
Zánět předního oka a Bechtěrevova choroba – informace pro 
pacienty

Převzato z webové stránky britské Národní asociace pro ankylozující spondylitidu (NASS) – 
http://www.nass.co.uk/

Pro britskou „Národní asociaci pro ankylozující spondylitidu (NASS)“ vypracovali autoři:  
Lavnish Joshi MRCOphth, prof. Simon Taylor MA PhD FRCOphth a prof. Sue Lightman  
PhD FRCOphth, přední britští oční specialisté.

Co je to uveitida?
Uveitida je obecný název pro zánětlivé onemocnění duhovky, řasnatého tělíska, cévnatky a 
sítnice. Termíny anterior uveitis (přední uveitida), iritis (zánět duhovky) a iridocyclitis (zánět 
duhovky a ciliárního tělesa, případně dalších částí oka) znamenají v zásadě totéž, zánět přední 
části oka mezi přední oční komorou a oční čočkou. Iritis je starší, ale dosud často používaný 
termín pro přední uveitidu, může se specificky týkat duhovky, což je barevná část oka. 
Iridocyclitis se vztahuje k zánětu duhovky včetně ciliárního tělesa, což je kruhový sval za 
duhovkou.

Anatomie oka – viz obrázek
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Jaké jsou příznaky uveitidy?
Obvyklým příznakem je akutní přední uveitidy je bolest v oku a světloplachost (fotofobie). 
Oko je obvykle zarudlé, vidění může být rozmazané, ale obvykle není závažněji ovlivněno.

Jak často se uveitida vyskytuje u pacientů s Bechtěrevovou chorobou?
Asi u 30 – 40 % pacientů s Bechtěrevovou chorobou se uveitida skutečně objeví. Obvykle 
vznikne náhle a má tendenci se opakovat. Opakované ataky zánětu předního oka se mohou 
projevovat v období řady let, buď na tom samém oku, častěji střídavě na obou, vzácně v obou 
očích současně.
Každá ataka trvá několik týdnů a její trvání by nemělo přesáhnout 3 měsíce. Intenzita zánětu 
může kolísat  od mírné formy až po velmi těžkou,  každý zánět  se může projevovat  zcela 
odlišně, dokonce i u stejného člověka.

Co je třeba udělat, když u sebe zjistíte příznaky uveitidy?
Pokud se domníváte, že by se u vás mohlo jednat o uveitidu, je třeba co nejrychleji navštívit  
očního lékaře, nejpozději do 24 hodin, aby byla diagnóza potvrzena a zahájena léčba. Včasné 
zahájení léčby totiž významně snižuje riziko možného poškození oka, které může negativně 
ovlivnit vidění. Neléčený zánět totiž poškozuje oční čočku, protože ta vlivem zánětu srůstá s 
duhovkou. Zánět může také vyvolat šedý zákal (tzv. kataraktu – zakalení oční čočky, které 
vede ke zhoršení vidění) a zvýšení nitroočního tlaku, které může vést i ke glaukomu, neboli 
zelenému zákalu. V případě glaukomu zvýšený nitrooční tlak poškozuje oční nerv a pokud 
glaukom není řádně léčen, může to vést až ke ztrátě zraku.
Někteří  pacienti,  kteří  již opakovaně prodělali  záněty předního oka a znají  tudíž příznaky 
zánětu,  se  někdy  snaží  zánět  léčit  sami,  aniž  by  navštívili  očního  lékaře.  Zde  je  třeba 
zdůraznit, že je třeba  vždy co nejrychleji vyhledat očního lékaře, protože samoléčba může 
vést  k závažným komplikacím (například ke zvýšení  nitroočního tlaku),  tudíž  je  návštěva 
očního lékaře naprosto nezbytná.

Jak se určuje diagnóza uveitidy a a jak se onemocnění léčí
Diagnózu může stanovit pouze oční specialista, obvykle vás k němu pošle praktický lékař 
jako urgentní případ a to buď na městskou polikliniku, nebo na oční oddělení nemocnice.
Léčba obvykle spočívá v kombinaci očních kapek. Oční kapky, které obsahující steroidy, jako 
jsou například Dexamethasone (jako třeba Maxidex) nebo Prednisolone (viz např. Pred Forte), 
působí  protizánětlivě.  Dále  se  aplikují  kapky,  které  roztahují  oční  zornici,  tudíž  stahují 
duhovku a tím snižují riziko srůstu duhovky s oční čočkou, případně rozruší ty srůsty, které se 
již stačily utvořit.
U některých pacientů způsobuje zánět vzrůst nitroočního tlaku, proto musí být někdy ještě 
používány kapky na snižování nitroočního tlaku až do odeznění zánětu. Zvýšení nitroočního 
tlaku mohou také způsobovat kapky obsahující steroidy, což potom vyžaduje rovněž stejnou 
léčbu, jako byla zmíněna výše.
Je velmi důležité si uvědomit, že kapky obsahující steroidy zánět neléčí, pouze ho utlumí do 
té doby, než se organizmus, resp. jeho imunitní systém, s atakou nemoci vypořádá. Taktéž 
steroidy v době zánětu snižují  riziko poškození  oka.  Proto je  velmi důležité  dobrat celou 
naordinovanou  léčbu  až  do  konce,  přestože  se  vám  může  zdát,  že  se  oko  již  jeví  jako 
normální. Pokud byste totiž léčbu ukončili předčasně, zánět může opět vzplanout.
U velmi silných zánětů mohou být steroidy aplikovány i injekčně do oblasti kolem oka. U 
malého počtu pacientů je nezbytná celková krátkodobá léčba steroidy ve formě tablet nebo 
podkožních injekcí, a to zvláště tehdy, když zánět není soustředěn jen do přední části oka, 
protože kapky se steroidy pak nejsou schopny proniknout dále dovnitř oka.

Strana 2 z 4



Mohu si nějak pomoci sám?
 Vůbec nejdůležitější je co nejrychleji navštívit očního specialistu (nejpozději do 

24 hodin), aby byla stanovena správná diagnóza a okamžitě zahájena léčba.
 Dodržovat pokyny lékaře a přesně podle nich aplikovat léky.
 Přesně chodit na opakované kontroly u lékaře.
 Pokud se symptomy zánětu vrátí, navštivte okamžitě očního lékaře, rovněž tak, pokud 

zjistíte zhoršené vidění, nebo se objeví další příznaky jako např. bolest nebo zrudnutí 
oka.

 Pokud vás dráždí světlo, pak používejte tmavé brýle.
 Protizánětlivé léky proti bolestem jsou užitečné, třeba aspirin nebo ibuprofen (Brufen), 

ale vždy si pozorně přečtěte návod na použití, než začnete lék užívat. 

Proč pacienti s Bechtěrevovou chorobou trpí očními záněty?
Geny obsahují genetický kód, který určuje, jak bude organizmus vyrábět bílkoviny, tkáně a 
orgány. Geny také řídí tvorbu a funkci imunitního systému a určují, jak se bude organizmus 
chovat v případě útoku zvenčí, když je napaden bakteriemi nebo viry. Bechtěrevova choroba 
je úzce svázána s genem zvaným HLA B27, taktéž i uveitida (zánět předního oka). Ovšem to 
není  jediný  gen,  kterého  se  to  týká,  protože  pouze  u  5-7  % lidí  s  genem HLA B27  se 
Bechtěrevova choroba skutečně rozvine.
Pravděpodobně existuje více genů, které na sebe vzájemně působí a spolu s vlivem vnějšího 
prostředí pak vznikají záněty kloubů a oka. Další práce na poli výzkumu zmíněných genů nám 
jistě pomohou lépe porozumět povaze choroby a pak ji účinněji léčit.

Je běžné, že se uveitida vyskytuje pouze v jednom oku? Proč mám tedy postiženy obě 
oči?
Asi 40 % pacientů s Bechtěrevovou chorobou prodělá nejméně jednou akutní zánět předního 
oka, riziko je vyšší u těch pacientů,, kteří mají významněji postiženou krční páteř. Asi u 25 % 
tak to postižených pacientů se záněty opakují, obvykle střídavě u obou očí. Pouze u malého 
procenta pacientů mohou záněty způsobit skutečně závažný oční problém.

Jsou ataky uveitidy pouze krátkodobé?
Pokud ataka zánětu předního oka trvá déle než 3 měsíce, již není považována za akutní, ale za 
chronickou.  U  většiny  takto  postižených  se  pak  jedná  o  dlouhodobou  léčbu  chronické 
uveitidy, která vyžaduje použití kapek, případně tablet obsahujících steroidy, nebo léčbu za 
použití přípravků na snížení imunity (biologická léčba), aby byla na dlouhou dobu bezpečně 
potlačena funkce imunitního systému.

Jaké jsou možné komplikace uveitidy?
Jednou z  nejběžnějších  příčin  zhoršení  vidění  je  šedý zákal  (katarakta),  kdy se  postupně 
zakaluje  oční  čočka.  K  tomu  může  dojít  v  důsledku  nedostatečně  léčeného  zánětu, 
opakovaných zánětů a při použití jakékoliv formy léčby steroidními přípravky. Ovšem riziko 
vzniku  šedého  zákalu  v  důsledku  používání  očních  kapek  s  obsahem  steroidů  je  malé, 
zejména kdy se srovná s jejich velmi příznivým účinkem při zvládání zánětu.
Šedý zákal, který často způsobuje zhoršení vidění, může být odstraněn relativně jednoduchou 
operací. kdy se zakalená čočka nahradí průzračnou plastovou.. My ovšem doporučujeme řešit 
šedý zákal operací až tehdy, když už oční čočka jen málo propouští světlo, nebo pokud horší 
vidění překáží při práci, jelikož každá operace přece jen přináší sice malé, ale určité riziko 
možných komplikací.
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Zvýšený  nitrooční  tlak  může  postupně  vést  k  zelenému  zákalu  (glaukom)  a  ke  zhoršení 
vidění. Glaukom je taková oční choroba, kdy zvýšený nitrooční tlak vede k poškození očního 
nervu a následně pak ke zhoršování zraku. Zrakový nerv přenáší  optické vjemy z očí  do 
mozku a jeho poškození zmíněný přenos narušuje. Oftalmologové proto pravidelně sledují 
úroveň nitroočního tlaku, zda zůstává v přijatelných mezích, rovněž kontrolují, nejsou-li na 
nervu v zadní části oka patrné nějaké známky jeho poškození. Také u vás může oftalmolog 
provést perimetrický test,  aby zjistil schopnost vidění v různých oblastech zorného pole a 
stupeň poškození  zrakového nervu vysokým nitroočním tlakem. U pacientů,  u  kterých se 
nepodaří  očními  kapkami  nitrooční  tlak  patřičně  upravit,  musí  být  proveden  ke  snížení 
nitroočního tlaku operační zásah.
U kteréhokoliv pacient s uveitidou může dojít i k „otoku“ sítnice v zadní části oka, nazývá se 
to  odborně „macular oedema“. Macula (slepá skvrna) leží uprostřed sítnice a je nezbytná pro 
ostrost  vidění.  Sítnice  slouží  podobně  jako  film  ve  fotoaparátu  a  otok  sítnice  deformuje 
viděný  obraz.  V  současnosti  mohou  oftalmologové  otok  sítnice  snadno  a  bezbolestně 
diagnostikovat speciálním zařízením zvaným OTC, neboli „optická koherentní tomografie“ 
Zobrazení  z  OTC lze  přirovnat  k  vyřezávání  a  zobrazování  jednotlivých  tenkých  řezů  z 
bochníku chleba, řez je silnější v těch oblastech, kde  je kapalina.
Někdy se otok sítnice léčí očními kapkami, podobně jako uveitida, ale většinou vyžaduje i 
doplňující léčbu steroidy v injekcích nebo tabletách.

Léčba přípravky na bázi anti-TNF (biologická léčba) uveitidu zlepšuje nebo zhoršuje?
Někteří pacienti jsou léčení přípravky na bázi anti-TNF, tedy biologickou léčbou. Všechny 
dosud provedené klinické průzkumy prokazují, že zmíněná léčba vede ke snížení četnosti atak 
uveitidy  u  pacientů  náchylných  k  opakovaným  zánětům  a  snižuje  možnost  propuknutí 
uveitidy  u těch pacientů,  kteří  ji  ještě  nikdy neměli.  Ochranný efekt  trvá pouze po dobu 
aplikace biologické léčby, zatím není žádný důkaz pro to, že by příznivý efekt biologické 
léčby na uveitidu přetrvával i po jejím ukončení.
Všechny  tři  typy  přípravků  pro  biologickou  léčku  působí  pozitivně,  ovšem  působení 
infliximab (Remicade) a adalimumab (Humira) na uveitidu se jeví jako účinnější. Etanercept 
(Enbrel)  je  tedy na  uveitidu  méně  účinný,  než  dva  výše  zmíněné přípravky,  u  některých 
pacientů dokonce uveitida propukla i v průběhu jeho aplikace.

Z anglického originálu přeložil:  Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz), září 2011
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