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Úvod
V mé práci se budu zabývat problematikou očních onemocnění. Oko patří
k nejdůležitějším orgánům lidského těla. Je velmi důležité si zrakový orgán chránit,
jelikož je jedním z nejcennějších smyslů. Zejména tento důvod stál na počátku
rozhodnutí, které téma zvolit pro tvorbu absolventské práce.
Zrakovému orgánu je zapotřebí věnovat dostatečnou péči a v případě obtíží
neváhat navštívit očního lékaře či lékárníka, protože je fakt, že při očním onemocnění
může člověk přijít o víc, než je estetický dojem.
Účelem práce je poukázat na jedinečnost a dokonalost zraku. Pro většinu lidí je
zcela běžné, že normálně vidí, ale existují i lidé, kteří to za naprostou samozřejmost
nepovažují. Toto často zjistíme, až když se nějakou nešťastnou náhodou staneme
jedním z nich.
Již při studiu na střední zdravotnické škole jsem se při praktické výuce setkala
s mnoha pacienty se zrakovou poruchou či onemocněním. Následně můj zájem o
zmíněné téma vzrostl během odborné praxe na vyšší odborné škole.
Nejčastěji se v lékárně z pohledu farmaceutického asistenta setkáváme se
syndromem suchého nebo červeného oka. A právě této problematice budu ve své práci
věnovat největší pozornost.
V práci se budu zabývat zejména praktickým sledováním konkrétních pacientů a
terapeutických postupů, které jsou při jejich léčbě uplatňovány.
Východiskem pro práci bude teoretická část zabývající se příčinami vzniku
vybraných onemocnění oka (syndromu suchého a červeného oka), na kterou naváže část
praktická zahrnující kazuistiky, přehled lékových forem, které se v terapii zmíněných
onemocnění používají.
Ve své práci se budu věnovat především tomu, jak mohu jako farmaceutický
asistent pomoci v léčbě těchto očních onemocnění.
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1 Cíle absolventské práce
1.1 Hlavní cíl
Popsat anatomii oka, vybraná onemocnění a možnosti jejich terapie (se
zaměřením na syndrom suchého a červeného oka).

1.2 Dílčí cíle
Vytvořit metodický materiál pro rozhodování farmaceutického asistenta při
rozhovoru s pacientem.
Vypracovat přehled různých lékových forem používaných k léčbě vybraných
očních onemocnění.
Zpracovat kazuistiky vybraných pacientů.
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2 Teoretická část
2.1 Anatomie a fyziologie zrakového ústrojí
Oko je smyslovým orgánem, který umožňuje vnímání světla, barev a rovněž
zprostředkuje vnímání největšího množství informací o okolním prostředí a usnadňuje
orientaci v prostoru. Periferní část zrakového ústrojí tvoří pár očí. Zrakový orgán je
uložen v očnici (orbita), kterou ohraničují kosti lebky. Oko spočívá na tukovém
polštáři, který zabraňuje poškození oka při nárazech na kostěný podklad. Oční koule
(bulbus oculi) a přídatné oční orgány (organa oculi accessoria) tvoří zrakový orgán.
[SYNEK, 2004]

2.1.1 Oční koule

Oční koule (bulbus oculi) má přibližně tvar koule s průměrem asi 23 mm
(vertikální a příčný rozměr) x 24 – 26 mm (předozadní rozměr). Mezi otevřenými víčky
je viditelný pouze menší přední úsek oční koule, zatímco větší zadní část je uložena
v hloubi očnice.

Obr. č. 1: Schéma řezu pravého oka. [ROZSÍVAL, 2006]

Na oční kouli jsou rozlišovány dva póly (viz obr. č. 2), přední (polus anterior) a
zadní (polus posterior). Mediánně od zadního pólu vystupuje z oční koule zrakový nerv
(nervus opticus). Jednotlivé spojnice obou pólů na povrchu oční koule se označují jako
oční poledníky (meridiani). Největším obvodem oční koule při orientaci ve frontální
rovině je rovník (equator). Pomocí ekvátoru se oční koule dělí na přední a zadní
polovinu. Oční kouli tvoří stěna oční koule a obsah oční koule.
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[SYNEK, 2004]

Obr. č. 2: Schéma oční koule. [KVAPILÍKOVÁ, 2000]
2.1.1.1 Stěna oční koule

Stěna oční koule se skládá ze tří vrstev:
- Zevní vazivová vrstva (tunica fibrosa bulbi) tvoří mechanickou ochranu. Její přední
část, rohovka (cornea), je průhledná a je důležitým místem lomu světelných paprsků.
Zadní část, bělima (sclera), je neprůhledná.
- Střední vrstvu (tunica vasculosa bulbi) se nazývá živnatka (uvea), je hustě prokrvena
a zajišťuje výživu oka. V zadní části ji tvoří cévnatka (choroidea), směrem dopředu
řasnaté těleso (corpus ciliare) a duhovka (iris).
- Vnitřní vrstvu (tunica interna seu sensoria bulbi) tvoří sítnice (retina), která je
vlastní receptorovou částí oka a místem prvního zpracování optického signálu
nervovými buňkami.

[ELIŠKOVÁ, 2006; SYNEK, 2004]

2.1.1.1.1 Zevní vazivová vrstva

Zevní vrstva (tunica fibrosa bulbi) tvoří tuhý a pevný obal oční koule, jenž
zajišťuje stabilitu jejího tvaru a je místem úponu šlach okohybných svalů. Její přední
částí vstupují do oka světelné paprsky. Skládá se z bělimy (sclera) a rohovky (cornea).
[SYNEK, 2004]

Bělima (sclera)
Zaujímá 4/5 plochy oční koule a je tvořena pevným kolagenním vazivem
s fibroblasty. Bělima, jak už z názvu vyplývá, má bílou barvu, protože je prakticky
bezcévná. S přibývajícím věkem se odstín „bílé“ barvy mění. Přítomnost většího
8

množství vody a elastických vláken u malých dětí způsobuje její částečnou průhlednost
a prosvítající cévnatka ji zbarvuje lehce do modra. V dospělosti má bělima porcelánově
bílou barvu, zatímco ve stáří je vlivem ukládání pigmentu z opotřebení nažloutlá.
[ELIŠKOVÁ, 2006; SYNEK, 2004]

Rohovka (cornea)
Rohovka představuje přední průhlednou část oční koule o rozsahu asi 1/5 její
plochy. Na povrchu rohovky se nachází rohovkový epitel. V oblasti sklerokorneálního
přechodu tento epitel navazuje na epitel spojivky. Obsahuje mukopolysacharidy, které
podmiňují průhlednost rohovky, přičemž hlubší poranění rohovky má za následek její
zakalení. V místě přechodu rohovky a bělimy se nachází Schlemmův kanál (sinus
venosus sclerae), do kterého se přes trámčitou síť vstřebává komorový mok a je jím
odváděn do žilního oběhu. Snížená drenáž komorové vody má za následek zvýšení
nitroočního tlaku (glaukom se zavřeným úhlem).
Rohovka je za fyziologických podmínek bezcévná a je vyživována kyslíkem
difúzí ze slz a komorového moku. Za patologických stavů (zánět, hypoxie) mohou do
rohovky prorůstat cévy, což vede ke ztrátě průhlednosti. Jelikož je rohovka bezcévná,
lze ji transplantovat bez rizika odvrhnutí štěpu příjemcem.

[ELIŠKOVÁ, 2006]

2.1.1.1.2 Střední vrstva

Střední vrstva (tunica vasculosa bulbi) se nazývá živnatka (uvea), nachází se
pod vrstvou povrchovou a je poměrně tenká. Obsahuje převážně řídké vazivo s hojnými
pigmentovými buňkami, krevní cévy, ze kterých je zásobována převážná část oční
koule. Vzhledem k obsahu pigmentu a četným cévám se uplatňuje také jako světelně a
tepelně izolační vrstva. V některých jejích částech jsou nashromážděny hladké svalové
buňky, které se podílejí na regulaci množství vstupujícího světla a mění optickou
mohutnost čočky (akomodace oka). V zadní části střední vrstvy je cévnatka
(choroidea), směrem dopředu řasnaté těleso (corpus ciliare) a duhovka (iris).
[SYNEK, 2004]

Cévnatka (choroidea)
Cévnatka představuje nejrozsáhlejší část střední vrstvy stěny oční koule, neboť
zaujímá její zadní dvě třetiny. Má podobu tenké (0,2 – 0,4 mm) černohnědé blány, jež je
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bohatá na cévy. Povrchovou stranou se přikládá k bělimě, od níž je oddělena vrstvičkou
řídkého vaziva, ve které probíhají četné cévy. Vnitřní strana cévnatky je hladká a naléhá
na ni sítnice. Tato část cévnatky je bohatě pigmentována a pohlcuje světelné paprsky,
zabraňuje jejich odrazům a přesvětlení oka. Cévnatku tvoří síť kapilár, proto
představuje tmavou komoru pro optickou vrstvu sítnice a navíc jsou z kapilární sítě
vyživovány pigmentové buňky sítnice, čípky a tyčinky. Vzadu se v cévnatce nachází
otvor, kterým prostupují vlákna zrakového nervu (nervus opticus), sítnicová tepna a
žíla. Přední okraj cévnatky přechází plynule do řasnatého tělesa.
[SYNEK, 2004]

Řasnaté těleso (corpus ciliare)
Řasnaté těleso má tvar zřaseného prstence, který je přiložen na vnitřní stranu
bělimy a v okolí sklerokorneálního rozhraní s ní srůstá. Výběžky řasnatého tělesa
(processus ciliaris) vylučují do zadní komory oční komorový mok (humor aquosus).
Základem řasnatého tělesa je vazivové stroma, ve kterém se nacházejí četné hladké
svalové buňky tvořící ciliární sval (musculus ciliaris). Musculus ciliaris tvoří prstenčitý
svěrač, jenž svou kontrakcí uvolňuje závěsný aparát čočky, která svou pružností mění
tvar a optickou mohutnost (akomodace oka).

[SYNEK, 2004]

Duhovka (iris)
Duhovka tvoří nejvíce dopředu vysunutou část střední vrstvy oční stěny. Má tvar
mezikruží s otvorem v centrální oblasti zvaným zornice neboli panenka (pupilla).
Průsvit zornice upravují dva duhovkové svaly, svěrač zornice (m. sphincter pupillae) a
rozvěrač zornice (m. dilatator pupillae), které regulují množství dopadajícího světla na
sítnici. Svěrač je ovládán parasympatickými vlákny z okohybného nervu (nervus
oculomotorius). Jeho kontrakce způsobuje zúžení zornice (miosis) a tím omezení
množství světla, které vniká do oka. Naopak rozvěrač je inervován sympatickými
nervovými vlákny z krčního sympatiku a při jeho kontrakci se zornice rozšiřuje
(mydriasis). Přední plocha duhovky je obrácena proti rohovce a mezi nimi se nachází
přední komora oční (camera bulbi anterior). Množství pigmentových buněk rozhoduje
o výsledném zbarvení duhovky (podmiňuje „barvu očí“).
Pupilární vzdálenost (vzdálenost mezi středy obou pupil) má hodnotu asi 65 mm
u mužů, u žen asi 62 mm. Tento rozměr má význam pro správné centrování skel při
konstrukci brýlí.

[SYNEK, 2004]
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Obr. č. 3: Schéma předního segmentu oka. [KVAPILÍKOVÁ, 2000]

2.1.1.1.3 Vnitřní vrstva

Vnitřní vrstvu (tunica interna seu senzoria bulbi) tvoří sítnice (retina), která je
vlastní receptorovou částí oka a místem prvního zpracování optického signálu
nervovými buňkami.

Sítnice (retina)
Sítnice vystýlá vnitřní povrch oční koule až k pupilárnímu okraji duhovky (tzv.
zadní segment oka). Na sítnici lze rozeznat dva stavebně i funkčně odlišné oddíly. Zadní
oddíl, který se nalézá v zadní části oční koule, tvoří optická část sítnice (pars optica
retinae). Části před ekvátorem se přikládají k vnitřní straně řasnatého tělesa (pars
ciliaris retinae) a k zadní ploše duhovky (pars iridica retinae) a jsou označovány jako
slepá část sítnice (pars caeca retinae), neboť postrádají smyslové a nervové elementy.
Pars optica retinae a pars caeca retinae od sebe odděluje nervová, klikatě probíhající
čára (ora serrata).
Sítnice obsahuje zvláštní místa – žlutá skvrna a slepá skvrna. Slepá skvrna je
místo, kde vystupuje zrakový nerv a kde nejsou přítomny žádné fotoreceptory. Žlutá
skvrna (macula lutea) je naopak místem nejostřejšího vidění. Oftalmoskopem je zde
11

možné rozpoznat drobnou jamku (fovea centralis macula) obsahující převážně čípky,
které umožňují barevné vidění. Na 1 mm2 zde připadá asi 150 000 čípků a nejsou zde
skoro žádné tyčinky. Vysoká ostrost vidění je dána i tím, že každý čípek má své vlastní
nervové vlákno.

[ROZSÍVAL, 2006; SYNEK, 2004]

2.1.1.2 Obsah oční koule

Obsah oční koule (vnitřní prostory bulbu) tvoří průhledné a čiré struktury, které
propouštějí světelné paprsky a lámou je tak, že dopadají na sítnici. Obsahem oka je
čočka (lens cristallina), sklivec (corpus vitreum) a obsah přední a zadní oční komory
(camera bulbi anterior et posterior), které vyplňuje komorový mok (humor aquosus).
[SYNEK, 2004]

2.1.1.2.1 Čočka

Zadní plocha čočky (lens cristallina) je více vyklenutá než přední. Vlastní čočka
je uložena v nebuněčném pouzdru (capsula lentis), které čočku obklopuje. Čočka je
zavěšena na tenkých vláknech (fibrae zonulares) vycházejících z řasnatého tělesa.
Zakalenou čočku je možno odstranit a nahradit implantátem.

[ELIŠKOVÁ, 2006]

Akomodace
Akomodací se rozumí schopnost oka měnit optickou mohutnost svého
refrakčního systému (přizpůsobování zakřivení čočky vzhledem ke vzdálenosti
předmětu). V praxi tento pojem znamená zesílení optické lomivosti tak, aby se všechny
objekty ležící mezi dalekým bodem a blízkým bodem zobrazily ostře na sítnici. Jedná se
o automatický reflex, který je však i ovladatelný vůlí. Vlastní akomodace se skládá ze
dvou částí: aktivní složky (činnost ciliárního svalu) a složky pasivní (účast čočky, jejího
závěsného aparátu a sklivce).
Vyklenutí čočky je ovlivněno napětím ciliárního svalu (m. ciliaris). Kdy při
kontrakci tohoto svalu dochází k povolení závěsného aparátu čočky a ta se spolu
s řasnatým tělesem posouvá mírně vpřed. Po uvolnění tahu závěsného aparátu se čočka
díky své vlastní pružnosti uvolní a vyklene, tím zvýší svou optickou mohutnost a oko se
zaostří na blízko (akomodace na blízko). Naopak při uvolnění m. ciliaris se díky
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pružnosti cévnatky posune řasnaté těleso vzad, závěsný aparát se napne, čímž se čočka
oploští (akomodace do dálky).

[ELIŠKOVÁ, 2006; ROZSÍVAL, 2006]

2.1.1.2.2 Sklivec

Prostor mezi zadní plochou čočky a sítnicí vyplňuje sklivec (corpus vitreum).
Rosolovitá polotekutá průhledná hmota, jejíž hmotnost je tvořena asi z 99 % vodou. Na
povrchu je sklivec zahuštěn ve sklivcovou membránu, v níž jsou přítomna kolagenní
vlákna. Kromě těchto vláken se na povrchu (mimo místo kontaktu sklivce s čočkou)
vyskytují buňky (hyalocyty), které mají schopnost produkovat hyaluronát sodný.
[ELIŠKOVÁ, 2006]

2.1.1.2.3 Oční komory

Oční komory (camerae bulbi) se dělí na přední oční komoru a zadní oční
komoru. Přední oční komora (camera bulbi anterior) se nalézá mezi zadní plochou
rohovky a přední plochou duhovky. Zatímco zadní oční komora (camera bulbi
posterior) je mezi zadní plochou duhovky a přední plochou čočky. Obě komory jsou
vyplněny komorovým mokem (humor aquosus) a komunikují spolu prostřednictvím
zornice.

[ELIŠKOVÁ, 2006]

Obr. č. 4: Přední a zadní komora oka. [KVAPILÍKOVÁ, 2000]

2.1.1.2.4 Komorový mok

Komorový mok (humor aquosus) je čirá tekutina produkovaná výběžky
řasnatého tělesa (corpus ciliare) difúzí a aktivním transportem z krevní plazmy. Ze
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zadní komory oční proniká do přední komory a je odváděn do Schlemmova kanálku
(sinus venosus sclerae). Kanálek je jemná žíla, která je kryta trabekulární trámčinou,
kterou prostupuje komorový mok. Celkový objem komorového moku v obou komorách
činí mezi 0,2 – 0,3 ml. Ze Schlemmova kanálku je komorový mok odváděn žilami
(venulae aquosae) do episklerálních žil.
Komorový mok složením odpovídá tkáňovému moku, slouží k zajištění
metabolických funkcí předního segmentu oka a k regeneraci nitroočního tlaku. Při
poruše odtoku komorového moku do žilního systému se zvyšuje nitrooční tlak. Tento
patologický stav se nazývá zelený zákal (glaukom).

[SYNEK, 2004]

2.1.2 Přídatné orgány oční

Oční koule je ve své činnosti podporována a chráněna proti nepříznivým vlivům
přídatnými očními orgány (organa oculi accessoria). Patří mezi ně okohybné svaly
(musculi bulbi), hladké svaly očnice, vazivový aparát očnice (fasciae orbitales), víčka
(palpebrae), spojivka (tunica conjunctiva) a slzné ústrojí (apparatus lacrimalis).
[SYNEK, 2004]

2.1.2.1 Okohybné svaly

Okohybné svaly (musculi bulbi) jsou příčně pruhované svaly, které pohybují
oční koulí. Začínají v hrotu očnice většinou společnou kruhovitou šlachou (anulus
tendineus communis). Okohybné svaly se dělí na přímé (musculi recti) a šikmé (musculi
obliqui).
Poloha a pohyby oční koule jsou zabezpečovány dokonalou souhrou všech
okohybných svalů. Pohybují oční koulí tak, aby obraz předmětu, na který se dotyčný
dívá, dopadal na žlutou skvrnu v obou očích. Složitou součinnost pohybu obou očí
zajišťuje aktivita centrálního nervového systému.

[SYNEK, 2004]

Přímé svaly oční (musculi recti)
Přímé svaly oční koule se rozlišují na horní, vnitřní, dolní a zevní (m. rectus
superior, medialis, inferior et lateralis). Zevní a vnitřní přímé svaly otáčejí oční kouli
v horizontále na svou stranu, horní a dolní přímé svaly stáčejí oko nahoru a dolů a
současně lehce mediánně.

[SYNEK, 2004]
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Šikmé svaly oční koule (musculi obliqui)
K šikmým svalům oční koule patří šikmý sval horní (musculus obliquus
superior) a šikmý sval dolní (musculus obliquus inferior).
Musculus obliquus superior při pohledu vpřed provádí rotaci oka dovnitř a
druhotně stáčí oko dolů a zevně, musculus obliquus inferior při pohledu vpřed provádí
rotaci oka zevně a druhotně oko zvedá a stáčí také zevně.

[SYNEK, 2004]

Obr. č. 5: Schéma okohybných svalů – pohled zpředu. [ROZSÍVAL, 2006]

Zdvihač horního víčka (musculus levator palpebrae superioris)
Zdvihač horního víčka probíhá nad musculus rectus superior (pod periorbitou)
směrem dopředu a širokou šlachou se upíná do přední plochy tarzální ploténky horního
víčka. Sval tahem za horní tarzální ploténku zdvíhá horní víčko.

[SYNEK, 2004]

Obr. č. 6: Schéma okohybných svalů – pohled shora. [ROZSÍVAL, 2006]

15

2.1.2.2 Hladké svaly očnice

Mezi hladké svaly očnice patří musculus orbitalis a musculi tarsales. Musculus
orbitalis má za úkol tlačit obsah očnice dopředu. Musculi tarsales jsou dva (musculus
tarsalis superior a musculus tarsalis inferior) a podílejí se na regulaci šířky oční
[SYNEK, 2004]

štěrbiny.

2.1.2.3 Vazivový aparát očnice

Vazivový aparát očnice (fasciae orbitales) představuje periost orbity
(periorbita), pochva oční koule (vagina bulbi) a očnicové tukové těleso (corpus
adiposum orbitae).

[SYNEK, 2004]

Periost orbity (periorbita)
Periorbita vystýlá jako okostice kostěnou dutinu očnicovou. V hrotu očnice se
nachází m. orbitalis, který svým napětím brání zapadání bulbu.

[SYNEK, 2004]

Pochva oční koule (vagina bulbi)
Pochva oční koule (vagina bulbi, též Tenonova fascie) tvoří vazivovou blánu,
která kryje oční kouli kromě rohovky. Nejsilnější je v oblasti ekvátoru (asi 3 mm),
ztenčuje se směrem dopředu i dozadu. Směrem dopředu se pochva oční koule upíná na
bělimu v místě sklerokorneálního přechodu. Mezi oční koulí a její pochvou se nachází
úzký prostor vyplněný řídkým vazivem (spatium episclerale), čímž je umožněna volná
pohyblivost bulbu.

[SYNEK, 2004]

Očnicové tukové těleso (corpus adiposum orbitae)
Očnicové tukové těleso má největší rozsah v retrobulbárním prostoru, kde
vyplňuje štěrbiny a volné prostory mezi periorbitou, okohybnými svaly, cévami a nervy.
[SYNEK, 2004]

2.1.2.4 Víčka

Přední část oka je kryta dvěma kožními řasami, víčky (palpebrae). Rozlišuje se
větší horní víčko (palpebra superior) a trochu menší dolní víčko (palpebra inferior). Při
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otevřených očích je mezi oběma víčky štěrbina (rima palpebrarum) ohraničená volnými
okraji obou víček (limbi palpebrales anterior et posterior). Okraje víček se setkávají při
vnitřním a zevním koutku očním. Vnitřní oční koutek je zaoblený, zevní oční koutek je
ostrý. Zadní plocha víček není viditelná, neboť naléhá na oční kouli a je kryta spojivkou
(tunica conjunctiva). Mezi víčky a přední plochou oční koule vzniká úzký trojboký
žlábek, kterým odtékají slzy do tzv. slzného jezírka (lacus lacrimalis). Do volných
okrajů víček jsou vsazeny ve 2 – 4 řadách silné chlupy, zvané řasy (cilia). Řasy
nedosahují až k vnitřnímu koutku očnímu a jejich úkol spočívá v zabránění vniknutí
cizích tělísek do spojivkového vaku. Mezi nimi vyúsťují drobné mazové a potní žlázy.
Funkce víček je především ochranná. Při mrkání roztírají slzy po přední ploše
rohovky, tím ji stále zvlhčují, zabraňují jejímu vyschnutí a součastně stírají nečistoty.
Víčka se při prudkém osvětlení reflexivně zavírají a chrání sítnici před přesvětlením.
Podobně se zavírají i při vniknutí cizího tělesa do oka a chrání tak rohovku.
K ochrannému mechanismu oka patří také obočí (supercilium), které zajišťuje
mechanickou ochranu oka, např. zachycuje pot stékající z čela a zabraňuje jeho vniknutí
do oka.

[SYNEK, 2004]

2.1.2.5 Spojivka

Spojivka (tunica conjunctiva) je tenká blána připomínající svým vzhledem
sliznici růžové barvy, která spojuje přední plochu oční koule s víčky. Pokrývá bělimu až
k okraji rohovky. Na rohovku spojivka nepřechází!!
Anatomicky se rozlišuje část oční (bulbární) a víčková (tarzální), horní a dolní
přechodná řasa (fornix superior et inferior), kde bulbární a tarzální spojivka plynule
přechází jedna v druhou. V místě přechodu z víčka na oko vytváří spojivka volná ohbí,
v nichž je volně zřasena. Vzniká tak prostor zvaný spojivkový vak (saccus
conjunctivae). Do horního spojivkového vaku vstupují vývody slzné žlázy. Kromě toho
jsou ve spojivce přítomny i přídatné slzné a hlenové žlázky, dále četné cévy, které se při
podráždění spojivky rychle rozšíří a překrvené spojivky zrudnou („červené oči“).
Spojivka je velmi citlivá, poněvadž je bohatě senzitivně inervována. Dojde-li k
podráždění zánětem, mechanicky nebo chemickou látkou, vyvolává bolestivé pocity
jako pálení, řezání, slzení a další.
[ELIŠKOVÁ, 2006; ROZSÍVAL, 20064; SYNEK, 2004]
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2.1.2.6 Slzné ústrojí

Slzné ústrojí (apparatus lacrimalis) představuje slzná žláza (glandula
lacrimalis), která produkuje slzy a vývodné slzné cesty. V slzné žláze a přídatných
slzných žlázách (glandulae lacrimales accessoriae), které leží ve vrcholu spojivky, se
tvoří slzy.

[SYNEK, 2004]

Obr. č. 7: Schéma slzného aparátu. [ELIŠKOVÁ, 2006]
1 – slzná žláza, 2 - punctum lacrimale, 3 – canaliculus lacrimalis, 4 – saccus lacrimalis,
5 – ductus nasolacrimalis.

2.1.2.6.1 Slzná žláza

Slzná žláza (glandula lacrimalis) je serózní, poměrně drobná žláza. Ze žlázy
vystupuje 10 – 12 drobných a tenkých vývodů (ductuli excretorii), které vyúsťují
samostatně do horní části spojivkového vaku (saccus conjunctivae). Žláza produkuje
serózní složku slz (izotonický roztok NaCl s obsahem antimikrobiálních látek a
proteáz). Pohybem víček (při mrkání) jsou slzy roztírány v celém spojivkovém vaku,
smáčejí rohovku a jsou odváděny do slzného jezírka (lacus lacrimalis). Slzy, které jsou
produkovány nepřetržitě, jsou slznými cestami za normálních podmínek odváděny do
nosní dutiny a z toho důvodu nepřetékají přes okraj dolního víčka do obličeje.
[SYNEK, 2004]

2.1.2.6.2 Vývodné slzné cesty

Tyto cesty zajišťují odtok slz ze spojivkového vaku do dutiny nosní. Začínají
v slzném bodu (punctum lacrimale) a pokračují tenkým kanálkem dlouhým asi 10 mm
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(canaliculus lacrimalis superior et inferior). Oba konce kanálků se otevírají do slzného
vaku (saccus lacrimalis). Kanálky se mohou spojit před vyústěním do slzného vaku.
Slzný vak má tvar trubice, jež je nahoře uzavřena slepě a směrem dolů přechází do
slzovodů (ductus nasolacrimalis). Do zadní stěny slzného vaku se upínají snopce
kruhového očního svalu (m. orbicularis oculi), jehož kontrakce působí jako aktivní
pumpa a napomáhá nasávání slz ze slzného jezírka (lacus lacrimalis). Kanál pro
slzovod (canalis nasolacrimalis) ústí do dolního nosního průchodu (přibližně 2 – 3 cm
za nosními dírkami). Slzy se tak stávají součástí sekretu nosní sliznice a podílejí se na
zvlhčování vdechovaného vzduchu.
Přebytek slz je aktivně nasáván slznými body na vnitřní straně víček, které jsou
zanořeny ve vnitřním koutku do slzného jezírka. Jsou to vstupy do slzných kanálků
směřující asi 2 mm kolmo k okraji víčka a dále probíhají rovnoběžně s okrajem víčka a
ústí do slzného váčku, který je uložen v očnici. Při mrknutí nastává stlačení slzného
váčku vnitřními víčkovými vazy a váček tak působí jako aktivní pumpa. Váček přechází
na dolním konci v slzovod, který ústí do dolního nosního průchodu.

[SYNEK, 2004]

Obr. č. 8: Schéma slzné žlázy a vývodních slzných cest. [SYNEK, 2004]
1 – canaliculus lacrimalis superior, 2 – saccus lacrimalis, 3 – přechod do ductus
nasolacrimalis, 4 – ductus nasolacrimalis, 5 – společné vyústění obou kanálků do saccus
lacrimalis, 6 – canaliculus lacrimalis inferior, 7 – glandula lacrimalis.

2.1.2.6.3 Slzný film

Slzný film je tenká vrstva vytvářející se při mrkání, která pokrývá epitel rohovky
a spojivky. Má velké povrchové napětí, které brání stékání vodné vrstvy filmu.
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Vyhlazuje povrch rohovky, již zároveň chrání proti infekci, vyživuje ji a okysličuje.
Produkce a odstraňování slz jsou zásadními faktory pro udržení zdravého a
fyziologického očního povrchu při změně zevních, ale i vnitřních podmínek. Slzný film
má klíčový význam pro optickou kvalitu a normální funkci oka, zejména rohovky.
Skládá se ze tří vrstev – povrchová lipidová (tuková), vnitřní mukózní (hlenová) a
objemová vodná mezi nimi. Na obrázku č. 9 je schematicky znázorněno složení slzného
filmu.

[KOMÍNEK, 2003; KUCHYNKA 2007; ROZSÍVAL, 2006]

Obr. č. 9: Schéma slzného filmu. [KOMÍNEK, 2003]

Zevní tuková vrstva obsahuje především estery, steroly, triglyceridy, volné
mastné kyseliny, polarizované a nepolarizované lipidy. Její složky jsou produkovány
Meibomskými žlázami, dále pak Zeissovými a Mollovými žlázami. Zabraňuje přetékání
slz přes okraje víček, zvyšuje povrchové napětí slzného filmu a snižuje jeho odpařování.
Faktory podílející se na řízení sekrece nejsou zcela objasněny, určitý význam je
přisuzován hormonálním změnám.
Střední vodná vrstva se skládá hlavně z vody a představuje 90 % objemu slz.
Z 95 % je produktem slzné žlázy a zbytek tvoří sekrece přídatných žláz (Krauseho,
Wolfringovy). Vodná vrstva zajišťuje zvlhčování a výživu rohovky. V této vrstvě jsou
přítomny mimo jiné elektrolyty, minerály, enzymy a proteiny – např. albumin,
laktoferin, imunoglobuliny (IgA a IgG) apod. Imunoglobuliny pocházejí hlavně ze
spojivky.
Vnitřní hlenová vrstva je vytvářena pohárkovými buňkami spojivky a
umožňuje spojení mezi slzami a epitelem rohovky. Kromě snížení povrchového napětí
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působí změnu hydrofobního povrchu na hydrofilní s následným pevným propojením se
střední vrstvou. Obsahuje komplex mukózního glykoproteinu, proteinových elektrolytů
a buněčného materiálu. Nachází se přímo na povrchu oka a kompenzuje drobné
nerovnosti na buněčném povrchu rohovky a spojivky. Abnormality v mukózní vrstvě
způsobí poruchu celistvosti slzného filmu, což se projeví okamžitě po mrknutí nálezem
suchých míst.
Současné výzkumy díky využití nejmodernějších vyšetřovacích metod spíše
ukazují na skutečnost, že slzný film je dvouvrstevný. Rozhraní mezi mucinovou a vodní
složkou slzného filmu netvoří přísnou hranici. Je tedy složený z povrchové vrstvy
lipidové a uvnitř uložené vodněmukózní vrstvy (mucin plynule přechází v tekutou
složku), ve které gradient mucinu směrem od epitelu k povrchu klesá.
[KUCHYNKA 2007; ROZSÍVAL, 2006; PITROVÁ, 2002; www.remedia.cz, 3]

Obr. č. 10: Fyziologie mechanismu slzné pumpy. [ROZSÍVAL, 2006]

Složení slzného filmu
Povrch očního bulbu je zvlhčován přiměřeným množstvím slz, které jsou
izotonickým nebo lehce hypotonickým roztokem s pH 7,3 – 7,7, což odpovídá pH
krevní plazmy. Jako nepříjemné jsou při instilaci do spojivkového vaku vnímány
roztoky s pH pod 6,6 a nad 7,8.
Slzy tvoří z 99 % voda a na 1 % sušiny se podílejí hlavně tuky, hlen, proteiny,
krystaloidy a oloupané epitelie. V slzách bylo nalezeno velké množství enzymů
(lysozym, betalyzin, laktátdehydrogenáza, amylázy a další). Lysozym je enzym
s baktericidním účinkem vznikající v slzné žláze a žlázách spojivky, který tvoří 25 %
všech proteinů obsažených v slzách. Betalyzin je též baktericidní enzym dosahující
v slzách vyšší koncentrace než v plazmě.
Zvýšená sekrece slz je navozena psychicky při pláči nebo smíchu, reflektoricky
při podráždění senzitivních nervů např. při mrazivém větru, zánětech nosní sliznice,
přímo podrážděním sekretorického nervu (např. při kašli). Ke snížení tvorby slz dochází
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málokdy, buď při poškození sekrečních vláken, nebo přerušením vývodů žlázy (např. po
poleptání spojivky).
Mrkáním očních víček, k němuž dochází každých pět až deset sekund, se slzy
rovnoměrně rozprostírají po povrchu očí. Slzy tak vytvářejí na povrchu oka slzný film a
stékají do slzného jezírka ve vnitřním koutku, odkud jsou při pohybech víček, která
otevírají slzný váček, nasávány slznými kanálky a odtékají do dutiny nosní. Takto se
odplavují částečky prachu a bakterie z povrchu oka do nosu (viz obr. č. 10).
Mezi významné faktory ovlivňující množství slz patří i vypařování, vlivem
něhož se ztrácí během transportu oční štěrbinou 10 – 25 % objemu slz. Pokud chybí
tuková vrstva slzného filmu, zvětšuje se vypařování 10 – 20krát!
[KOMÍNEK, 2003; ROZSÍVAL, 2006]

2.1.2.6.4 Produkce slz

Bazální sekrece, zvaná též jako sekrece klidová, je konstantní pomalá sekrece,
na které se podílejí přídatné slzné žlázy, pohárkové buňky a pravděpodobně i hlavní
slzná žláza. Produkce přídatných žláz není pro normální funkci dostačující, jelikož po
odstranění hlavní slzné žlázy dochází ke vzniku syndromu suchého oka (viz kapitola
2.2), přestože funkce přídatných žláz je normální. Během spánku probíhá pouze bazální
sekrece.
Reflexní sekrecí se rozumí zvýšená sekrece způsobená neurální stimulací, která
je v převážné míře zabezpečována hlavní slznou žlázou. Produkce slz může být zvýšena
až několikasetnásobně. Reflexní sekrece se může redukovat místní aplikací kapek
s anestetikem na rohovku a spojivku.
Byť bývá bazální sekrece připisována především přídatným žlázám a reflexní
hlavní slzné žláze, je činnost žláz vzájemně úzce propojena a produkce slz je
zajišťována jako celek. Podrobně je známa pouze funkce hlavní slzné žlázy, zatímco
funkce malých žlázek není zcela přesně objasněna. Je ale pravděpodobné, že produkce
všech složek slz jsou vzájemně regulovány.
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[KOMÍNEK, 2003]

2.2 Syndrom suchého oka
2.2.1 Definice

Syndrom suchého oka (keratoconjunctivitis sicca) je onemocnění způsobené
deficitem slzného filmu nebo jeho zvýšeným odpařováním. Následkem jsou změny
povrchu oka (spojivky a rohovky). Vyznačuje se typickými příznaky jako je pocit
pálení, řezání, cizího tělesa v oku. Klinický obraz je složitý, protože se na jeho vzniku
podílejí nejen některé patologické stavy oka, ale i celá řada dalších faktorů. Tyto faktory
souvisejí s celkovým zdravotním stavem pacienta, jeho povoláním, genetickou dispozicí
a prostředím, kde se pohybuje (ekologické faktory).
Dříve bylo toto onemocnění jednoznačně spojováno se sníženou produkcí slz a
diagnostikováno jako keratoconjunctivitis sicca se Sjögrenovým syndromem1. V
současnosti je syndrom suchého oka definován jako onemocnění, které je
charakterizováno změnou očního povrchu a očními symptomy vyvolanými nestabilitou
slzného filmu nebo jeho hyperosmolaritou.

[PITROVÁ, 2002; www.sik.vse.cz, 4]

2.2.2 Příčiny syndromu suchého oka

Etiopatogeneze onemocnění je komplexní; syndrom suchého oka postihuje
nejen oční povrch, ale často je součástí projevu celkového systémového onemocnění. Je
to multifaktoriální onemocnění. Významnou roli představují psychosomatické aspekty
(emocionální labilita pacientů), také některé faktory životního prostředí jako např. ozon,
cigaretový kouř, výfukové plyny. Dále nošení kontaktních čoček a prostředky pro péči o
ně mohou být důvodem vzniku této choroby. Potíže se „suchým okem“ mohou u
predisponovaných jedinců nastat následkem zvýšeného odpařování slz při pobytu
v klimatizovaných místnostech, při celodenní práci na počítači nebo obojím („office eye
syndrom“). Při několikahodinovém sledování televize („monitor eye syndrom“)
v důsledku méně častého mrkání také dochází ke zvýšenému odpařování slz.
V neposlední řadě je nezbytné zmínit, že rovněž některá podávaná léčiva mohou
výrazně přispět ke snížení sekrece slz. Patří mezi ně např. antidepresiva, antiarytmika,
1

Sjögrenův syndrom je autoimunitní onemocnění, kdy dochází k lymfocytární infiltraci slzných a
slinných žláz, ale je postižena funkce i dalších exogenních žláz v těle. Jsou-li postiženy slinné a slzné
žlázy, mluvíme o primárním Sjögrenově syndromu, pokud se zjistí i další onemocnění pojiva a kolagenní
tkáně (např. revmatoidní artritida), jedná se o sekundární Sjögrenův syndrom.
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antihistaminika, parasympatolytika (atropin, skopolamin), anxiolytika, diuretika, βblokátory (timolol), kontraceptiva a jiné. Taktéž lokální oční léčba může toxicitou
konzervačních látek vznik nemoci podpořit.
Příčiny nestability slzného filmu jsou rozmanité. Nejčastěji nacházíme sníženou
sekreci slz (mucinů a lipidů) odpovídajícími žlázami nebo patologické změny epitelu
rohovky (netvoří se plnohodnotný slzný film). Četná onemocnění okrajů víček, změny
polohy a postavení víček ve vztahu k bulbu, onemocnění odtokového systému vedou
k poruchám odtoku slz z oka a následně k vysychání povrchu oka. V neposlední řadě
negativní roli sehrávají všechny stavy a situace již zmíněné, které podporují zvýšené
odpařování slz. Kromě uvedených příčin se na vzniku syndromu suchého oka může
podílet i věk pacientů (věkem podmíněný zánik slzných žlázek spojivky), hormonální
vlivy (hormonální změny v období přechodu) a podvýživa.
[PITROVÁ, 2002; www.sik.vse.cz, 4]

Jelikož syndrom suchého oka může být i počátečním projevem jiného
onemocnění (systémového, blefaritidy, expoziční keratopatie) je pro stanovení diagnózy
vhodná mezioborová spolupráce (dermatolog, internista, otorinolaryngolog, revmatolog,
stomatolog atd.). Proto by měla být s léčbou „suchého oka“ zahájena současně i terapie
tohoto onemocnění. V případě, že se v anamnéze objeví příznaky onemocnění, které
doposud nebylo diagnostikováno např. bolest kloubů, měl by pacient podstoupit další
vyšetření u revmatologa.

[KOMÍNEK, 2003; RHEE, 2004]

2.2.3 Patogeneze syndromu suchého oka

Patologie kterékoliv vrstvy filmu vede ke změnám slzného filmu jako komplexu.
Dochází ke zvýšenému vypařování vody z povrchových buněk rohovky a spojivky, ty
devitalizují, následně keratinizují a odlupují se (oko „osychá“). Společně s tukovými
částicemi a hlenem se shromažďují v oční štěrbině. Důsledkem zmíněných změn je
zvýšení osmolarity a viskozity slz.
Snížená produkce hlavní slznou žlázou vede k patologii vodné vrstvy, zatímco
poruchy jejího připojení k epitelu rohovky jsou způsobeny poruchou vrstvy hlenové (viz
tab. č. 1).

[KOMÍNEK, 2003; ROZSÍVAL, 2006]
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Tab. č. 1: Poruchy vrstev slzného filmu. [KOMÍNEK, 2003]

2.2.4 Klasifikace syndromu suchého oka

Formy syndromu suchého oka lze rozdělit podle deficitu složek slzného filmu
(vodné, tukové, hlenové) a dále na onemocnění v souvislosti s poruchou víček. Zvláštní
formou syndromu jsou poruchy epitelu rohovky.
Porucha vodné vrstvy slzného filmu může být vyvolána řadou onemocnění. Ta
vedou ke snížení produkce slz hlavní slznou žlázou, buď změnami parenchymu žlázy,
popř. jejích vývodů, nebo poruchou reflexního oblouku slzení. Příčinou je nejčastěji
primární nebo sekundární Sjögrenův syndrom.
Poruchy

tukové

vrstvy

slzného

filmu

jsou

způsobeny

poruchami

Meibomových žláz, chronickým zánětem okrajů víček (blefaritis), nošením kontaktních
čoček, konzervačními látkami v očních přípravcích nebo vlivem prostředí (např.
klimatizace).
Poruchy hlenové vrstvy jsou způsobeny především poškozením pohárkových
buněk spojivky. Mezi další příčiny můžeme zařadit karenci vitaminu A.
Poruchy okraje a funkce víček mohou vyvolat patologii slzného filmu, který se
za normálních podmínek obnovuje při každém mrknutí. K poruchám dochází při
špatném dovření víček nebo při snížené frekvenci mrkání.
Poruchy epitelu rohovky vedou k poškození přilnavosti slzného filmu
k rohovce, a tím ke zhoršení jeho stability. Je to např. při jizvení u herpetické keratitidy,
rohovkové dystrofii, či nerovnosti rohovky atd.
[KOMÍNEK, 2003; KUCHYNKA 2007; ROZSÍVAL, 2006]
2.2.5 Symptomatologie syndromu suchého oka

Syndrom suchého oka je řada očních příznaků a změn očního povrchu, které
vznikají v důsledku snížené tvorby slz, jejich rychlejšího odtoku z povrchu oka nebo
následkem změny kvality slz. Slzný film je u syndromu suchého oka nestabilní nebo se
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ztenčuje. Vyskytují se zde suchá místa a oční víčka nekloužou po povrchu oka
správným způsobem. Na to s velkou citlivostí reaguje především rohovka, jelikož je
dobře zásobená nervy. Potíže jsou zpočátku jen nepatrné, avšak s postupujícím
onemocněním nabírají na intenzitě.

[www.bausch.cz, 2; www.remedia.cz, 3]

2.2.5.1 Subjektivní příznaky

Pacienti si zpravidla stěžují na pocit cizího tělesa, pálení, světloplachost, pocit
suchosti a únavu očí. Může se vyskytnout též zarudnutí očí. Později se objevuje
fotofobie, bolest vázaná na mrkání nebo při vkapávání indiferentních očních kapek,
může dojít i k poklesu zrakové ostrosti (zhoršené vidění k večeru, kolísání vidění během
dne). Obtíže se obvykle zhoršují během dne a v zakouřeném prostředí, suchých a
klimatizovaných místnostech, na větru či v teple, při umělém osvětlení, při nízké
vlhkosti vzduchu nebo při déletrvající zrakové námaze např. při dlouhodobé práci u
počítače (chybí mrkání). Taktéž mohou být přítomny symptomy jako zvýšená únava,
nesoustředěnost, pocit suchosti kůže a nosu. Při zánětech víček s poruchou tukové
vrstvy slzného filmu mohou pacienti pociťovat pálení v očích (zvláště v dopoledních
hodinách), s usazováním pěnovitého sekretu v koutcích oční štěrbiny během dne. U
některých pacientů může být zvýšené slzení (druhotné slzení v důsledku dráždění)
paradoxně počátečním projevem syndromu suchého oka.
Obvykle je onemocnění oboustranné a chronické (ačkoliv někdy pacienti
přicházejí s akutním začátkem na jednom oku). Často jsou subjektivní obtíže větší, než
je klinický nález.

[KOMÍNEK, 2003; RHEE, 2004; PITROVÁ, 2002]

2.2.5.2 Objektivní příznaky

Patří mezi ně lokalizované prosáknutí bulbární spojivky, zmenšení nebo chybění
slzních menisků při okraji víček. Normální meniskus by měl být minimálně 1 mm
vysoký, konvexního tvaru.
Dále se mohou objevit příznaky jako hyperémie spojivky, fillamenta na povrchu
spojivky a rohovky.
Krátký break-up time (po vkápnutí fluoresceinu do spojivkového vaku a po
mrknutí se měří doba do objevení první trhliny v obarveném slzném filmu). Výsledek
testu je normálně delší než 10 sekund.

[RHEE, 2004; PITROVÁ, 2002]
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2.2.6 Stupně syndromu suchého oka

Klinický průběh onemocnění lze podle míry postižení rozdělit na 4 stupně.
Nejlehčí stupeň 1 se vyznačuje přítomností mikropříznaků subjektivního i
objektivního charakteru (viz obr. č. 11).
U stupně 2 a 3 (viz obr. č. 12 a 13) je možné pozorovat známky deficitu
produkce slz, chybí reflexní slzení a subjektivní příznaky jsou více zřetelné. Přítomné
velké spojivkové řasy klenoucí se souběžně s víčkovým okrajem přesahují velikost
slzného menisku u stadia 3.
Na obr. č. 14 je zobrazen nejtěžší stupeň 4, který může probíhat pod obrazem
fillamentozní keratitidy, „suché“ keratokonjunktivitidy a recidivující mikroeroze
rohovky.

[PITROVÁ, 2002]

Obr. č. 11: Stupeň 1. [PITROVÁ, 2002]

Obr. č. 12: Stupeň 2. [PITROVÁ, 2002]

Obr. č. 13: Stupeň 3. [PITROVÁ, 2002]

Obr. č. 14: Stupeň 4. [PITROVÁ, 2002]
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Velmi často se setkáváme s tím, že pacienti trpící tímto onemocněním nejsou
dobře léčeni především proto, že tzv. suché oko není správně diagnostikováno.
Nejčastěji je zaměňováno za konjunktivitidu bakteriálního, virového či alergického
původu, rohovkové komplikace nebo za keratitidu infekčního původu. Nesprávná,
mnohdy dlouhodobá léčba antibiotiky v kombinaci se steroidy, virostatiky či
antialergickými přípravky pacientovi nepomůže a klinický nález i obtíže nemocných
dále zhoršuje.

[SLAVÍKOVÁ, 2002]

2.2.7 Důsledky syndromu suchého oka
Pokud dochází k nedostatečnému zvlažování slzami a k vysychání oka, může
tento stav vyústit zpočátku v drobné oděrky na povrchu rohovky či spojivky, zarudlé oči
a mírné subjektivní potíže. Postupně však tento stav přechází do chronického stadia s
trvalým zánětem rohovky a spojivky. Ve velmi těžkých případech může rohovka
postupně ztrácet svou průhlednost s následným zhoršením vidění. U neléčených osob
může v extremních případech tento stav vést až k oslepnutí.

[www.bausch.cz, 2]

2.2.8 Diagnóza syndromu suchého oka

Důležitou roli v diagnóze tohoto syndromu, a rovněž v diagnóze ve vztahu
k ostatním onemocněním, hraje podrobná anamnéza zaměřená nejen na oční příznaky,
ale i na celková onemocnění a pacientem užívané léky. Její podrobnost a pečlivé
vyhodnocení se často stává významným vodítkem ke stanovení správné diagnózy.
[PITROVÁ, 2002]
2.2.8.1 Vyšetření štěrbinovou lampou

Při vyšetření štěrbinovou lampou se posuzuje přední segment, víčka, kvalita
slzného proužku, dále se hodnotí kvalitativní a kvantitativní nález hlenu v oční štěrbině.
Při nálezu „suchého oka“ bývá zřejmé zmenšení slzného proužku, zpravidla výrazně
pod 1 mm, v oční štěrbině se ve zvýšené míře objevují hlenové vločky až vlákna. U
pacientů s poruchou tukové vrstvy se nacházejí známky zadní blefaritidy nebo patologie
Meibomových žlázek. Zatímco pro poruchu hlenové vrstvy je diagnosticky cenný nález
jizevnatých změn na spojivce.

[KOMÍNEK, 2003]
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Obr. č. 15: Vyšetření oka štěrbinovou lampou. [KOMÍNEK, 2003]

2.2.8.2 Klinické vyšetření syndromu suchého oka

Syndrom suchého oka zahrnuje soubor symptomů charakteristických pro
poruchy slzného filmu, které mohou být způsobeny řadou etiologicky rozmanitých
stavů. Při diagnostice „suchého oka“ zaujímají významnou úlohu sekreční testy. Testy
slouží k potvrzení snížené sekrece, nikoliv k průkazu hypersekrece.
Z těchto testů se nejčastěji používají Schirmerovy testy, které přímo potvrdí
sníženou produkci slz.
Klinické testy patří k vyšetření pacientů se „suchým okem“, všechny níže
uvedené jsou invazivní a mění oční povrch působením přístroje nebo molekul barevné
látky. Pro stanovení diagnózy se u rutinního ambulantního vyšetření doporučuje zvolit
kombinaci několika těchto testů.

[KOMÍNEK, 2003; KAERCHER, 2002]

Schirmerův test
Tento nejstarší klinický test je k dispozici pro pacienty se „suchým okem“, jímž
se stanovuje množství sekrece slz pomocí vlhčení Schirmerova filtračního papíru.

Základní provedení:
Používá se filtrační papír široký 5 mm a dlouhý 35 mm na konci přehnutý o 5
mm. Přeložený konec se vloží zevně za okraje obou spodních víček.
Pacient má oči otevřené a normálně mrká. Po 5 minutách se papír odstraní a změří se
délka zvlhlého papíru.
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Schirmerův test I (bez anestetika)
Tento test se provádí identicky, jak bylo uvedeno výše. Měří se jím současně jak

bazální, tak i reflexní sekrece. Normální zvlhčení papírku je 15 mm za 5 minut. Provádí
se v řadě modifikací, avšak pro průběžné pozorování je nutné provádět test vždy
stejným způsobem.


Schirmerův test I (s anestetikem)
Testem se měří pouze bazální sekrece, reflexní sekrece je potlačena aplikací

lokálního anestetika do oční štěrbiny. Po několika minutách od aplikace se oční štěrbiny
vysuší a vloží se pod obě spodní oční víčka proužky. Pod víčky se proužky filtračního
papíru ponechávají po dobu 5 minut. Normální zdravé oči jsou zvlhčeny v rozsahu
nejméně 15 mm. Jakékoliv hodnoty pod touto hranicí indikují syndrom suchého oka.
[KOMÍNEK, 2003; KUCHYNKA, 2007; www.bausch.cz, 2]

Obr. č. 16: Schirmerův test I. [KOMÍNEK, 2003]



Schirmerův test II (s anestetikem)
Testem se zjišťuje reflexní sekrece. Do oční štěrbiny se aplikuje kapka lokálního

anestetika a po několika minutách se oční štěrbina opět vysuší. Reflexní sekrece se
vyvolá drážděním nosní sliznice vatovým tampónem, která není znecitlivělá. Měření se
provádí po 2 minutách. Délka zvlhlého papírku menší než 15 mm naznačuje selhání
reflexní sekrece. Test se ovšem prakticky nevyužívá, protože porucha této složky je
vzácná.

[KOMÍNEK, 2003; www.bausch.cz, 2]
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Tab. č. 2: Schirmerovy sekreční testy. [KOMÍNEK, 2003]

Break-up-time test (BUT)
Test zaměřený na zjištění stability slzného filmu. Do spojivkového vaku se
aplikuje fluorescein buď ve formě kapek, nebo ve formě vlhčeného diagnostického
proužku.
Po aplikaci se barvivo opakovaným mrknutím víčka rovnoměrně rozprostře.
Poté musí pacient setrvat s otevřenýma očima bez mrknutí. Vyšetřením na štěrbinové
lampě se stanovuje čas vzniku tmavých skvrn v slzném filmu, který charakterizuje
rozpad slzného filmu. Čím delší je tento čas, tím je slzný film stabilnější a tím déle
zajišťuje ochranu oka.

Vyhodnocení výsledků:
> 10 s – normální stav
< 10 s – suché oko

Provádět by se měla 3 měření a z výsledků stanovit průměrnou hodnotu. Tento
test se doporučuje pouze v kombinaci s jinými testy, jelikož vykazuje značný rozptyl
hodnot u daného jednotlivce i mezi různými osobami.

[KAERCHER, 2002]

Barvení fluoresceinem
Test poskytuje informace o celistvosti epitelu a jeho bariérové funkci. Po 3
minutách od aplikace barviva se provede odhad počtu barevných skvrn v 5 oblastech
rohovky a výsledek se přiřadí k jedné ze dvou skupin.

Vyhodnocení výsledků:
< 3 body – normální stav
3 až 15 – suché oko
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[KAERCHER, 2002]

Barvení bengálskou červení
Bengálskou červení se barví mrtvé, poškozené a degenerované epiteliální buňky
rohovky i spojivky. Používá se jako doplňkový test k barvení fluoresceinem. Barvivo se
aplikuje do spojivkového vaku buď jako kapka, nebo ve formě navlhčeného proužku.
Vyhodnocení vzorku se provádí po několika mrknutích.

Celkové vyhodnocení výsledků se vyjadřuje takto:
0 až 3 body – normální stav
3 až 9 bodů – suché oko

Jedná se o test, který vykazuje vysokou citlivost (95%). Barvivo však bohužel
vyvolává pocit pálení, proto se doporučuje provádět jej pouze v lokální anestezii.
Alternativou bengálské červeně je též vitální barvivo, lissaminová zeleň, jehož použití
poskytuje stejné informace, avšak bez pocitu pálení.

[KAERCHER, 2002]

Ferning test
Používá se k určování nedostatku mucinu. Kdy se pomocí špachtle nebo kapiláry
odebere malé množství slz, které se přenese na podložní sklíčko a nechá se po dobu
několika minut zaschnout. Během vysychání dochází ke krystalizaci, která je dána
obsahem slzových proteinů a osmolaritou slz.

Vyhodnocení výsledků:
Stupeň I, II: rovnoměrný obraz s malými defekty – normální stav
Stupeň III, IV: nepravidelný vzorec – suché oko.
[KAERCHER, 2002]
2.2.9 Terapie syndromu suchého oka

Výzkum etiopatogeneze tohoto onemocnění prokázal, že z hlediska terapie je
zapotřebí posuzovat slzný film jako celek. Léčba musí být komplexní (místní, celková,
event. chirurgická nebo kombinovaná) a zaměřena na příčinu, která syndrom vyvolává.
Zpočátku by se mělo zjistit, která složka slzného filmu je postižena, do jaké míry je
postižena a na základě těchto poznatků stanovit vhodnou léčbu. Nicméně určení
porušené vrstvy může být komplikované, protože poruchy jednotlivých vrstev
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preokulárního filmu, víček nebo epitelu rohovky se mohou různě kombinovat. Stanovit
jednoznačnou příčinu prakticky nelze. Platí však zásada, že pokud se u pacienta
vyskytuje např. deformace víček, chronický zánět víčkových okrajů atd., je nezbytné
zcela nebo částečně tuto příčinu odstranit a současně zahájit účinnou léčbu „suchého
oka“.
Jestliže se podaří zjistit příčinu vzniku obtíží, léčíme kauzální léčbou
onemocnění, na jehož podkladě syndrom suchého oka vzniká. Výběr léčby je závislý
také na stupni projevů. Cílem léčby je zlepšit kvalitu slzného filmu, a tím snížit
intenzitu vysychání oka. Nedílnou součástí medikamentózní terapie je celá řada
podpůrných léčebných procesů: hygiena očních víček, úprava vnějších podmínek atd.
Ve většině případů se jedná o symptomatickou terapii syndromu suchého oka. U
lokálních očních onemocnění jde o léčbu diagnostikovaného onemocnění víček,
spojivky a rohovky. Pokud pacient užívá celkově nebo lokálně lék, který tento syndrom
vyvolává, jsou dvě možnosti léčby. První z nich spočívá v léčbě „suchého oka“
především podáváním umělých slz, které slouží jako prevence vysychání rohovky i
spojivky, a tím zajišťují zmírnění symptomů. Druhou volbou je vysazení léku, pokud to
je možné. Stejně tak lze omezit nebo úplně vyloučit vlivy pracovního a životního
prostředí nebo negativní návyky pacienta (např. snížená stabilita slzného filmu u
kuřáků).
[KOMÍNEK, 2003; KUCHYNKA, 2007; PITROVÁ, 2002; www.bausch.cz, 2]

V léčbě syndromu suchého oka se využívá:
- úprava zevního prostředí,
- medikamentózní léčba,
- infuzní pumpy,
- bandáž kontaktní čočkou,
- chirurgická léčba.
[KOMÍNEK, 2003; KUCHYNKA, 2007]

2.2.9.1 Úprava zevního prostředí

Doporučuje se omezení pobytu v prašném, zakouřeném, větrném prostředí a v
klimatizovaných prostorách. Jako vhodné se jeví úprava denního režimu (dostatek
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spánku, pobyt v přírodě, omezení dlouhodobé práce před monitorem počítače nebo
sledování televizní obrazovky). Rovněž omezní dlouhodobého trvalého nošení
kontaktních čoček může přispět k zlepšení obtíží.

[KUCHYNKA, 2007]

2.2.9.2 Medikamentózní léčba

Možnosti medikamentózní terapie: substituce slz – umělé slzy (kapky, masti,
gely, spreje, inzerty), mukolytická léčba, stimulace slz, autologní sérum, protizánětlivá
medikace (steroidy, cyklosporin A).

Substituce slz
Cílem léčby je nahradit chybějící přirozené slzy slzami umělými, které mají
chránit před vysycháním a drážděním vytvořením stejnoměrného stabilního filmu na
povrchu oka. Účinnou se substituce stává především u lehčích stavů. Mezi požadavky
na substituci umělými slzami se zahrnuje sterilita, nízká toxicita umělých slz, stabilizace
slzného filmu, minimální vliv na zrakovou ostrost a dlouhodobý účinek. Přípravky jsou
aplikovány podle potřeby a subjektivního vnímání několikrát denně. Výhodou gelových
forem je prodloužený účinek, a tedy méně častá aplikace.
[KOMÍNEK, 2003; KUCHYNKA, 2007]

V umělých slzách se často vyskytují konzervační přísady, které mají zabránit
bakteriální kontaminaci (umožňují delší dobu uchovávání kapek v otevřeném stavu).
Mezi jednotlivé druhy konzervačních látek patří: benzalkonium chlorid (BAC),
chlorobutanol, chlorhexidin, thiomersal, cetrimid, polyquad a sodium perborát. Tyto
přísady však vykazují určitý stupeň buněčné toxicity a mohou stav i zhoršovat. Snižují
povrchové napětí slzného filmu, narušují stabilitu slzného filmu, vytvářejí hydrofobní
povrch oka a mohou způsobit alergickou nebo toxickou reakci. Proto se doporučuje při
častější aplikaci (tj. více než 4krát denně) volit preparáty bez konzervačních přísad
(např. kyselina hyaluronová).

[KUCHYNKA, 2007; www.sucheoko, 5]

Mukolytická léčba
Má za úkol snížit přírůstek hlenu v slzném filmu a zvýšenou viskozitu slz.
Lokálně se aplikuje např. 10% acetylcystein (3 – 4krát denně).
34

Stimulační léčba
Cílem této léčby je zvýšit produkci slz stimulací žláz, např. systémově
podávaným pilokarpinem. Účinek je pravděpodobně založen na vazodilataci cév
v slzných žlázách. Možnosti tohoto způsobu terapie jsou limitovány četnými
nežádoucími účiky.

Autologní sérum
Autologní sérum je aplikováno ve formě očních kapek a obsahuje růstové
faktory. Ty jsou nezbytně nutné pro vytvoření soudržnosti epitelové vrstvy a slzného
filmu. Jedná se o možný terapeutický postup u těžké formy „suchého oka“.

Protizánětlivá medikace
V terapii lze použít kortikoidy a cyklosporin A, což je imunosupresivum
působící proti apoptóze. Použití cyklosporinu A se jeví jako užitečné u těžkých
syndromů suchého oka.

2.2.9.3 Infuzní pumpy

Infuzní pumpy se používají při závažných stavech syndromu suchého oka a
dodávají do spojivkového fornixu „programové“ množství umělých slz.

2.2.9.4 Bandáž kontaktní čočkou

Při nedostačující medikamentózní terapii se přistupuje k dočasné bandáži
hydrofilní terapeutickou kontaktní čočkou. Někdy pomohou měkké kontaktní čočky,
jindy mohou být naopak vlastní příčinou obtíží.
[KOMÍNEK, 2003; KUCHYNKA, 2007; SLAVÍKOVÁ, 2002]
2.2.9.5 Chirurgická léčba

Dalším možným krokem v léčbě syndromu suchého oka, zejména u jeho těžkých
forem, je chirurgická léčba. Zahrnuje aplikaci různých typů zátek k dočasnému či

35

trvalému uzávěru slzných bodů, či úpravu postavení víček apod. Jejím cílem je snížit
vypařování nebo odtok slz a možnosti realizace jsou následující:



Zevní tarzorafie: zmenší velikost oční štěrbiny, a tím sníží vypařování slz.
Z hlediska kosmetického nejde o optimální metodu, další nevýhodou je omezení
periferního vidění.



Obturace slzných bodů a kanálků: brání odtoku vlastních slz. Je vhodná při
částečně zachovaném reflexním slzení, kdy se využívá zbytková slzná produkce.
Slzné body mohou být uzavřeny trvale (např. silikonovými uzávěry) nebo
dočasně (např. kolagenovými uzávěry). Za největší výhodu této metody lze
považovat výrazné snížení frekvence aplikace umělých slz.



Transplantace: pro těžké stavy „suchého oka“ se na některých pracovištích
používají i transplantace vývodu příušní nebo sublinguální slinné žlázy do
klenby spojivky.
[KOMÍNEK, 2003; KUCHYNKA, 2007; SLAVÍKOVÁ, 2002]

Výběr léčby je nutno volit velmi individuálně s ohledem na konkrétní nález u
pacienta. S měnícím se životním stylem, jako je široké zavedení počítačů a jejich
dlouhodobé používání během dne či stále narůstající množství trvale klimatizovaných
prostor, bude přibývat lidí se „suchým okem“. Proto včasnou diagnózou a vhodnou
léčbou můžeme pacientovi účinně pomoci od nepříjemných a dlouhodobých potíží a
přispět tak ke zlepšení kvality jeho života.

[SLAVÍKOVÁ, 2002]

Pokud se známky suchého oka (např. zarudnutí) vyskytnou náhle, velmi
intenzívně, pouze na jednom oku nebo po poranění oka, je zapotřebí vyhledat bez
odkladu lékaře. Návštěva lékaře je dále nutná v případě, že potíže přetrvávají déle než
tři dny nebo pokud se k nim přidají další známky onemocnění, jako hnisavý sekret, silné
bolesti, poruchy vidění a všeobecné symptomy onemocnění (např. nevolnost, horečka,
kožní vyrážka, bolesti kloubů).

[www.bausch.cz, 2]

2.2.10 Tipy prevence

Kromě pravidelných návštěv u očního lékaře k prevenci dále patří pravidelné
procházky na čerstvém vzduchu, zvýšený příjem tekutin (minimálně 2 litry za den),
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strava bohatá na vitamíny, dostatečně dlouhý spánek. Rovněž zbytečně oči nevysušovat,
čemuž se dá zabránit: nošením ochranných brýlí při lyžování, jízdě na kole a plavání,
vyhýbáním se klimatizovaným místnostem, zvlhčováním vzduchu v místnosti a
pravidelným zvlhčováním kontaktních čoček.
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[www.bausch.cz, 2]

2.3 Syndrom červeného oka
2.3.1 Definice

Pojmem „červené oko“ se v očním lékařství rozumí soubor příznaků
doprovázejících široké spektrum očních chorob. Ke zčervenání oka dochází nejčastěji u
zevních zánětů oka (záněty víček, spojivky, rohovky aj.). Mimo zmíněné doprovází i
některé nitrooční záněty (záněty duhovky a řasnatého tělesa). Termín „červené oko“ se
nejčastěji spojuje s postižením spojivky, kdy dojde k hyperémii (překrvení) cév
spojivky. Jedná se o tzv. injekci spojivky.
Klinický obraz se vyznačuje překrvenou spojivkou, vodnatou, hlenovitou nebo
hnisavou sekrecí nebo viditelnou známkou traumatu oka.
Při diagnóze červeného oka mohou pomoci rovněž subjektivní obtíže pacienta –
svědění, pálení, pocit cizího tělesa a jiné. Významnou úlohu při stanovení správné
diagnózy představuje anamnéza. Jednoduchým vodítkem k rozpoznání základních
možných příčin může být dělení podle hlavních symptomů pacienta. Pokud převládá
pocit svědění oka, může se s velkou pravděpodobností jednat o alergii. U zánětů
spojivek převažuje sekrece z oka a řezavý pocit, zatímco pocit přítomnosti cizího tělesa
v oku může nasvědčovat i syndromu suchého oka.
[KRAUS, 1997; VODIČKOVÁ, 2009]

2.3.2 Příčiny zčervenání oka

Spojivka obsahuje hustou síť kapilár, která za fyziologických podmínek není
naplněna krví. Z tohoto důvodu je přes průhledné stěny kapilární sítě vidět bílé zbarvení
kolagenu bělimy a oko se jeví mimo rohovku bílé. Pokud však v oku nastane nějaká
nefyziologická okolnost, síť kapilár spojivky se naplní krví. Následně je oko, díky
červené barvě hemoglobinu a oxyhemoglobinu erytrocytů, více či méně zbarvené do
červena.
V případě zčervenání oka je nutné počítat též s možným mechanickým
podrážděním spojivek způsobeným např. kouřem, cizím tělesem, prašným prostředím
apod. Jestliže dojde ke krvácení pod spojivku oka, objeví se rovněž jasně červená barva.
[KRAUS, 1997; KARHAN, 2008]
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„Červené oko“ (povrchová injekce oka) může vzniknout z více důvodů. Mezi
nejčastější příčiny patří:
1. záněty spojivek různé etiologie, včetně lokální alergické reakce,
2. syndrom suchého oka (viz kapitola 2.2),
3. astenopeické potíže (zčervenání oka způsobené kombinací namáhání zraku –
např. v autě, u televize nebo PC – spolu s nekorigovanou nebo nesprávně
korigovanou refrakční vadou),
4. reaktivní hyperémie (únava, pláč, kontaktní čočky, mráz, pobyt v zakouřené
místnosti apod.),
5. poúrazové stavy.

[KARHAN, 2008]

Stanovit správnou diagnózu mezi jmenovanými nejčastějšími příčinami je bez
dostupného přístrojového vybavení nelehký úkol. Nicméně pacient s každou banalitou
či pocitem diskomfortu v očích hned nevyhledá očního lékaře. Mezi výše uvedenými
pěti stavy patrně nejčastěji lékárnu navštíví pacienti se syndromem suchého oka.
[KARHAN, 2008]

2.3.2.1 Záněty spojivek

Klinicky se zánět spojivky (conjunctivitis) projevuje zčervenáním oka, pocitem
pálení, řezání, svědění, cizího tělesa nebo písku v očích, otokem víček, slzením a
sekrecí (typ sekrece: serózní, hlenovitá, hnisavá, hlenohnisavá). Léčba se liší podle typu
konjunktivitidy. Většinou se jedná o místní léčbu (antiseptické kapky, adstringentní
kapky, antibiotika v kapkách či masti, kortikoidy v kapkách či masti), méně častá je
léčba celková.

[KRAUS, 1997; ROZSÍVAL, 2006]

2.3.2.1.1 Klasifikace

Podle rychlosti nástupu a délky trvání rozeznáváme:
-

hyperakutní konjunktivitidu (příznaky se objeví do několika hodin),

-

akutní konjunktivitidu (k jednostrannému zánětu dochází během hodin až dní, v
průběhu týdne postihne druhé oko, ale netrvá déle než 4 týdny),

-

chronickou konjunktivitidu (trvá déle než 4 týdny).
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Podle etiologie rozlišujeme:
1. infekční konjunktivitidy – bakteriální, virové, chlamydiové, parazitární,
plísňové,
2. neinfekční konjunktivitidy – vlivem mechanického dráždění, alergické, toxické,
v souvislosti s jinými chorobami a ostatní.
Vzhledem k množství etiologických faktorů existuje celá řada konjunktivitid a
navíc se jejich klinický obraz a symptomy mohou u jednotlivých pacientů lišit.
Doporučení: u zánětů spojivek nepoužívat obvaz (obvaz může podporovat růst
mikroorganismů), oko ponechávat odkryté a dodržovat hygienická pravidla.
[ROZSÍVAL, 2006]

Bakteriální konjunktivitidy
Nejčastěji v zimě a na jaře se vyskytující jednostranný, během několika hodin
vznikající zánět s otokem víček, spojivkovým překrvením a hnisavou až hlenohnisavou
sekrecí. V průběhu 1 – 2 dnů bývá zasažena i spojivka druhého oka. Představuje asi 5 %
všech spojivkových zánětů. Onemocnění i bez léčby spontánně odezní přibližně do 10 –
14 dní. Průběh zánětu však značně zkrátí lokální léčba širokospektrými antibiotiky.
[BOGUSZAKOVÁ, 2006; ROZSÍVAL, 2006]

Obr. č. 17: Bakteriální konjunktivitida. [BOGUSZAKOVÁ, 2006]

Virové konjunktivitidy
Virové konjunktivitidy jsou nejčastějším zánětlivým procesem postihujícím
spojivku. Charakteristické pro ně je rychlý nástup, bývají oboustranné a odezní
přibližně za dva týdny. Mezi hlavní symptomy patří pocit písku v očích, serózní až
seromucinózní sekrece, spojivková injekce a otok víček. Typický klinický obraz je
prokázán u herpetických virů, ostatní virové konjunktivitidy probíhají netypicky. Pro
určení původce se osvědčilo kultivační vyšetření. Původci virové konjunktivitidy se dělí
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na dvě základní skupiny: DNA viry (adenoviry, herpetické viry, poxviry) a RNA viry
(picornaviry, paramyxoviry). Adenovirus je nejčastějším etiologickým agens. Podle
původce se stanoví terapie virové konjunktivitidy.
V terapii má obecně význam vyplachování spojivkového vaku, aplikace
lokálních virostatik a kortikosteroidů ve formě kapek.
[BOGUSZAKOVÁ, 2006; KUCHYNKA, 2007; ROZSÍVAL, 2006]

Chlamydiové konjunktivitidy
Chlamydie, intracelulárně žijící mikroorganismy, tvoří přechod mezi viry a
bakteriemi a svou strukturou jsou blízké G- bakteriím. Většinu infekcí u lidí působí
Chlamydia trachomatis, jež je nejčastějším agens očních zánětů a jimi způsobené
slepoty. Kromě zánětů očí způsobují chlamydie také uretritidu, salpingitidu, cervicitidu
aj.
Pro správné určení diagnózy chlamydiové infekce se osvědčila kultivace,
sérologické a cytologické testy pro odlišení od infekce virové. V léčbě se používá
lokálně tetracyklin a erythromycin, celkově tetracyklin a azithromycin.
[BOGUSZAKOVÁ, 2006; KUCHYNKA, 2007; ROZSÍVAL, 2006]

Konjunktivitidy novorozenců
Tyto konjunktivitidy postihují novorozence v prvních 14 dnech života a objevují
se u 1 % narozených dětí. Nejčastějším příčinným agens jsou chlamydie (asi 40 %).
Méně časté jsou gonokokové konjunktivitidy (3 %), avšak mají závažnější a bouřlivější
průběh. Virové infekce jsou u novorozenců vzácné. Nehnisavé toxické záněty spojivky
se objevují časně po porodu jako reakce na 1% dusičnan stříbrný, jenž je toxický pro
epitel. Ztrácejí se během 48 hodin. Z tohoto důvodu byl dusičnan stříbrný v prevenci
konjunktivitid novorozenců postupně nahrazen karbetopendecinem.
Tento zánět spojivky se projevuje velkým edémem víček, chemózou a výraznou
exsudací s tvorbou hnisu. Pokud není nasazena odpovídající léčba, dochází
k rohovkovým komplikacím a k trvalým následkům.
[BOGUSZAKOVÁ, 2006; ROZSÍVAL, 2006]

Alergické konjunktivitidy
K typickým znakům alergických zánětů spojivek se řadí otok víček, chemóza
spojivky (otok a zduření), pálení, serózní až hlenovitá sekrece. Leč převládajícím
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příznakem je nepříjemné svědění oka. Klíčem ke správné diagnóze bývá sezonní výskyt
onemocnění, kontakt s alergenem, léčba astmatu či ekzému.
Pro úlevovou léčbu alergických konjunktivitid se používají vazokonstrikčně
působící α-sympatomimetika (např. nafazolin). Přestože účinkují poměrně rychle,
vazokonstringencia tlumí pouze příznaky. Jako vhodnější se proto jeví použití lokálních
očních antihistaminik.
Reakce lidského organismu na přítomnost cizorodých antigenů nebo alergenů se
nazývá jako obranná reakce, tedy tzv. imunitní odpověď. Tato reakce může způsobit
poškození struktury oka a bývá označována přecitlivělostí. Uplatňují se zejména dva
typy přecitlivělosti u alergických zánětů spojivky: časná (typ 1) a pozdní (typ 4).
[BOGUSZAKOVÁ, 2006; KUCHYNKA, 2007; VODIČKOVÁ, 2009]

Obr. č. 18: Alergická konjunktivitida. [ROZSÍVAL, 2006]

 Alergická sezónní konjunktivitida
Alergická sezónní konjunktivitida (viz obr. č. 19) – což je akutní forma alergické
konjunktivitidy. V imunopatologické reakci se uplatňuje především mechanismus časné
přecitlivělosti 1. typu – atopická reakce (anafylaxe). Mezi mediátory okamžité alergické
reakce patří především histamin a serotonin. Za oční projev se považuje zpočátku bledá
chemóza provázená svěděním, slzením a mírným zarudnutím spojivek. Hyperémie
spojivky je často projevem až sekundární infekce, která je již provázena sekrecí.
U těžších stavů bývají oteklá víčka, ovšem bez postižení rohovky. Vyvolávajícím
impulsem klasické anafylaxe jsou především vzdušné alergeny – hlavně pyly (v jarních
měsících a v časném létě). Po určení alergenu je nutné jej vyloučit. V léčbě se uplatňují
zejména lokální antihistaminika v kombinaci s α-sympatomimetiky. Vhodná jsou též
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antihistaminika se stabilizujícím účinkem na žírné buňky. Kortikosteroidy se aplikují
lokálně až při projevech sekundární infekce v kombinaci s antibiotiky.
[BOGUSZAKOVÁ, 2006; KRÁSNÝ, 2008]

Obr. č. 19: Alergická sezónní konjunktivitida. [KRÁSNÝ, 2008]

 Alergická celoroční konjunktivitida
Alergická celoroční konjunktivitida (viz obr. č. 20) – též chronická forma
alergické konjunktivitidy, má pozvolný průběh s možným akutním relapsem
(znovuvzplanutím). V mechanismu se rovněž uplatňuje 1. typ přecitlivělosti (opožděné
reakce) s mediátory jako jsou především prostaglandiny a leukotrieny. Subjektivní
potíže (svědění, řezání, pálení) převládají nad objektivními příznaky. Injekce nemusí
být výrazná, chemóza je známkou akutního zhoršení. Vyvolávající alergeny působí
celoročně: aerosoly zevního prostředí, domácí prach, peří, roztoči, bakterie. Při
subjektivních obtížích a minimálním nálezu lze vyzkoušet podání lokálních αsympatomimetik či antihistaminik. U již probíhajícího zánětu se léčba doplňuje o
několikatýdenní i několikaměsíční podání systémových antihistaminik 2. generace. Při
výrazném klinickém nálezu jsou vhodné lokální kortikosteroidy.

Obr. č. 20: Alergická celoroční konjunktivitida. [KRÁSNÝ, 2008]
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[KRÁSNÝ, 2008]

 Vernální keratokonjunktivitida
Je oboustranný recidivující zánět chronického charakteru. Objevuje se v průběhu
celého roku, převážně však na jaře. Choroba je typická pro dětský věk (častěji jsou
postiženi chlapci do puberty) a pro mladé osoby s anamnézou atopického ekzému.
Subjektivně se k výraznému svědění přidává i bolestivé dráždění z pocitu cizího tělesa a
také světloplachost. Z lokálních antihistaminik při vlastním průběhu onemocnění mají
určitý efekt kombinované přípravky s obsahem látek stabilizujících žírné buňky.
Terapie spočívá v odstranění alergenů. Všeobecně jsou nezbytná systémová
antihistaminika po celou dobu sezóny. K celoroční léčbě neodmyslitelně patří podávání
léčiv stabilizujících stěnu žírných buněk, bazofilů i eozinofilů, jejichž podávání je
zahájeno na jaře (únor - březen).

[ROZSÍVAL, 2006; KRÁSNÝ, 2008]

Obr. č. 21: Vernální keratokonjunktivitida. [BOGUSZAKOVÁ, 2006]

 Alergická poléková konjunktivitida
Tyto konjunktivitidy (viz obr. č. 22) mají buď imunologický podklad (1. nebo 4.
typ přecitlivělosti), anebo se objevují v důsledku přímé toxicity preparátu. Základem
přecitlivělosti je reakce na konzervační přísadu benzalkonium chlorid nebo lokálně
aplikovaná antibiotika, mydriatika a antiglaukomatika. Zánět se projevuje jako
jednostranný nebo oboustranný, akutní či chronický, s postižením rohovky nebo bez
něho. Pro toto onemocnění je typická hyperémie pouze částí dolních kvadrantů bulbární
spojivky a zbytnění tarzální spojivky dolního víčka. Léčba spočívá ve vysazení
alergenu, tj. maximálního počtu léků či výměně lokálních antiglaukomatik.
Antihistaminika jsou vhodná systémově a krátkodobě. Lokálně se aplikují pouze
lubrikancia bez konzervačních přísad, eventuálně krátkodobě kortikosteroidy. Akutní
alergická reakce projevující se otokem obou víček a chemózou celé spojivky může být
nežádoucím projevem kteréhokoliv očního léku.
[ROZSÍVAL, 2006; KRÁSNÝ, 2008]
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Obr. č. 22: Alergická poléková konjunktivitida. [KRÁSNÝ, 2008]

 Gigantopapilární konjunktivitida
Gigantopapilární konjunktivitida se nejčastěji objevuje u nositelů kontaktních
čoček. Projevuje se jako výsledek chronického dráždění a alergické reakce na materiál a
proteinová depozita na čočkách. Typický je pocit svědění a dráždění provázené
hlenovitou sekrecí s papilární reakcí na tarzální spojivce horního víčka (viz obr. č. 23).
Nedílnou součástí léčby je přerušení nošení kontaktních čoček, lokální aplikace
antialergik (stabilizátorů žírných buněk) a steroidů.

[ROZSÍVAL, 2006]

Obr. č. 23: Papilární reakce – hyperplazie spojivkového epitelu. [ROZSÍVAL, 2006]

Alergické konjunktivitidy versus syndrom suchého oka
Alergickou konjunktivitidu je mnohdy obtížné odlišit od syndromu suchého oka,
neboť některé subjektivní obtíže provázející suché oko mohou pociťovat i pacienti
s alergií. Existuje celá řada testů pomáhajících k určení diagnózy suchého oka. Ke
stanovení alergické konjunktivitidy přispívá významně anamnéza ukazující zpravidla na
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sezónní charakter (jaro, léto) onemocnění a typický klinický obraz. Pro diagnostiku
alergických onemocnění je k dispozici celá řada testů (např. intradermální kožní test,
laboratorně lze prokázat onemocnění ve stěru spojivky aj.). Rychlá odpověď na léčbu
(např. antihistaminiky) může taktéž potvrdit diagnózu.
Alergické konjunktivitidy, často provázené alergickou rýmou a zánětem dutin,
ve své sezónní i celoroční podobě mohou významně ovlivnit kvalitu života ve všech
věkových skupinách. Stupeň omezení, která tato onemocnění přináší, je zhoršován
jejich častou návazností na projevy bronchiální hyperaktivity či astmatu. Syndrom
suchého oka je multifaktoriálním onemocněním, které v dnešní době již zdaleka není
spojováno

jen

se

starší

věkovou

kategorií.

Správná

diagnostika

alergické

konjunktivitidy a syndromu suchého oka přispívá výrazným způsobem ke zkvalitnění
péče o pacienty, kteří těmito onemocněními trpí.
[PITROVÁ, 2004; PITROVÁ, 2007]
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3 Praktická část
3.1 Ošetřovatelské kazuistiky
Informace uvedené v mé praktické části jsem získala formou řízeného rozhovoru
od MUDr. Martiny Vedralové, která je oční lékařkou v oblastní nemocnici v Mladé
Boleslavi (viz kazuistiky č. 1 - 10) a během své praxe v lékárně (viz kazuistiky č. 11 14).

Kazuistika č. 1
Pacient
Pohlaví
Rok narození (věk)
Bydliště
Diagnózy pacienta

B.E.
žena
1951 (59 let)
Mladá Boleslav
H521 Myopie – krátkozrakost

Subjektivní potíže:

pálení obou očí, více levé oko, už přetrvává několik dní, pocity
sucha, unavené obě oči.

Š.l. o.o.:
(vyš.štěrbinovou
lampou obou očí)
Schirmer.test:
Dg:

Doporučení lékaře:

jemná difusní hyperémie.
pod 0,5 cm (významně sníženo)
myopia levis (krátkozrakost nízkého stupně), presbyopia
(vetchozrakost – přes 40 let), conjunctivitis sicca incip.
(počínající syndrom suchého oka).
přípravek HYPROMELÓZA-P gtt 1 x 10 ml, ev. RECUGEL
gel 1 x 30 dle potřeby, kontrola za 1 – 2 roky, při obtížích
dříve.

Kazuistika č. 2
Pacient
Pohlaví
Rok narození (věk)
Bydliště
Diagnózy pacienta

Subjektivní potíže:
Š.l. OL:
(vyš. štěrbinovou
lampou levého oka)

K.J.
žena
1935 (75 let)
Mladá Boleslav
0
něco „šidí“ v levém oku, jako když něco spadne do levého oka
– již delší dobu pociťuje, někdy pobolívá nad levým okem.
spojivka zcela klidná, rohovka bpn (bez patologického nálezu),
přední segment klidný, everse (obrácená víčka) negat., řasy
bpn. (bez patologického nálezu).
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Dg:
Doporučení lékaře:

susp. sicca syndrom
RECUGEL 1 x 30 g nyní pravidelně 2x denně na levé oko –
do vypotřebování, kontrola pak při trvání potíží.

Kazuistika č. 3
Pacient
Pohlaví
Rok narození (věk)
Bydliště
Diagnózy pacienta

B.J.
žena
1943 (67 let)
Mladá Boleslav
0

Subjektivní potíže:

dnes ráno zčervenalo pravé oko, udává pocit tělíska v oku až
bolestivost.

Š.l.OP:
(vyš. štěrbinovou
lampou pravého
oka)
Dg:
Doporučení lékaře:

řasa uprostřed hor. víčka – proti bulbu, fl. plus tečkovitá
keratop. (keratopatie epitelu rohovky), na bulbu smíšená inj.
(překrvení).
trichiasis palp. sup. oc. dx. (růst řas proti bulbu)
řasa ex. (excize, odnětí), OPHTHALMO-FRAMYKOIN ung.1
x 5 g (antibiotikum) 4x denně na pravé oko 5 dní, kontrola při
potížích.

Kazuistika č. 4
Pacient
Pohlaví
Rok narození (věk)
Bydliště
Diagnózy pacienta

Subjektivní potíže:
Anamnéza:
Š.l. o.o.:
(vyš. štěrbinovou
lampou obou očí)
Dg:
Doporučení lékaře:

M.R.
žena
1972 (38 let)
Mladá Boleslav
0
nyní asi 2 týdny opět červenání obou očí, pálení obou očí –
více pravého oka.
prokázaná alergie na pyly, trávy.
bulbární spojivky klidné, na tarsálních papil. reakce (příznak
alergické reakce).
conj. allergica (alergická konjunktivitida – alergický zánět
spojivek)
OPATANOL gtt 1 x 5 ml (antialergikum) 2x denně na obě oči
do vypotřebování. Kontrola po vykapání, event. dříve při
obtížích.
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Kazuistika č. 5
Pacient
Pohlaví
Rok narození (věk)
Bydliště
Diagnózy pacienta

Subjektivní potíže:
Dg:
Doporučení lékaře:

P.J.
žena
1933 (77 let)
Mladá Boleslav
0
6 dní zarudnutí obou očí, na chalupě byla pod břízou – obtíže
od té doby.
keratitis bilat. (oboustranný zánět rohovky)
MAXITROL gtt 1 x 5 ml (kombinace kortikosteroidu s
antibiotiky) 5x denně na obě oči 5 dní, OPATANOL gtt 1 x 5
ml (antialergikum) 2x denně na obě oči do vypotřebování.
Kontrola za týden.

Kazuistika č. 6
Pacient
Pohlaví
Rok narození (věk)
Bydliště
Diagnózy pacienta

K.J.
muž
1948 (62 let)
Benátky nad Jizerou
0

Subjektivní potíže:

3 dny červené levé oko, sekrece není, nyní i řezání v levém
oku.

Š.l. OL:
(vyš. štěrbinovou
lampou levého oka)

infiltrát rohovky u č. 10, smíšená inj. (překrvení smíšené –
spojivka i rohovka).

Dg:
Doporučení lékaře:

keratoconj. ac. oc. sin. (akutní keratokonjunktivitida levého
oka)
TOBRADEX gtt sus 1 x 5 ml (oftalmologikum) 5x denně na
levé oko, ULTRACORTENOL ung 1 x 5 g (kortikosteroid) na
noc do levého oka 7 dní. Kontrola při potížích.

Kazuistika č. 7
Pacient
Pohlaví
Rok narození (věk)
Bydliště
Diagnózy pacienta

B.P.
muž
2009 (1 rok)
Mnichov
H108 Jiná konjunktivitida

Subjektivní potíže:

asi týden zarudnutí pravého oka, pocit svědění – mnul si oko,
zhoršení.

Š.l.OP:
(vyš. štěrbinovou
lampou pravého
oka)

uvolněná řasa – zachycená v horním slzném punktu a při
mrkání se dotýká bulbu – dráždí bulbus – spojivka vnitřního
koutku se zánětl. reakcí.
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Dg:
Doporučení lékaře:

cizí těleso v horním slzném punktu
ex. (excize, odnětí), OPHTHALMO-FRAMYKOIN ung 1 x 5
g (antibiotikum) 4x denně na pravé oko 3 dny. Kontrola při
potížích.

Kazuistika č. 8
Pacient
Pohlaví
Rok narození (věk)
Bydliště
Diagnózy pacienta

Z.V.
muž
1945 (65 let)
Mladá Boleslav
0

Subjektivní potíže:

asi 3 dny červené pravé oko.
15 mmHg (bezkontaktní tonometr, norma, do 25,0)
16 mmHg

BT
Š.l.OP:
(vyš. štěrbinovou
lampou pravého
oka)
Dg:

Doporučení lékaře:

na bulbu nasálně spoj. suffuse (podspojivkové krvácení),
rohovka a PK bpn (přední komora bez patologického nálezu),
žádná cizí tělesa.
suffuse (krvácení pod spojivku – výron krve)
ASCORUTIN 50 tbl (vitamin C a venofarmakum – posílení
cévní stěny) 3 x 2 tbl denně, JODID DRASELNÝ 2%
UNIMED PHARMA gtt sol 1 x 10 ml (KI – jód je považován
za resorbens = podporující vstřebávání, antisklerotikum) 3x
denně do pravého oka. Kontrola při potížích.

Kazuistika č. 9
Pacient
Pohlaví
Rok narození (věk)
Bydliště
Diagnózy pacienta

Subjektivní potíže:
BT
Š.l. o.o.:
(vyš. štěrbinovou
lampou obou očí)

V.H.
žena
1950 (60 let)
Mladá Boleslav
H103 Akutní konjunktivitid, NS
slzení a pálení očí, oči občas červené, obtíže i při řízení motor.
vozidel, BLEFAGEL 1x30 g používala – snad úleva, nyní již
ne.
OP 19 (bezkontaktní tonometr, norma, do 25,0)
OL 20
zevně klidné, tars. spoj. lehce překrvené, naznačena
papil.reakce, bulby s velmi jemnou injekcí, rohovky bpn., při
expresi (tlaku) Meibom. žl. vytéká vazká tekutina, ojed.
obtutované (ucpané mazem žláz).
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Schirmer-test:
Dg:

Doporučení lékaře:

OP 15mm/5min. (norma)
OL 15mm/5min.
conjunct. allergica, dif. dg. sicca při incip. meibomitis oc. utr.
(buď conj.allerg. nebo počínající zánět Meibom.žláz obou očí)
BLEFAGEL 1x30 g dále na víčka 1 – 2x denně, dále pak
OPATANOL gtt 1 x 5 ml (antialergikum) 2 – 3x denně do
obou očí. Kontrola za měsíc – při potížích event. vyzkoušet
umělé slzy dlouhodobě.

Kazuistika č. 10
Pacient
Pohlaví
Rok narození (věk)
Bydliště
Diagnózy pacienta

J.S.
žena
1977 (33 let)
Mladá Boleslav
H108 Jiná konjunktivitis

Subjektivní potíže:

4 dny před užívala celkově antibiotika pro bronchitis, včera
otok a zarudnutí pravého oka.

Š.l.OP:
(vyš. štěrbinovou
lampou pravého
oka)

bilat.výrazně zbytnění fol., vpravo difusní hyperémie,
hlenohnis v dol.fornixu. (dolní fornix po odtažení víčka).

Dg:
Doporučení lékaře:

conj. mucopurul. oc. dx., incip. oc. sin. (zánět spojivky
hlenohnisavý pravého oka, počínající na oku levém)
OPHTHALMO-FRAMYKOIN ung 1 x 5 g (antibiotikum) 4x
denně na obě oči týden. Kontrola při potížích.

Kazuistika č. 11
Pacient
Pohlaví
Rok narození (věk)
Bydliště

Subjektivní potíže:
Dg:
Doporučení:

Š.P.
muž
1984 (26 let)
Mladá Boleslav
pálení, řezání očí, pocit cizího tělesa, pracuje u PC (cca 10
hodin denně), v klimat. prostředí, nosí brýle, kontaktní čočky
nepoužívá.
keratoconj. sicca
přípravek TEARS NATURALE II 1 x 15 ml.

Kazuistika č. 12
Pacient
Pohlaví
Rok narození (věk)
Bydliště

S.L.
muž
1986 (24 let)
Mladá Boleslav
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Subjektivní potíže:
Dg:
Doporučení:

pálení očí, pocit cizího tělesa, pracuje u PC, nosí kontaktní
čočky, návštěva lékaře – ten doporučil umělé slzy.
keratoconj. sicca
OPTIVE 1 x 10 ml.

Kazuistika č. 13
Pacient
Pohlaví
Rok narození (věk)
Bydliště

Subjektivní potíže:
Dg:
Doporučení:

Š.J.
žena
1947 (63 let)
Mladá Boleslav
pocit cizího tělesa v očích, někdy pociťuje pálení nebo řezání
v očích, nosí brýle na čtení.
keratoconj. sicca
přípravek HYPROMELOZA-P gtt 1 x 10 ml.

Kazuistika č. 14
Pacient
Pohlaví
Rok narození (věk)
Bydliště

Subjektivní potíže:
Dg:
Doporučení:

Š.K.
muž
1964 (46 let)
Mladá Boleslav
pocit cizího tělesa v očích, pálení, řezání očí, slzení, únava očí,
pracuje jako autodopravce, přípravek SENSIVIT gtt 1x10 ml
nepomohl.
keratoconj. sicca
přípravek LACRISYN gtt 1x10 ml.
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3.2 Přehled různých lékových forem používaných k léčbě syndromu
suchého oka
V lékárně z pohledu farmaceutického asistenta představuje substituce slz jedinou
možnou léčbu syndromu suchého oka. U každého pacienta je nutné vybrat přípravek
zmírňující jeho současné obtíže. Na našem trhu se nachází pestrá nabídka preparátů,
kterých lze úspěšně za tímto účelem využít. Při výběru je nutné brát na vědomí
množství konzervačních látek (např. benzalkonium chlorid), vyskytujících se v
samotných očních přípravcích. Toxicita těchto látek působí u syndromu suchého oka
negativně. Z tohoto důvodu by jejich obsah měl být co nejnižší, v ideálním případě
nulový.

Z hlediska lékových forem se používají:
- kapky,
- gely,
- spreje.

Terapeutické schéma vyplývající ze závažnosti onemocnění:

Tab. č. 3: Terapeutické schéma podle stupně syndromu suchého oka. [PITROVÁ, 2002]

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň
4. stupeň

Aplikace umělých slz nízké viskozity s obsahem polyvinylalkoholu
(PVA) nebo polyvinylpyrrolidonu (PVP). Jsou-li umělé slzy aplikovány
méně než 4x denně, je možné použít preparáty s obsahem konzervačních
látek.
Jsou voleny umělé slzy nízké viskozity s obsahem PVA, PVP a deriváty
celulózy nízké viskozity. Umělé slzy bez konzervačních látek se
doporučují vždy, mají-li být užívány častěji než 4x denně, aby se předešlo
toxickému vlivu konzervačních látek.
Vhodná aplikace derivátů celulózy vysoké viskozity a hydrogely (gely
karbomery).
Volbou jsou hydrogely a kyselina hyaluronová, je možná i kombinace
s očními kapkami s obsahem PVA nebo PVP bez konzervačních přísad.
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Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě kapek, gelu a spreje

Tab. č. 4: Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě kapek.

Název a velikost
balení
Artelac CL
1 × 10 ml
Arufil 2%
1 × 10 ml
Arufil 2%
3 × 10 ml
Cellufluid
30 × 0,4 ml
Cellufluid
5 × 0,4 ml
Hylo-Care
1 × 10 ml
Hylo-Comod
1 × 10 ml
Hylo-Lasop
1 × 10 ml
Hypotears plus
1 × 10 ml
Hypotears plus
3 × 10 ml
Hypotears plus
SDU 20 × 0,4 ml
Hypromeloza-P
1 × 10 ml
Lacrisyn
1 × 10 ml
Optive
1 × 10 ml
Oxyal
1 × 10 ml
Refresh
1 × 15 ml
Sensivit
1 × 10 ml
Siccaprotect
1 × 10 ml
Siccaprotect
3 × 10 ml
Systane
1 × 10 ml

Účinná látka

Konzervační
látka

Cena
orientačně
[Kč]

Použitelnost
po 1.
otevření

hypromelóza

cetrimid

do 85,-

max. 6 týdnů

do 63,-

max. 6 týdnů

do 167,-

max. 6 týdnů

povidon
povidon
sodná sůl
karmelózy
sodná sůl
karmelózy
hyaluronát sodný,
dexpantenol
hyaluronát sodný
hyaluronát sodný
povidon
povidon
povidon
hypromelóza,
dexpantenol
hypromelóza
karboxymetylcelulóza, glycerin
hyaluronát sodný
sodná sůl
karmelózy
vitamín A,
vitamín E,
karmelóza
PVA,
dexpantenol
PVA,
dexpantenol
polyetylenglykol,
propylenglykol

benzalkonium
chlorid
benzalkonium
chlorid
bez
konzervans
bez
konzervans
bez
konzervans
bez
konzervans
bez
konzervans
benzalkonium
chlorid
benzalkonium
chlorid
bez
konzervans
benzalkonium
chlorid
benzalkonium
chlorid
bez
konzervans
bez
konzervans*
bez
konzervans*
benzalkonium
chlorid
benzalkonium
chlorid
benzalkonium
chlorid
polyquadium
chloridum
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do 170,do 60,do 308,do 283,do 300,-

ihned
spotřebovat
ihned
spotřebovat
max. 12
týdnů
max. 12
týdnů
max. 12
týdnů

do 79,-

max. 4 týdny

do 220,-

max. 4 týdny

do 170,-

ihned
spotřebovat

do 65,-

max. 28 dní

do 65,-

max. 4 týdny

do 239,-

až 6 měsíců

do 224,-

max. 60 dní

do 139,-

max. 60 dní

do 107,-

max. 28 dní

do 79,-

max. 4 týdny

do 203,-

max. 4 týdny

do 197,-

až 6 měsíců
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Tears naturale II
1 × 15 ml
Visine noční
1 × 10 ml
Visine suché oči
1 × 10 ml
Visine Intenzivní
10 × 0,5 ml
Visine unavené
oči
1 × 10 ml
Visine unavené
citlivé oči
10 × 0,5 ml
Vismed
20 × 0,3 ml
Vismed Light
1 × 15 ml

hypromelóza,
dextran
povidon,
karbomera,
glycerol
povidon,
karbomera,
glycerol
TS polysacharid,
manitol

polyquadium
chloridum
benzalkonium
chlorid

do 89,do 121,-

max. 4 týdny
max. 6 týdnů

benzalkonium
chlorid

do 125,-

max. 6 týdnů

bez
konzervans

do 120,-

max. 12
hodin

TS polysacharid,
manitol

benzalkonium
chlorid

do 127,-

max. 30 dní

TS polysacharid,
manitol

bez
konzervans

do 127,-

max. 12
hodin

hyaluronát sodný
hyaluronát sodný

bez
do 216,max. 30 dní
konzervans
benzalkonium
do 179,max. 30 dní
chlorid
[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]

*Přípravky Oxyal a Refresh obsahují místo konzervační látky tzv. biodegradační
ochranný prostředek. Oxyal obsahuje OxydTM, který se v kontaktu s proteiny a enzymy
nacházejícími se v přirozeném slzném filmu rozkládá na vodu, kyslík a chlorid sodný
(látky fyziolog. v slzách se vyskytující). Refresh obsahuje PuriteTM, ten se při styku se
světlem rozloží na vodu a chlorid sodný (látky fyziolog. v slzách se nacházející).
[www.remedia.cz, 3]
Tab. č. 5: Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě gelu.
Název a velikost
balení
Oftagel
1 × 10 g
Recugel
1 × 10 g
Vidisic gel
1 × 10 g
Vidisic gel
3 × 10 g
Vismed gel
20 × 0,45 ml

Účinná látka

Konzervační
látka

Cena
orientačně
[Kč]

Použitelnost
po 1.
otevření

karbomera

benzalkonium
chlorid

do 105,-

max. 28 dní

dexpantenol,
karbomera

cetrimid

do 101,-

neuvedeno

karbomera

cetrimid

do 85,-

max. 6 týdnů

karbomera

cetrimid

do 187,-

max. 6 týdnů

hyaluronát sodný

bez
do 250,max. 4 týdny
konzervans
[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]
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Tab. č. 6: Charakteristika přípravku ve formě spreje.
Název a velikost
balení
Tears Again
1 × 10 ml

Účinná látka

Konzervační
látka

Cena
orientačně
[Kč]

Použitelnost
po 1.
otevření

sójový lecitin

fenoxyethanol

do 245,-

až 3 roky

[www.tearsagain.cz, 6; vlastní]

Tab. č. 7: Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě kapek a možnosti jejich
použití s kontaktními čočkami.
Název a velikost
balení
Artelac CL
1 × 10 ml

Arufil 2%
1 × 10 ml,
3 × 10 ml
Cellufluid
30 × 0,4 ml,
5 × 0,4 ml
Hylo-Care
1 × 10 ml
Hylo-Comod
1 × 10 ml
Hylo-Lasop
1 × 10 ml
Hypotears plus
1 × 10 ml,
3 × 10 ml
Hypotears plus
SDU 20 × 0,4 ml
Hypromeloza-P
1 × 10 ml
Lacrisyn
1 × 10 ml
Optive
1 × 10 ml
Oxyal
1 × 10 ml

Kontaktní čočky
Pokud jsou na očích nasazeny měkké kontaktní čočky, nesmí se
přípravek používat! Složení přípravku a měkkých kontaktních
čoček se vylučují! Přípravek lze použít až po vyjmutí měkkých
kontaktních čoček z oka! Dá se využít k navlhčení během nošení
tvrdých kontaktních čoček.
V průběhu léčby přípravkem nesmí být nošeny měkké kontaktní
čočky. Kontakt s benzalkonium chloridem může zapříčinit jejich
zakalení a jeho dlouhodobé uvolňování z čoček by mohlo
způsobit poškození rohovky.
Před použitím přípravku se nemusí vyndávat kontaktní čočky z
očí.
Přípravek je vhodný i k použití přes kontaktní čočky.
Během používání přípravku se stává nošení kontaktních čoček
(tvrdých i měkkých) příjemnější. Přípravek mohou používat i
pacienti, kteří nosí kontaktní čočky.
Přípravek je snášen se všemi druhy kontaktních čoček.
V průběhu léčby přípravkem nesmí být nošeny měkké kontaktní
čočky. Před použitím přípravku se musí kontaktní čočky vyjmout
z očí a lze je nasadit zpět za 30 minut po aplikaci.
Přípravek se používá ke zlepšení klouzavosti tvrdých kontaktních
čoček (jako zvlhčovadlo).
Během používání přípravku se nesmí nosit měkké kontaktní
čočky. Před použitím přípravku se musí kontaktní čočky vyjmout
z očí a lze je nasadit zpět za 30 minut po aplikaci.
Látka benzalkonium chlorid obarvuje měkké kontaktní čočky.
Během použití přípravku nesmí být nasazeny měkké kontaktní
čočky. Lze je nasadit zpět za 30 minut po aplikaci.
Přípravek lze aplikovat do očí i při nasazených kontaktních
čočkách všech typů.
Přípravek smí používat nositelé všech typů kontaktních čoček i
osoby, které kontaktní čočky nenosí.
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Pokračování tab. č. 7 ze strany 56
Refresh
1 × 15 ml
Sensivit
1 × 10 ml
Siccaprotect
1 × 10 ml,
3 × 10 ml
Systane
1 × 10 ml
Tears naturale II
1 × 15 ml
Visine noční
1 × 10 ml
Visine suché oči
1 × 10 ml
Visine Intenzivní
10 × 0,5 ml
Visine unavené
oči
1 × 10 ml
Visine unavené
citlivé oči
10 × 0,5 ml
Vismed
20 × 0,3 ml
Vismed Light
1 × 15 ml

Přípravek smí používat nositelé všech typů kontaktních čoček a
lze jej aplikovat do oka přímo na nasazenou kontaktní čočku.
Během používání přípravku se nesmí nosit měkké kontaktní
čočky. Tvrdé kontaktní čočky se musí před aplikací z oka
vyjmout a lze je nasadit zpět za 20 minut po aplikaci.
V průběhu léčby přípravkem nesmí být nošeny měkké kontaktní
čočky. Kontakt s benzalkonium chloridem může zapříčinit jejich
zakalení a jeho dlouhodobé uvolňování z čoček by mohlo
způsobit poškození rohovky.
Přípravek není určen k aplikaci přímo na nasazenou kontaktní
čočku. Při přímém použití na kontaktní čočku může zapříčinit
bezprostřední nepohodlí v podobě neostrého vidění. Proto se
doporučuje přípravek aplikovat před nasazením čoček.
Během používání přípravku se smí nosit všechny druhy měkkých
kontaktních čoček
Přípravek se nesmí aplikovat v době nošení měkkých
kontaktních čoček. Může být aplikován po vyjmutí tvrdých
kontaktních čoček z oka.
Přípravek se nesmí aplikovat v době nošení měkkých
kontaktních čoček.
Přípravek lze aplikovat přímo do očí i při nasazených
kontaktních čočkách všech druhů.
Přípravek se nesmí aplikovat v době nošení měkkých
kontaktních čoček.
Přípravek lze aplikovat přímo do očí i při nasazených
kontaktních čočkách všech druhů.
Přípravek smí být používán během nošení kontaktních čoček
(měkkých i tvrdých).
Přípravek se nedoporučuje používat při nošení kontaktních
čoček.
[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]

Tab. č. 8: Charakteristika přípravku ve formě spreje a možnost jeho
použití s kontaktními čočkami.
Název a velikost
balení
Tears Again
1 × 10 ml

Kontaktní čočky
Přípravek se smí používat při nošení kontaktních čoček, protože
nemá žádné nepříznivé účinky na kontaktní čočky.
[vlastní]

57

Tab. č. 9: Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě gelu a možnosti jejich
použití s kontaktními čočkami.
Název a velikost
balení
Oftagel
1 × 10 g
Recugel
1 × 10 g
Vidisic gel
1 × 10 g,
3 × 10 g
Vismed gel
20 × 0,45 ml

Kontaktní čočky
Během léčby přípravkem se nesmí používat měkké kontaktní
čočky. Tvrdé kontaktní čočky se musí před použitím přípravku
vyjmout z oka a lze je nasadit zpět za 15 minut po aplikaci.
Při aplikaci by neměly být v oku nasazeny kontaktní čočky,
neboť mohou být potřísněny a může dojít k inkompatibilitě s
materiálem čočky.
Před použitím se mají vyjmout z očí měkké kontaktní čočky,
které se mohou opět nasadit nejdříve po 15 minutách.
Přípravek se smí aplikovat během používání kontaktních čoček
(měkkých i tvrdých).
[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]

Tab. č. 10: Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě kapek a možnosti jejich
použití u těhotných a kojících žen.
Těhotné a kojící ženy
mohou
Arufil 2%
1 × 10 ml,
3 × 10 ml
Cellufluid
30 × 0,4 ml,
5 × 0,4 ml
Hypromeloza-P
1 × 10 ml
Larisyn
1 × 10 ml
Tears naturale II
1 × 15 ml
Visine noční
1 × 10 ml
Visine suché oči
1 × 10 ml
Visine Intenzivní
10 × 0,5 ml
Visine unavené oči
1 × 10 ml
Visine unavené citlivé oči
10 × 0,5 ml

Těhotné a kojící ženy
nemohou
Hypotears plus
1 × 10 ml,
3 × 10 ml

Neuvádí
Artelac CL
1 × 10 ml

Hypotears plus SDU
20 × 0,4 ml

Hylo-Care
1 × 10 ml

Optive
1 × 10 ml
Refresh
1 × 15 ml
Sensivit
1 × 10 ml
Siccaprotect
1 × 10 ml,
3 × 10 ml
Systane
1 × 10 ml

Hylo-Comod
1 × 10 ml
Hylo-Lasop
1 × 10 ml
Oxyal
1 × 10 ml
Vismed
20 × 0,3 ml
Vismed Light
1 × 15 ml

[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]
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Tab. č. 11: Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě gelu a možnosti jejich
použití u těhotných a kojících žen.
Těhotné a kojící ženy mohou
Vidisic gel
1 × 10 g
Vidisic gel
3 × 10 g

Těhotné a kojící ženy nemohou
Oftagel
1 × 10 g
Recugel
1 × 10g
Vismed gel
20 × 0,45 ml
[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]

Tab. č. 12: Charakteristika přípravku ve formě spreje a možnost jeho
použití u těhotných a kojících žen.
Těhotné a kojící ženy mohou

Těhotné a kojící ženy nemohou
Tears Again
1 × 10 ml
[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]

Tab. č. 13: Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě gelu a možnosti jejich
použití u dětí.
Všechny věkové kategorie
Oftagel
1 × 10 g
Vidisic gel
1 × 10 g
Vidisic gel
3 × 10 g

Neuvádí
Recugel
1 × 10 g
Vismed gel
20 × 0,45 ml

[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]

Tab. č. 14: Charakteristika přípravku ve formě spreje a možnost jeho použití u
dětí.
Od 3 let
Tears Again
1 × 10 ml
[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]
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Tab. č. 15: Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě kapek a možnosti jejich
použití u dětí.

Od 3 let

Všechny
věkové
kategorie
na doporučení
lékaře

Všechny
věkové
kategorie

Sensivit
Lacrisyn
1 × 10 ml 1 × 10 ml

Hypotears plus
1 × 10 ml,
3 × 10 ml

Arufil 2%
1 × 10 ml,
3 × 10 ml

Systane
Optive
1 × 10 ml 1 × 10 ml

Hypotears plus
SDU
20 × 0,4 ml

Hypromeloza-P
1 × 10 ml

Od 2 let

Refresh
1 × 15 ml

Siccaprotect
1 × 10 ml,
3 × 10 ml
Tears naturale
II
1 × 15 ml

Všechny
věkové
kategorie,
kojenci na
doporučení
lékaře
Visine
noční
1 × 10 ml
Visine
suché oči
1 × 10 ml
Visine
Intenzivní
10 × 0,5 ml
Visine
unavené oči
1 × 10 ml
Visine
unavené
citlivé oči
10 × 0,5 ml

Neuvádí

Artelac
CL
1 × 10 ml
Cellufluid
30 × 0,4
ml,
5 × 0,4 ml
HyloCare 1 ×
10 ml
HyloComod
1 × 10 ml
HyloLasop
1 × 10 ml

Oxyal
1 × 10 ml
Vismed
20 × 0,3
ml
Vismed
Light
1 × 15 ml
[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]
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3.3 Přehled různých lékových forem používaných k léčbě syndromu
červeného oka

Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě kapek, očních vod a masti.

Tab. č. 16: Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě kapek a očních vod.
Název a velikost
balení
Acidum boricum
aqua ophthalmica
1 × 20 g,
1 × 50 g
Livostin
1 × 4 ml
OCUflash
2 × 10 ml

Účinná látka

Konzervační
látka

Cena
orientačně
[Kč]

Použitelnost
po 1.
otevření

kyselina boritá

thiomersal

do 45,-

max. 28 dní

do 130,-

max. 31 dní

do 85,-

max. 28 dní

do 108,-

max. 4 týdny

levokabastin
chlorid sodný

benzalkonium
chlorid
benzalkonium
chlorid
dekahydrát
tetraboritanu
sodného

Ophtal
2 × 50 ml

kyselina boritá,
benzododecinium
bromid

OphthalmoEvercil
1 × 10 ml

fenylefrin, eskulin

benzalkonium
chlorid

do 54,-

max. 4 týdny

OphthalmoSeptonex
1 × 10 ml

carbethopendecinium bromid,
kyselina boritá,
dekahydrát
tetraboritou
sodného

carbethopendecinium
bromid,
dekahydrát
tetraboritou
sodného

do 52,-

max. 4 týdny

SanorinAnalergin
1 × 10 ml

nafazolin,
antazolin

methylparaben

do 58,-

max. 28 dní

Visine Classic
1 × 15 ml

tetryzolin

benzalkonium
chlorid

do 109,-

max. 4 týdny

[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]
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Tab. č. 17: Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě masti.
Název a velikost
balení
OphthalmoAzulen
1×5g
OphthalmoSeptonex
1×5g

Účinná látka

Konzervační
látka

Cena
orientačně
[Kč]

Použitelnost
po 1.
otevření

guaiazulen

bez
konzervans

do 20,-

max. 4 týdny

carbethopendecinium
bromid

bez
konzervans

do 26,-

max. 4 týdny

[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]

Tab. č. 18: Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě kapek a oční vody a
možnosti jejich použití s kontaktními čočkami.
Název a velikost
balení

Acidum boricum
aqua ophthalmica
1 × 20 g,
1 × 50 g

Livostin
1 × 4 ml

OCUflash
2 × 10ml

Ophtal
2 × 50ml
OphthalmoEvercil
1 × 10 ml

OphthalmoSeptonex
1 × 10 ml

Kontaktní čočky
Pokud se používá přípravek na výplach oka (např. při odstranění
cizího tělesa, vymytí oka), tak se musí kontaktní čočky z oka
vyjmout a nasadit je lze zpět za 15 minut.
V případě zánětů se nejdřív léčí zánět – lehčí formy (O.-S. a
Borová voda), těžké záněty (např. MAXITROL oční mast
antibiotická), ale kontaktní čočky se nenosí, pokud nejsou
vyléčené záněty v oku!! Protože záněty by se rozšířily a léčba by
trvala daleko déle.
V průběhu léčby přípravkem, který obsahuje konzervační látku
benzalkonium chlorid, tedy i kapkami Livostin, se nesmí nosit
měkké kontaktní čočky.
Současně s používáním přípravku se nesmí nosit měkké
kontaktní čočky. Během používání přípravku není vhodné nosit
ani tvrdé kontaktní čočky.
Nelze-li jinak, je vhodné před aplikací kontaktní čočky z oka
vyjmout a nasadit je zpět za 20 minut po nakapání přípravku do
oka.
Při aplikaci roztoku nesmí být nasazeny kontaktní čočky.
Kontaktní čočky se mohou vložit do oka nejdříve 30 minut po
výplachu.
Přípravek není vhodný, pokud pacient nosí měkké kontaktní
čočky.
Pokud se používá přípravek na výplach oka (např. při odstranění
cizího tělesa, vymytí oka), tak se musí kontaktní čočky z oka
vyjmout a nasadit je lze zpět za 15 minut.
V případě zánětů se nejdřív léčí zánět – lehčí formy (O.-S. a
Borová voda), těžké záněty (např. MAXITROL oční mast
antibiotická), ale kontaktní čočky se nenosí, pokud nejsou
vyléčené záněty v oku!! Protože záněty by se rozšířily a léčba by
trvala daleko déle.
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SanorinAnalergin
1 ×10 ml
Visine Classic
1 ×15 ml

Je nezbytné zabránit přímému kontaktu kontaktních čoček
s kapkami, protože může dojít k jejich zkalení. Kontaktní čočky
se musí před použitím přípravku vyjmout z očí a lze je nasadit
zpět za 15 minut po aplikaci.
Je nezbytné zabránit přímému kontaktu kontaktních čoček
s kapkami, protože může dojít k jejich zkalení. Před použitím
přípravku se musí kontaktní čočky vyjmout z očí a lze je nasadit
zpět za 15 minut po aplikaci.
[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]

Pozn.: Léčivé přípravky ve formě masti Ophthalmo-Azulen a Ophthalmo-Septonex
nelze aplikovat, pokud jsou v očích nasazeny kontaktní čočky.

Tab. č. 19: Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě kapek a očních vod a
možnosti jejich použití.
Název a velikost
balení
Acidum boricum
aqua ophthalmica
1 × 20 g,
1 × 50 g
Livostin
1 × 4 ml

OCUflash
2 × 10ml

Ophtal
2 × 50ml

Indikace
Přípravek lze použít při neinfekčních zánětech spojivky, k laváži
při sekretu z oka (i vazkého), laváži spojivkového vaku
(odstranění cizího tělesa), krátkodobě u chronického zánětu
spojivky.
Přípravek se používá k rychlému a dlouhodobému zmírnění
očních obtíží (svědění, zarudnutí očí, otoku očních víček a
slzení), které jsou vyvolány alergií na trávy, pyl, plísně, prach a
jiné látky (alergické konjunktivitidy).
Výplachový roztok určený pro odstranění čehokoliv cizího z oka,
používá se při nepříjemných pocitech v oku jako je pálení,
řezání, svědění a pocit cizího tělesa v oku. Může být použit k
jednoduchému krátkodobému výplachu, vkapávání do očí nebo
obkladům víček. Používá se např.:
-k vymývání oka při odstraňování cizího tělesa, prachu či
chlórované vody z oka,
- ke zklidnění očí při lehčích, neinfekčních formách zánětů
spojivek a zánětů okrajů víček,
- k výplachům oka po nošení kontaktních čoček (zvláště těch
tvrdých).
Přípravek obsahuje látky, které mají antiseptický účinek.
Je vhodný při nepříjemných pocitech v oku, jako je např. pálení,
řezání a svědění vyvolané zevními vlivy (kouř, prach apod.), při
lehčích formách zánětů spojivek, ječném zrnu, zánětech okrajů
očních víček, též lze přípravek použít k výplachům po poleptání
očí a k odstranění cizích tělísek ze spojivkového vaku.
Při závažnějších onemocněních, poranění nebo poleptání oka je
nezbytné se o používání přípravku poradit s lékařem.
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OphthalmoEvercil
1 × 10 ml

OphthalmoSeptonex
1 × 10 ml

SanorinAnalergin
1 × 10 ml

Přípravek omezuje vznik otoků, překrvení spojivky a zmírňuje
příznaky podráždění oka. Používá se k léčbě vleklých
nebakteriálních zánětů spojivek, především alergického původu,
při podráždění spojivek větrem, prachem, kouřem, případně
jinými dráždivými vlivy z vnějšího prostředí. Dále se přípravek
používá při podráždění spojivek způsobeném kontaktními
čočkami nebo v pooperačním období, případně jako doplňková
léčba u zánětu bělimy.
Přípravek má antiseptický účinek, je určen k léčbě nehnisavých
zánětů (tj. není-li nutná léčba antibiotiky).
Používá se tedy k léčbě akutních a chronických nehnisavých
zánětů spojivek, očních víček a nehnisavých povrchových zánětů
rohovky. Při závažnějších zánětech, zejména hnisavých, je nutné
vyhledat lékaře.
Přípravek se využívá jako oční a nosní kapky, protože má
protialergický účinek a vyvolává vasokonstrikci. Při podání do
nosu způsobí zmenšení otoku nosní sliznice a uvolnění hlenu,
čímž umožní volné dýchání. Při aplikaci do oka vyvolá zúžení
průsvitu cév spojivkové tkáně a vysušení sliznice spojivkového
vaku.
Přípravek se používá při senné rýmě, vazomotorické rýmě,
alergické rýmě; při alergických zánětech spojivek a víček, jako
doplňková léčba jarního kataru spojivek.
[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]

Tab. č. 20: Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě masti a možnosti jejich
použití.
Název a velikost
balení
OphthalmoAzulen
1×5g

OphthalmoSeptonex
1×5g

Indikace
Oční mast se používá při drobných poraněních očních víček,
spojivky a rohovky, po poleptání a popálení rohovky, k urychlení
hojivého procesu (epitelizace) po odstranění cizích tělísek z
rohovky.
Obsahuje látky izolované z heřmánku – směs azulenů, má účinek
protizánětlivý, dezinfekční a podporuje hojení.
Přípravek má dezinfekční účinky a je vhodný k léčbě
nehnisavých zánětů předního segmentu oka.
Oční mast se používá při zánětech víček a spojivek, při
poškození rohovky po vyjmutí cizích tělísek a po úrazech.
Při závažnějších (hlavně hnisavých zánětech) je nezbytné
vyhledat lékaře.
[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]
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Tab. č. 21: Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě kapek, očních vod a
masti a možnosti jejich použití u těhotných a kojících žen.
Těhotné a kojící ženy mohou
Acidum boricum aqua ophthalmica
Ophthalmo-Azulen
1 × 20 g,
1×5g
1 × 50 g
Livostin
Ophthalmo-Septonex
1 × 4 ml
1×5g
OCUflash
2 × 10ml
Ophthalmo-Evercil
1 × 10 ml
Ophtal
2 × 50 ml
Ophthalmo-Septonex
1 × 10 ml
Sanorin-Analergin
1 × 10 ml
Visine Classic
1 × 15 ml
[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]

Tab. č. 22: Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě gelu a možnosti jejich
použití u dětí.
Od 1 roku,
mladší na
doporučení
lékař
OphthalmoEvercil
1 × 10 ml

Od 2 let

SanorinAnalergin
1 × 10 ml

Od 6 let

Livostin
1 × 4 ml

Visine Classic
1 × 15 ml

Od 10 let
Acidum
boricum aqua
ophthalmica
1 × 20 g,
1 × 50 g
Ophtal
2 × 50 ml

Všechny
věk.kateg

OCUflash
2 × 10ml

OphthalmoSeptonex
1 × 10 ml
[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]
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Tab. č. 23: Přehled nejpoužívanějších přípravků ve formě gelu a možnosti jejich
použití u dětí.
Všechny věkové kategorie
Ophthalmo-Azulen 1 × 5 g
Ophthalmo-Septonex 1 × 5 g
[AISLP, verze k 1.4.2010, 1; vlastní]
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3.4 Metodický materiál
Metodický materiál pro rozhodování farmaceutického asistenta při rozhovoru
s pacientem:

3.4.1 Metodický plán č. 1
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3.4.2 Metodický plán č. 2
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3.4.3 Důvody, pro něž musí být pacient ihned odeslán k lékařskému vyšetření

-

bolest oka (zvlášť při dotyku přes víčko),

-

náhle vzniklá porucha zraku,

-

změny vidění (mlhavé vidění, clony, skvrny, dvojité vidění, záblesky, barevné
duhové kruhy kolem zdrojů světla),

-

pokud se obtíže vyskytly náhle, velmi intenzivně, pouze na jednom oku nebo po
poranění oka

-

potíže přetrvávají déle než tři dny

-

k potížím se přidaly další symptomy onemocnění (např. nevolnost, horečka, kožní
vyrážka, bolesti kloubů),

-

v případě cizího tělesa v oku,

-

oční příznaky (pálení, řezání, zarudlé oči) způsobené podrážděním prachem,
kouřem, větrem, sluncem, sledováním monitoru TV, PC – pacient/ka má vysoký
TK, srdeční nedostatečnost, zvýšenou činnost štítné žlázy, cukrovku – užívá
Timolol (podezření na nekompenzovaný glaukomový záchvat).
[vlastní]
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4 Diskuse

Moje absolventská práce se věnuje tématu onemocnění oka a jejich terapie se
zaměřením na syndrom suchého a červeného oka.
Ve své práci jsem v úvodní části vycházela z popisu syndromu suchého a
červeného oka, společných příznaků a léčby, kterou lze realizovat prostřednictvím
sortimentu volně prodejných léčivých přípravků.
V současné době se při syndromu suchého oka uplatňují tyto směry terapie:
úprava zevního prostředí, medikamentózní léčba, infuzní pumpy, bandáž kontaktní
čočkou a chirurgická léčba. Z medikamentózní léčby se využívá substituce slz –
umělými slzami, mukolytická léčba, stimulace slz, autologní sérum a protizánětlivá
medikace. V lékárně z pohledu farmaceutického asistenta představuje substituce slz
jedinou možnou léčbu syndromu suchého oka, kromě režimového opatření (úprava
zevního prostředí). Při této léčbě se využívá různých lékových forem z řad volně
prodejných léčivých přípravků: kapky, gely a spreje.
Cílem terapie zmíněnými preparáty je nahradit maximum vlastností všech tří
vrstev fyziologického slzného filmu, tedy tukové, vodné i hlenové, a obnovit tak slzný
film, aby co nejvíce všemi vlastnostmi nahrazoval nedostatečný přirozený slzný film.
Dalším očním problémem, který přivádí pacienty do lékárny, je syndrom
červeného oka. Tento stav je nejčastěji způsobený zánětem spojivky různé etiologie,
včetně lokální alergické reakce, syndromem suchého oka, astenopeickými potížemi
(zčervenání oka způsobené kombinací namáhání zraku – např. v autě, u televize nebo
PC – spolu s nekorigovanou nebo nesprávně korigovanou refrakční vadou), reaktivní
hyperémií (únava, pláč, kontaktní čočky, mráz, pobyt v zakouřené místnosti apod.) nebo
poúrazovými stavy.
V praktické části jsem uvedla kazuistiky několika pacientů, které jsem získala
při návštěvě očního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi a během své
praxe v lékárně.
Dále jsem v praktické části zpracovala přehled nejčastěji používaných léčivých
přípravků, jak u syndromu suchého, tak červeného oka.
Výstupem praktické části je metodický materiál, který má sloužit jako vodítko
při rozhovoru farmaceutického asistenta s pacientem. Materiál slouží zejména
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k umožnění rozhodnutí, zda je možné pacientovy obtíže zmírnit nebo odstranit
přípravkem ze sortimentu volně prodejných léčiv, nebo zda se jedná o závažný problém,
který vyžaduje návštěvu lékaře.
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Závěr

Oko je orgán zraku a zrak patří k nejdůležitějším smyslům, kterým člověk
získává největší množství informací a vjemů z vnějšího prostředí. Oko samotné je velmi
složitý a dokonale pracující „přístroj“, díky kterému můžeme vnímat okolní svět. Ale
stačí sebemenší poškození oka, případně poškození kterékoli jeho části, jež může vést
ke zhoršení nebo dokonce ke ztrátě vidění. Proto je důležité zrakovému orgánu věnovat
patřičnou pozornost, chránit jej a případné obtíže včas, kvalitně a správně řešit.
Výskyt očních onemocnění je vysoký a dále se zvyšuje, zejména u syndromu
suchého oka, neboť je potencován vlivy vnějšího prostředí, které zjevně souvisejí se
životním stylem. Současný životní styl přináší některými podmínkami, např.
celodenním pobytem v tzv. suchých budovách („sick building syndrome“) nebo
pobytem v klimatizovaných místnostech, celodenní prací u PC, několikahodinovým
sledováním televize, zvýšený výskyt specifických očních obtíží, jako je syndrom
suchého a červeného oka.
K řešení obou těchto obtíží slouží převážně přípravky, jejichž výdej není vázán
na lékařský předpis. Jejich expedice a prodej je tedy plně v kompetenci farmaceutického
asistenta. Tím vzniká nutnost mít dostatek znalostí a informací ke kvalifikovanému
rozhodnutí při řešení pacientových obtíží.
Na závěr je důležité si uvědomit, že oči máme jen jedny, a proto je potřeba si na
ně dávat velký pozor.
To co máme, můžeme ztratit.
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Summary
Eye disorders and their treatment
I chose this theme because the problem of eyes and eye disorders and their
treatment is very interesting for me. People often suffer from the disorders of the eye. I
think that people often visit the pharmacy in order to get some medicine for their
common eye problems. But some eye disorders are also more severe.
My main objective is to describe the anatomy of the eye, selected diseases and
their treatment options. To the sub-objectives of my assignment belong to create the list
of products which are now found in the pharmacy, to set a methodical plan for decision
of a pharmaceutical assistant in a communication with a client and to create case
histories reports, which are focused on people with these disorders of the eye.
My assignment has two parts. The first one is theoretical and second one is
practical. The theoretical part is divided into the several chapters.
The first chapter includes the anatomy and physiology of the eye. The eyes are
the most sensitive and delicate organs that we have and perhaps the most amazing.
Protection of our eyes is very important, because they are one of the most valuable
senses.
The second chapter is focused on the dry eye syndrome. The second chapter is
divided into the several chapters. There are the chapters dealing with the definition,
causes, characteristics, classification, symptoms, consequences, diagnosis, treatment
and prevention of dry eye syndrome.
Dry eye syndrome (keratoconjunctivitis sicca) is a disease of the tear film on the
deficit or increased evaporation, which alters the surface of the eye (conjunctiva and
cornea). To the symptoms of dry eye syndrome belong: pain, light sensitivity, the
feeling that something is in the eye, redness, eye fatigue, sensation of dryness, and
blurring of vision. Dry eye syndrome has several causes. It occurs as a part of the
natural ageing process, especially during menopause, as a side effect of medications
(such as antihistamines, antidepressant, birth control pills, etc.) or because you live in a
dry or windy climate. Long – term contact lenses use is another cause. To the diagnosis
of dry eye syndrome belong: a detailed history, slit lamp examination, Schirmer's test,
break-up time test, Fluorescein dye or rose bengal and Ferning test.
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Treatment must be complex and focused on the cause of the onset. In the
treatment of dry eye syndrome there are used: the change the external environment,
drug therapy, infusion pumps and moist chambers, bandage contact lenses or surgical
treatment.
The third chapter includes the information of red eye syndrome. The term "red
eye" in ophthalmology means a set of symptoms accompanying a wide range of eye
diseases. The most common causes of red eye syndrome include: the conjunctivitis of
different aetiology, including local allergic reaction, dry eye syndrome, eye redness
caused by eye strain - for example in the car, by watching TV or PC, reactive
hyperaemia (fatigue, crying, contact lenses, cold, stay in the smoky room etc.), or posttraumatic conditions.
The practical part of my theme is based on the number of case histories reports,
which are focused on people with the above mentioned eye disorders.
I tried to create a list of the most frequently used products which are used for the
treatment of these disorders of the eye. I hope that I managed to fulfil the aims of my
assignment successfully and I will be able to better help people who are affected by
these disorders. The purpose of my theme is to point out uniqueness and perfection of
eyesight.

Key words: eye, eye disorders, dry eye syndrome, drug therapy, red eye syndrome,
conjunctivitis.
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