он
а 

Вихідний 
рівень

2 місяці

Вихідний 
рівень

2 місяці

Після 2-місячного лікування препаратом Теалоз®Дуо спостерігалося збільшення щільності келихоподібних
клітин на 29,8%, а також значне зниження метаплазії епітелія за шкалою Нельсона згідно даних імпресій-
ної цитології (p <0,05)

35) Fariselli C. et al. Trehalose/hyaluronate eyedrop effects on ocular surface inflammatory markers and mucin expression in dry eye patients. Clinical Ophthalmology 2018:12 1293–1300

ТЕАЛОЗДУО
ЗАСІБ МЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З “СУХИМ ОКОМ”

Трегалоза 3% / Гіалуронова кислота 0,15%



Клітинний стрес

• Гіперосмолярність
• Нестабільність слізної

плівки
• Зневоднення клітин

Клінічно доведена ефективність

Вивільнення 
прозапальних 
цитокінів

ТЕАЛОЗДУО
ЗАСІБ МЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З “СУХИМ ОКОМ”

Трегалоза 3% / Гіалуронова кислота 0,15%



• Значне зниження запальних 
біомаркерів слізної плівки

• Збільшення щільності келихоподібних
клітин 

• Зменшення пошкодження очної 
поверхні

Клінічно доведена ефективність

Трегалоза

Трегалоза

ТЕАЛОЗДУО
ЗАСІБ МЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З “СУХИМ ОКОМ”

Трегалоза 3% / Гіалуронова кислота 0,15%



Клінічно доведена ефективність
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ТЕАЛОЗ®ДУО ЗМЕНШУЄ КІЛЬКІСТЬ ЗАПАЛЬНИХ БІОМАРКЕРІВ В СЛІЗНІЙ РІДИНІ 35

ВИСНОВОК

Значне зниження маркерів запалення IL-1β, IL-6, IL-8 спостерігалося після 
двомісячного лікування препаратом Теалоз® Дуо (p <0,05).

Вихідний 
рівень

2 місяці Вихідний 
рівень

2 місяці Вихідний 
рівень

2 місяці

35) Fariselli C. et al. Trehalose/hyaluronate eyedrop effects on ocular surface inflammatory markers and mucin expression in dry eye patients. Clinical Ophthalmology 2018:12 1293–1300

• У цьому першому пілотному експлоративному дослідженні вивчався можливий
вплив препарату Теалоз®Дуо на специфічний рівень цитокінів слізної рідини,
щільність келихоподібних клітин та пошкодження рогівки та кон'юнктиви у пацієнтів
із хворобою сухого ока.

• Двомісячний курс лікування препаратом Теалоз® Дуо може призвести до зменшення
пошкодження поверхні ока за рахунок зниження рівня прозапальних цитокінів сліз-
ної рідини, а також до значного відновлення щільності келихоподібних клітин.

• Ці результати можуть бути пов'язані із синергічною дією як трегалози, так і
гіалуронової кислоти на різні ключові ланки замкнутого кола «сухого ока».

• Проте, ці перші перспективні результати потрібно підтвердити більш масштабним
рандомізованим контрольованим клінічним дослідженням.

ТЕАЛОЗДУО
ЗАСІБ МЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З “СУХИМ ОКОМ”

Трегалоза 3% / Гіалуронова кислота 0,15%



Властивості
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Не містить консервантів1 

• Знижує ризик запалень
• Підтримує життєздатність клітин
• Знижує ризик гістологічних руйнувань 

епітеліального бар'єру рогівки

Гіпотонічний

• Корекція гіперосмолярності
• Регуляція осмотичного балансу між 

клітинами рогівки та слізною плівкою5

• Зменшення пошкодження очної 
поверхні при ХСОНе містить фосфатів

• Знижує ризик накопичення 
солей кальцію в рогівці2

•  1 крапля в кожне око, до 4-6 разів на день
•  Препарат Теалоз®Дуо можна використовувати під час носіння контактних лінз

ДОЗУВАННЯ

БЕЗ КОНСЕРВАНТІВ
БЕЗ ФОСФАТІВ

1) Baudouin C et al. Preservatives in eyedrops: the good, the bad and the ugly. Prog Retin Eye Res. 2010 Jul;29(4):312-34
2) Bernaur W et al. Corneal calcification following intensified treatment with sodium hyaluronate artificial tears. Br J Ophthalmol 2006;90:285–288
3) Source : AXESS research on the ABAK system for Thеa, April 2016
4) Source : Internal sales consolidated data until April 2016
5) Baudouin C. et al. Role of Hyperosmolarity in the Pathogenesis and Management of Dry Eye Disease: Proceedings of the OCEAN Group Meeting. Ocul Surf. 2013 Oct;11(4):246-58. 

, 

ТЕАЛОЗДУО
ЗАСІБ МЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З “СУХИМ ОКОМ”

Трегалоза 3% / Гіалуронова кислота 0,15%



Флакон АВАК® – лагідний догляд 
за очима пацієнта

1) Baudouin C et al. Preservatives in eyedrops: the good, the bad and the ugly. Prog Retin Eye Res. 2010 Jul;29(4):312-34
2) Bernaur W et al. Corneal calcification following intensified treatment with sodium hyaluronate artificial tears. Br J Ophthalmol 2006;90:285–288
3) Source : AXESS research on the ABAK system for Thеa, April 2016
4) Source : Internal sales consolidated data until June 2019
5.) Jones et al. TFOS DEWS II Management and Therapy Report. Ocular Surface 2017;15:575-628.20

Гнучкий і ергономічний

Картридж фільтру

Мембрана фільтру
200 нанометрів

Калібровані 
та точно дозовані
краплі (30 μl)

222 млн 
флаконів

вже продано4

300
стерильных 

крапель 
без консер-

вантів
До

3 місяців 
використання 

після 
відкриття

Було показано, що часто використовуваний в очних краплях консервант бензалконію хло-
рид (BAС) викликає нестабільність слізної плівки, втрату келихоподібних клітин і апоптоз
клітин, внаслідок запалення1 – тобто провокує фактори, які сприяють розвитку ХСО.

ТЕАЛОЗДУО
ЗАСІБ МЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З “СУХИМ ОКОМ”

Трегалоза 3% / Гіалуронова кислота 0,15%

Ефективний, зручний для застосування, оптимальне співвідношення 
ціна – якість

• Містить 300 крапель
• Флакон залишається стерильним і може бути використаний впродовж

3-х місяців після відкриття

ОЧНІ КРАПЛІ БЕЗ КОНСЕРВАНТІВ: РЕКОМЕНДОВАНІ ЗВІТОМ TFOS DEWS II

• Слід уникати консервантів, якщо краплі для сухого ока використовуються часто, 
і це кращий пристрій, коли пацієнти потребують частого закапування очних крапель5



Трегалоза і гіалуронова кислота руйнують 
порочне коло ХСО на багатьох стадіях

1) Nakamura M et al. Characterisation of water retentative properties of hyaluronan. Cornea 1993;12(6):433-6
2) Snibson et al. Ocular Surface Residence Times of Artificial Tears Solutions. Cornea 1998;11(4):288-293
3) McCann LC et al. Effectiveness of artificial tears in the management of evaporative dry eye. Cornea 2012;31(1):1-6
4) Matsuo T. Trehalose protects corneal epithelial cells from death by drying. B J Ophthalmol. 2001;85(5)610–12
5) Aragona P et al. Sodium hyaluronate eye drops of different osmolarity for the treatment of dry eye in Sjцgren’s syndrome patients. Br J Ophthalmol 2002;86:879-884
6) Baudouin C et al. Preservatives in eyedrops: the good, the bad and the ugly. Prog Retin Eye Res. 2010 Jul;29(4):312-34
7) Luyckx J, Baudouin C. Trehalose: an intriguing disaccharide with potential for medical application in ophthalmology. Clin Ophthalmol 2011;5:577-81
8) Baudouin C et al. Role of hyperosmolarity in the pathogenesis and management of dry eye disease: Proceedings of the OCEAN group meeting. The Ocular Surface 2013;11(4)246-258
9) Li J et al. Therapeutic efficacy of trehalose eye drops for treatment of murine dry eye induced by an intelligently controlled environmental system. Molecular Vision 2012; 18:317-329
10) Zhang et al. MTOR-independent, autophagic enhancer trehalose prolongs motor neuron survival and ameliorates the autophagic flux defect in a mouse model of amyotrophic lateral

sclerosis. Autophagy. 2014;10(4):588–602.
11) Chiara Fariselli and al. Trehalose/hyaluronate eye drop effects on ocular surface inflammatory markers and mucin expression in dry eye patients, Clinical Ophthalmology journal, 2018:12, 1293-1300
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НЕСТАБІЛЬНІСТЬ 
СЛІЗНОЇ 
ПЛІВКИ

(дисбаланс)

Зміни 
флориДисфункція 

мейбомієвих 
залоз

Виділення 
токсинів 

естерази/ліпази
Запалення 

повік

Зміни 
ліпідів

Слізна/клітинна
ГІПЕР-

ОСМОЛЯРНІСТЬ

ЗАПАЛЕННЯ
неврогенне 
запалення; 
стимуляція 

слізних залоз

АПОПТОЗ
кон'юнктива

рогівка

Пошкодження 
клітин

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА
• Підвищує гідратацію та змащування 

рогівкової поверхні1,2

• Збільшує час розриву слізної плівки3

• Зменшує випаровування сльози3

ТРЕГАЛОЗА
• Зменшує 
запалення

(дослідження 
in vivo)9,11

ТРЕГАЛОЗА
• захищає клітини від висихання8

ТРЕГАЛОЗА 
• діє як 
осмопротектор4

ТРЕГАЛОЗА
• захищає протеїни 
і ліпіди від 
денатурації7

• відновлює 
клітинний матеріал,
індукуючи 
аутофагію10

БЕЗ КОНСЕРВАНТІВ
• запобігає подаль-
шому пошкодженню 
клітин6

ГІПО-
ТОНІЧНИЙ
РОЗЧИН
• відновлює 
осмотичний 
баланс5



ПОКРОКОВЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ СУХОГО ОКА ТА
СИЛЬНИЙ ВЗАЄМОЗВЯЗОК  МІЖ ХСО ТА ДМЗ

22

Є ЧОТИРИ КРОКИ В ЛІКУВАННІ ХСО3

Навчання пацієнтів,  
сльозозамінники +
лікування 
патології повік

З першого кроку, рекомендована гігієна повік у зв'язку з дисфункцією мейбомієвих залоз (ДМЗ), 
що тісно пов'язана з ХСО6,45,46

Дисфункція мейбомієвих залоз (ДМЗ) є частим розладом стану повік та тісно повязана з ХСО6,45,46

Збереження сльози
та безконсерванті
сльозозамінники

Перорально - 
секретагоги та очні
краплі аутологічної
сироватки

Топічні 
кортикостероїди 
та хірургія

Гігієна повік

Блокада мейбомієвих
залоз \ випадіння \ 

запалення

Неконтрольоване розмноження 
Staphylococcus sp.,

Propionibacterium acnes,
Bacillus oleronius, Demodex

Дефіцит
ліпідного

шару

Підвищене випарову-
вання сльози та 

гіперосмолярність

Ліпази та 
естерази

Підвищення температури
плавлення секрету залоз

Стероїдні імуносупрессори 
та омега-3 жирні кислоти

Запалення

Кератинізація отворів МЗ
(активація протеїнів, 

що ороговівають)

Ліпіди

Гігієна повікГігієна повік

Перорально тетрацикліни 
та інші антибіотики

Осмопротекція 
та сльоозамінники

Перорально тетрацикліни
або інші антибіотики

3) Adapted from L. Jones et al. TFOS DEWS II Definition and Classification Report. The Ocular Surface 2017 : 615.
6) Adapted from: Baudouin C et al. Role of hyperosmolarity in the pathogenesis and management of dry eye disease: Proceedings of the OCEAN group meeting. The Ocular Surface 2013;11(4)246-258.
45) Doan Evaluation of the eyelid disorders in the daily ophthalmic practice in 9 European Countries: The MEIBUM survey Poster S051 in EVER 2016.
46) Christophe Baudouin, et al. Revisiting the vicious circle of dry eye disease: a focus on the pathophysiology of Meibomian gland dysfunction. Br J Ophthalmol 2016;100:300–306.
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ЗАСІБ МЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З “СУХИМ ОКОМ”

Трегалоза 3% / Гіалуронова кислота 0,15%
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