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ÚVOD
Proměny životního prostředí a změny v ži-

votosprávě, které přináší život v průmyslově 

vyspělých zemích, ovlivňují zdravotní stav lid-

ského organismu komplexním způsobem. Ne-

příznivých vlivů nejsou ušetřeny ani oči. Vzrůstá 

počet pacientů, kteří si stěžují na nepříjemné 

pocity související s očima, především pálení. 

Tyto stavy se souhrnně označují jako syndrom 

suchého oka; v současné době jde o nejčastější 

oční onemocnění.

Příznaky tohoto syndromu jsou způsobeny 

poruchou slzného fi lmu. Projevuje se obvykle 

pocity pálení, řezání, svědění, pocitem tlaku či 

cizího tělíska v očích, únavou a zarudnutím očí, 

obtížemi při mrkání, světloplachostí. V suchém 

nebo větrném prostředí se objevuje nadměrná 

tvorba méně kvalitních slz. Jde o tvorbu ne-

kvalitního slzného fi lmu, kvalita je nahrazována 

nadměrnou produkcí. Typické je pro syndrom 

suchého oka zhoršování obtíží během dne a při 

pobytu v zakouřeném a prašném prostředí. 

Na vzniku syndromu suchého oka má velký podíl 

stále „civilizovanější“ životní prostředí: znečištěné 

ovzduší, především smog a výfukové zplodiny, 

působení klimatizace, suchý vzduch při centrál-

ním vytápění, nedostatečný pobyt ve zdravém 

přírodním prostředí. K těmto vlivům se přidávají 

zvýšené nároky kladené na zrak, například dlou-

hodobé řízení vozu, dlouhodobá práce na počí-

tači s nutností vysokého soustředění zraku. Tyto 

faktory vedou ke snížení stability slzné vrstvy 

a změně jejích vlastností. Primárním problémem 

není množství slz, ale změny v jejich složení s ná-

slednou poruchou slzného fi lmu, pokrývajícího 

a chránícího povrch oka. Neporušený slzný fi lm 

má za úkol zvlhčování očního povrchu, obranu 

před vnikem infekce a před poškozením. Hraje 

roli i v ostrosti vidění. Slzný fi lm se skládá ze tří 

základních vrstev. Svrchní vrstva obsahuje lipidy. 

Jejím hlavním úkolem je zabránit nadměrnému 

odpařování slz z povrchu oka. Střední, vodnatá 

vrstva zajišťuje zvlhčování a výživu rohovky. Tře-

tí, vnitřní, tzv. mukózní vrstva umožňuje kontakt 

mezi povrchem oka a ostatními složkami slzné-

ho fi lmu.Většina osob postižených syndromem 

suchého oka má porušenu vnější, lipidovou vrst-

vu, jejímž úkolem je ochrana spodních vrstev. 

Dojde-li k narušení lipidové vrstvy, vodní vrstva 

fi lmu se odpařuje. Slzný fi lm se pak vyznačuje 

nestabilitou, změnou osmolarity a vznikají cha-

rakteristické příznaky syndromu suchého oka.1 

Léčba tohoto syndromu prošla určitým vývojem. 

Přípravky s obsahem olejů zhoršovaly vidění, pří-

pravky na vodné bázi měly nevýhodu rychlého 

vysychání. Novou koncepci v péči o osoby posti-

žené syndromem suchého oka představuje apli-

kace fosfolipidů, které doplňují svrchní lipidovou 

vrstvu slzného fi lmu, a tím chrání i integritu dal-

ších vrstev. Fosfolipidy ve formě liposomů jsou 

obsaženy v přípravku Tears Again (Optima Phar-

mazeutische GmBH).

CHARAKTERISTIKA
Přípravek Tears Again je oční sprej obnovující 

slzný fi lm. Obsahuje fosfolipidy ve formě kulovi-

tých částic, tzv. liposomů. Liposomové částice 

se aplikují sprejem na zavřené oko a dostáva-

jí se k lipidům na okraji víček. Po otevření oka 

se liposomové částice rozvinou, fosfolipidy se 

spojí s původní lipidovou vrstvou, doplňují její 

poškozený povrch a nepříjemné pocity ustupu-

jí. Mechanismus působení přípravku je založen 

na zjištění, že u většiny (přibližně 80 %) paci-

entů se syndromem suchého oka je porušena 

integrita svrchní, lipidové vrstvy slzného fi lmu 

s následnými poruchami v hlubších vrstvách, 

především ve vodné vrstvě, která se odpařuje 

a na povrchu oka vznikají suchá místa. Neporu-

šená lipidová vrstva, resp. vrstva s obnovenou in-

tegritou (zcelená aplikací fosfolipidů obsažených 

v přípravku) snižuje odpařování vody z povrchu 

oka až o 95 %. Přípravek účinkuje bezprostředně 

po aplikaci. Jedno balení spreje vystačí na při-

bližně 100 ošetření. Díky sprejové, bezkontaktní 

aplikaci může jedno balení užívat více osob.

KLINICKÉ STUDIE
Účinnost aplikace fosfolipidů obsažených 

v přípravku Tears  Again u syndromu suchého 

oka byla ověřena v několika studiích. Například 

ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované 

studii, publikované v roce 2004,2 do které bylo 

zařazeno 382 pacientů postižených syndro-

mem suchého oka, byl přípravek Tears Again 

aplikován po dobu 6 měsíců. Po 4 týdnech apli-

kace a na konci studie byla provedena řada vy-

šetření, jež umožnila objektivně  hodnotit stav – 

např. Schirmerův test sekrece slz, break-up test 

(BUT), hodnotící integritu vrchní lipidové vrstvy 

slzného fi lmu, a další typy testů. Výsledky stu-

die ukázaly, že přípravek Tears Again byl účinný, 

parametry syndromu suchého oka se po jeho 

aplikaci upravily signifi kantně výrazněji než 

v kontrolní skupině. Aplikace přípravku také vý-

znamně potlačila zánětlivé změny na okrajích 

víček (o téměř 90 %). Subjektivní pocit zlepšení 

po podávání Tears Again udávalo 72 % pacien-

tů. Všichni zařazení pacienti uváděli, že aplikace 

přípravku je příjemnější než aplikace běžných 

očních kapek. Autoři studie konstatují, že vzhle-

dem  k zásadní roli, kterou hraje integrita lipi-

dové vrstvy u většiny pacientů se syndromem 

suchého oka, by aplikaci přípravku s fosfolipidy 

měla být dána přednost před jinými typy pří-

pravků. Tento předpoklad potvrzuje jiná studie, 

která byla publikována v roce 2006.3 V této ran-

domizované, kontrolované, překřížené multi-

centrické studii, do níž byli zařazeni pacienti se 

syndromem suchého oka s porušenou lipido-

vou vrstvou slzného fi lmu, byla porovnávána 

účinnost přípravku Tears Again a očního gelu 

s obsahem triglyceridů. Opět byly sledovány 

objektivní parametry (např. BUT, Schirmerův 

test) i subjektivní parametry onemocnění, na-

víc i zánětlivé změny na očních víčkách. Studie 

prokázala signifi kantně větší účinnost i lepší 

toleranci přípravku s fosfolipidy (Tears Again), 

který preferovalo téměř 75 % pacientů.

POUŽITÍ
Příznaky syndromu suchého oka (např. svě-

dění, pálení, řezavé  pocity v oku). Přípravek je 

vhodný pro ošetření obtíží, které se vyskytují 

při nošení kontaktních čoček, při zánětu okrajů 

očních  víček, pobytu v klimatizovaných pro-

storách, znečištěném  prostředí apod.

KONTRAINDIKACE, NEŽÁDOUCÍ 
ÚČINKY

Kontraindikací podání přípravku je přecitlivě-

lost na některou z jeho složek. Přípravek je dob-

ře snášen, nemá vedlejší účinky (použití spreje 

je vzhledem k aplikaci při zavřených očích pro 

většinu postižených osob příjemnější než apli-

kace běžných očních kapek).

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ
Přípravek je k dispozici ve formě očního spre-

je (10 ml). Doporučené dávkování je 1–2 vstřiky 

na povrch postiženého oka při zavřených víč-

kách. Poté oko otevřít.
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Poznámka: Statut přípravku: zdravotnický 

prostředek, není vázán na lékařský předpis. 

Úhrada z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění: není hrazen. Profi l přípravku zpraco-

ván kolektivem autorů vedeným MUDr. Pavlem 

Kostiukem, CSc., s použitím odborné literatury.

Profi l přípravku
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