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Název bakalářské práce: Suché oko a zvýšená osmolarita slzného filmu 

 

Abstrakt: Tento projekt nese název Suché oko a zvýšená osmolarita slzného filmu. 

V teoretické části práce je pojednání o slzném filmu. Kde jsou popsány jednotlivé vrstvy a 

jejich tvorba. Dále moţnosti vyšetření slzného filmu kvantitativně i kvalitativně. Další 

kapitoly pojednávají o Suchém oku, který je příčinou poruch vrstev slzného filmu a moţnosti 

jeho léčby. V praktické části je proveden experiment posouzení tří metod vyšetření slzného 

pomocí fluoresceinového barvení. U metody BUT, kde zjišťujeme kvalitu slz a u dvou metod 

kdy se sleduje, zda oko je zatíţeno vyšší osmolaritou slz, která je předzvěst výskytu suchého 

oka u pacienta. 

 

Klíčová slova: syndrom suchého oka, osmolarita slzného filmu, BUT, slzný film 

 

 

 

Bachelor´s Thesis title: Dry eye and increased osmolarity of tear film 

 

Abstract: This project is called Dry eye and increased osmolarity of tear film. In the 

theoretical part of the thesis is a treatise on tear film. Where individual layers and their 

creation are described. Furthermore, the possibilities of tear film testing quantitatively and 

qualitatively. The next chapters deal with Dry Eye, which is the cause of tear film layer 

disorders and its treatment options. In the practical part, an experiment is made to assess three 

methods of lacrimal testing using fluorescein staining. For the BUT method, where we find 

tear quality and two methods to see if the eye is loaded with higher tear osmolarity, which is a 

precursor to dry eye in the patient. 
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1. Úvod 

Suché oko neboli syndrom suchého oka je multifaktoriální onemocnění, které se 

projevuje nepohodlím, poruchami vidění a slzného filmu, které můţe vést aţ k poškození 

očního povrchu. Nedostatek slz či nadměrný odpařování s následnou zvýšenou osmolaritou 

slzného filmu, které můţe souviset se syndromem suchého oka, můţe být spojeno s řadou 

lokálních či systémových onemocnění.  Vznik syndromu suchého oka u pacientů můţe mít 

spousta příčin. Můţe se jednat o pokles produkce slz, nebo jejich změnou uţíváním různých 

léků, dále můţe být sníţena schopnost roztírání slzného filmu po povrchu oka. Dlouhotrvající 

nebo často se opakujících infekcí oka. Ale i nošení kontaktních čoček ovlivňuje vrstvu 

slzného filmu, tak i konzervační látky obsaţené v očních kapkách.  

Proto včasnou diagnózou a správnou léčbou příčiny onemocnění spolu s moţností pouţití 

umělých slz a úpravou okolního prostředí lze zmírnit příznaky suchého oka a zlepšit kvalitu 

ţivota pacienta. 

Syndrom suchého oka se můţe objevit v kaţdém věku, u starších lidí je však častější, 

neboť se u nich sniţuje tvorba slz. Ale není to vţdy pravidlem i mladých lidí se vzhledem 

okolním faktorům můţe vyskytnout syndrom suchého oka 

V teoretické části své práce začínám popisem anatomie a fyziologie rohovky a přídatných 

očních částí jako spojivkou, víčky a slzným ústrojím. V další kapitole je popsáno sloţení 

slzného filmu, následováno kapitolou metod vyšetření slzného filmu. V kapitole suchého oka 

je naznačeno, co způsobí dysfunkci vrstev slzného filmu. A jak lze suché oko léčit nebo aspoň 

zmírnit jeho výskyt.   

V praktické části své práci jsem zvolila porovnání tří metod s pomocí aplikace 

fluoresceinu. Kde u jedné se vyšetřuje kvalita slz a dvou dalších se zjišťuje, zda oko není 

zatíţeno vyšší osmolaritou slz.  
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2. Anatomie rohovky a spojivky 

2.1 Rohovka (cornea) 

Rohovka tvoří přední segment oční koule. Na margu (limbus corneae) se přetváří v 

bělimu (sclera) obě tak tvoří (tunica fibrosa oculi). Je hladká lesklá, bezcévná, průhledná tkáň. 

Pro její nadměrný obsah nervových zakončení, je jedním nejcitlivějším místem na těle 

člověka. [1,2,3,4,] 

2.1.1. Parametry a vrstvy rohovky 

Rohovka má tvar elipsy o průměru 11,5mm, jejíţ horizontální průměr je 10-12mm a 

vertikální 9-11mm. Poloměr zakřivení je 7,4 mm.  

Optická mohutnost je 43D, coţ tvoří ¾ z celkové refrakce oka. Střední tloušťka je 

0,5mm a v periferii je silnější cca 1mm. [1,2,3,4,] 

Je tvořena z pěti vrstev: 

 Epitel rohovky (epithelium anterius) je 5-6 vrstevný dlaţdicový nerohovatějící epitel, 

který se skládá z bazální vrstvy kubických aţ nízce cylindrických buněk, dvou vrstev 

zploštelých buněk uprostřed a dvou aţ tří vrstev plochých buněk na povrchu. Buňky jsou s 

bazální membránou spojeny fibrilami.  

Povrch epitelu je pokryt mikroklky, které umoţňují přilnutí mucinu, vnitřní vrstvy 

slzného filmu. Epitel rohovky má dobrou a rychlou regenerační schopnost, které se po pár 

hodinách obnoví. Za tuto schopnost jsou odpovědné limbální buňky. Rohovkový epitel se 

úplně obnovuje za 7 dní. Neporušený povrch epitelu rohovky zabraňuje moţnosti vniknutí 

infekce do rohovky. Epitel nasedává na bazální membránu vykazující jemnou fibrilární 

strukturu. 

 Bowmanova membrána (lamina limitans anterior) je tenká homogenní vrstva pod 

bazální membránou o tloušťce 8-12μm , tvořena kolagenními vlákny, která se nepravidelně 

kříţí a jsou zalita do kondenzované mezibuněčné hmoty. Je-li, porušena moţnost obnovení 

vzniká jizva. 

 Stroma (substantia propria) obsahuje svazky rovnoběţných kolagenních vláken, 

vytvářející síťovinu. Mezi jednotlivými lamelami nacházíme výrazně oploštěné fibroblasty s 

dlouhými výběţky, které pronikají mezi svazky vláken. Fibrily jsou od sebe vzdálené tak, ţe 
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rohovka zůstává transparentní. Obsah vody mezi fibrily je obecně 80%. Pokud je narušen 

poměr vody ve stromatu dojde k zakalení a otoku rohovky. Stroma zabírá největší část 

rohovky. [1,2,3,4,] 

 Descemetova membrána (lamina limitans posterior) je tvořena sítí kolagenních a 

elastických vláken. Je více imunní proti infekci a poranění. Na rozdíl od Bowmanovy 

membrány se regeneruje. Je produktem buněk endotelu. [1,2,3,4,] 

 Endotel rohovky (epithelium posterior) je tvořen jednou řadou plochých a 

pravidelných hexagonálních buněk. Bez moţnosti regenerování a stářím ubývá mnoţství 

buněk. Defekty endotelu jsou uzavírány migrací a zvětšováním velikosti zbylých buněk. 

Normální počet endotelových buněk je při narození 4000-5000 buněk/mm
2
, v dospělosti klesá 

počet na 2500buněk/mm
2
. Při poklesu počtu buněk pod 500/mm

2
, dochází k poruše hydratace 

rohovky a edému.  

Endotel slouţí jako bariéra proti vniknutí komorové vody do stromatu.  Čímţ udrţuje 

rohovku průhlednou.  A umoţňuje transport k. vody a iontů, který zajistí optimální hydrataci 

stromatu  rohovky. [1,2,3,4,] 

 

Obr. 2.1. Průřez rohovky. [5] 

2.1.2 Inervace a výživa rohovky 

 Senzitivní inervace začíná z první větve V. hlavového nervu (nervus Trigeminus)  

nervus opthtalmicus, pak pokračuje jednou z jeho větví n. nasociliaris, která se rozděluje na 
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dlouhé a krátké ciliární nervy (nn. ciliares longi a breve). A sympatická vlákna vycházejí 

z ganglia cervicale superior, uloţeného pod bazí lebeční. Tím, ţe se nervová vlákna stále více 

rozvětvují a spojují, vytvářejí hustou nervovou pleteň v nejsvrchnější vrstvě stromatu. Kde se 

skrz Bowmanovu membránu dostanou svými jemnými větvičkami mezi buňky epitelu. Kde 

mají volné zakončení a kvůli chybějícímu obalu jsou v rohovce dost těţko postřehnutelná. Ale 

tím jsou více náchylná k jejich podráţdění, které můţe nastat zraněním epitelu. Tím dochází 

k reakci víček a slzení na způsobenou bolest. [1,2,3,4,] 

 Rohovka je bezcévná tkáň a společně se sklérou, čočkou a sklivcem patří mezi tzv. 

bradytrofické (bez krevního zásobení) tkáně. Coţ znamená, ţe metabolismus je pomalý a tím 

je i hojení pomalé.   

Rohovka získává výţivné metabolity (aminokyseliny, glukózu, kyslík) pomocí difúze 

z kapilár limbu, difúzí a aktivním transportem z komorové tekutiny, difúzí z prekorneálního 

slzného filmu. [1,2,3,4,] 

 

2.2. Spojivka (tunica conjuctiva) 

Spojivka je tenká, lesklá, transparentní sliznice lososovité barvy, tvořící spojivkový 

vak. Pokrývá přední část očního bulbu a zadní plochu víček. Na limbu přechází do 

rohovkového epitelu a na okraji víček do marga a kůţe víček. Spojivka e rozděluje na část 

bulbární, víčkovou a horní a dolní přechodní řasu. [1,2] 

Víčková spojivka (conjuctiva palpebralis) pevně adhezuje k tarzální ploténce víček. 

Pod tarzální spojikou prosvítá rovnoběţné uspořádání Meibomských ţláţ. [1,2] 

Bulbární spojivka ( counjuctiva bulbi) je pevně fixovaná v oblasti limbu a směrem 

k přechodním řasám je proti skléře volně pohyblivá. Ve vnitřním koutku je bulbární spojivka 

zesílena v poloměsíčitou řasu (plica semilunaris), na níţ periferně navazuje vyvýšený útvar 

slzná jahůdka (caruncula lacrimalis). [1,2] 

 Přechodná řasa neboli klenba spojivky je přechod víčkové spojivky v bulbární. Pro 

lehké pohyby víček není spojivka ve fornixu vůbec fixovaná. [1,2] 

2.2.1 Vrstvy spojivky 

Epitel má 2-5 vrstev buněk s dlaţdicovým a kubickým tvarem. Bazální membrána je 

velmi tenká vrstva základu epitelu, který tvoří silnou interakci mezi epitelem a stromatem. [1] 
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Stroma je tvořeno řídkým kolagenním vazivem. Ve vrstvách lze najít fibroblasty, 

leukocyty, melanocyty. Obsaţeny jsou i pohárkové buňky produkující mucin, které jsou 

v Henleových kryptách v tarzální spojivce. [1] 

2.2.2 Cévní zásobení a inervace spojivky  

Cévní zásobení spojivky zabezpečuje arcus palpebrale a aa. ciliare anteriors. [1] 

Arcus palpebrale je oblouk mezi mediální a laterální tepnou (aa. palpebrales) na 

horním a dolním víčku.  Zásobují víčkovou spojivku a klenbu spojivky. Aa. ciliare anterios je 

sedm malých tepen, které zásobují bulbární spojivku.  

Pomocí horní a dolní oční ţíly (v. ophthalmica superior a inferior) se krev zpátky vrací 

do kavernozního sinu. [1] 

Nervové zásobení spojivky je zajištěno senzitivně z první a druhé větvě V. hlavového 

nervu (n. trigeminus) a sympatická nervová vlákna řídící cévní vazomotoriku, dostávající se 

do spojivky podél cév. [1] 

2.2.3. Funkce spojivky 

Spojivka plní důleţitou ochrannou a sekreční funkci oka. [1] 

Ochrannou funkci mechanicky chrání oční víčka. Lymfocyty a plazmatické buňkyplní 

imunonolickou fukci, jenţ se nachází ve spojivce víček a fornixů. [1] 

Sekreční funkce spojivky zajišťuje mucin, produkovaný pohárkovými buňkami 

spojivky, který se rozprostírá na epitelu rohovky. A tvoří smáčivý povrch rohovky. [1] 
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3. Anatomie víček a slzného ústrojí 

3.1. Víčka (palpebrae) 

Víčka slouţí jako ochrana přední části bulbu a uzavírají individuálně tvarovanou oční 

štěrbinu. Obvykle horní víčko překrývá limbus cornae asi o 1mm a dolní víčko je 2mm pod 

limbus corneae. Na povrchu víčka je kůţe. Vnitřní část, naléhající na bulbus, je kryta 

spojivkou. Přechodní část okraje víčka je tzv. margo intermedius, kde v přední části vyrůstají 

řasy (ciliae). [2] 

Na víčku rozlišujeme vnější přední část, tzv. muskulokutánní část a vnitřní zadní část, 

tzv. tarzokonjunktivální část. Na povchu je kůţe a pod ní řídké podkoţní vazivo, dále je 

příčně pruhovaná svalovina svěrače víček (pars palpebralis m. orbicularis oculi), inervovaná 

z n. facialis. Vnitřní část je tvořena chrupavčitou poloměsíčitou ploténkou (tarsus), která se po 

stranách svými vazy (lig. palpebrale med. et lat.) upíná k vnitřnímu a zevnímu okraji očnice. 

[2,11,12] 

 

 

Obr. 3.1. Průřez horním víčkem. [2]  

 

 S tarzem pevně srůstá víčková část spojivky. Od okrajů tarzu ke kraji očnice je 

napnuté septum orbitale, za kterým je očnicový tuk. Při povolení septa dochází k poklesu tuku 

do víček. [2] 

Zdvihač horního víčka (m. levator palpebrae sup.) se upíná k hornímu okraji tarzu a je 

inervovaný z n. oculomotorius. Probíhá obdobně jako pod ním leţící horní přímý sval (m. 
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rectus sup.) a jeho funkce je spojena s pohybem bulbu nahoru. Müllerův tarzální sval (m. 

tarsalis superior) je tvořen hladkou svalovinou a pokrývá tarzální ploténku. Jeho hladká 

vlákna se upínají do šlachy zdvihače horního víčka, jsou ovládána autonomními nervy 

sympatiku a podporují v činnosti zvedač horní víčka. [2,6] 

Zvláštní mazové ţlázky (glandulae sebaceae tarsales Meibomi) jsou rovnoběţně 

uspořádané v tarzu a ústí svými vývody v zadní části margo intermedius. Při everzi víčka 

prosvítají pod spojivkou. Při zánětu a ucpání vývodu dochází ke zvětšování ţlázky v tarzu, 

coţ způsobuje bolest, zčervenání a otok víčka, pak mluvíme o vlčím zrnu (chalazion). Při 

okraji víčka jsou u řas potní ţlázy (glandulae sudoriferae palpebrales Molli) a mazové ţlázky 

(glandulae sebacae ciliares Zeissi), při jejich infekci dochází ke vzniku ječného zrna 

(hordeolum). [2,30] 

3.2.  Slzné ústrojí (apparatus lacrimalis)  

Slzné ústrojí zajišťuje tvorbu slz a jejich odvod do nosní dutiny a slzného filmu, který 

plní své funkce na povrchu oka. Dělí se na dvě části, část slzotvornou a část slzovodnou. 

[6,31] 

3.2.1. Slzotvorné ústrojí  

Hlavním orgánem je slzná ţláza uloţena v očnici nad oční koulí. Dále zde patří drobné 

ţlázky víček, slzní ţlázy a spojivky. [6] 

Slzná žláza (glandula  lacrimalis)   

Slzná ţláza je exokrinní ţláza uloţena v horní části očnice. Rozdělena plochou šlachou 

svalu m.  levator palpebrae superioris na očnicovou a víčkovou část. Očnicová část je v horní 

části očnice.  A víčková část se vyskytuje víčku.  Vývody slzné ţlázy ústí do zevní části 

horního spojivkového vaku. Ţláza produkuje slzy, které jsou způsobeny vnějším vlivem okolí 

či emocí.[6, 7,30] 

Ţláza je zásobována a. lacrimalis, která je vedena z  a. ophthalmica. Inervace 

parasympatickým vláknem z ganglion pterygopalatinum přes n. zygomaticus do n. lacrimalis, 

který vede přímo do slzné ţlázy. [8] 

Drobné žlázky víček a spojivky         

 Tyto ţlázky se starají o výrobu lipidové vrstvy slzného filmu.  
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Meibomské ţlázy (glandulae tarsales) jsou mazové ţlázy ve tvaru rozsáhlých 

měchýřků, nacházející se vertikálně ve vazivové tarzální ploténce. Neústí do váčků řas ale 

volně do spojivkového vaku na margu víček. Při everzi víček mají ţlutý nádech, který lze 

vidět skrz spojivku na spodku víček. Kolem 25-30 ţláz má horní víčko a 20 ţláz má dolní 

víčko. Vytváří mazový sekret, který zabraňuje zvýšené evaporaci slz a dehydratace oka. 

[7,8,22]  

Zeissovy ţlázy (glandulae sebaceae) jsou menší měchýřkovité mazové ţlázky, jejíţ 

vývodymíří přímo do samotných řas. Sekret brání lámání řas a téţ přetečení slz.[8,22]  

Mollovy ţlázy (glanduleae ciliares) jsou modifikované tubulózní stočené apokrinní 

ţlázky. Vývody jsou  spirálovitě stočeny do váčků  řas. Stejně jak Zeissovy ţlázy i jejich 

sekret brání přehrazení slz. [6] 

Přídatné slzné žlázy (glandulae lacrimales accessoriae)  

Přídatné slzné se nacházejí ve spojivce. Patří sem Krauseho a Wolfringovy ţlázy. Tyto 

ţlázy tvoří bazální vodní sloţku slzného filmu. 

Krauseho ţláz jsou umístěny v laterální části spojivkového vaku. Ústí v místech 

spojivkového vaku. Wolfringovy ţlázy jsou na margách tarzálních plotének. [9]  

Pohárkové buňky  

Pohárkové buňky spojivky je apokrinní  ţlázová jednovrstevná cylindrická buňka. 

Jsou jednotně nebo ve shlucích v tarzální spojivce. Jsou zodpovědné za produkci hlenu, tzv. 

mucinu. [9]  

3.2.2.Slzovodné ústrojí  

Slzy vytvořené g. lacrimalis se mrkáním rozetře po oku. Část slz se vypaří a zbytek se 

dostanou do vnitřního koutku, kdy vytváří tzv. slzné jezírko (lacus lacrimalis). Kde zamíří do 

slzných bodů. Přes slzné kanálky do slzného vaku. Odkud  slzovodem zamíří do nosní dutiny 

a nosem ven.[6,31] 
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Obr. 3.2. Slzovodné ústrojí [10] 

 

Slzný bod (punctum lacrimale)  

Na kaţdé straně oka jsou dva slzné body. Po jednom na horním a dolním víčku. Tyto 

body jsou  na pahorkovitě zvýšeném margu palpebrae. Slzné body se nacházejí na okraji 

horního a dolního víčka cca. 6mm od vnitřního koutku oka. Nachází se na hrbolkovitém 

vyvýšení okraje víčka (papilla lacrimalis). [6,8]  

Slzný kanálek (canaliculus lacrimalis)  

Slzné kanálky o šířce 1mm, začínají kolmo na margu víček. O 3mm dál se kanálek hne 

směrem ke kraji víčka u vnitřního koutku. A samostatně nebo spojením s druhého kanálku 

vstoupí do slzného vaku.  Výstelka je několikavrstevný plochý epitel.[6,8,31]  

Slzný vak (saccus lacrimalis)  

Slzný vak je cca 13mm dlouhý trubicový vak, nacházející se ve vnitřním okraji fossa 

sacci lacrimalis. Kde nahoře srůstá s periostem, tak ţe zůstává kaudálně otevřený. A přechází 

do slzovodu. Vak tvoří víceřadý cylindrický epitel s řasinkami 

Za slzným vakem se upíná velká část m. orbicularis, která je vrostlá v zadní stěně 

slzního vaku. A při staţení se vak rozšíří a nasaje slzy z canaliculus lacrimalis. [6,8,31]  
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Slzovod (ductus nasolacrimalis)  

Slzovod je vývod, který spojuje slzný vak s dutinou nosní. Nachází se v slzném kanálu 

vedený slzní kostí. Vnitřní vrstva slzovodu je cylindrický řasinkový epitel, stejný jako u 

slzného vaku. Vyústění je 3,5cm od nosní dírky v dolním nosním průchodu. [6,8]  

Slzy (lacrimae)  

Slzy se tvoří slznou ţlázou. Slzy obsahují velké mnoţství vody, mucin, oleje, soli, 

bílkoviny, glukózu. Taky obsahují látky, zajišťující ochranu proti bakteriím, infekcím. Coţ 

hlavně je enzym lysozym. Dále imunoglobulin A a třeba beta-lysin, pomáhají proti 

bakreriiím. Slzy jsou zásadité, jejich pH se pohybuje kolem 7,5. [6]  

3.2.3 Funkce slzného aparátu  

Je produkce slz. Udrţení hydratace a výţivy předního segmentu oka. Roztírané slzy po 

oku vyrovnává nedostatky na povrchu epitelu. A zajišťují lepší optické vlastnosti vidění. Jak 

uţ bylo výše uvedeno, slzy působí protiinfekčně. Zabraňují cizím tělískům a toxickým látkám 

z vnějšího prostředí dráţdit oči. [6,31] 
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4. Slzný film  

4.1. Význam slzného filmu  

Funkce optická 

Rozetřený slzný film umoţní opticky hladké rozhraní mezi rohovkou a vzduchem, 

které zlepší vidění. Optický hladký povrchu oka vznikne, pomocí zarovnáním velmi malých 

nesrovnalostí epitelu, slzným filmem. [11] 

Funkce ochranná 

Je zbavení různých nečistot ze vzduchu nebo odumřených buněk. Lysozym, má 

antibakteriální vlastnosti. Obsahují i další obranné enzymy, např. amylázu, imunoglobuliny. 

[11,32]  

Funkce lubrikační 

Umoţňuje hladký pohyb víček po oku. Stabilita hydratace rohovky. Transport 

výţivných látek pro zachování metabolismu rohovky. Usnadnění pohybu kontaktních čoček 

na oku. Zásobování rozpuštěného kyslíku.. [11,32] 

 

4.2. Složení slzného filmu  

Slzný film pokrývá v tenké vrstvě spojivku a rohovku. Je sloţen ze tří vrstev: 

 Vnitřní mucinová vrstva má tloušťku kolem 0,2μm a je vytvářená pohárkovými 

buňkami spojivky. Obsahuje komplex mukózního glykoproteinu, proteinových elektrolytů a 

buněčného materiálu. Sniţuje povrchové napětí vody a působí změnu hydrofobního povrchu 

na hydrofilní s následným propojením s vodnou vrstvou. Rozprostírá se na mikroklcích 

rohovkových epitelových buněk. [12,32,33] 

 Střední vodná vrstva má tloušťku kolem 10μm. Bazální sekreci zajišťují Krauseho a 

Wolfringovy ţlázy, reflexní slzení pak slzná ţláza. Vodná vrstva obsahuje nízkomolekulární 

substance, lysozym a proteiny. Hlavní funkcí je omývání oka a lubrikace očního povrchu. 

[12,32,33] 

 Zevní lipidová vrstva m tloušťku kolem 0,1μm a je secernována Meibomskými 

ţlázami, dále pak Zeissovými a apokrinními Mollovými ţlázkami. Obsahuje volné mastné 

kyseliny, volný cholesterol, triglyceridy, sterolové estery, polarizované a nepolarizované 
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lipidy. Zvyšuje povrchové napětí slzného filmu a sniţuje tak jeho rychlé odpařování. 

[12,32,33] 

 

 

Obr. 4.1. Sloţení slzného filmu. [10] 
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5. Vyšetřování slzného filmu 

Stanovení stavu slzného filmu je důleţitá součást vyšetření podrobná anamnéza, ze 

které můţeme zjistit subjektivní symptomy, např. pocit cizího tělíska, pálení oka, jenţ mohou 

indikovat dysfunkci slzného filmu. Moţno pouţít dotazník od Professora Charlese W. 

McMonnies. [13] 

 

 

Obr. 5.1. Dotazník zaměřený na suché oko [14] 
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Slzný film lze vyšetřit posouzením objemu a kvalit slz. [15]  

5.1. Vyšetření kvantity slz 

5.1.1 Slzný meniskus 

Toto vyšetření zkoumá výšku slzného menisku na margu dolního víčka. 

Kde norma hodnoty výšky je 0,2mm, kde výsledek pod touto hodnotou můţe 

indikovat na dysfunkci slz. filmu. 

Sleduje se štěrbinovou lampou s přímým osvětlením na menisku. Sledujeme vertikálně 

odraţený paprsek na slzném menisku. U nízké výšky lze vidět nepravidelně odraţený 

paprsek. 

Podle zvolené šířky paprsku na štěr. lampě vyhodnotíme hodnotu výšky. Doporučuje 

se měřit výšku pod středem zorničky. 

Tearscope je přístroj pomocí modrého světla zmírňuje odlesky světla. Tearcope zabírá 

větší část pozorovací oblast, oproti úzkému svazku u štěr. lampy. Pouţití je více pohodlné pro 

pacienta. Nepravidelnost menisku se pozoruje centrálním na černém pruhu s jasným 

ohraničením. [15]  

5.1.2. Schirmerův test I. 

Invazivní charakter této techniky má za následek nadměrné reflexivní slzení, a tudíţ 

její nedostatečná citlivost a opakovatelnost omezuje hodnotu tohoto testu v klinické praxi.  

Ale stále je to nejjednodušší, nejrychlejší a nejméně nákladný diagnostický test, který 

je k dispozici pro vyšetření tvorby slz. Autoři se domnívají, ţe jediná hodnota tohoto testu 

spočívá v potvrzení toho, kteří pacienti trpí ve významné míře symptomy suchého oka; 

keratoconjunctivitis sicca je indikována v případech, kdy je přítomno méně neţ 5 mm 

zvlhčení. [15] 

Tato technika spočívá v tom, ţe za spodní víčko zasuneme 5 mm dlouhý ohnutý konec 

prouţku absorpčního papíru. Přestoţe byly vyrobeny i jiné varianty, nejčastěji je pouţíván 

Schirmerův prouţek na testování slz, který se skládá z prouţků absorpčního papíru o 

rozměrech 35 mm x 5 mm. Délka zvlhčení od ohybu se měří v milimetrech po pěti minutách. 

Normální slzný film by měl způsobit zvlhčení v délce více neţ 15 mm. [15]  
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5.1.3. Schirmerův test II 

Zabráněním reflexního slzení lze anestetiky. Pak lze vyšetřit bazální sekrece slz. 

Normální hodnota zvlhčení je kolem 10 mm. Tímto testem se vyšetřují různé podezření na 

záněty Krauseho a Wolfringových ţláz. [1]  

5.1.4. PRT (Phenol red thread) test  

Dvouvrstvá bavlněná niť, impregnovaná fenolovým červeným barvivem. Fenolová 

červeň je citlivá na pH a kdyţ je zvlhčena slzami, změní se ze ţluté na červenou z toho 

důvodu, ţe slzy jsou zásadité (pH 7,5). 

Při testu se umístí do spodního spojivkového vaku zvlněný konec 70 mm dlouhé nitě. 

Vyndá se po 15s. Délka zbarvení představuje délku úseku nitě, který byl zvlhčen slzami, v 

milimetrech. Délka zvlhčeného úseku by normálně měla být mezi 9 mm a 20 mm. Pod 9 mm 

je moţnost pocítění suchosti oka. [15,23] 

5.1.5. Spojivkové záhyby paralelní s víčkem (LIPCOF = lid parallel 

conjunctival folds)  

Spojivkové záhyby se tvoří horším pohybem spojivky přes víčka. Zhoršují strukturu 

menisku a interakci s okraji víček. Vyšetření provádíme na štěrbinové lampě s úzkým 

paprskem a zjišťujeme jejich počet a výšku. S zvyšujícím se počtem  je větší moţnost 

indikace dysfunkci. Charakteristika 4 stupňů je rozdělena v tab. 5.1 [9,12]  

Tab. 5.1. Rozdělení výskytu spojivkových záhybů [9] 

Stupeň Charakteristika 

0 ţádné záhyby 

1 jednotlivé malé záhyby niţší neţ normální slzný meniskus 

2 mnohonásobné záhyby po výšku normálního slzného menisku 

3 mnohonásobné záhyby vyšší neţ normální slzný meniskus 

 

5.2. Vyšetření kvality slzného filmu  

5.2.1. Break-up time (BUT) test  

Toto vyšetření hodnotí stabilitu a kvalitu slz. Měří se čas roztrhnutí slzného filmu, kdy 

se na rohovce objevují černé skvrny, a dochází k vypařování slz. Některé lipidy znečisťují 
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mukózní vrstvu. Tvoří se vysoké povrchové napětí. Kvůli tenkým vrstvám v lipidové vrstvě 

se slzy vypařují rychleji, neţ by měly. [13]  

5.2.2. Fluoresceinový BUT  

Jelikoţ slzný film je transparentní musí se mu dodat nějaké zabarvení. Na bulbární 

spojivku se přikládá fluoresceinový prouţek, na který jsme nakapaly fyziologický roztok, pro 

navlhčení. Který se mrkáním rozprostře. Pak musí pacient vydrţet nemrkat. Coţ kaţdý 

nemusí vydrţet dost dlouho, aby se provedlo vyšetření.  

Štěrbinovou lampou s nasazeným kobaltovým odstínu světla paprsku. Pro zlepšení 

pozorování lze přidat integrovaný ţlutý filtr, který se můţe pouze i přiloţit jako samostatná 

folie. Díky zbarvení oka, lze dobře vidět místa roztrţení. Negativní nález by měl trvat 

v rozmezí 15-30s. Pozitivní nález nestability filmu je čas pod 15s. [15] 

Pouţití barviva, které působí invazivně, lze vyvolat reflexní slzení. Barvivo samotné 

působí nestabilitu slz. filmu. A můţe vyvolat u citlivých lidí alergickou reakci. [9,15] 

5.2.3. Neinvazivní BUT  

Abychom nenarušovaly slzný film barvivem. Přístrojem promítneme na oko mříţku a 

hledáme její deformaci. Při změně čar se ukazuje místo tenké vrstvy filmu. Kde se čáry 

přeruší, tak tamţe nachází úplný rozpad filmu.  

Začínáme počítat čas při prvním objevení přerušené čáry mříţky. Jelikoţ jsme 

nenarušily film barvivem, jsou hodnoty výsledku vyšší, dokonce i více přes 30s neţ předchozí 

rozmezí. Dolní hranice označující pozitivní nález zůstává pod 15s. [15] 

K promítnutí mříţky na oko můţeme pouţít tyto přístroje:  

- keratometr Bausch&Lomb, poukazuje na poruchy v malé centrální oblasti. 

- keratometr doplněný mříţkou HIR-CAL. 

- ruční keratoskop s Loveridgeovou mříţkou, s větším rozsahem pozorované oblasti  

- Tearscope,s pouţitím přímého pozorování rozpadu slz. filmu oproti bílému pozadí 

nebo nepřímou technikou pozorováním deformace mříţky. 

- keratograf OCULUS s modulem kde se analyzují odraţené vzory Placidových kruhů 

na oku a měří se čas rozpadu. [15] 
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Tato metoda je rychlejší a pohodlnější. Můţe se tedy častěji opakovat a je přesnější. 

Lze pouţít i u aplikovaných kontaktních čoček, kde nehrozí k jejich znehodnocení. [9, 15] 

5.3. Barvení oka 

Jelikoţ je slzný film bezbarvý. Pouţívá se barvivo pro vyšetření stavu rohovkového 

epitelu. Lze zjistit i výskyt špatných či mrtvých buněk. Pouţívá se fluorescein sodný, 

bengálská červeň a lisaminová zeleň. [13] 

5.3.1. Fluorescein sodný  

Je vodou ředitelné barvivo ţlutozelené barvy. Obarvuje mezibuněčný prostor buněk 

epitelu, zvýrazní tak suchá poškozená místa. Obarvuje se vodní sloţka slz. filmu. Změření 

této vrstvy lze zjistit, podle míry intenzity zbarveného odstínu. Poškozené buňky epitelu 

hledáme pomocí štěr. lampy s kobaltovým světlem a červeným filtrem. [9,15]  

 

Obrázek . 5.3. [35] 

5.3.2. Bengálská červeň  

Téţ vodou ředitelné barvivo, obarvující špatné vyţivované či mrtvé buňky. Barví se 

taky mucinová vlákna. Kvůli nepříjemnému pálení se vyuţívá menší mnoţství či více zředěná 

varianta,neţ jiná barviva. [13,23]  

5.3.3. Lisaminová zeleň  

Toto barvivo zvýrazňuje podobně poškozené nebo mrtvé buňky jako bengálská 

červeň. Zeleň se pouţívá spíše neţ červeň, jelikoţ nevyvolává pálení očí. Taky se lépe 

hodnotí zeleně obarvené buňky neţ červené. Dobré je pouţít při vyšetření červený filtr. 

[15,23] 
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6. Suché oko 

6.1. Syndrom suchého oka (Keratoconjunctivitis sicca) 

Syndrom suchého oka se řadí mezi nejčastější multifaktorové onemocnění slz, které je 

způsobeno poruchou smáčení povrchu oka slzami. Na jeho vzniku se podílejí patologické 

stavy oka a další faktory související s celkovým zdravotním stavem, povoláním, zevním 

prostředím a genetickou dispozicí. Tyto poruchy mohou být způsobeny deficitem slzného 

filmu, nebo zvýšeným odpařováním slz. Syndrom suchého oka způsobuje změny rohovky a 

spojivky, pocit cizího tělíska v oku, pálení a řezání. U pokročilých stadií se objevuje bolest a 

fotofobie. Tyto příznaky se zhoršují v zakouřeném prostředí, za větru, při dlouhodobé práci u 

počítače a v suchém prostředí. [12,18,32,33]  

6.2. Klasifikace suchého oka 

 Syndrom suchého oka je moţné rozdělit podle deficitu jednotlivých sloţek slzného 

filmu na onemocnění v souvislosti s poruchou postavení a funkce víček. Vzácnější formou 

syndromu je epitelopatie. [14] 

6.2.1. Porucha mucinové vrstvy  

Příčinou poruchy mucinové vrstvy je nedostatek vitaminu A, coţ způsobí deratizaci 

buněk. Následně se sniţuje produkce hlenu, a to můţe vést k nestabilitě slzného filmu a 

sekundárně můţe být narušena slzná ţláza. V nazálních nebo temporálních kvadrantech 

bulbární spojivky se objevují Bitotovy skvrny, které se projevují jako osychající loţiska 

tmavé barvy. [16,18,34] 

Porucha mucinové vrstvy se často projevuje pocitem pálení, řezání a fotofobií.[16]  

6.2.2. Porucha vodné vrstvy  

Porucha vodné vrstvy způsobuje sníţení omývací schopností slzného filmu.  

Nejčastější příčinou je primární nebo sekundární Sjögrenův syndrom, věkem 

podmíněná sníţená sekrece slzné ţlázy, choroby slzné ţlázy a působení některých léků. 

Projevuje se malým slzným meniskem, zvýšeným buněčným obsahem slzného filmu a 

zmnoţením nerozpuštěných mukózních vláken v dolním fornixu. [16,34] 

Sjögrenův syndrom je chronické onemocnění, které vzniká na podkladě zničení slzné a 

slinné ţlázy autoimunitně podmíněným zánětem. Častěji se vyskytuje u ţen. [16] 
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Sjögrenův syndrom (SS) skrývá skupinu autoimunitních onemocnění. Rozlišujeme 

primární SS, který je omezen na spojivku a sliznici dutiny ústní (xerostomie) a sekundární SS, 

který je spojen s celkovým autoimunitním onemocněním (např. revmatoidní artritida, 

systémový lupus erythematodes aj.). Mimo destrukci slzných a slinných ţláz mohou být 

postiţeny i ţlázy potní a hlenové, pankreas, ţlázy střev, bronchiální ţlázky a ţlázky pochvy. 

[18] 

6.2.3. Porucha lipidové vrstvy  

Nejčastější poruchou lipidové vrstvy je dysfunkce Meibomských  ţláz a chronický 

zánět okrajů víček, blefaritida. Slzný film rychle osychá a tvoří se povrchové epitelopatie. 

[16,34] 

Při nefunkčnosti Meibomských ţláz dochází ve zvýšené míře ke sníţení čirosti. 

Nejčastějšími projev je zpěnění v slzném menisku, a to nejčastěji v zevním koutku – při 

mrkání se vylučují mastné kyseliny ze sekretu a vzniká sekret zpěněný; ţlázky se sekretem 

částečně zanesou; ucpávání jejich vývodů; šupinky při okraji víčka. [20] 

Blefaritida se projevuje zarudlými, ztluštělými okraji víček.  Mezi řasami se objevuje 

hnisavý, často zaschlý sekret. Blefaritida můţe zanechat nepravidelné jizvy na okraji víček s 

chybějícími řasami nebo nepravidelným růstem řas. [16,34]  

6.2.4. Poruchy postavení a funkce víček  

K patologii slzného filmu mohou vést poruchy postavení víček a jejich funkce. Při 

sníţené frekvenci mrkání nebo při špatném dovírání víček dochází k patologii slzného filmu, 

který se za normálních podmínek obnovuje při kaţdém úplném mrknutí. [1,16] 

Příčinou syndromu suchého oka mohou být vrozené nebo získané abnormality v 

postavení víček způsobené očním pemfigoidem,koţní onemocnění s tvorbou puchýřů 

vyskytující se u starších lidí nebo chemických poškozením. Nejčastěji se tyto problémy 

projevují v důsledku poruchy nervus facialis. [1,16,32,33] 

Pokud nedochází k pravidelnému úplnému mrkání, rohovce se nedostává dostatečná 

hydratace a osychá. Na osychajícím místě sekundárně dochází ke změnám epitelových buněk 

a vzniká keratopatie a následně dochází k vaskularizaci rohovky, případně k sekundární 

infekci. Při léčbě syndromu suchého oka je nedostatek přirozených slz nahrazován umělými 

slzami nebo lubrikačními mastmi. [1,16]  
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6.2.5. Epitelopatie  

Epitelopatie se vyskytuje u špatně pracující rohovky, erozí rohovky, porucha inervace 

rohovky, která vede k dysfunkci epitelu. Příčinou poruchy inervace rohovky můţe být infekce 

herpetickými viry, chirurgický zákrok, tumory, roztroušená mozkomíšní skleróza, diabetes 

mellitus. [1,12] 

 

 

6.2.6. Klasifikace SSO podle klinické závažnosti 

I. Subklinické slabě suché oko  

 Sníţená tvorba slzného filmu a slz u pacienta, ale ten většinou nepociťuje typické 

subjektivní příznaky suchosti.  

 Únava, rozmazané vidění a pocit suchosti,se vytrácí při opětovném  mrknutí mizí po 

mrknut, coţ obnoví slz. film. Při tomto stupni onemocnění si pacient obvykle neuvědomuje 

počínající potíţe. [36] 

II. Slabě suché oko 

Svědění, pálení, světloplachost,rozostření vidění. Někdy záměna za infekční nebo alergický 

zánět spojivek díky podobnosti příznaků. [36] 

III. Mírně suché oko  

Nevratné změny jako keratopathia filamentosa, eroze epitelu. Překrvení spojivkového vaku, 

krátký BUT, apod. [36] 

IV. Váţné onemocnění SSO  

Defektní znaky svědčící o suchosti očního povrchu – epitelové a stromální vředy rohovky, 

neovaskularizace Šupinatá metaplazie rohovky a další trvalá poškození. 

V. Trvalé poškození zraku při váţném onemocnění - Objevují se u závaţných poruch rohovky 

ztráta zraku různé závaţnosti – vředy rohovky, poškození střední části rohovky, rohovatějící 

epitel, atd. [36] 
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7. Léčba a prognóza syndromu suchého oka  

7.1. Léčba syndromu suchého oka  

Nejdůleţitější je najít příčinu nemoci. Nebo jestli je způsoben jiţ medikamentem. 

Kdyţ se pacient lečí se systémovým onemocněním, řeší léčbu spolupracující lékaři. [11,18.  

Úprava zevního prostředí  

Omezení pobytu v prašném, zakouřeném nebo větrném prostředí a v klimatizovaných 

místnostech. Nejlepší je mírně větraná nepřehřátá místnost. Úprava denního reţimu,  dostatek 

spánku a tekutin, přerušení práce na počítači, více pobytu v přírodě, správné nošení 

kontaktních čoček nebo vysazení léků. [11] 

Medikamentózní léčba  

Jsou umělé slzy, stimulaci slz, autologní sérum a protizánětlivou medikaci.  

První metoda je aplikace umělých slz, pro vytvoření stabilní stejnoměrné vrstvy 

slzného filmu a zabránění vysychání.  

Podstatnými vlastnostmi jsou sterilita, nízká toxicita, stabilizace slzného filmu, 

minimální vliv na zrakovou ostrost a dlouhodobý účinek.  

Pro pacienta je důleţité najít takový preparát, který zmírní jeho potíţe. Umělé slzy  

jsou deriváty celulózy (např. preparáty Lacrisyn, Tears Naturale), polyvinylpyrolidonu 

(preparát Arufil, Hypotears plus) a polyvinylalkoholu (preparát Siccaprotect). Podle těchto 

léčivých látek jsou také přípravky umělých slz registrované v ČR. Jmenované sloţky 

potencují odolnost v slzném filmu a mají schopnost vázat vodu. Deriváty celulózy vykazují 

nejvíce prodlouţenou odolnost v slzném filmu a jsou výborným lubrikantem, nicméně jako 

kapky se musí aplikovat pravidelně a s určitou frekvencí. [10,12,18] 

Oční gely jsou deriváty karbomeru, kde je základem kyselina akrylová (např. 

preparáty Vidisic gel, Oftagel, Systane). Oční gely mají za cíl rozprostřít se po oku a působit 

tam po delší dobu. Existují i oční spreje (preparát Tears-Again) obsahující lipozomy a 

vitaminy A + E. [11,18,24] 

Dalším faktorem, který posuzujeme u umělých slz, je přítomnost konzervačních látek, 

které při dlouhodobější aplikaci mohou být toxické pro epitel rohovky. Konzervační látky 

umoţňují uchovávat kapky v otevřeném stavu a prodluţují jejich trvanlivost. Často pouţívané 

jsou kyselina citronová, chlorbutanol, thiomersal, chlorhexidin.Tyto látky sniţují povrchové 
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napětí a stabilitu slzného filmu, destabilizují lipidovou vrstvu a mohou způsobit alergickou 

nebo toxickou reakci a situaci ještě zhoršit. Bez konzervačních látek je mukopolysacharidový 

komplex kyseliny hyaluronové a zajišťuje stabilní vrstvy slzného filmu. [11,18,24] 

U umělých slz je důleţitá viskozita. Přípravek s nízkou viskozitou se kapají po 

hodinách, u lehčího stádia suchého oka. Více viskózní preparáty se aplikují 4x denně a mírně 

zhoršují vidění, platí pro III. stádium. Kapky s vysokou viskózou se kapají 1x denně na noc, 

nejvíce klesá vízus, pouţívají se u těţkého IV. stádia. [10,11,18] 

Jako stimulaci funkce slzných ţláz je moţné pouţít eledoisin, který vazodilatací cév 

v slzné ţláze podnítí produkci slz. Obdobný efekt má pilokarpin.  

Sterilně připravené autologní sérum pacientů, které obsahuje růstové faktory, 

vitaminy, antioxidační látky, imunoglobuliny a další látky, které stimulují a urychlují hojení 

různých lézí, které nelze jinak ovlivnit. Aplikace séra zvlhčuje povrch oka a nehrozí ţádné 

alergické reakce.  

U těţké formy suchého oka se vyuţívá pouţití séra s kortikosteroidy a účinná 

imunosupresiva.. [11,18]  

Bandáž kontaktní čočkou  

Kdyţ medikamentózní léčba je nedostačující, aplikuje se hydrofilní terapeutická 

kontaktní čočka. Která působí jako rezervoár slz a vlhkého prostředí pod čočku. Vhodná je 

měkká kontaktní čočka o niţším obsahu vody, která má tendenci udrţovat nekorneální slzný 

film a sniţovat míru odpařování. [12,17] 

U velmi silného syndromu suchého oka se známkami expoziční keratopatie mohou být 

pouţity také sklerální plynopropustné kontaktní čočky slouţící jako rezervoár fyziologického 

roztoku na rohovce. [12,17]  

 

Chirurgická léčba  

Přistupuje se k ní u těţkých forem. Provádí se uzávěry slzných bodů, které mohou být 

provedeny dočasně kolagenovými uzávěry nebo trvale silikonovými a termoakrylátovými 

uzávěry. [12,18] 

U těţko korigovatelných stavů můţe pomoci parciální laterální tarzorafie (sešití okrajů 

víček), při porušení postavení víček volíme korekci ektropia nebo entropia. Při mukózním 
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deficitu a keratinizaci, např. u Stevens-Johnsonova syndromu, se můţe stav zlepšit 

autotransplantací nazální nebo labiální sliznice. U stádia nehojících se rohovkových lézí, se 

pouţívá krycí amniová membrána (blána obalující placentu), která pomáhá epitelizaci a 

zabrání keratolýze (rozvolnění) a perforaci rohovky.  

Pokud uţ k perforaci rohovky došlo, provádí se akutní transplantace celé nebo části 

rohovky. [12,18] 

7.2. Význam měření osmolarity při práci optometristy 

Měření osmolarity slz, které je spolehlivým testem slzné  funkce  a  závaţnosti  

onemocnění, protoţe většina stavů suchého oka vykazuje hyperosmolaritu. Která nám ukazuje 

moţné narušení celistvosti slz, které nám ochraňují oko od vnějšího znečištění. Pokud se u 

pacienta při vyšetření projeví zvýšená osmolarita, můţe to být indikátor nedostatku 

fungování, onemocnění přídavných očních orgánů nebo rohovky. 

Pokud se zjistí přítomnost zvýšené osmolarity pomocí vyšetření na štěrbinové lampě a 

fluoresceinu, můţe optometrista zvolit určit další vhodný postup k zjištění příznaku nebo 

samotné příčiny problému pacienta. 

Zjistit porušení funkce slz či jiného váţného problému oka pomůţe vyšetření 

osmolarity u pacienta, který přišel s podezřením cizího tělesa v oku či podráţdění očí. I 

takové mytí hlavy můţe člověku způsobit potíţe, kdyţ i trošička pěny můţe poškodit povrch 

slzného filmu a způsobit popálení rohovky od chemických látek v šampónech 

Je to velmi rychlá a levná metoda ke zjištění problému, kdyţ stačí pouţít pouze 

štěrbinovou lampu s barvivem a přitom časově nenáročná. Na rozdíl od metod, které nejsou 

tak pohodlné pro pacienta, například Schirmenův test.  
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8. Experimentální práce  

V experimentální části práce se zabývám metodami, u kterých je aplikováno barvivo, 

tzv. Fluorescein. Jímţ jde viditelně pozorovat jak poškozené buňky epitelu rohovky, tak místa 

kde se špatně či vůbec vyskytuje slzný film. Jehoţ nedostatek můţe mít spojitost s výskytem 

různých onemocnění nebo syndromů. 

8.1. Cíle práce  

 Cílem práce bylo zhodnotit výsledky metod při vyšetření slzného filmu za pouţití 

fluoresceinového barviva. Jestli lze předpovědět vyskytnutí suchého oka u pacienta s více 

metodami. 

Zda lze posoudit, jestli pravděpodobnému výskyt syndrom suchého oka má spojitost s vyšší 

osmolaritou slzného filmu. 

  

8.2. Metodika práce  

Pro porovnání metod vyšetření slzného filmu jsem zvolila tři metody, při nichţ je 

pouţit fluorescein.  

8.2.1. Break-up Time 

 Jako první metodu jsem pouţila fluoresceinový BUT,jehoţ popis lze nalézt výše. 

Aplikovala jsem na bulbární spojivku dostatečné mnoţství barviva, aby se pořádně rozprostřel 

po celém oku. A po pár mrknutích jsem pobídla probanda, aby pořádně mrknul a vydrţel bez 

mrknutí. A počítala za kolik sekund se slzný film začne trhat neboli kdy se začnou vyskytovat 

černá místa probarvení slzného filmu. Pravé a levé oko jsem měřila zvlášť. 

8.2.2. Fluoresceinový „kroužek“ 

 Fluoresceinový krouţek je metoda, kdy se na bulbární spojivku kápne malé mnoţství 

barviva. A vytvoří se krouţek, který se podle toho jaká je osmolarita slzného filmu roztáhne. 

Pokud krouţek zůstane krouţkem je osmolarita slz v mezích fyziologické hodnoty, která je 

cca 310mOsmol/l. Pokud se ale krouţek rozprostírá různě do stran, tak to znamená, ţe slzný 

film má zvýšenou osmolarita, tedy hyperosmolaritu, a hodnoty slz jsou vyšší něţ 

310mOsmol/l. A je podezření na moţnost výskytu suchého oka, které se hodnotí nad 

316mOsmol/l..   Při této metodě je důleţité, aby pacient nemrknul. A nerozetřel barvivo po 

bulbární spojivce a mohla se tedy pozorovat pravidelnost krouţku. Opět jsem kaţdé oko 

hodnotila zvlášť.  
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8.2.3. „Rozetření“ fluoresceinu po margu víčka 

 Tato metoda měří za jak dlouho, tedy za kolik mrknutí se „rozetře“ fluorescein na 

aplikovaný v minimálním mnoţství na bulbární spojivku po margu (okraji) od zevního koutku 

aţ po punctum (slzného bodu). Pokud je počet mrknutí do 10-ti není ţádný problém. Ale je-li 

počet víc jak 10, tak uţ se jedná o zvýšenou osmolaritu a je větší pravděpodobnost výskytu 

suchého oka. Tato metoda se měřila na téţ štěrbinové lampě jako fluores. BUT za pouţití 

kobaltového světla se ţlutým filtrem. 

8.3. Osmolarita slzného filmu 

Efektivní metodu hodnocení kvality slz představuje měření jejich osmolarity. 

Osmolarita představuje mnoţství všech osmoticky aktivních látek (látek neprocházejících 

membránou, a to bez ohledu na jejich velikost nebo elektrický náboj) v 1 l roztoku. Jednotkou 

je mOsm/l. [18,24] 

Princip osmózy u slzného filmu a rohovky je stejný jako všude jinde v těle. To 

znamená, ţe buňka v hypertonickém prostředí (tzn. hustém, koncentrovaném) ztrácí vodu a 

tím se dehydratuje. A naopak, v hypotonickém prostředí dochází k buněčnému edému. 

Prostředí, ve kterém k proudění vody nedochází, se nazývá isotonické. [24] 

Hyperosmolarita je hlavní ukazatel celistvosti slz. Jestliţe je narušeno mnoţství nebo 

kvalita vylučovaných slz, zvyšuje se celková osmolarita slzného filmu. Bazická rovnováha slz 

se posunuje ke slanějšímu roztoku, coţ vede k poškození povrchu oka aktivací zánětlivé 

kaskády epitelových buněk a uvolňováním zánětlivých mediátorů. Důsledkem je apoptóza 

povrchových epitelových buněk a pohárkových buněk spojivky, ucpávání a atrofie 

meibomských ţláz. [24] 

8.4. Výsledky práce 

 Výsledkem práce bylo porovnání hodnot ze třech metod měření slzného filmu, jenţ u 

dvou lze podle výsledku zhodnotit moţnost výskytu zvýšené osmolarity slz bez pouţití 

přístroje. A u jedné, která nám zhodnotí stabilitu, tedy kvalitu slz. Měření bylo prováděno u 

20 probandů, kde se na levém a pravém oku provedly všechny tři metody. 
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Tabulka 8.3.: Počet probandů vzhledem na pohlaví a věk 

Věková 

kategorie 

Počet 

probandů 

Počet 

muţů 

Počet 

ţen 

<20 1 1 0 

20-30 12 6 6 

31-40 5 3 2 

>40 2 0 2 

  

V tabulce 8.3. lze vidět v jaké věkové kategorii bylo nejvíce zastoupeno probandů při 

vyšetření a zda to byl muţ či ţena. Tedy, ţe nejvíce zastoupeno bylo u probandů ve věku 

v rozmezí 20-30 let, kde zároveň byl i největší počet jak muţů, tak i ţen. A v grafu č.1 a č.2  

je zobrazeno grafické znázornění těchto hodnot v tabulce. 

 

Graf. č.1 Počet muţů a ţen vzhledem k věku 
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Graf č.2. Počet probandů vzhledem k věku. 

Proto, abychom mohli posoudit, zda je změřená hodnota projevem stále ještě fyziologického 

stavu či patologického je nutné znát hodnoty, které nám pomohou vyhodnotit stav oka. Tyto 

hodnoty lze najít v tabulce 8.3.1. A podle kterých jsem hodnotila zda výsledek měření je uţ 

patologický stav nebo není. 

Tabulka 8.3.1. Hodnoty přelomu fyziolo. a patolog. stavu. 

Metoda Hodnota Výsledek 

BUT [s] 

> 15 fyziologická hodnota BUT 

< 15 patologická hodnota BUT 

Fluoresceinový 

krouţek [-] 

Pravidelný není hyperosmolarita slz 

Nepravidelný je hyperosmolarita slz 

Počet mrknutí 

[-] 

> 10 patologická hodnota 

< 10 fyziologická hodnota 

 

V následující tabulce, která je rozdělena po deseti probandech pro lepší přehled, jsou u 

kaţdého z nich, zaneseny průměrné hodnoty pravého (P) a levého (L) oka u metod BUT a 
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Rozetření fluore. po margu, u kde na P a L oku se hodnoty lišily maximálně o 2 jednotky. A 

zda byl fluoresceinový krouţek pravidelný či nikoliv.  

Tabulka 8.3.2.1: Hodnoty všech měřících metod u kaţdého probanda. 

Proband Průměr počtu sekund u P a L oko 
Průměr počtu 

mrknutí P a L oka 

Pravidelnost fluoresceinového 

krouţku 

1 13 5 P 

2 11 4 N 

3 15 6 P 

4 18 4 P 

5 14 8 N 

6 20 2 P 

7 18 3 P 

8 13 13 N 

9 14 11 N 

10 11 10 N 

 

Tabulka 8.3.2.2: Hodnoty všech měřících metod u kaţdého probanda. 

Proband Průměr počtu sekund u P a L oko 
Průměr počtu 

mrknutí P a L oka 

Pravidelnost fluoresceinového 

krouţku 

11 18 8 P 

12 17 7 N 

13 12 10 N 

14 20 4 P 

15 12 3 P 

16 21 4 P 

17 15 5 P 

18 15 10 N 

19 16 11 N 

20 16 6 P 
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Pro lepší znázornění je tabulka zanesena do grafu č.3,ve kterém lze vidět všechny metody 

pospolu u kaţdého probanda. U pravidelnosti fluoresce. krouţku bylo nutné zavést hodnoty 1 

a 2, kdy 1 značí pravidelný krouţek a 2 nepravidelný.  

 

Graf č. 3.: Znázornění jednotlivých metod u kaţdého probanda zvlášť. 

Provedla jsem porovnání všech naměřených hodnot s tabulkou 8.3.1. zapsaných 

hodnot překlenutí fyziologického a patologického stavu a vynesla do grafu č. 4. Kde je vidět 

počet mezi jednotlivými metodami kdy naměřené hodnoty dosahovaly buď fyziologického 

stavu, nebo zda uţ to byly známky patologického stavu.  
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Graf č. 4: Porovnání fyziologických a patologických hodnot u naměřených probandů. 
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9. Diskuze 

 Z měření vyplývá, ţe nestačí vyšetřit kvalitu slzného filmu pouze pomocí 

Fluoresceinového Brek-up Timu, který nám ukáţe slzný film v pořádku. Ale pokud si 

vyšetříme, zda se na oku neprojeví i zvýšená osmolarita slz, můţeme v klidu říct, ţe se 

nechová pouze oko asymptomaticky vůči subjektivním potíţím probanda, které by normálně 

prokázaly přítomnost suchého oka.   

 

Výsledky ohledně dotazování se probandů ohledně nejčastějších potíţí bylo pálení očí . 

 U mladších ročníků byla zase častý pocit cizího tělíska při práci na počítači. 

 U starších lidí se některé projevy projevovaly společně s jejich onemocnění. 

 U některých mladších probantů měli velice špatný výsledky, i kdyţ ţily zdravě. a 

pravidelně chodily ven a nepracovali dlouho u počítače. 

 

 A záleţí nejen na věku a pohlaví ale i na dalších faktorech, které mohou ovlivnit 

výsledky. Například zda proband neuţívá léky, nemá celkové onemocnění, nebo zda se 

vyskytuje v klimatizovaném prostředí nebo dlouze kouká do počítače. I nedostatečně kvalitní 

spánek můţe způsobit, ţe máte červené oči a pálí. Jak si lze ověřit v dotazníku [19], ve kterém 

si lidé mohou zjistit, zda trpí suchým okem a dotázat se na moţnost terapie. 
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10. Závěr 

 V bakalářské práci jsem popsala část anatomie oka, týkající se pouze těch, které mají 

úzkou spolupráci se slzným filmem. Který nám silně interaguje se syndromem suchého oka. 

Dalších kapitolách bylo shrnuto jakou funkci má kaţdá vrstva slzného filmu. A jak lze slzný 

film vyšetřit jak kvantitativně tak kvalitativně. A v samotné kapitole o suchém oku bylo 

vysvětleno, co můţe způsobit tento syndrom, je-li nějaká ze sloţek slzného filmu dysfunkční. 

 Byla zde moţnost dozvědět se, jakými způsoby lze syndrom suchého oka léčit a 

zmírnit tak jeho důsledky v diskomfortu pacienta.  

 A v poslední části práce byla provedena experimentální část práce, ve které byly 

porovnány tři metody měření slzného filmu s pomocí barvení fluoresceinu. Kde bylo moţno 

ukázat důleţitost vyšetření osmolarity slz. Osmolarita slz napomáhá určení, zda oko je 

zatíţeno suchým okem nebo ne. A pak lze zvolit správnou terapii suchého oka, aby nedošlo k 

větším poškozením oka, případně zhoršení kvality vidění.
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Seznam zkratek 

Zkratka Význam 

D Dioptrie 

m. 

sup. 

Lig. 

aa. 

a. 

v. 

n. 

nn. 

med 

lat. 

μm 

mm 

aj. 

SS 

musculus 

superior 

ligament 

arteriae 

arteria 

vena 

nervus 

nervi 

medialis 

lateralis 

mikrometr 

milimetr 

a jiné 

Sjögrenův syndrom 



 

 

 


