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Název bakalářské práce: Vztah mezi glaukomem a parametry rohovky 

 

 

Abstrakt: 

Bakalářská práce je zaměřena na glaukomovou chorobu ve spojitosti s tloušťkou rohovky. 

V teoretické části je shrnuta rešerše k dané problematice. Počínaje kapitolou – rohovka a její 

anatomie, vyšetřovací metody, glaukom – klasifikace, metody, léčba. V praktické části je 

proveden experiment, jehož cílem je prozkoumání vztahu mezi podezřením na glaukomovou 

chorobu a pachymetrií. V praktické části jsou rozepsány hypotézy týkající se podezření na 

glaukom ve vztahu s tloušťkou rohovky. Hypotézy jsou zpracovány do grafů a tabulek.   

 

Klíčová slova: 
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Bachelor´s Thesis title: The Connection between glaucoma and cornea parameters 

 

 

Abstract: 

The bachelor thesis focuses on glaucoma disease in connection with cornea width. Theoretical 

part summons research executed in this certain problematics. Starting with chapter – cornea 

and its anatomy, check-up methods, glaucoma – classification, methods, treatment. In the 

practical part is performed an experiment with the goal of exploring the connection between 

suspicion on glaucoma disease and pachymetry. Furthermore, there are also mentioned 

hypothesis concerning suspicion on glaucoma in connection with cornea width. Hypotheses 

are processed into graphs and charts. 
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1 Úvod 

Glaukomové onemocnění, jako takové, je velice závažné onemocnění. Není radno ho 

podceňovat. Zákeřnost této choroby spočívá v tom, že její projev často pacienti vnímají až 

v pokročilém stádiu. Tehdy už jsou prokazatelné změny na sítnici v podobě skotomů 

(výpadků zorného pole). Tyto změny jsou ireverzibilní, není možné je tedy nějakým 

způsobem odstranit. Proto si myslím, že je velice důležitá prevence a včasný záchyt tohoto 

onemocnění. Prostřednictvím této práce bych také ráda poukázala na to, že je opravdu 

nezbytné, aby docházelo k pravidelným kontrolám u oftalmologa nebo optometristy.  

Výběr tématu pro bakalářskou práci byl celkem jednoznačný. Glaukomová choroba pro 

mě byla vždy atraktivní oblastí, o které jsem se chtěla dozvědět více. Tedy už při prvních 

zmínkách o tomto onemocnění, které přišly v období mé střední školy.  

Do teoretické části je zahrnuta rohovka – její tloušťka, jakožto významný parametr, který 

může hrát svojí roli v určení diagnózy týkající se glaukomu. V kapitole jsou dále popsány 

metody pro získání parametrů rohovky. Glaukom je další kapitolou, která je součástí mé 

bakalářské práce. Kapitola o glaukomu zahrnuje struktury, které jsou v úzké souvislosti 

s tímto onemocněním. Je zde zařazena i klasifikace, diagnostika a léčba tohoto onemocnění. 

V experimentální části bakalářské práce se věnuji vztahům mezi glaukomem – tloušťkou 

rohovky, tloušťkou rohovky – výší nitroočního tlaku, v neposlední řadě kombinaci těchto 

aspektů. K experimentu jsem využila informace shromážděné v teoretické části, abych 

následně zhodnotila data, která jsem statisticky zpracovala a zanesla do grafů a tabulek.  

Cílem této práce by mělo být seznámení s chorobou, se kterou by si člověk rozhodně 

zahrávat neměl. Nemělo by docházet k jejímu podceňování. V experimentální části bych 

chtěla poukázat na to, že některé hodnoty mohou být zavádějící, proto je nutné prevenci 

provádět řádně.  

  



Rohovka   2 

 

2 Rohovka 

Rohovka (=cornea) je řazena do vnější vrstvy oční koule. Je jednou z nejcitlivějších 

tkání lidského těla. Je to lesklá, hladká, průhledná a avaskulární tkáň. Vlastnosti rohovky 

napomáhají ke správné funkci oka. Ani jedna z vlastností nesmí být porušena nebo snížena. 

Vedlo by to ke zhoršení zrakové ostrosti oka.[1]  

2.1 Parametry rohovky a její anatomie 

Rohovka je svým tvarem přiřazována k rozptylné čočce. V periferii má silné okraje 

(1–1,2 mm) a do centra se její tloušťka zmenšuje na 0,55 mm. V horizontálním průměru má 

rohovka 10–12 mm, přičemž hodnota menší než 10 mm naznačuje microcorneu a hodnota 

vyšší než 12,5 mm megalocorneu. Ve vertikálním směru se průměr snižuje na 9–11 mm. 

Rozvrstvení rohovky se ustanovilo do 5 vrstev.[1]  

2.1.1 Pětivrstevný epitel  

Pětivrstevný epitel dlaždicovitého typu, jehož největší výhodou je obnovitelnost, se 

nachází v místech přímého kontaktu s kyslíkem. Obnova celého epitelu je v řádu několika dní. 

Běžně se uvádí 7 dní pro obnovu celé hloubky epitelu.[1, 2, 3, 4, 5] 

2.1.2 Bowmanova membrána  

Bowmanova membrána (=lamina limitans anterior Bowmani), která je označována 

jako druhá vrstva, leží pod epitelem. Její funkcí je oddělení epitelu a stromatu rohovky. 

Obnova není možná, ale lze ji částečně nahradit z epitelových buněk nebo vlákny ze stromální 

vrstvy.[1, 2, 3, 4, 5] 

2.1.3 Stroma  

Stroma, kde hlavní funkci přebírají kolagenní vlákna, je umístěna pod Bowmanovou 

membránou. Kolagenní vlákna a jejich uspořádání jsou nedílnou součástí k tomu, aby 

rohovka byla průhledná. Právě díky paralelnímu uspořádání kolagenních vláken je rohovka 

transparentní. Stroma svou stavbou zaujímá 90% tloušťky rohovky.[ 1, 2, 3, 4, 5] 

2.1.4 Descemetova membrána 

Descemetova membrána (=lamina limitans posterior Descemeti) přiléhající ke 

stromatu je vytvářena kolagenními fibrilami ve tvaru mřížky. S postupným věkem dochází 

k jejímu ztlušťování. Přítomné endotelové buňky umožňují její regeneraci.[1, 2, 3, 4, 5]  
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2.1.5 Endotel 

Nejspodnější vrstvu představuje endotel. Plocha s pouze jednou řadou buněk o obsahu 

400 000 hexagonálních buněk, zajišťuje hydrataci a stálost správné funkce rohovky pro její 

průhlednost. Epitel nemá schopnost regenerace. Počet endoteliálních buněk klesá s rostoucím 

věkem. Při narození je hodnota 4000 endoteliálních buněk, ve stáří se snižuje k hranici pod 

2000 buněk/mm
2
.
 

V dospělém věku endotel vykazuje 2600–3000 buněk/mm
2
. Kritická 

hodnota je 500 buněk/mm
2
. Při nižší hodnotě dochází ke špatné hydrataci rohovky 

s následným edémem. V tomto případě mohou nastat stavy, které jsou známé jako 

polymegatismus – různá velikost jednotlivých endotelových buněk, polymorfismus – není 

dodržen tvar hexagonální, ale buňky endotelu jsou jiného tvaru.[1, 2, 3, 4, 5] 

Obrázek 1: Vrstvy rohovky [1], [2] 

2.2 Výživa rohovky 

Rohovka je průhledná, protože je její výživa zprostředkována skrze 3 cesty. Limbus s 

jeho kapilárami pomocí difúze dováží kyslík rohovce. Komorovou tekutinou a slzným filmem 

dochází k přísunu kyslíku a glukózy pro rohovku. Inervace rohovky přichází z první 

větve nervus trigeminus (V. hlavový nerv) – nervus ophtalmicus, n. nasociliaris a m. ciliares 

breves umístěných po obvodu rohovky v počtu 12–16 výběžků. Rohovka obsahuje největší 

počet senzitivních vláken na mm
2
 v lidském těle, díky tomu je nejcitlivější tkání.[1, 2, 3, 4, 5] 

2.3 Vyšetřovací metody 

Do vyšetřovacích metod v případě rohovky můžeme zařadit vyšetření, které se zaobírá 

tloušťkou rohovky tzv. pachymetrie. Tato hodnota je pro nás důležitá v souvislosti s hodnotou 

NOT a následně s glaukomem.  
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Dále lze rohovku měřit dle viditelného horizontálního průměru (HVID). Naměřená 

hodnota, pokud je vyšší než je standard, může také poukazovat na zelený zákal. 

2.3.1 Pachymetrie 

Pachymetrie je odborný termín používaný pro měření tloušťky rohovky. Tloušťka 

rohovky je zásadním parametrem při refrakčních zákrocích a také v případě interpretace NOT. 

Refrakční zákroky jsou prováděny na základě toho, jak silnou rohovku má daný pacient. Je 

stanovena kritická hodnota, při které není možno zákrok vykonat a tou je 250 µm. Dle 

tloušťky se dále udává počet dioptrií, které mohou být odstraněny při refrakčním zákroku. 

V případě měření NOT dochází k tomu, že slabší rohovky vykazují menší hodnotu NOT než 

je skutečná a naopak silnější rohovka indikuje vyšší NOT než je reálná hodnota. Proto je tedy 

velice důležité zahrnout tloušťku rohovky při interpretaci NOT. Udávají se 2 metody měření 

tloušťky rohovky. Jedná se o ultrazvukovou a optickou pachymetrie. Optická pachymetrie je 

bezkontaktní způsob měření, při kterém se používá koherentní polarizované světlo. V tomto 

případě se jedná o metodu, která zohledňuje i mukózní složku slzného filmu v průběhu 

měření. Proto hodnoty tloušťky vycházejí vyšší než v případě ultrazvukové pachymetrie. Díky 

tomu je zapotřebí použít korekční faktor. Značnou výhodou je bezkontaktnost. Nedochází 

tedy k chybám jako v případě ultrazvukové pachymetrie, při které se využívá sonda. Dotyk 

sondy zkreslí výsledky. Další výhodou je přesnost měření, nalezení nejtenčího centrálního 

bodu a také lze zkoumat tloušťku v celé ploše rohovky. Optickou pachymetrii lze provádět při 

vyšetření OCT (optická koherentní tomografie), která je podrobněji popsána v podkapitole 

diagnostika glaukomu. Ultrazvuková pachymetrie - kontaktní metoda využívá ke stanovení 

tloušťky vysokofrekvenční ultrazvuk. Na rozdíl od optické pachymetrie je potřeba provést 

anestezii, tedy znecitlivění oka před samotným vyšetřením. Jak už bylo zmíněno, využívá se 

sonda, která nám stanoví požadovanou hodnotu. Přístroj využívaný pro tuto metodu se nazývá 

OcuScan.[1, 6] 

2.3.2 Stanovení hodnoty HVID  

Fyziologická průměrná hodnota rohovky byla stanovena v rozmezí od 10–12 mm 

v horizontálním průměru. Pokud hovoříme o stavu známém jako megalocornea, je pro ni 

určena hodnota od 12,8 a více mm. Rohovková anomálie bývá většinou oboustranně 

viditelná, kdy rohovka dosahuje velkých rozměrů. Měření na zjištění megalocorney se 

provádí pomocí stanovení hodnoty HVID (=horizontální průměr viditelné duhovky). Metoda 

spočívá v tom, že se k oku přiloží pravítko a zaznamená se hodnota průměru v milimetrech.   
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Hodnotu HVID lze zjistit také pomocí štěrbinové lampy. Megalocornea souvisí s očními 

onemocněními jako je např. kongenitální glaukom, mozaiková rohovková dystrofie. Vztah 

megalocorney je prokázán i u celkových onemocnění jako je Marfanův či Alportův syndrom. 

Projevem megalocorney bývá vznik myopie a astigmatismu. Často se pojí s vrozeným 

glaukomem u dětí.[2, 3, 8, 9, 10] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Vrozený glaukom s ukázkou megalocorney [3] 
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3 Glaukom 

Glaukom je skupina onemocnění s progresivním vývojem, při kterém dochází 

k úbytku nervových vláken ve zrakovém nervu (=nervus opticus) v souvislosti s hladinou 

nitroočního tlaku (NOT).[2, 6, 7] 

Přítomný NOT může nabývat zvýšených hodnot. Zvýšení NOT bez řádného 

pozorování a kontroly dokáže způsobit nezvratné změny. Dlouhodobě zvýšený NOT provádí 

změny v oblasti zorného pole (ZP), které se začíná zužovat z periferie do středu až 

k trubicovitému vidění. Na sítnici, zrakovém nervu a dalších očních komponentech jsou také 

pozorovány jisté defekty.[3] 

Glaukomové onemocnění je zrádné z hlediska jeho pozdní diagnostiky. Choroba ve 

svých začátcích i pozdějších stádiích probíhá bez známek bolesti či jiných symptomů. 

Diagnostika glaukomu proto často nastává až v případech, kdy pacient pocítí nekomfort 

v podobě snížení centrální zrakové ostrosti. Proto je prevence velmi důležitým faktorem, na 

základě kterého lze glaukom podchytit včas.[6, 7] 

U glaukomu lze hovořit i o akutní fázi – glaukomovém záchvatu. V této fázi dochází 

k prudkému nárůstu NOT v oku z důvodu špatného odtoku komorové vody. Oko 

přirovnáváme ke kusu kamene. Celý bulbus je napjatý, pacient pociťuje ukrutnou bolest. 

V tomto případě bývá jedinou pomocí zahájení masáže bříšky prstů pohybujících se po 

horním víčku. Pulsními pohyby dochází k mírnému zlepšení, ale pacient ihned cestuje do 

nemocnice. Glaukomový záchvat se musí zachytit v počátcích. Úskalím však bývá, že při 

glaukomovém záchvatu není snadné určit správnou diagnózu. Pacienti popisují tak 

nespecifické symptomy (zvracení, bolesti hlavy), že diagnózu lze lehce zaměnit za jinou. 

Jedná se tedy o případ ,,hra s časem“. Během několika hodin či dnů dokáže glaukom způsobit 

slepotu.[2, 3, 6] 

 „Glaukom, laicky označovaný jako „zelený zákal“, je druhou nejčastější příčinou 

slepoty. Postihuje asi 2% populace nad 40 let věku a s vyšším věkem toto procento narůstá.“ 

ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. Praha: Galén, c2006. ISBN 80-7262-404-0. Str.275 

Faktory, související s výskytem glaukomu, zahrnují systémovou hypertenzi, diabetes 

mellitus, myopii. Populace afroameričanů mají větší pravděpodobnost výskytu. U osob s více 

faktory narůstá možnost poškození zrakového nervu i v případě, pokud je jejich NOT 

v normě.[2]  
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3.1 Oční struktury související s glaukomem 

Do této kapitoly jsou zařazeny informace, které jsou potřebné pro pochopení 

problematiky týkající se glaukomového onemocnění. Tyto údaje je potřeba znát, abychom 

byli schopni diagnostikovat a následně léčit glaukom. Řadí se do nich komorová voda, 

komorový úhel, oční pozadí, zrakový nerv. 

3.1.1 Komorová voda 

Komorová voda neboli nitrooční tekutina čirého zabarvení, vyplňující přední a zadní 

oční komoru, je produkována řasnatým tělískem z krve. Její funkcí je zásobovat nitrooční 

tkáně živinami (rohovku, čočku, sklivec). Také udržuje normální hladinu nitroočního tlaku 

(12–21 mmHg). Pokud je hodnota vyšší, většinou to demonstruje přítomnost glaukomového 

onemocnění. Je tím omezen či zamezen průstup nitrooční tekutiny přes trámčinu a tím dojde 

ke zvýšení tlaku. Index lomu se pro tuto kapalinu udává 1,333. Na množství a průtoku 

nitrooční tekutiny skrze trámčinu, která se nachází v komorovém úhlu, závisí výše NOT. 

Dráha průtoku komorové vody začíná v řasnatém tělísku, odkud následně putuje do zadní 

oční komory. Ze zadní oční komory se hrne okolo čočky zornicí a dostává se do přední oční 

komory, poté odtéká přes trámčinu komorového úhlu a míří do Schlemmova kanálu. Její cesta 

končí v episklerálních žilách. V trámčině jsou otvory, které se s přibližující se vzdáleností ke 

Schlemmovu kanálu zmenšují až na 1,5 µm, tudíž pak trámčinou nemohou protékat částice 

větších rozměrů a ani objem vody nemůže přesáhnout tuto hodnotu. Odtok komorové vody je 

také zprostředkován skrze kořen duhovky, uveální trámčinu a vazivo v přední části ciliárního 

svalu do suprachoroidálního prostoru. Tento odtok bývá v malém množství oproti odtoku přes 

trámčinu. Komorová voda a její složení je určeno třemi způsoby – difuze, ultrafiltrace, aktivní 

vyměšování. Aktivní sekrece je podmíněna přítomností sodíku a draslíku tzv. ATPázou a také 

karbonhydrázou (udržuje iontové prostředí). Probíhá aktivní transport, díky tomu se 

v nitrooční tekutině objevují vysoké koncentrace askorbové kyseliny, což má blahý vliv na 

ochranu očních tkání před volnými radikály. Dále pak koncentrace pyruvátu, laktátu, 

aminokyselin, chloru. Naopak je tu malý obsah proteinů. Těsné umístění nepigmentované 

vrstvy buněk výběžků ciliárního tělesa tvoří jistou bariéru, aby nemohly prostupovat 

molekuly větších rozměrů z krve do komorové vody – hemato-okulární bariéra.[6, 11]  

V případě poškození této bariéry (nejčastěji kvůli zánětům očí) dochází ke změně 

fyziologického uspořádání a nitrooční tekutina je pak spíše jako plazma. Mezi vlivy na tvorbu 

a odtok komorové vody se řadí věk, zánět či úraz, ischémie.[6, 11]  
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Na obrázku je znázorněn průtok nitrooční tekutiny. Je důležité, aby všechna místa byla 

průchozí pro tuto tekutiny. Obrázek tedy vykresluje ideální stav, kdy je průchod tekutiny 

možný ve všech místech. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Prostup komorové tekutiny [4] 

3.1.2 Komorový úhel 

Komorový úhel je tvořen z jedné strany kořenem duhovky a z druhé rohovkou. Je to 

oblast, kde se nachází trabekulární trámčina, která pracuje jako nasávací systém pro 

intraokulární tekutinu. Je zde přítomen i Schlemmův kanál odvádějící komorovou vodu do 

míst, která jsou potřeba zásobit živinami a kyslíkem (oční čočka a rohovka). Při jeho uzávěru 

se zvyšuje NOT a to zapříčiní glaukom s uzavřeným úhlem. Klasifikace komorového úhlu 

může být podle Schaffera nebo Spaetha.[6, 12] 

Schafferova klasifikace 

Schafferova klasifikace je rozdělena do pěti stupňů od 4-0.  

Stupeň 4 – široce otevřený úhel (35-45 stupňů). Viditelné všechny struktury od Schwalbeho 

linie k ciliárnímu proužku, který je snadno viditelný. Uzávěr není možný. 

Stupeň 3 – mírně otevřený úhel (20-35 stupňů). Viditelná je sklerální ostruha. Uzávěr není 

možný.  

Stupeň 2 – mírně uzavřený úhel (20 stupnů). Viditelná Schalbeho linie a trámčina, ale ne 

sklerální ostruha. Uzávěr je možný. 
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Stupeň 1 – výrazně úzký úhel (10 stupňů). Viditelná je pouze Schwalbeho linie, někdy i horní 

část trámčiny. Uzávěr je pravděpodobný.  

Stupeň 0 – uzavřený úhel, žádné struktury nejsou viditelné.[6] 

Obrázek 4: Schafferova klasifikace komorového úhlu [5] 

Spaethova klasifikace 

Spaethova klasifikace zkoumá 4 parametry: úpon kořene, šířku úhlu přední komory, 

konfiguraci periferní duhovky, stupeň pigmentace.  

Šířka úhlu – štěrbinovitý (10, 20, 30, 40 stupňů) 

Zakřivení periferní části duhovky:  

 R – mírné konvexní zakřivení duhovky (normální) 

 S – strmé konvexní zakřivení duhovky, zvýšené riziko vzniku glaukomu s uzavřeným 

úhlem 

 Q – zjevné konkávní zakřivení duhovky v periferii  

Stupeň pigmentace trámčiny při pohledu do úhlu z pozice 12: 0 – bez pigmentu, 1 – ojediněle 

viditelný pigment, 2 – mírný výsev pigmentu, 3 – výrazná pigmentace, 4 – intenzivní 

pigmentace 

A – nad Schwalbeho linií: Schwalbeho linie není vidět 

B – pod Schwalbeho linií: Schwalbeho linie je patrná, ale trámčina ne 

C – na sklerální ostruze: část sklerální ostruhy je přehledná, většinou u pacientů afrického 

nebo asijského původu 

D – hluboký: přední část corpus ciliare je patrná, většinou u bílé rasy  
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E – extrémně hluboký: je vidět nezvykle velká část corpus ciliare, impresní gonioskopie je 

někdy nezbytná k odlišení zdánlivého od skutečného úponu duhovky.[6]  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Spaethova klasifikace komorového úhlu [5] 

3.1.3 Oční pozadí 

Oční pozadí je sítnicová oblast, která se nachází v zadní části lidského oka. Má pro nás 

významnou roli z hlediska posouzení různých onemocnění vycházejících z očních problémů, 

ale také souvisejících s celkovými chorobami lidského organismu (diabetes mellitus). Na 

očním pozadí se soustředíme na dvě hlavní místa a těmi jsou makula a terč zrakového nervu 

(papila). Žlutá skvrna (makula) je prohlubeň na sítnici, která je pro zrak nejostřejším místem 

vidění. Zaručuje centrální vidění. Prohlubeň s průměrem 5 mm je umístěna na zadním pólu 

oka s orientací přímo proti zornici. Ve vnějších vrstvách obsahuje světločivné buňky 

(fotoreceptory). Díky tomu, že se jich v makule nachází nepřeberné množství a jsou hustě 

uspořádány je obraz ostrý. Nejostřejším místem na sítnici se označuje střední část v oblasti 

makuly tzv. foveola. Je to prohlubinka, ve které jsou fotoreceptory ještě v bližší vzdálenosti, 

proto je zde obraz nejostřejší. V tomto místě je makula velmi tenká díky uspořádání 

nervových buněk a povrchových cév. V případě pozorování makuly se soustředíme na její 

tvar, barvu, pozici. Pokud je zde patrná změna, zkoumáme její příčinu a ta určuje 

onemocnění, které to mohlo způsobit. Typickým onemocněním pro makulu je makulární 

degenerace často související s věke (věkem podmíněná makulární degenerace). 

Jednoznačným projevem pro tuto chorobu je zhoršující se centrální vidění. Lze to zjistit 

pomocí jednoduchého testu – Amslerovy mřížky. Druhým místem je terč zrakového nervu 

(discus nervi optici) s velikostí asi 1,5 mm, s umístěním na zadním pólu oka. Skládá se 

z nervové tkáně, kolagenního pojiva, gliální tkáně a cév. Terč zrakového nervu má tvar oválu 

s růžovým zbarvením a nachází se zde různě vyznačené centrální prohloubení. Pro posouzení 

disku se využívá přímé nebo nepřímé oftalmoskopie (viz podkapitola oftalmoskopie) či na   
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štěrbinové lampě za použití čočky Volkovy nebo Hrubyho. (čočka se předkládá před oko a 

vyvolá se reflex). V terči se nachází zrakový nerv, který vystupuje z oka v místě lamina 

cribrosa scleare. Toto místo je vyplněno nervovými vlákny. Pokud je místo zkoumáno a jeví 

se jako bělavé a vystouplé místo, nazývá se papila nervi optici. Ve středu je místo označováno 

jako exkavace (excavatio disci). Exkavace je jedním z hlavních ukazatelů pro přítomnost 

glaukomové choroby. Je zde vstup a. centralis retinae, která se větví dále po sítnici a zajišťuje 

tak její výživu. Pokud je přítomnost glaukomového onemocnění, dochází k vytvoření útvaru 

tzv. bajonetovému ohybu. V papile nejsou obsaženy světločivné buňky, proto je tato oblast 

nazývána slepou skvrnou. Na očním pozadí je disk jediným prostorem, který je spojen 

s hlubšími vrstvami sítnice.[6, 13] 

3.1.4 Zrakový nerv 

Zrakový nerv (nervus opticus) je tvořen nervovou a podpůrnou tkání (glie a kolagen). 

Jeho parametry obsahují délku 50 mm, přičemž 25–30 mm náleží orbitální části, 6–10 mm 

kanalikulární a zbytek připadá nitrolebnímu úseku v rozmezí 4–17 mm. Zrakový nerv je 

složen z nervových vláken, které vybíhají z terče zrakového nervu. Obsahují 1,2 milionu 

axonů (výběžků). Nervová vlákna jsou uspořádaná tak, že z vnitřní poloviny sítnice jdou 

radiálně k terči a obloukem se sbíhají temporální kvadranty, kde je také vytvořen i pás mezi 

makulou a papilou. Povrch zrakového nervu tvoří obaly z plen (prostor mezi plenami je 

vyplněn mozkomíšním mokem). Svrchní je vagina externa pokračující jako dura mater. Pod 

ní se nachází vagina interna, pokračování pia mater a arachnoidea. Zrakový nerv lze popsat 

čtyřmi vrstvami. Povrchová vrstva je zkoumatelná při oftalmoskopii (viz podkapitola 

oftalmoskopie). Tato vrstva je vyživována krví z centrální retinální arterie. Další vrstva je 

patrná jen v případě, pokud má pacient centrální exkavaci. Zásobení přichází z krátkých 

ciliárních arterií. Laminární vrstva s pořadovým číslem tři probíhá laminou cribrosou a je také 

zásobena krátkými ciliárními arteriemi. Pokud je přítomna hluboká exkavace, tato vrstva se 

jeví jako šedavé tečky na dně exkavace. Poslední vrstva není v bulbu, ale nachází se mimo 

něj. Její zásobení pochází od centrální retinální cévy a také z větví meningeálních arterií. 

Zrakový terč a jeho velikost může být jiná. Veliký terč obsahující 1,2 milionů axonů obsáhne 

pouze periferii a v centru je větší exkavace, kdežto malý terč se samým počtem axonů dokáže 

pokrýt větší plochu – celý terč. V případě postižení vláken dochází k výpadku zorného pole, 

neboli k projevu tzv. skotomu.[6, 13, 14]   
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3.2 Klasifikace glaukomu 

Klasifikaci glaukomu lze provádět na základě mnoha faktorů spojených s touto 

chorobou. Vzhledem k tomu, že glaukom není onemocnění jednoho typu, ale hovoříme o něm 

jako o skupině onemocnění, je složité ho klasifikovat. Všeobecným dělením se rozděluje na 

glaukom primární a sekundární.   

Z klinického hlediska provádíme dělení takto – primární (s otevřeným, uzavřeným 

úhlem), sekundární (s otevřeným, uzavřeným úhlem), glaukomy dětského věku 

(kongenitální). Další možnou klasifikací je vývojový glaukom, glaukom otevřeného úhlu, 

glaukom uzavřeného úhlu. V klasifikaci záleží na typu nemocí, jejich výskytu či chybění, 

souvisejících s glaukomem.[2, 6] 

3.2.1 Vývojový (kongenitální) glaukom  

Vývojový glaukom je vyznačován změnami v oblasti přední komory a jejího úhlu.  Na 

základě projevu v určitém věku je dělen na kongenitální, infantilní, juvenilní. Změny jsou 

dány nesprávným vývojem v embryonálním stádiu. Poškození v místě úhlu je dáno buď 

samotným primárním účinkem nebo v souvislosti s jiným očním či systémovým 

onemocněním. Těžké zrakové poruchy u dětí způsobené glaukomem činí 15%. Vývojový 

glaukom se projevuje v průběhu růstu oka, proto je to onemocnění se zvláštními 

charakteristikami. Příznaky této choroby lze zaznamenat u dětí ve velkém věkovém rozptylu. 

Typickými projevy bývá světloplachost (=fotofobie) ruku v ruce se snahou mít stále zavřené 

oči, slzení, řezání. Následné vyšetření prokáže neklidné zarudlé spojivky, opacity v rohovce, 

která nabývá vyšších hodnot než 10,5 mm. Způsobení edému při této chorobě zapříčiňuje 

nitrooční tekutina, která snadněji protéká do rohovky. Při vyšetření je důležité měření 

průměru rohovky, zjištění NOT – tonometr, gonioskop – komorový úhel, funduskop a určení 

hodnoty refrakční vady. U vývojového glaukomu rozlišujeme primární a sekundární stav 

pomocí gonioskopie. Vyšetření primárního typu poukazuje na výskyt Barkanovy membrány, 

která údajně zahaluje komorový úhel, tvořený duhovkou a rohovkou, což podporuje 

zhoršování odtoku nitrooční tekutiny a současně navyšuje NOT. Léčbou je v tomto případě 

rozrušení či naříznutí této blány. V případě sekundárního vývojového glaukomu, na kterém se 

podílí změny komorového úhlu v doprovodu s očními a systémovými odlišnostmi, dochází 

k porušení duhovky. Souvisí se syndromy jako např. Axenfeldův, při kterém se projevuje 

překryv trámčiny duhovkou v komorovém úhlu. Pokud dojde k úplnému chybění duhovky 

(=aniridie) nastane projev defektů v makulární oblasti.[6]  
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3.2.2 Primární glaukom s otevřeným úhlem  

Primární glaukom s otevřeným úhlem (POAG) bývá často nazýván chronický prostý 

glaukom. Vzácně se projevuje jednostranně a nesymetricky. Vyskytuje se převážně 

v dospělém věku a to s hodnotou NOT vyšší než 21 mmHg. Komorový úhel je otevřený, 

určité změny v místě terče zrakového nervu v důsledku glaukomu a v neposlední řadě defekty 

v ZP jsou typickými nálezy u POAG. Faktory podporující vznik POAG zahrnují věk. 

S přibývajícím věkem dochází k nárůstu případů s POAG. Dalšími rizikovými faktory jsou 

onemocnění sítnice, myopie, rodinné predispozice a rasa. Populace s černou barvou pleti 

zaznamenává větší procento glaukomatiků a také s horším průběhem. Onemocnění je často 

asymptomatické, ale v pozdějších stádiích se vyskytují výpadky (=skotomy) ZP. Přicházejí 

klidným tempem a dochází k poruše fixace. Vývoj POAG bývá nestejný pro obě oči. 

Progresivní stupeň je znát více na jednom oku než oku druhém. Zvýšený NOT, nestálost NOT 

v průběhu dne, charakteristické skotomy v ZP, projevující se změny v oblasti papily 

zrakového nervu prakticky představují POAG. Možné způsoby léčby jsou zprostředkovávány 

pomocí léku jako počáteční způsob reparace. Léky jsou převážně ve formě kapek, jejichž 

funkcí je snížení NOT. V případě negativního výsledku se dále pokračuje léčebnou cestou 

pomocí laseru. Laserová terapie se aplikuje přímo do trámčiny za účelem zlepšení odtoku 

komorové tekutiny. Pokud se stav stále horší, je nutné přejít k radikálnějšímu úkonu, a tím je 

trabekulektomie. Jedná se o zákrok, při kterém se vytvoří perilimbální sklerální lalok, projde 

se ke Schlemmovu kanálu a trámčině a kus se vystřihne nůžkami. Dojde tedy k nastavení 

normálnímu odtoku komorové vody a k následnému snížení NOT.[6, 15] 

3.2.3 Primární glaukom s uzavřeným úhlem  

Primární glaukom s uzavřeným úhlem (PACG) nastává tehdy, pokud dojde k uzávěru 

odtoku komorové vody v místě úhlu přední komory v oblasti okrajů duhovky, a tím se zvýší 

NOT. Výskyt je často spojen s anatomicky pozměněnými bulby např. hypermetropie, rohovka 

menších rozměrů, úzký úhel, kde lehce duhovka nasedne na trámčinu a znemožní tak odtok 

NOT. Postiženy bývají obě oči, v případě akutní formy se jedná o jednostranné postižení. 

Náhlý projev neboli ataka – zvýšení NOT (nad 40 mmHG), je typickým a častým projevem v 

případě PACG. K těmto stavům dochází v jistých situacích, při kterých se do činnosti 

zapojuje zornice. Její reakce na tmu přispívá ke zvýšení nitroočního tlaku na základě její 

mydriázy (rozšíření zornice), kdy dojde k uzávěru odtokových cest. Příkladem lze uvést čtení 

na břiše v poloze ležmo, ztemnělá místnost atd. PACG je možno rozdělit do 3 fází. Klidová 

fáze je na začátku celého postupného rozvoje glaukomu. Dotyčný nepociťuje žádné obtíže.   
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Prodromální fáze je následujícím krokem, kde se ozývají jisté potíže – mlhavé vidění, barevné 

projevy kolem zdroje světla, bolest poloviny hlavy. Tuto fázi lze potlačit rozsvícením světla, 

spánkem. Glaukomový záchvat je konečná fáze. Dochází zde ke znásobení prodromálních 

obtíží, nauzee, zvracení, průjmu. Na scénu se dostává i světloplachost (=fotofobie), rozšířená 

zornice, edém epitelu. Zaznamenáním těchto příznaků nastává situace, kdy je důležité, aby 

pacient vyhledal odbornou pomoc v oblasti oční medicíny. V opačném případě může nastat 

trvalá slepota v časovém intervalu – během několika hodin. PACG není tak častým 

účastníkem v populaci jako POAG. 2 formy PACG – primární pupilární blok a syndrom 

plateau (vzácně). Pupilární blok způsobuje rychlý progres glaukomu s nenávratným způsobem 

opravy, pokud dojde k pozdnímu zásahu. U glaukomu s pupilárním blokem se prokazuje 

vícero symptomů a také bývá vyšší NOT než u pacientů s diagnostikovaným POAG. 

Změlčená přední komora poukazuje na možný výskyt PACG, řadí se tedy mezi rizikové 

faktory. S přední komorou souvisí umístění duhovky. Za předpokladu posunu periferie 

duhovky vpřed, dochází k vytvoření bariéry, která začíná bránit průtoku nitrooční kapaliny 

skrze trámčinu ve správném množství. S narůstajícím věkem jsou zaznamenávány změny ve 

formě změlčování přední komory. Hypermetropie vykazuje změny v podobě změlčené 

komory. Vzájemné postavení oční čočky ve vztahu se zadní plochou duhovky hrají 

významnou roli při glaukomu s uzavřeným úhlem ve fázi pupilárního bloku. Jejich vzájemná 

pozice dokáže vytvořit překážku pro správný odtok komorové vody ze zadní komory do 

komory přední. K této blokaci dojde u očí, které k tomu mají určitou predispozici – úzký 

komorový úhel u hypermetropů ve stádiu střední mydriázy zornice. V tomto stádiu se poloha 

zadní plochy duhovky vyklene tak, že se posune blíže k přední ploše oční čočky. V místě 

periferie duhovky ulpívá nitrooční tekutina, která působí na duhovku pohybem vpřed, což má 

za následek blokaci v oblasti komorového úhlu. Oční komponenty – čočka a duhovka dále 

provádí pohyb vpřed, tím se centrální část přední komory změlčí. Cesty s odtokem komorové 

kapaliny jsou uzavřeny, což způsobí navýšení NOT. Projevy jsou závislé na rozvinutí, 

schopnosti návratu. V akutním stavu pacient trpí bolestí hlavy v dané postižené polovině, 

mlhavým viděním, světloplachostí, nauzeou, zvracením. Edém rohovky, zarudnutí spojivky, 

mělká přední komora, zornice (=pupila) – středně široká bez reakce na světlo, jsou typickými 

nálezy při pupilárním bloku. Terapie se začíná snižováním NOT. Pokračuje zužováním 

zornice, aby nastal stav s normálním odtokem komorové vody. Z hlediska medikamentů se 

podává Diluran, Pilocarpin ve formě kapek a β-blokátory. Dále se provádí iridotomie za 

pomoci laseru, iridektomie skrze chirurgickou cestu pro znovu nastolení průtoku nitrooční 

tekutiny.[2, 6]  
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Sekundární glaukom  

Sekundární glaukom je onemocnění, které je vyvoláno přítomností jiného očního 

onemocnění či celkovým onemocněním systému, léky, léčbou. Mezi příčiny se řadí zánětlivá 

onemocnění – příkladem je iridocyklitida, poškození očních tkání ve formě jiného umístění 

oční čočky, krvácení uvnitř oka, nádory – retinoblastom. U sekundárního glaukomu, na rozdíl 

od primárního, může dojít k postižení jen jednoho oka. Způsob léčby se odvíjí od 

onemocnění, které sekundární glaukom doprovází. Stejně jako u primárního glaukomu se 

využívá dělení sekundárního glaukomu s otevřeným úhlem a (SOAG) s uzavřeným úhlem 

(SACG).[2, 6, 16, 17] 

3.2.4 Sekundární glaukom s otevřeným úhlem  

SOAG je typ glaukomu s poruchou trabekulárního systému a v důsledku toho stoupá 

výše NOT. Vysoký NOT koná svou typickou práci – postihuje zrakový nerv s projevem ve 

formě skotomů (výpadků ZP). Zvýšený NOT je dán přítomností patologického materiálu, 

který způsobuje snížení odtoku pro komorovou vodu. Lze pojmenovat typy glaukomů: 

čočkou indukovaný, ghost cells, hemolytický, zánětlivý, neovaskulární, pigmentový, 

pseudoexfoliační, steroidní.[2, 6, 16, 17] 

3.2.5 Sekundární glaukom s uzavřeným úhlem  

SACG je vyvolán tehdy, pokud dojde k zabránění přítoku nitrooční tekutiny do oblasti 

trabekulární trámčiny. Omezený přítok mohou zapříčinit např. nitrooční nádory, pozměněná 

poloha oční čočky, novotvořené cévy v místě komorového úhlu, onemocnění se zánětlivým 

charakterem či změny v důsledku úrazu.[2, 6, 16, 17] 

 Oční čočkou indukovaný glaukom 

 Oční čočkou indukovaný sekundární glaukom úzce souvisí se stavem zvaným 

katarakta (=šedý zákal). V případě uzrálé katarakty dochází k uvolňování čočkových proteinů, 

které zapříčiní uzavření trámčiny. Po chirurgickém zákroku či úrazu může dojít k tomu, že 

části čočky se usadí v trámčině a znemožní tak její funkci, vyvolají zánět. Z hlediska léčby je 

důležité odstranit čočkové vyplaveniny a zbavit se zánětlivých projevů. Po úrazu nebo operaci 

katarakty se mohou objevit projevy v důsledku přecitlivělosti na čočkový protein. 

Terapeutické řešení probíhá opětně ve formě vyřešení zánětlivých projevů a korekcí skrze 

chirurgickou cestu – vysátí odštěpků oční čočky. 
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Částicové hmoty čočky s dobře vyvinutým botnacím systémem navodí rychlé nebo 

pomalé navýšení hodnoty NOT díky zvětšenému objemu oční čočky – zapříčiní uzávěr 

rohovko-duhovkového úhlu. Tehdy pomoc přichází v podobě odstranění zakaleného očního 

média.[2, 6, 16, 17] 

Ghost cells glaukom 

Sekundární glaukom s přídavkem ghost cells se vyznačuje jako zvláštní forma. 

Nastává při poranění přední vrstvy sklivce s přítomným krvácením do sklivce v důsledku 

zhmoždění. Krev, která putuje do přední komory je schopna vymizet v řádu několika dnů, ale 

přítomné červené krvinky ve sklivcové oblasti prochází procesem přeměny v již zmíněné 

ghost cells a to během 2 týdnů. Jejich migrací do přední komory může nastat situace - ghost 

cells blokáda pro odtok komorové vody přes trámčinu v komorovém úhlu. Hodnota NOT se 

odvíjí od počtu přítomných červených krvinek v přední komoře. Pro jejich určení se používá 

metoda, která odsaje tekutinu z přední komory s výskytem těchto buněk.[2, 6, 16, 17] 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Schématické znázornění vzniku „ghost cells“ u glaukomu [5] 

Hemolitycký glaukom 

Hemolytický glaukom jak už z názvu vyplývá, je považován za glaukom vznikající 

v důsledku krvácení do oční bulvy. Vyskytuje se zde snížená průchodnost v místě trámčiny 

z důvodu usazení krvinek a jejich zbytků v komorovém úhlu.[2, 6, 16, 17] 

Nitrooční zánět 

Při výskytu zánětlivých procesů v oku se prokazuje navýšení proteinů, buněk a částic 

s určitým zánětlivým sekretem. To vede k narůstání hodnoty NOT, protože tímto sekretem se 

tvoří bariéra v blízkosti trámčiny. Důležitou roli hraje nadprodukce NOT. Chronické záněty 

očí jdou ruku v ruce se systémovou chorobou – sarkoidózou, artritidou, infekcí – TBC, syfilis, 

očním onemocněním bez známé příčiny – idiopatický zánět. Idiopatický oční zánět je 

klasifikován jako akutní nebo chronický. V případě nastání glaukomatocyklitické krize se   
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objevují usazeniny na endotelu rohovky, NOT je v kolísavém stavu a postiženo bývá jedno 

oko. Poruchy ZP tu bývají zaznamenány zřídka. Lokální kortikosteroidy jsou vhodnou volbou 

pro léčení. Heterochromická uveitida (Fuchsova iridocyclitis) je stav, kdy se objevuje mírný 

zánět většinou na jednom oku. Zánětlivé buňky jsou lokalizovány na endotelu rohovky. 

Dalším projevem je dekolorace duhovky a šedý zákal oční čočky. Léčba kortikosteroidy se 

nejeví jako vhodný výběr, díky špatné reakci onemocnění na ně. Při každém užívání 

kortikosteroidů v dlouhodobém úseku je nutné dbát na sledování hladiny NOT, mají tendenci 

tuto hladinu zvyšovat.[2, 6, 16, 17] 

Neovaskulární glaukom 

Neovaskulární zelený zákal se vyznačuje tvorbou novotvořených cév. Typická 

lokalizace těchto cév je v komorovém úhlu a v místech duhovky, s čímž následně souvisí 

onemocnění zvané rubeosis iridis. Představuje novotvořené cévy v duhovce. Díky těmto 

novotvořeným cévám, které se propletou až do míst komorového úhlu, dochází k jeho uzávěru 

za doprovodu vyklenutí duhovky směrem vpřed. Na tvorbě novotvořených cév se zásadně 

podílí ischemie (nedostatek O2) pro sítnici a tvorba růstového faktoru (VEGF), který své nové 

cévy nechává prorůstat na duhovku a sítnici. Tento růstový faktor vytváří hrozbu v souvislosti 

s diabetickou retinopatií, větvenou či kmenovou okluzí centrální vény sítnice. K zabránění 

růstu tohoto faktoru se využívá intravitreální aplikace anti-VEGF. Dalšími léčebnými 

prostředky jsou laserová fotokoagulace sítnice (ničení tkáně pomocí tepla, vypalováním), 

drenážní implantáty, cyklokryo (znamenající destrukci ciliárního tělesa laserem nebo 

kryosondou).[2, 6, 16, 17] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Neovaskulární glaukom s novotvořenými cévami na duhovce [6] 
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Pigmentový glaukom 

Pigmentový glaukom, jehož přítomnost se vyskytuje na obou očích současně, se 

vyznačuje jasnými charakteristikami, mezi které se řadí: široký, otevřený, hustě 

pigmentovaný úhel komory. Nález při zjištění tohoto onemocnění zahrnuje atrofie 

pigmentovaného epitelu v periferii duhovky. Pigmentované částice, které se vyskytují volně, 

lze objevit na místech, kde je to pro jejich výskyt typické. Často bývají v nejvnitřnější vrstvě 

rohovky – endotelu (Krunkenbergerovo vřeténko), v povrchu duhovky, při rozšíření zornice 

na zonule, v okrajových místech pouzdra čočky, ve sklivcové části vpředu. Jasný nález 

pigmentovaných útvarů se prokazuje i v oblasti trámčiny, což vede k následnému snížení 

možnosti odtoku NOT. Pigmentovaným glaukomem převážně trpí lidé v mladém věku s bílou 

pletí, pohlaví mužského, lehkou myopií, s prohloubenou přední komorou a široko-otevřeným 

úhlem, tvarem duhovky s konkávními plochami a jejím vyklenutím do zadní části. Starší 

osoby jsou na tom lépe, s věkem onemocnění prograduje k lepším výsledkům. Kolísání NOT 

může zapříčinit nelehký průběh tohoto onemocnění. Fyzická námaha silně napomáhá k těmto 

kolísáním. Komorový úhel je stále otevřený v průběhu disbalančního NOT. Při terapii se 

užívá podobných léčebných postupů jako u POAGu s rozšířením o periferní laserovou 

iridotomii (neumožňuje takový prostor pro vyklenutí duhovky). Při dlouhodobém užívání 

miotik a parasympatomimetik lze předcházet uvolňování pigmentu.[2, 6, 16, 17] 

Pseudoexfoliační glaukom 

Pseudoexfoliační glaukom (PEX) se objevuje jednostranně. Tento typ glaukomu se 

projeví v důsledku poruchy bazálních membrán. Nálezem jsou usazeniny fibrilárního 

charakteru – fibrily, hrudky, zpozorovány v předním segmentu oka a nahromaděny na přední 

ploše oční čočky. V dalších konkrétních místech jsou to okraje zornic, řasnatá tělíska, 

trámčiny, v závěsných aparátech. Nahromadění depozit v trámčině v komorovém úhlu 

indukuje vzestup NOT, protože usazená depozita zabraňují odtoku komorové tekutiny. NOT 

je většinou vyšší a hůře kompenzovatelný než-li NOT u POAGu. Věková závislost je 

důležitým faktorem pro PEX. S vyšším věkem se může projevit tento typ glaukomu častěji, 

s postupným věkem se PEX zhoršuje. Souvisí s ním křehkost zonulárních vláken, které 

mohou dělat potíže při operaci katarakty. Je zapotřebí zahájení intenzivní léčby. Terapeutická 

náprava se provádí pomocí léků a také laserové trabekuloplastiky.[6] 
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Steroidní glaukom 

Steroidní glaukom ohrožuje pacienty, kteří užívají dlouhodobě kortikosteroidy lokálně 

či celkově. Je nutné tyto pacienty stále sledovat. Po vysazení kortikosteroidů se hladina 

nitrooční kapaliny ustálí na normální hodnotu během 14 dnů. Může nastat případ, kdy se 

hodnota neustálí a posléze dojde ke konzervativnímu způsobu léčby nebo se zvolí léčba 

způsobem chirurgickým.[3, 18] 

3.3 Diagnostika glaukomu 

Při diagnostice glaukomu je možno použít několik způsobů vyšetření. Optická 

koherentní tomografie je nedílnou součástí pro diagnostiku. Dále lze zařadit perimetrii, 

zabývající se ZP. Tonometrie provádějící diagnostiku z hlediska hladiny NOT a v neposlední 

řadě gonioskopie využívající goniočoček pro stanovení glaukomu.[12, 19, 20] 

3.3.1 Optická koherentní tomografie 

Optická koherentní tomografie (OCT) se řadí mezi metody pro zjištění změn či 

patologií v oční kouli, v oblasti sítnice a jejích vrstev, zrakového nervu. Tato metoda je pro 

oko nebolestivá, nedestruktivní a bezkontaktní. Metoda využívá princip odrazu od očních 

tkání. Světlo tedy prochází skrze všechny oční struktury až do míst, kde sídlí sítnice a zase 

zpět (princip interferometru – měření na základě zpětné světelné reakce). Mezi charakteristiky 

OCT patří vysoká rozlišovací schopnost (mikrony) a vysoká citlivost. Sítnice je zobrazována 

v příčném řezu a v jejích jednotlivých vrstvách. Výsledný obraz je složen z různých barev, 

které se odvíjí na základě míry odrazivosti těchto vrstev. Červená a bílá se vyznačují vysokou 

reflektivitou, naopak modrá a černá nízkou. Žlutozelená barva tvoří střední hodnotu reflexe 

v tomto rozmezí. Vzhledem k tomu, že je užito světelného paprsku, úskalím se jeví případy, 

ve kterých jsou jednotlivá optická prostředí pozměněna z hlediska jejich propustnosti, 

průhlednosti. Týká se to médií, jako je rohovka (edém), kalení oční čočky (katarakta), zákaly 

sklivce. Na řádný výsledek má také vliv předozadní délka oka. Vysoké ametropie mohou 

snižovat kvalitu výsledného obrazu. Poruchy slzného filmu a stav pupily patří také do skupiny 

znevažující výsledek. Výstupem se stávají skenovací linie. Jsou navoleny tak, aby skenovaly 

části, které chceme. Příkladem je základní optický průřez, zjištění tloušťky sítnice, 

sítnicových nervových vláken.[12, 19, 20]  
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3.3.2 Perimetrie 

Perimetrie je vyšetřovací způsob na zjištění rozsahu zorného pole. Je důležitý pro 

diagnostiku glaukomu a jeho výpadků (skotomů) v ZP, sítnici. Zorným polem je myšlena 

oblast se všemi zrakovými podněty, které jsou při fixaci hlavy, fixačním bodu 

zaznamenávány. Rozpětí standardního ZP je zapisováno ve stupních v určitém směru. 

V temporálním směru je více než 90 stupňů, nahoře (nazální směr) dosahuje k 60 stupňům, 

v dolní oblasti prokazuje 70 stupňů. Vyšetření ZP bývá zaměřováno na oblast fixace, což 

vykazuje 30 stupňů. Při vyšetření je užíván přístroj – perimetr. Přístroj, který je schopen dát 

podnět o určité velikosti, jasu, barvě, době setrvání v jisté oblasti a na daném pozadí. 

Perimetrie v základním vyšetření zkoumá rozložení prahové citlivosti sítnice na světlo 

v odlišných místech v ZP jednotlivě pro každého jedince. Citlivost je v periferní části snížena, 

směrem do centra narůstá. Pojmem „hill of vision“(hora vidění) je nazýváno rozložení 

sítnicové prahové citlivosti v ZP. Posuzuje se úroveň osvitu, velikost podnětu, trvání a jeho 

výška, která je přímo úměrná pacientově věku. Tedy výška hory klesá se stoupajícím věkem 

na základě úbytku nervových součástí sítnice a kalením očních struktur.[6, 21] 

Statická perimetrie 

Statická perimetrie se využívá k tomu, aby se zjistila prahová citlivost sítnice za 

podmínek se světelným stimulem problikávajícím v různých oblastech sítnice. Samotné 

vyšetření probíhá za pomoci projekce světelného znaku o dané velikosti, s různými hodnotami 

prahové citlivosti – nízké, vysoké pro získání hladiny prahové citlivosti na sítnici. Vyšetření 

probíhá monokulárně po dobu 15–20 minut. Body jsou promítány postupně z periferních 

oblastí k centru na krátký okamžik a vždy s normální očekávanou hladinou jasu v tom daném 

místě. Pacient tedy hlásí stav, kdy zaregistruje znak. V tomto případě dochází ke snižování 

jasu stimulu do doby, než pacient stimulus nevidí. Pokud pacient na začátku stimulus nevidí, 

přichází opačný proces a jas se navyšuje, dokud není zaznamenán znak. Tyto hodnoty se 

zapisují. Na základě zapsaných hodnot se vytváří hora vidění. Výsledek je vyhodnocen 

počítačem číselně či znázorněn v barevných mapách. Čím tmavší místo, tím větší skotom 

v ZP. Absolutní skotom odpovídá černé barvě. Při této metodě hraje důležitou roli 

soustředěnost pacienta, aby zachytával blikající body pomocí joysticku. To je pro pacienty 

náročné, proto se s pokročilou dobou přestupuje k metodě vedené počítačem. Ten je schopen 

sám sledovat a vyhodnocovat pacientovi odpovědi. Výstup je dán v podobě barevných map, 

schémat a grafů, které lze ukládat a porovnávat s předešlými výsledky či lze pozorovat 

progresi u daného onemocnění.[6, 21]   
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Pro urychlení a zlepšení vyšetření byl vyvinut program SITA. Pracuje 

s matematickými metodami, které jsou schopny zkrátit čas, neubrat na kvalitě měření, vybrat 

lépe počáteční jas, zhodnotit reakční čas jedince, může dojít k dalšímu ukrácení doby.[6, 21] 

Kinetická perimetrie 

  Kinetická perimetrie je způsob vyšetření, při kterém je stěžejní testová značka. Jedná 

se o světelný pohybující se podnět promítán na polokouli (r = 33 cm). Směr svítícího podnětu 

je orientován z periferie do středu polokoule pohybující se rychlostí uzpůsobenou reakčnímu 

času vyšetřovaného jedince. Lze u něj nastavit jeho velikost, jas a barvu. V průběhu vyšetření 

je cílem získat izoptery. Linie, které vznikají spojením míst se stejnou prahovou citlivostí 

v daných místech. Udávají hranice, kde je pacient schopen podnět rozpoznat a kde už ne. 

Pacient tyto místa odklikne pomocí tlačítka na základě pohybu světelného stimulu. Směr 

stimulu je veden od místa rozpoznání a pokračuje do míst s defekty. Určení jedné izoptery by 

mělo být provedeno minimálně v 8, lépe 12 místech. Sled při vyšetřování je náhodný, aby 

vyšetřovaný nedokázal předpokládat výskyt stimulu. ZP je dobré vyšetřit třemi či čtyřmi 

různými stimuly a ty jsou zvoleny tak, aby izoptery vycházely s rovnoměrným rozložením 

v ZP. Při měření v oblasti 30 stupňů jsou klientovi nasazeny brýle na blízko. Nejčastějším 

typem používaným pro kinetickou perimetrii býval Goldmanův perimetr. Jeho konstrukce se 

skládala z polokoule o průměru 33 cm. Na ni byl promítán světelný podnět. Dnes je tento 

přístroj využíván jen zřídka kdy. S příchodem statické počítačové perimetrie se začalo 

ustupovat od kinetického způsobu zjišťování ZP. Přesto zůstává několik diagnóz, u kterých je 

tato metoda žádoucí. Jedná se o stavy, kdy jsou výpadky ZP ohraničeny pravidelně, výrazně 

snížený visus. U glaukomových stavů je naopak vhodnější metoda statického vyšetření. Je 

schopna lépe detekovat nuance v prahové citlivosti.[6, 21] 

3.3.3 Tonometrie 

Tonometrie je metoda, která je zapotřebí na přesné zjištění výše NOT. Pro orientační 

hodnotu lze využít ukazováčky, jejich pohyb po horním víčku ve střídavém rytmu pérování. 

Lze určit pouze velmi nízký či vysoký NOT, mírnější odchylky nejsme schopni zaznamenat. 

Základní principy tonometrie lze klasifikovat do dvou skupin. Impresní tonometrie pracující 

se závažím a jistým tlakem vyvinutým na rohovku. Zástupcem je Schiotzův impresní 

tonometr. Naopak aplanační tonometrie ke svým výsledkům dochází na základě přímé síly, 

která je potřeba k oploštění rohovky. Do této kategorie se řadí Goldmannův aplanační 

tonometr. Schiotzův impresní tonometr se skládá ze stupnice s dílky, ukazatelem hodnoty ve 

formě pohybující se tyčinky, přísavky – umístěna na střed rohovky. Z toho důvodu se provádí   
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lokální anestezie rohovky. Stupnice obsahuje 20 dílů s rozmezím 1 mm na zjištění deformace 

rohovky. Tonometr měří hodnotu prohnutí rohovky pomocí tyčinky, vyvíjející tlak, na které 

je zavěšeno závaží. Na základě odporu rohovky se volí váha závaží. Jsou tři hmotností 

kategorie 5,5; 7,5; 10,0 gramů, aby hodnota NOT byla co nejpřesnější. Výsledek se uvádí 

v jednotlivých dílcích lomených použitým závažím. Přepočet na skutečný NOT se provádí za 

použití přepočtových tabulek. Vysoký NOT je manifestován tvrdostí oční koule. Díky tomu 

tyčinka působící na rohovku nedeformuje její tvar, proto ručička na stupnici ukazuje nulovou 

hodnotu. Výhodou tohoto měření je rychlost, jednoduchost a jasný výsledek. Využití 

Schiotzova tonometru bylo převážně pro obecnější zjištění NOT. Na oko nepůsobí jen 

tyčinka. Na zkreslení výsledku se velkou měrou podílí váha celého tonometru. Hmotnost 

tonometru patří k největší nevýhodě při tomto způsobu měření. Vzhledem k dotyku mezi 

přísavkou a tonometrem může hrozit infekce. 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Schiotzův tonometr [5] 

Goldmannův aplanační tonometr pracuje na principu aplanace (oploštění) za pomoci 

síly, která je k oploštění potřeba. Při vyšetření se využívá ukazatel aplanace a tím je plastový 

cylindr. Musí dojít k vnějšímu spojení 2 půlkruhů, aby nastala aplanace. K oploštění rohovky 

dochází pouze na velmi malém prostoru. K zachycení okamžiku oploštění se rohovka obarví 

fluoresceinem s anestetikem a je pozorována pod modrým filtrem. Na stupnici se následně 

zjistí výše NOT.  

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Znázornění aplanace [5]  
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Goldmannův tonometr může být přenosný nebo zakomponovaný do štěrbinové lampy, 

tento typ je často využíván oftalmology. Výhodou je přesnost, spolehlivost v běžných 

podmínkách. Potíže s měřením mohou nastat při deformitách očního bulbu např. při vysokých 

hodnotách astigmatismu v důsledku otoku či jizev na rohovce. Infekčnost je také nevýhodou. 

Bezkontaktní tonometrie provádí diagnostiku proudem vzduchu směrem na rohovku. 

Rychlostí 1–3 m/s narazí proud vzduchu na rohovku a dojde k aplanaci. U bezkontaktní 

tonometrie je možnost regulace tlaku přizpůsobená individuálně pro každé měřené oko. Při 

měření sedí vyšetřovaný proti vývodu s ofukem a vyšetřující na druhé straně nechává 

automaticky zaměřit měřený bod zobrazený na obrazovce a k přesnému zaostření využívá 

joystick. Při této metodě je výhodou, že vyšetřující vidí pohyb víček a oka, takže lze pacienta 

navádět tak, aby nedošlo k chybě při měření v podobě sevření víček atd. Neinfekčnost, 

přesnost, rychlost a nepotřebnost aplikace anestezie patří mezi výhody bezkontaktní 

tonometrie.[6, 22, 23] 

3.3.4 Gonioskopie 

Gonioskopie je metoda, která se zaměřuje na zkoumání šířky duhovko-rohovkového 

úhlu a také stavu z hlediska otevřeného či uzavřeného úhlu. Pro vyšetření se používá 

štěrbinová lampa ve spolupráci s kontaktní speciální čočkou – goniočočkou (vznik zvětšeného 

obrazu v oblasti komorového úhlu). Přikládá se přímo na rohovku, tudíž je potřeba anestezie. 

Za využití goniočoček lze prohlédnout i strukturu, stavbu komorového úhlu, popřípadě zjistit 

defekty, pokud jsou přítomny. Sem se řadí pigmentace, neovaskularizace, synechie. Pomocí 

gonioskopických čoček lze provést přímou nebo nepřímou gonioskopii. Přímá gonioskopie je 

charakteristická přímým výstupem světla z oka za použití Koeppeho čočky. Je to polokulovitá 

čočka s vypouklými plochami přikládající se přímo na znecitlivělou rohovku. Vypouklé 

plochy zaručí zvětšení pozorovaného úhlu. Metoda je obtížná, proto se užívá vzácně. Nepřímá 

gonioskopie naopak využívá odrazu světla pomocí zrcadel. Čočka se zrcadly, která je 

využívána pro tuto metodu, se nazývá Goldmannova čočka. Je konstruována jako skleněný 

konus, ve kterém je vsunuto zkosené zrcadlo (62 stupňů), aby mohlo odrážet světelný 

paprsek. Před vyšetřením se aplikuje lokální anestezie. Goldmannova čočka se vyskytuje 

v dalších provedeních lišících se dle úhlu zkosení. Tyto čočky jsou určeny pro vyšetření 

zadního segmentu oka v jeho centrální i periferní oblasti. Impresní gonioskopie je potřebná 

tehdy, když se prokáže úzký komorový úhel. Je nutné rozlišit, zda se jedná o anatomické či 

funkční uzavření. V přední komoře zvyšujeme NOT, v případě funkčního uzávěru dojde 

k jeho zrušení, na anatomický to nemá vliv. Široce otevřený komorový úhel (45 stupňů)   
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umožňuje prozkoumat struktury od duhovky až po rohovku. Častý výskyt je pozorován 

v případě vysoké myopie a afakických očí (stav, kdy je oko bez oční čočky). Paprsek ze 

štěrbinové lampy v tomto případě plynule přechází z duhovky na rohovku. Úzký komorový 

úhel (10 stupňů a méně) se vyznačuje změněnou pozicí duhovky a to tak, že je naléhající na 

rohovku. V takovém případě se světelný paprsek posunuje za duhovku a vystupuje na 

rohovce. Při šíři komorového úhlu nad 20 stupňů nemůže dojít k jeho uzávěru.[6, 24] 

3.3.5 Oftalmoskopie 

Oftalmoskopie je metoda, která se využívá pro zhodnocení stavu na sítnici, tedy zadním 

segmentu oka. Zpravidla se vyšetřuje terč zrakového nervu a jeho exkavace, retinální cévy, na 

kterých se projeví celková onemocnění organismu (diabetes, ateroskleróza). Vyšetření se 

provádí za pomoci oftalmoskopu (přístroj vybavený osvětlením a čočkami s určitými 

dioptriemi). Pro toto vyšetření je zapotřebí temná místnost, abychom do oka propustili 

paprsek, který se následně odrazí od sítnice a vytvoří nám její obraz. Tímto vyvoláme 

červeno-oranžový reflex, což nám značí nepřítomnost nálezu. Pokud není vyvolán tento 

reflex, může být přítomna katarakta, či zákaly jiných prostředí jako např. rohovky, sklivce.  

Existují dva způsoby vyšetření a to přímá nebo nepřímá oftalmoskopie.  Přímá oftalmoskopie 

se dříve prováděla za pomoci zrcátka s otvorem, kdy oftalmolog používal jen jedno oko, proto 

obraz nebyl prostorový. Světelný paprsek byl soustřeďován do tohoto otvoru, prošel do oka 

vyšetřovaného, proběhl odraz a světlo se vrátilo zpět do oka vyšetřujícího. Vytvořil se obraz, 

který byl zvětšen asi 16 krát. Při této metodě musely platit dvě podmínky. Oko vyšetřovaného 

i vyšetřujícího nesmělo akomodovat. Dále nesměla být přítomna ametropie. Výhodou této 

metody je možnost vidět obraz reálně tak, jak se v oku nachází a značné zvětšení. Nevýhodou 

se stává přehlédnutí velmi malého místa na sítnici. Tato metoda vyžaduje zručnost a cvik. 

Druhým způsobem je nepřímá oftalmoskopie, při které se princip blíží přímé oftalmoskopii 

s rozdílem, že světelný paprsek zde prostupuje skrze spojnou čočku o dioptrické síle 14–30 D. 

Spojná čočka vytvoří skutečný a převrácený obraz, který je zvětšen asi 4 krát, tudíž je jasný. 

Dále se při této metodě zapojují obě oči, obraz vzniká plastický a je zde zachována stereopse. 

Přístroj se světelným zdrojem je umístěn na hlavě vyšetřujícího, který má v jedné ruce 

spojnou čočku předloženou před oko vyšetřovaného ve vzdálenosti asi 1 cm.[1, 6, 24, 25]   

3.4  Léčba Glaukomu 

V neúspěšném záchytu zeleného zákalu přichází řešení v podobě léčebných postupů. 

Mezi ty se řadí léčba pomocí medikamentů – medikamentózní a dále laserová a chirurgická.   
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Obecným cílem pro všechny druhy léčby glaukomu je zpomalení progrese. Konkrétně lze 

zahrnout snahu o zabránění poškození zraku, NOT uvést do požadované hodnoty a vyloučit 

jisté komplikace a nepříjemnosti, které se mohou pojit s léčbou.[26] 

3.4.1 Medikamentózní léčba  

Medikamentózní léčba využívá léky pro léčbu glaukomu. Výběr léků by měl být 

proveden tak, aby nebyl pacient nijak ohrožován, lék byl účinný a s nízkým procentem 

výskytu vedlejších účinků. Požadovaná funkce medikamentů zahrnuje především schopnost 

snížení NOT na požadovanou hladinu a zajištění průtoku krve do terče zrakové nervu, což je 

velmi důležité pro správnou zrakovou funkci očního bulbu. Medikamentózní léčba stále 

představuje volbu číslo jedna v případě výskytu glaukomového onemocnění. V případě 

neúspěchu se přechází k variantám laserového či chirurgického zásahu.[26] 

Medikamenty dělíme do třech elementárních skupin – látky podporující snížení tvorby 

tekutiny, ovlivnění odtokové činnosti a látky s osmotickým působením (hyperosmotické). Pro 

snížení tvorby tekutiny se používají sympatomimetika. Jsou to léky, které se vyznačují 

vysokým procentem nežádoucích účinků, a proto v praxi nejsou až tak využívané.[22, 26, 27] 

Epinephrin (adrenalin) se řadí mezi neselektivní sympatomimetika. Je to hormon 

produkovaný dření nadledvin. Dříve se pacientům podával ve formě injekce, ale od toho se 

ustoupilo a dnes je předepisován ve formě kapek. Ke snížení NOT dojde po jedné hodině od 

aplikace a účinek přetrvává 12–24 hodin. Velkou nevýhodou je značný počet nežádoucích 

účinků, proto je tento hormon odsunut na druhou kolej. Mezi nežádoucí účinky se řadí 

tachykardie, arytmie, anorexie a bolesti hlavy.[22, 26, 27] 

Clonidin patří do skupiny selektivních sympatomimetik. Jeho vliv zasahuje do celého 

lidského organismu. Zprvu byl využíván pro zamezení zduření tkání, ale pozdějším 

zkoumáním se objevila schopnost snižovat NOT díky snížení tvorby nitrooční tekutiny. Stále 

zůstává ale nevýhoda v podobě vedlejších účinků. Proto se tato látka neřadí k volbě číslo 

jedna. (pokles krevního tlaku, chybná akomodace). Nástup účinku je do 15–30 minut od 

zavedení této látky a účinnost přetrvává 8–12 hodin. Přidáním amidové skupiny na molekulu 

Clonidinu vznikl Apraclonidin. Usnadňuje průtok tekutiny přes trabekulární trámčinu, což 

vede ke snížení NOT. Tuto látku lze použít pouze krátkodobě. V případě použití delšího 

časového úseku často dochází k projevu alergických reakcí. Při operacích předního segmentu 

oka je také využíván a to díky tomu, že má schopnost rychlé změny NOT. Používá se tedy 

jako prevence před rychlým nárůstem NOT. Jeho nástup je do 1 hodiny od aplikace a účinek   
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trvá 3–5 hodin. Brimonidin je látka, která se řadí k vysoce selektivním sympatomimetikům. 

Nenavozuje nežádoucí účinky na oběhový systém či mydriázu. Mezi jeho výhody se řadí 

duální efekt, čímž je myšleno, že je schopen snižovat NOT a zároveň zlepšovat odtok 

nitrooční tekutiny. Nemá žádný vliv na srdeční činnost, krevní tlak ani dýchací funkce. 

Brimonidin je vhodným lékem pro pacienty s glaukomovým onemocněním v kombinaci 

s dýchacími potížemi.[22, 26, 27]  

Beta-blokátory jsou látky, které zastavují β-receptory. Jsou to nejčastěji využívané 

léky při léčbě glaukomu, zejména při léčbě glaukomu s otevřeným úhlem. Využívají se již od 

roku 1976, kdy objevení a zařazení těchto léků do léčby glaukomu přineslo ohromný přínos, 

ale zároveň se za dobu používání objevilo či vyskytlo i několik nevyřešených problémů 

(zachování zrakových funkcí).[22, 26, 27]  

Neselektivní β-blokátory se vyznačují velkým vlivem na NOT, ale současně vykazují 

mnoho nežádoucích účinků. Nejzávažnějším nežádoucím účinkem je ovlivnění oběhové 

soustavy, s čímž se pojí správná funkce srdce a cév (bradykardie), dále také změny krevního 

tlaku či vliv na dýchací soustavu. V případě použití β-blokátorů dochází k dušnosti, tvorbě 

dýchacích potíží ve formě křečí. Na základě toho je jasné, že podání β-blokátorů je absolutně 

nevhodné pro pacienty s astmatem či problémy s dýchacím ústrojím. V případě dalších 

nežádoucích projevů lze zařadit impotenci, depresi, únavu, svalová oslabení. Vykřičník při 

indikaci těchto léků leží nad těhotnými a dětmi. Tyto látky mohou procházet skrze mléko. 

Zástupci jsou Timolol, Levobunolol a Metipranolol. Timolol je lék, který se skládá z mnoha 

látek ovlivňujících nitrooční tekutinu. Má největší účinek na NOT z této skupiny léků. 

Vyznačuje se rychlým nástupem účinku po 20–30 minut od aplikace a trvalost účinku je 

stanovena na 24 hodin. Levobunolol je látka, která se mění na aktivnější látku při průniku do 

komorové tekutiny, zvyšuje to její účinek. Po aplikaci se účinek dostaví do 1 hodiny, 

přetrvává 24 hodin. A posledním zástupcem je Metipranolol.Je to látka podobná Timololu, ale 

má mnohem více lokálních nežádoucích projevů.[22, 26, 27]  

Selektivní β-blokátory se vykazují bezpečným vlivem na oko a ostatní struktury, ale 

klesá tím jeho účinek, je méně výrazný. Zástupcem pro tuto skupinu je Betaxolol. Jeho vliv na 

dýchací ústrojí není tak závažný jako v případě Timololu, avšak stále není vhodnou variantou 

pro pacienty s dýchacími obtížemi.  

Jeho výhodou je zlepšení a zrychlení průtoku v místech terče zrakového nervu, dále 

prokrvení sítnice. Po aplikaci se projev dostaví do 30 minut a doba trvání tohoto účinku se 

pohybuje kolem 12 hodin.[22, 26, 27]  
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β-blokátory s vnitřní sympatomimetickou aktivitou jsou látky, které zastavují, ale také 

dráždí sympatický nervový systém. Vede to ke snížení vedlejších účinků a zlepšení v případě 

projevů na kardiovaskulární a dýchací systém. Carteolol je lék, který je předepisován hlavně 

pacientům s onemocněním hyperlipidémie, protože má blahodárný vliv na tuky v krvi. Dále 

se vyznačuje příznivým účinkem na endotel z hlediska jeho obnovy. Nástup je během jedné 

hodiny a trvalost účinku se udává 8 hodin.[22, 26, 27] 

Parasympatomimetika jsou látky snižující NOT pomoc rozšiřování odtokových cest. 

V případě jejich aplikace dochází k mióze (zúžení zornice) – lepší odtok nitrooční tekutiny 

skrze komorový úhel, stažení vláken ciliárního svalu – otevření trabekulární síťoviny, stažení 

cirkulárních vláken ciliárního svalu – uvolnění závěsného aparátu, čočka jde dopředu. Dělí se 

na přímé a nepřímé parasympatomimetika. Mezi nežádoucí účinky patří ciliární spasmus, 

škubání v oku, akomodativní obtíže, zhoršení zrakové ostrosti, hyperémie spojivek, slzení, 

zadní synechie, edém plic, pocení, zvýšené slinění.[22, 26, 27] 

Pilocarpin se řadí mezi přímá parasympatomimetika. Je to alkaloid získávaný 

z jihoamerického stromu Pilocarpus tennatifolius. Rychle pronikající látka, jejíž projev po 

aplikaci přichází do 10–30 min, snížení NOT nastoupí do 2–3 hodin, ale účinek nepřetrvává 

dlouho cca 6–7 hodin. Z toho důvodu je nutná častější aplikace a to 3–4 krát denně. Využívá 

se pro léčbu glaukomu s uzavřeným úhlem. Carbachol je dalším zástupcem v této skupině. 

Díky jeho hydrofilní povaze je omezen průstup skrze rohovku. Účinek po aplikaci se dostaví 

zhruba do 10–20 minut, snížení NOT za 4 hodiny a trvalost látky je 8 hodin. Frekvence 

kapání je 2–4 krát denně.[22, 26, 27] 

Physostigmin zastupuje skupinu nepřímých parasympatomimetik. Alkaloid 

nacházející se v semenech rostliny Physostigma venenosum. Neobsahuje kvarterní dusík, 

proto dochází k jeho dobré absorpci. Nástup po 10-30 minutách, ke snížení nitroočního tlaku 

dochází po 3–4 hodinách.[22, 26, 27]  

Inhibitory karboanhydrázy se ze začátku využívaly jako diuretika. V pozdějších 

časech se začaly používat pro léčbu glaukomu. V případě dlouhodobé aplikace jsou 

nevhodné, protože představují závažné nežádoucí účinky. Naopak pro krátkodobou akutní 

fázi jsou velmi vhodným prostředkem pro léčbu glaukomové choroby. Jsou schopné rychle 

snížit NOT a za tu krátkou dobu se nestačí projevit závažné nežádoucí účinky. Díky tomu, že 

se komorová voda stává více osmotickou vůči plazmě, dochází ke zvyšování objemu tekutiny 

v zadní komoře.   
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Na základě chemické reakce následně dojde ke snížení NOT a zmenšení objemu tekutiny. 

Jejich využití je i jako prevence před nebo po chirurgickém zákroku z hlediska udržení 

NOT.[22, 26, 27] 

Systémové inhibitory karboanhydrázy a jejich použití je značně omezeno tím, že se 

projevuje velké množství nežádoucích účinků a těmi jsou: potíže se sluchem, metabolická 

acidóza – únava, deprese, anorexie, potíže s trávicím systémem, poruchy krvetvorby, 

hemolytická anémie. Acetazolamid je látka, která je po úpravě dávkování bezpečná i pro děti. 

Lze ji podávat perorálně či intravenózně. Vhodná pro léčbu všech druhů glaukomu. Účinek se 

projeví do 30 minut od aplikace a přetrvává 12 hodin. Metazolamid má přibližně stejný 

účinek jako Acetazolamid. Aplikace probíhá 2–3 krát denně. Dichlorfenamid ve srovnání 

s Acetozolamidem prokazuje méně nežádoucích účinků. Od aplikace se začne projevovat do 

jedné hodiny a zůstává účinkovat po dobu 6–12 hodin.[22, 26, 27]  

Lokální inhibitory karboanhydrázy mají značný počet místních reakcí: pálení, píchání, 

překrvení spojivky, mlhavé vidění, slzení. Použití těchto látek není vhodné pro osoby 

s endotelopatiemi. Těhotné a kojící ženy jsou také rizikovým faktorem při rozhodování, zda je 

aplikovat. Dorzolamid nevykazuje vliv na oběhovou či dýchací soustavu, a proto hraje prim 

v případě pacientů s astmatem a jinými dýchacími obtížemi a onemocněními. Nástup je 

rychlý – 10 minut a účinnost trvá 8–12 hodin. Brinzolamid je látka, která má nástup účinku do 

30 minut a trvalost je 12 hodin od snížení NOT.[22, 26, 27] 

Analoga prostaglandinů jsou látky, které se v těle běžně vyskytují. Jejich účinky jsou 

významné pro různé biologické procesy v lidském těle, ke kterým se řadí snižování NOT za 

pomoci lepšího odtoku komorové tekutiny skrze uveosklerální cestu. Tento účinek přetrvává 

nejméně 24 hodin, proto je jejich aplikace pouze 1 krát denně a večer (hraje větší roli). Při 

použití prostaglandinů se musí počítat s lokálními vedlejšími účinky. Příkladem jsou slzení 

očí, pocit cizího tělíska v oku, hyperémie spojivky, zvýšená pigmentace duhovky, která 

zůstává trvale. Latanoprost se vyznačuje vysokou lipofilitou, což mu umožňuje snadný 

průstup přes rohovku, následně se dostává do komorové vody. Ke snížení nitroočního tlaku 

dojde za 3–4 hodiny po aplikaci a maximálního účinku se dočkáme po 8–10 hodinách. 

Travoprost je látka, jehož účinek se projevuje po 2 hodinách po aplikaci a zůstává aktivní po 

dobu 24 hodin.   
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Isopropylunoproston je schopen snižovat hladinu normálního NOT i zvýšenou, avšak 

nemá žádný vliv na tvoření komorové vody. Snížení nitroočního tlaku po aplikaci probíhá cca 

do 30 minut a dovršení maxima je za 2 hodiny. Bimatoprost je látka, jejíž účinek je 

zaktivován do 2 hodin od aplikace, dovršení snížení je za 8–12 hodin.[22, 26, 27] 

Hyperosmotické látky 

Podání těchto látek může být zprostředkováno pomocí intravenózní aplikace či perorálně. 

Kapky v tomto případě nejsou možné a to z pohledu fyzikálního, protože pokud je NOT 

extrémně zvýšen, není možné, aby kapky pronikly do oka. Na základě toho, že jsou látky 

schopny okamžitě a efektivně snížit NOT, je jejich aplikace vítána v akutních a extrémních 

hodnotách NOT. Tento rychlý proces má ale nevýhodu v tom, že nepříznivě působí na srdeční 

činnost, ledviny, játra a je nevhodný u pacientů s prokázaným diabetem (zvýšený cukr v krvi). 

Tito pacienti by měli být pod dohledem v okamžiku aplikace i později. Po aplikaci 

hyperosmotických látek se mohou dostavit jisté projevy: nadměrné močení, dehydratace, 

pocit žízně a suchost v ústech, bolest hlavy, změna vidění, nausea. Glycerol je zařazen do této 

skupiny - látka, která se nejčastěji používá jako hyperosmotická. K aplikaci dochází 

perorálně. Manitol je aplikován intravenózně a jeho využití je před nebo při nitrooční operaci.  

Fixní kombinace je způsob léčby, který spojuje dva odlišné mechanismy. Na trhu se 

vyskytuje množství léku z různých tříd. Výhodou je pro pacienta to, že se tím snižují vedlejší 

účinky, zvyšuje se účinnost toho léku. Také v případě aplikace několika léků současně. 

Nemusí se řešit, který lék bude aplikován jako první. Cílem fixní kombinace je získat 

požadovaný tlak a zachovat zrakové funkce. Pro ideální případ je stanoveno, že by měla být 

aplikace jedné kapky za den.[22, 26, 27] 

Budoucnost pro léčbu glaukomu 

Neuroprotekce je způsob léčby, který se zajímá o gangliové buňky.Tato léčba se snaží 

o zamezení poškození gangliových buněk. Jedná se tedy o určitou formu ochrany neuronů, 

které nebyly zničeny, ale jsou ohrožovány z hlediska toxických projevů atd. Blokátory 

kalciových kanálů se podávají celkově a brání tak vazospasmům v místě terče zrakového 

nervu. Současně dochází ke snižování krevního tlaku a perfúzního tlaku. Antioxidancia jsou 

látky, které se zbavují volných radikálů v našem těle, které jsou příčinou glaukomového 

onemocnění. Řadí se do nich katalázy, selen, vitaminy A, C, E a měl by se požívat koenzym 

Q10. Ovlivnění apoptózy je dalším způsobem léčby. Při glaukomovém onemocnění se 

předpokládá vznik apoptózy či nekrózy na úrovni gangliových buněk, proto by se měla 

vyvinout látka, která bude imunní vůči apoptóze i nekróze. Ginkgo biloba získávána z listů   
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jinanu má největší vliv na cévní soustavu, která úzce souvisí s glaukomovou chorobou. Týká 

se to uvolnění napětí svalů, krevní oblasti, snižuje hladinu fibrinogenu. Dále z ní lze vymámit 

i neuroprotektivní účinek a využít ho pro zachování neuronů.[22, 26, 27] 

Na trhu se nacházejí nepřeberná množství léků. Vždy je proto nutné provést pečlivý 

výběr, který je spojen i s celkovou anamnézou daného pacienta Je nutné zvážit všelijaké 

okolnosti a skloubit je dohromady.[22, 26, 27] 

3.4.2 Laserová léčba  

Léčba pomocí laseru je varianta, která se zařadila k léčebným procesům po 60. letech 

20. století. Do té doby byly známy pouze dva již zmíněné způsoby. Laserová terapie neboli 

„nekrvavá chirurgie“ přinesla nespočet výhod na poli glaukomové léčby (možnost opakování, 

ambulantní provedení). Jedná se o způsob léčby, při kterém nedochází k otevírání bulbu, tudíž 

bulbus není následně ohrožován infekcí. Při dnešních laserových zákrocích se využívají dva 

typy laserů – kontinuální vlny (mechanický účinek), pulsní lasery (působení v krátkých 

intervalech). Za pomoci laseru lze provádět následující výkony – laserovou iridotomii, 

trabekuloplastiku, iridoplastiku. Při laserové iridotomii se vytvoří otvor skrze celou šířku 

duhovky, aby došlo k lepšímu odtoku komorové tekutiny. Provádí se v anestezii a místo pro 

otvor je vybráno v horních kvadrantech duhovky co nejvíce v periferii. Pro výkon se používá 

Nd:YAG laser (světlá duhovka) nebo argonový laser (tmavá duhovka). Laserová 

trabekuloplastika se používá pro případy glaukomu s otevřeným úhlem či nově vzniklým 

zákalem. Provádí se za pomoci goniočočky usazené na znecitlivělé rohovce a paprsek je 

namířen skrze goniočočku do míst trabekulární trámčiny. Dojde ke snížení NOT, protože 

výkonem pomůžeme k lepšímu odtoku intraokulární tekutiny. Aplikace laserové iridoplastiky 

je při velmi úzkých komorových úhlech. Zásahy se provádí kolem dokola periferie duhovky, 

což otevře komorový úhel a odhalí se trabekulum. Následně se provede laserová 

trabekuloplastika.[22, 26] 

3.4.3 Chirurgická léčba 

Chirurgická léčba je prováděna až po neúspěšných pokusech v  podobě  

medikamentózní či laserové léčby. Provádí se za přítomnosti nože, který proniká do 

potřebných tkání. Je to tedy způsob léčby, který vyžaduje otevření bulbu. S tím se pojí různé 

potíže – infekce, záněty. Chirurgickým výkonem se buď docílí snížení NOT, jeho stabilizace 

a upevnění, nebo zlepšení odtoku komorové vody. Nejčastějším způsobem nápravy je 

trabekulektomie. Invazivní metoda, při které se do oka vstupuje řezem, který si operatér   
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vytvoří v oblasti horních kvadrantů spojivky. Spojivka se oklopí, obnaží se bělima a dochází k 

vyříznutí její části do určitého tvaru zhruba do 2/3 její tloušťky. Po dokonání se překlopí, 

dojde k odstranění tkáně v prostoru mezi bělimou a rohovkou (=trabekulektomie.) Vytvoření 

prostoru slouží k filtraci komorové tekutiny, aby se zajistil správný odtok. Poté je na řadě 

iridektomie (odstranění částí duhovky v její periferii), aby nedošlo k přemístění duhovky do 

rány. Cílem je dosažení průtoku komorové tekutiny skrze přední a zadní oční komoru, 

spojivku a bělimu, kde se vytváří filtrační polštář. Dalším možným postupem je sklerektomie 

(naříznutí trabekulární trámčiny). Hluboká sklerektomie je charakteristická vznikem 

sklerálního jezírka. V průběhu operace se odstraní hluboko usazená sklerální lamela i se 

stropem Schlemmova kanálu. Operace je zakončena přišitím povrchové lamely přes jezírko, 

tudíž je možný průtok komorové tekutiny. Viskokanalostomie a kanaloplastika souvisí se 

Schlemmovým kanálem a jeho plnou funkcí v podobě správného odtoku komorové kapaliny. 

V jednom případě se aplikuje viskoelastický materiál a ve druhém se po obvodu kanálu 

zavede mikrokatetr s cílem rozšíření Schlemmova kanálu. Pokud se stane, že ani tyto způsoby 

nefungují, přistoupí se k metodám, které cíleně destruují oční tkáň, konktrétně řasnaté tělísko 

tzv. cyklodestruktivní metody. Částečným zničením řasnatého tělíska dojde ke snížení tvorby 

komorové tekutiny, a tím k poklesu NOT. Mezi cyklodestruktivní metody se řadí 

cyklofotokoagulace a cyklokryoterapie. Pro léčbu glaukomu jako takovou je velice důležité 

řešit i životní styl pacienta. Jeho životosprávu, návyky, zlozvyky, práci (bez stresu). 

Vzhledem k souvislostem je zákaz přijímání nadbytečného množství tekutin, černého čaje, 

kávy. Léčbou glaukomu lze zpomalit progres onemocnění, v ideálním případě úplně zastavit. 

Léčba není schopna odstranit již vzniklé změny v průběhu onemocnění. Proto je důležitá 

prevence.[22, 28, 29, 30] 
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4 Experimentální část  

V experimentální části se zabývám vztahem mezi glaukomem a parametry rohovky. 

Experiment je soustředěn na vztah mezi probandy s podezřením na glaukomovou chorobu, 

pachymetrií  rohovky a nitrooční tlak. Tyto aspekty budou vyhodnoceny a zaneseny do grafů 

a tabulek.   

4.1 Úvod 

Pro výběr tématu mé bakalářské práce mi sloužila informace ze střední školy, kde 

jsem poprvé zaznamenala chorobu s názvem glaukom. Při prvních zmínkách o tomto 

onemocnění jsem si uvědomila, že se chci dozvědět více informací. Potřeba proniknutí 

hlouběji do tohoto onemocnění byla mým hnacím motorem pro vytvoření bakalářské práce.  

Experiment se skládá z dat získaných z oční ordinace MUDr. Kateřiny Podzimkové. 

Soubor dat je složen ze stovky probandů. Všichni přítomní probandi měli podezření na 

glaukomovou chorobu, která byla vyvrácena na základě glaukomových vyšetření 

(oftalmoskopie, perimetrie, OCT). Všechna data byla sesbírána z lékařských karet, kde byla 

uvedena výše NOT a také pachymetrie rohovky, což jsou hodnoty potřebné pro mou 

bakalářskou práci.  
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4.2 Popis souboru 

Pro experimentální část mi slouží jedna skupina. Tato skupina je složena ze stovky 

probandů. Každý proband, prostřednictvím lékařské karty, mi poskytl informace potřebné pro 

mou experimentální část, a těmi jsou hodnoty nitroočního tlaku a tloušťka rohovky 

(pachymetrie). Skupina probandů byla vybrána náhodně, tudíž jsou zde zahrnuty všechny 

věkové kategorie a také obě pohlaví. Jak jsem již v úvodu zmínila, soubor se skládá 

z probandů, kteří patří do skupiny neglaukomatiků.  

4.2.1 Popis souboru získaných dat 

Data souboru pro experimentální část této bakalářské práce byla získávána z oční 

ordinace paní MUDr. Kateřiny Podzimkové. Oční ordinace sídlí Na Pankráci v hlavním městě 

Praha.  Získávání dat bylo na základě konzultací s paní doktorkou. Tyto konzultace probíhaly 

od konce února tohoto roku a poslední pacient byl zapsán ke dni 20. 3. 2019 

 Do tohoto souboru byli zahrnuti všichni pacienti, u kterých se nepotvrdil glaukom. Byli 

vybráni v náhodném věkovém rozmezí 20–84 let. V souboru pro experiment převládá 

zastoupení ženského pohlaví. Konkrétně 64 žen a 36 mužů. Pro soubor byla stanovena jedna 

podmínka a tou bylo, že dotyčný nesmí mít prokázané glaukomové onemocnění. 

Na obrázku 10 je procentuální znázornění týkající se rozložení pohlaví v získaném 

souboru dat od paní doktorky. Tento graf byl vytvořen za účelem grafického popisu souboru. 

Pro jednoduchou představu, jak je soubor genderově rozložen  

Obrázek 10: Graf s procentuálním rozložením pohlaví  
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Věkové kategorie 

Rozložení věkových kategorií v souboru 

Následující obrázek 11 vykresluje graf popisující mnou stanovené věkové kategorie. 

Tyto kategorie byly vytvořeny pro nejnižší hodnoty věku v souboru a na druhé straně pro 

nejvyšší hodnoty věku. Do grafu je zanesen celkový počet probandů, od kterých byla data 

získána. Celkový počet probandů činí 100 lidí. V grafu je znázorněn počet probandů 

připadajících do jednotlivých věkových kategorií.  

Obrázek 11: Graf znázorňující zastoupení věkových kategorií 

Z grafu jednoznačně vyplývá, že zastoupení probandů bylo nejhojnější pro věkovou 

kategorii od 20–34 let. V této skupině se nachází 46 probandů, jak lze z grafu vyčíst. 

Po představení dat, která jsem sesbírala z oční ordinace paní doktorky Podzimkové, 

plynule přecházím k metodice získání dat. V této kapitole je podrobněji rozepsán postup, 

jakým byla data shromažďována.  
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4.3 Postup získání dat pro experiment 

Celý proces pro získání dat spočíval v tom, že jsem se dostavila do ordinace paní 

MUDr. Kateřiny Podzimkové. Zde mi byly poskytnuty lékařské záznamy v podobě karet, ze 

kterých jsem získala data potřebná pro mou bakalářskou práci. Z karet byly vyňaty informace 

o výši nitroočního tlaku a také záznamy o tloušťkách rohovek. 

Měření nitroočního tlaku a pachymetrie je v ordinaci prováděno za pomoci 

autorefraktometru, který je vyobrazen na obrázcích níže. Fakticky se jedná o model DNeye 

scanner vyráběn firmou Rodenstock. Přístroj je schopen měřit nitrooční tlak tak, že následně 

zprůměruje hodnoty tlaku k dané hodnotě pachymetrie.  

Obrázek 12: Z pohledu vyšetřujícího      Obrázek 13: Z pohledu vyšetřovaného 
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Složení, využití a postup měření autorefraktometru 

Složení autorefraktometru je následující: 

 základna, 

 tělo přístroje, 

 měřící jednotka, 

 opěrka čela a brady, 

 LCD displej, 

 termotiskárna s papírem, 

  joystick.[31] 

Autorefraktometr je přístrojové zařízení, které se využívání pro stanovení orientační 

hodnoty refrakční stavu daného pacienta/klienta. Tyto hodnoty jsou odborně nazývány jako 

objektivní refrakce. Součástí objektivní refrakce u autorefraktometrů jsou tyto parametry:  

 Hodnoty sférocylindrické, vždy pro pravé a levé oko zvlášť 

 Nitrooční tlak pro pravé a levé oko zvlášť 

 Pachymetrie – tloušťka rohovky pravého a levého oka 

 Keratometrie – složena s hodnot zakřivení a vyjádření lomivosti rohovky 

Dále lze autorefraktometr využít i na posouzení okrouhlosti zornice, kterou lze na displeji 

pozorovat. 

V případě měření klienta na autorefraktometru je zapotřebí přizpůsobit celé pracovní 

místo. Autorefraktometr bývá většinou součástí pojízdného stolku, kterým lze pohybovat do 

všech stran. Křeslo, kam se pacient posadí, má nastavitelnou polohu. Tudíž klienta musíme 

usadit tak, aby byl schopen pořádně opřít bradu a čelo na přítomné opěrky.  

Před samotným vyšetřením se provede patřičná hygiena. Spočívá v dezinfikování opěrek 

pro bradu a čelo. Po tomto úkonu se pacient může pohodlně posadit za přístroj. Usadí hlavu 

na vydezinfikované opěrky a my zkontrolujeme, zda je jeho hlava usazena ve správné poloze.  

Kontrola se provádí tak, že se na pacientovu hlavu podíváme ze strany, přesněji na 

usazení jeho očního koutku. Oční koutek by měl odpovídat výšce nastavení opěrky, která je 

dána ryskou na boční straně opěrky. Pokud nám tyto dva aspekty lícují, přecházíme před 

displej přístroje a provedeme kontrolu i zde. Zornice by měla zaujímat pozici ve středu 

displeje v celém jejím umístění. Po následných kontrolách dochází k samotnému měření.  



Experimentální část   37 

 

 Přístroj je nastaven na automatický režim, čili stačí joystick nasměrovat tak, aby se 

zornice a celý displej zaostřily. Postup měření je takový, že vždy dochází ke změření hodnot 

pro pravé oko (dioptrie, keratometrie, pachymetrie, tonometrie). Pacient vidí obrázkovou 

strukturu, na kterou se má soustředit v průběhu měření. Několikrát se mu tato struktura 

rozostří a doostří. Tak se získají hodnoty pro počet dioptrií, keratometrii a pachymetrii.  

Následně se hlavice vymění a přichází na scénu hlavice pro měření nitroočního tlaku. Je 

uzpůsobena tak, aby proud vzduchu vycházející z této hlavice oploštil rohovku, a tím změřil 

současnou výši nitroočního tlaku daného pacienta. Toto měření by se mělo provádět alespoň 

třikrát za sebou. Tak se získá hodnota pro nitrooční tlak. V případě měření tlaku dochází 

k zprůměrování hodnoty nitroočního tlaku pro danou hodnotu pachymetrie. Pokud je tedy 

vyšší hodnota pachymetrie, z hodnoty nitroočního tlaku se ubírá. V případě opačného 

případu, kdy je rohovka slabší, se k hodnotě nitroočního tlaku naopak přidává. Tím je celý 

proces objektivní refrakce zakončen.  

Po získání těchto dat jsem provedla sběr souboru a vyselektovala data potřebná pro můj 

experiment. A tojsou hodnoty nitroočního tlaku a pachymetrie.  
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4.4 Cíl práce 

Zaměření se na vztah mezi glaukomem a parametry rohovky jsem si stanovila jako cíl 

mé bakalářské práce. Touto prací bych si chtěla prohloubit mé znalosti z oblasti glaukomové 

choroby. Bakalářská práce by mi měla být nápomocna v získání informací týkajících se 

glaukomu a jeho vztahu k parametrům rohovky, konkrétně k její tloušťce. Dále se budu 

věnovat vztahu mezi NOT a tloušťkou rohovky. V neposlední řadě také spojitostí mezi NOT, 

tloušťkou rohovky a glaukomovou chorobou, která se může zdát jako přítomna.  

4.5 Hypotézy 

Pro mou bakalářskou práci jsem si stanovila 3 hypotézy, kterými se budu zabývat.  

V hypotézách a v následném zpracování dat pracuji s těmito hodnotami:  

 Větší tloušťka rohovky  560 µm a výše 

 Vyšší nitrooční tlak  22 mmHg a výše 

Hypotéza 1 

Stanovená hypotéza H01 šetřící nezávislost hodnoty pachymetrie na věku a pohlaví, 

k ní alternativní hypotéza H11 vyvracející tento předpoklad. 

H01  Hodnota pachymetrie nezávisí na pohlaví ani věku. 

H11  Hodnota pachymetrie závisí na pohlaví a věku. 

Hypotéza 2 

Stanovení druhé hypotézy H02, jež se zabývá podezřením na glaukomovou chorobu 

v nezávislosti na hodnotě tloušťky rohovky a proti ní alternativní hypotéza H12 oponující 

hypotéze H02. 

H02  Podezření na glaukomovou chorobu není závislé na hodnotě pachymetrie. 

H12  Podezření na glaukomovou chorobu je závislé na hodnotě pachymetrie. 

Hypotéza 3 

Třetí hypotéza H03 zkoumá závislost nitroočního tlaku a tloušťky rohovky a k ní je 

stanovena alternativní hypotéza H13 vyvracející hypotézu H03. 

H03  Tloušťka rohovky má vliv na výši nitroočního tlaku. 

H13  Tloušťka rohovky nemá vliv na výši nitroočního tlaku.  
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4.6 Analýza dat z experimentální části 

Analýza dat byla prováděna na základě roztřídění dat ze souboru, která byla následně 

použita. Nejprve jsem si všechna data uspořádala tak, abych je mohla využít pro potvrzení či 

vyvrácení jednotlivých hypotéz, které jsem si stanovila ještě před samotným realizováním mé 

práce.  

Následovalo statistické zpracování dat. Zpracování vedlo k vytvoření grafů a tabulek, 

aby se dalo poukázat na stanovené předpoklady zanesené do hypotéz.  

Tato kapitola je tedy rozčleněna do 3 podkapitol. V jednotlivých podkapitolách jsou 

tedy detailněji popsány statistické závěry, vždy konkrétně pro tu jednu danou hypotézu. 

Každá hypotéza je zpracována samostatně pro lepší orientaci v experimentální části mé 

bakalářské práce.  

4.6.1 Analýza dat pro první hypotézu 

Při stanovení hypotézy H1, ve které jsem se zabývala pachymetrií a její nezávislostí na 

věku a pohlaví, bylo zjištěno následující: Na základě statistického zpracování jsem došla 

k závěru, že byla potvrzena hypotéza H01 znějící takto: Hodnota pachymetrie nezávisí na 

pohlaví ani věku.  

Soubor použitý pro tyto grafy čítal 200 vzorků tloušťky rohovky a 100 probandů, 

kterým dané tloušťky rohovky odpovídají. Počet vzorků je dvojnásobný, protože každý 

proband má 2 oči. Tudíž byly vždy 2 hodnoty pachymetrie přiřazeny k jednomu probandovi.  

Na obrázku 14 a 15 jsou zaznačeny grafy, které vypovídají o rozpětí pachymetrie 

vztažené k věku a pohlaví. Pro tyto grafy byla vždy stanovena hodnota minima a maxima 

tloušťky rohovky pro každou danou věkovou kategorii. Z grafu lze vyčíst, že maximální 

tloušťka v případě ženského pohlaví pro věkovou kategorii 20–34 (s počtem probandů 34) 

dosáhla hodnoty 620 mikrometrů. Naopak minimum se vyskytuje v oblasti s hodnotou nižší 

než 500 mikrometrů a to konkrétně 497 mikrometrů.  

Další početnou skupinou, s počtem probandů 12, je věková kategorie 64–79 let. Pro 

tuto věkovou kategorii bylo stanoveno maximum pro tloušťku rohovky 606 mikrometrů. 

Minimální hodnota v případě této věkové kategorie poté připadá na hodnotu 489 mikrometrů.  
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Následující grafy vykreslují rozpětí pro ženy a muže zvlášť v daném souboru. Jsou zde 

zachyceny hodnoty pachymetrií. Graficky jsou vždy znázorněna minima a maxima pro 

konkrétní věkové rozpětí.  

Obrázek 14: Graf znázorňující věkové kategorie a pachymetrii u žen 

Obrázek 15: Graf zaznamenávající věkové kategorie a pachymetrii u mužů 

Z grafů lze vyčíst, že pro každý jednotlivý věk je přítomna jiná hodnota tloušťky 

rohovky. U žen a u mužů také nebyla shledána žádná korelace mezi pohlavím a pachymetrií. 

Každá žena a každý muž měli jinou hodnotu pachymetrie. Tudíž grafickým znázorněním lze 

přijmout hypotézu H01 a současně zamítnout k ní stanovenou hypotézu H11.   
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4.6.2 Analýza dat pro druhou hypotézu 

Stanovení hypotézy H02 bylo pohnutkou pro vytvoření tabulky, ve které jsou 

zaznamenána data potřebná pro přijmutí či zamítnutí této hypotézy.  

Tabulka 1: Pachymetrická data 

Počet 
vzorků Pachymetrie 

Počet 
vzorků Pachymetrie 

Počet 
vzorků Pachymetrie 

Počet 
vzorků Pachymetrie 

1 484 26 519 51 536 76 545 

2 486 27 520 52 537 77 545 

3 489 28 520 53 538 78 545 

4 490 29 520 54 538 79 547 

5 492 30 520 55 538 80 547 

6 493 31 522 56 538 81 547 

7 495 32 523 57 540 82 548 

8 495 33 524 58 540 83 548 

9 497 34 526 59 540 84 548 

10 497 35 527 60 540 85 548 

11 499 36 527 61 540 86 549 

12 501 37 528 62 540 87 549 

13 504 38 528 63 540 88 550 

14 505 39 529 64 540 89 550 

15 506 40 530 65 542 90 550 

16 508 41 530 66 542 91 550 

17 511 42 531 67 542 92 550 

18 511 43 532 68 542 93 550 

19 513 44 533 69 542 94 550 

20 513 45 534 70 543 95 550 

21 513 46 535 71 544 96 550 

22 516 47 535 72 544 97 551 

23 516 48 536 73 545 98 551 

24 517 49 536 74 545 99 551 

25 518 50 536 75 545 100 552 
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Počet 
vzorků Pachymetrie 

Počet 
vzorků Pachymetrie 

Počet 
vzorků Pachymetrie 

Počet 
vzorků Pachymetrie 

101 552 126 561 151 572 176 581 

102 552 127 562 152 573 177 581 

103 553 128 563 153 573 178 581 

104 554 129 564 154 573 179 583 

105 554 130 564 155 573 180 584 

106 555 131 565 156 573 181 584 

107 555 132 566 157 574 182 585 

108 555 133 567 158 574 183 587 

109 555 134 567 159 574 184 587 

110 556 135 567 160 574 185 588 

111 556 136 567 161 575 186 590 

112 557 137 568 162 575 187 592 

113 558 138 568 163 575 188 594 

114 558 139 568 164 576 189 604 

115 558 140 569 165 576 190 604 

116 558 141 569 166 576 191 604 

117 559 142 569 167 576 192 606 

118 559 143 569 168 577 193 606 

119 559 144 569 169 577 194 609 

120 559 145 570 170 578 195 609 

121 559 146 570 171 579 196 610 

122 560 147 570 172 579 197 613 

123 560 148 571 173 580 198 613 

124 560 149 571 174 580 199 614 

125 560 150 572 175 581 200 620 

 

Tabulka je sestavena z několika částí, aby došlo k usnadnění orientace v datech. 

Počáteční část tabulky obsahuje informace či data, která jsou v tabulce zanesena v rozmezí od 

484–549 mikrometrů (v tomto rozmezí se nachází 87 hodnot).  
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První hodnotou v tabulce je naznačena minimální hodnota (484 mikrometrů) pro 

tloušťku rohovky, která je obsažena v souboru dat pro experimentální část. Prvotní část je 

označena světle modrou barvou a znázorňuje tenké či tenčí rohovky. Hodnoty jsou srovnány 

od nejnižší po nejvyšší. 

Další část se zaobírá hodnotami, které lze považovat za fyziologickou hodnotu pro 

tloušťku rohovky. Z různých rešerší jsem se dočetla, že fyziologická hodnota pachymetrie je 

stanovena na 550 mikrometrů. Data shromážděna v této skupině jsou zastoupena v rozmezí od 

550–559 mikrometrů (s počtem 34 zanesených hodnot). Pro toto rozmezí je v tabulce 

zanesena khaki barva, která tedy označuje normální tloušťku rohovky. Hodnoty jsou zase 

řazeny od nejnižší po nejvyšší. 

V posledním sektoru tabulky 1 se nacházejí hodnoty, které jsou v bakalářské práci 

považovány za nefyziologické. Tyto hodnoty se pohybují v rozmezí od 560–620 mikrometrů 

(s počtem 79 vzorků). Rozpětí tohoto souboru je v tabulce zakresleno fialovou barvou. 

Všechna data této barvy poukazují na vyšší či vysokou tloušťku rohovky. Skupina opětně 

začíná nejnižší hodnotou a postupně dochází k zvyšování až úplného maxima 620 mikrometrů 

pro soubor využívaný k praktické části práce.  

Pro hypotézu H02 byla využita data jednotlivých tlouštěk rohovek, která byla zapsána 

do tabulky 1. Všechna data v tabulce pochází se souboru dat, kde je přítomno 100 probandů. 

Každý proband má 2 oči, proto je v tabulce zaneseno 200 vzorků s hodnotami rohovkové 

tloušťky.  

Hypotéza měla potvrdit či vyvrátit tvrzení: Podezření na glaukomovou chorobu není 

závislé na hodnotě pachymetrie. Jelikož jsou v souboru přítomni jen pacienti, u kterých bylo 

podezření na glaukom přijato (na základě jiných faktorů – nitroočního tlaku, hloubka 

komorového úhlu a další), lze z tabulky 1 snadno vyčíst, že hypotéza H02 byla potvrzena.  

Opravdu nezáleží na hodnotě pachymetrie – zda je rohovka tenká/silná nebo má-li 

pachymetrii považovanou za fyziologickou, a to konkrétně s hodnotou 550 µm. Všechny 

případy poukazují na skutečnost takovou, že pachymetrie nemá žádnou úlohu v případě 

podezření na glaukomovou chorobu.  
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4.6.3 Analýza dat pro třetí hypotézu 

Znění třetí hypotézy H03: Tloušťka rohovky má vliv na výši nitroočního tlaku. Na 

základě této hypotézy, třetí a zároveň poslední pro mou bakalářskou práci, jsem potřebovala 

zpracovat data tak, aby mohla být znázorněna v odpovídajícím grafu. V grafu jsou tedy 

zanesena data pro hodnoty nitroočního tlaku a pachymetrie.  

Na obrázku 16 je vykreslen graf s osou x pro pachymetrii a s osou y pro hodnoty 

nitroočního tlaku. Tento graf byl sestaven ze všech vzorků (200) dostupných ze souboru dat 

pro experimentální část práce. 

Obrázek 16: Graf závislosti nitroočního tlaku na pachymetrii 

Data statistického souboru vykazují pro jednu hodnotu nitroočního tlaku různou 

pachymetrii. Na základě tohoto zjištění bylo nutné vytvořit intervalový střed pro jednotlivé 

hodnoty nitroočního tlaku. To se získalo tak, že se stanovilo maximum a minimum 

pachymetrie pro každou hodnotu nitroočního tlaku. Z maxima a minima se určilo variační 

rozpětí (tj. max. - min.), které se vydělilo číslem 2, pro získání intervalového středu. Výsledné 

číslo se připočetlo k minimální hodnotě pachymetrie. 

Graf je tedy složen z dat pachymetrie a nitroočního tlaku z pohledu jejich maxim, 

minim. Z grafického znázornění lze vypozorovat proložení přímky procházející skrze 

jednotlivé hodnoty zanesené do grafu. Tato přímka značí vztah mezi NOT a pachymetrií. Již 

z této přímky je zřejmé, že závislost nitroočního tlaku na pachymetrii je přítomna.   
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Součástí grafu je také rovnice: y=0,1559x-65,561, která popisuje následující: 

Hodnota 0,1559 je regresní parametr, a v tomto případě je kladný, to ukazuje na 

pozitivní korelaci. Z toho tedy vyplývá, že s vyšší hodnotou pachymetrie, roste i hodnota 

nitroočního tlaku. 

Číslo -65,561 je konstanta, která naznačuje, že při nulové pachymetrii by teoreticky 

nitrooční tlak dosáhl hodnoty rovné číslu -65,651. Nicméně jde o čistě teoretickou hodnotu, 

neboť nitrooční tlak nemůže být záporný. Vezmeme-li v potaz běžně udávanou tloušťku 

rohovky 550, tak při stanovené regresní rovnici nám nitrooční tlak vyjde přibližně 20, což 

ukazuje na reálný výsledek. 

Z grafu lze vyčíst, že stanovení hypotézy H03 lze přijmout a potvrdit. Existuje závislost 

nitroočního tlaku na hodnotě tloušťky rohovky. Se zvyšující se hodnotou pachymetrie dochází 

ke zvyšování nitrooční tlaku. Samozřejmě existují i výjimky, u kterých se tato hypotéza 

nepotvrdila. Ale jak už to tak bývá: „Výjimka potvrzuje pravidlo.“ 
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5 Diskuze 

Získání dat pro experimentální část bylo celkem snadné. Po domluvě s paní doktorkou 

Podzimkovou jsem měla přístup k lékařským zprávám pacientů. Z lékařských karet jsem 

provedla výtah dat potřebných pro mou experimentální část.  

Stanovením cílů pro mou bakalářskou práci jsem došla k závěrům, které budou shrnuty 

v této kapitole. Jedním z těchto cílů byla myšlenka zabývající se vztahem mezi glaukomovou 

chorobou a parametry rohovky, konktrétně vztaženo na tloušťku rohovky. Z toho také vznikl 

název pro mou bakalářskou práci.  

 Pro práci byly stanoveny 3 hypotézy, u kterých došlo ke statistické analýze a díky 

těmto výsledkům jsem se dobrala k přijmutí či zamítnutí nulových hypotéz. 

 Stanovení první nulové hypotézy zkoumající vztah mezi tloušťkou rohovky, pohlavím, 

věkovým rozmezím. Z analýzy dat pro první hypotézu lze udělat závěr takový, že hodnota 

pachymetrie nezávisí na pohlaví ani věku. Pro podložení tohoto tvrzení, byla vytvořena 

grafická znázornění, která můžeme najít pod obrázkem 14 a 15. Z těchto grafů vyplývá, že 

hodnoty pachymetrie jsou rozdílné v případě rozložení pro mužskou populaci a stejně tak 

v případě rozpětí pro ženskou populaci. To samé platí pro věkové kategorie. Jeden určitý věk 

vykazuje odlišnou hodnotu pro tloušťku rohovky. Konkrétně uvedeno na příkladu: Věk 22 let, 

pachymetrie 545 mikrometrů. Ten samý věk 22 let, pachymetrie 571 mikrometrů. Závěrem 

lze tedy říci, že hypotéza H01 byla přijata a potvrzena na základě grafického znázornění.  

V případě stanovené hypotézy H02 byla vytvořena tabulka 1, ve které jsou zaneseny 

hodnoty pachymetrie potřebné pro vyhodnocení druhé stanovené hypotézy. Po statistickém 

zpracování měla potvrdit či vyvrátit toto: Podezření na glaukomovou chorobu není závislé na 

hodnotě pachymetrie. Vzhledem k tomu, že data jsou shromážděna od probandů, u kterých 

bylo podezření na glaukomovou chorobu, je tedy zřejmé, že lze přijmout hypotézu H02. Tedy, 

podezření na glaukomovou chorobu je zcela nezávislé na hodnotě pachymetrie. Dokládá to již 

zmiňovaná tabulka 1, ve které jsou zaznačeny slabé, slabší, normální, silnější i silné rohovky 

(v tabulce i barevně odlišeno). Proto mohu na závěr říci, že je-li tenká, normo či tlustá 

rohovka, podezření na glaukom může být přítomno ve všech případech. 

Třetí a má poslední hypotéza byla stanovena následovně: Tloušťka rohovky má vliv na 

výši nitroočního tlaku. Pro potvrzení či vyvrácení této hypotézy bylo potřeba data upravit. 

Nejdříve jsem si musela vytvořit intervalový střed, protože každá hodnota nitroočního tlaku   
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měla přiřazenou jinou tloušťku rohovky. Poté jsem si stanovila maxima a minima. Následně 

byla data zanesena do grafu na obrázku 16. V grafu je znázorněno postupné navyšování 

hodnot. Z toho tedy plyne, že pokud je vyšší hodnota pro tloušťku rohovky, zároveň roste 

také hodnota nitroočního tlaku. Z grafického znázornění je zřetelné, že akceptování hypotézy 

H03 je na místě. Opravdu je hodnota nitroočního tlaku ovlivněna výší tloušťky rohovky.  

Po zhodnocení mých stanovených hypotéz mohu říci, že stanové nulové hypotézy byly 

přijaty ve všech třech případech.  
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6 Závěr 

Ze získaných informací, na základě provedených rešerší jasně vyplývá, že v případě 

glaukomového onemocnění je nejdůležitějším faktorem včasná diagnostika. Pokud se podaří 

glaukom podchytit v počínajícím stádiu, nedochází až k takovým rozsáhlým změnám 

v poklesu zrakové ostrosti, změnám cév na sítnici a v oblasti zrakového terče. Ovšem změny, 

které už jsou jednou způsobeny touto chorobou, zůstávají nereverzibilní. Neexistuje možnost, 

která by mohla tyto změny navrátit zpět.  

S vývojem techniky se nám dostává možností na zpomalení průběhu a jisté progresi 

tohoto onemocnění. Možný screening přesně vyhodnotí stav očního bulbu z hlediska defektů. 

Na základě těchto zjištění se lze snadněji rozhodnout, jaký způsob léčby zvolit.  

Prostřednictvím této práce bych chtěla apelovat na všechny, kteří si práci přečtou, aby 

nepodceňovali toto závažné onemocnění. Chodili na preventivní prohlídky k oftalmologům, 

které zahrnují měření nitroočního tlaku.  

Výše nitroočního tlaku může být jedním z faktorů, které poukazují na přítomnost 

glaukomové choroby. Ale neznamená, že pokud bude vysoký nitrooční tlak, automaticky 

musí být přítomný glaukom. Hodnota nitroočního tlaku musí být vždy přepočtena v závislosti 

na tloušťce rohovky. V mé praktické části bylo předmětem zkoumání - závislost nitroočního 

tlaku na tloušťce rohovky. Ze statistického zpracování dat jasně vyplynulo, že je zde závislost 

přítomna. Čím vyšší je hodnota pachymetrie, tím roste i hodnota nitroočního tlaku. Na 

základě tohoto zjištění může být podezření na glaukom přítomno, ale glaukom být přítomen 

nemusí. Což se mi potvrdilo v experimentální části práce. Všichni mí přítomní probandi byli 

pouze podezřelí z glaukomové choroby.  

A na závěr otázka týkající se přispění optometristů k prevenci proti glaukomové 

chorobě. Čím mohou být nápomocni? Jedním z faktorů je apel na pacienty nebo klienty 

(v případě očních optik), aby pravidelně (alespoň 1 krát za půl roku) docházeli na kontroly 

k oftalmologům či optometristům, nechali si změřit výši nitroočního tlaku. Dále, pokud se 

projevují u klientů příznaky jako tlaky v očích, bolest na spáncích, časté bolesti hlavy, 

optometrista by tyto příznaky neměl podceňovat. Mohou být projevem glaukomové choroby.   
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Informace získané na základě anamnézy, která by se měla provádět pečlivě, lze využít 

pro včasný zásah v případě glaukomové choroby ve prospěch klienta. Ale jak už bylo 

zmíněno na začátku, nejdůležitější jsou pravidelné návštěvy u optometristů či oftalmologů. 

Pokud klient nebo pacient nenavštěvuje optometristu či oftalmologa, podceňuje prevenci, 

nedozví se nic o zrakovém stavu, a tudíž by mohla vzrůst pravděpodobnost vyššího výskytu 

glaukomového onemocnění. Jak už víme z teoretické části, glaukom nebolí. Klient tedy 

nemusí mít nejmenší tušení o průběhu onemocnění.  
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Zkratka Význam 

HVID Horizontální průměr viditelné duhovky 

NOT Nitrooční tlak 

POAG Primární glaukom s otevřeným úhlem 

ZP Zorné pole 
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SOAG Sekundární glaukom s otevřeným úhlem 

SACG Sekundární glaukom s uzavřeným úhlem 

TBC Tuberkulóza 

O2 Kyslík 

VEGF Cévní růstový faktor (Vascular Endothelial Growth Factor)  

PEX Psedoexfoliační glaukom 

OCT Optická koherentní tomografie 

SITA Swedish Interactive Thresold Algorithm (počítačový program)  

 



Seznam obrázků  54 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Vrstvy rohovky ................................................................................................... 3 

Obrázek 2: Vrozený glaukom s ukázkou megalocorney ........................................................ 5 

Obrázek 3: Prostup komorové tekutiny ................................................................................. 8 

Obrázek 4: Schafferova klasifikace komorového úhlu .......................................................... 9 

Obrázek 5: Spaethova klasifikace komorového úhlu ........................................................... 10 

Obrázek 6: Schématické znázornění vzniku „ghost cells“ u glaukomu ................................ 16 

Obrázek 7: Neovaskulární glaukom s novotvořenými cévami na duhovce .......................... 17 

Obrázek 8: Schiotzův tonometr ........................................................................................... 22 

Obrázek 9: Znázornění aplanace ......................................................................................... 23 

Obrázek 10: Graf s procentuálním rozložením pohlaví........................................................ 33 

Obrázek 11: Graf znázorňující zastoupení věkových kategorií ............................................ 34 

Obrázek 12: Z pohledu vyšetřujícího .................................................................................. 35 

Obrázek 13: Z pohledu vyšetřovaného ..............................Chyba! Záložka není definována. 

Obrázek 14: Graf znázorňující věkové kategorie a pachymetrii u žen ................................. 40 

Obrázek 15: Graf zaznamenávající věkové kategorie a pachymetrii u mužů ........................ 40 

Obrázek 16: Graf závislosti nitroočního tlaku na pachymetrii ............................................. 44 

 



Citace obrázků  55 

 

Citace obrázků 

[1] HEITING, Gary. Fuchs' Corneal Dystrophy: 7 Things You Should Know. All about 

vision.com [online]. 2017 [cit. 2017]. Dostupné z: 

https://www.allaboutvision.com/conditions/fuchs-corneal-dystrophy.html 

 

[2] Anatomy of the eye. JOHN HOPKINS MEDICINE [online]. [cit. 2018-12-11]. Dostupné 

z: https://www.hopkinsmedicine.org/wilmer/research/keratoconus/eye_anatomy.html 

 

[3] Congenital Glaucoma. The Journal of Pediatrics [online]. Elsevier, 2013 [cit. 2013]. 

Dostupné z: www.jpeds.com/article/S0022-3476(13)00142-X/abstract 

 

[4] www.zeleny-zakal.cz [online]. 2018 [cit. 2019-02-12]. Dostupné z: https://www.zeleny-

zakal.cz/komorovy-uhel 

 

[5] VLKOVÁ, Eva, Šárka PITROVÁ a František VLK. Lexikon očního lékařství: výkladový 

ilustrovaný slovník. Brno: František Vlk, 2008. ISBN 978-80-239-8906-9.  

 

[6] ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. Praha: Galén, c2006. ISBN 80-7262-404-0. 

 

 

 

https://www.allaboutvision.com/conditions/fuchs-corneal-dystrophy.htm
https://www.hopkinsmedicine.org/wilmer/research/keratoconus/eye_anatomy.html
https://www.zeleny-zakal.cz/komorovy-uhel
https://www.zeleny-zakal.cz/komorovy-uhel


Seznam tabulek  56 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Pachymetrická data ............................................................................................. 41 

 


