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The article is stressing the fact that, apart from systemic symptoms, the long-

time drug abuse can also result in pathologic changes to eye structures. The 

most frequently used groups of “non-legal drugs” are presented together with 

the related changes in the structures and physiologic functions of the eye. The 

changed visual sensations – hallucinations – after the drug application are 

closely related to the toxic effect on the CNS. Continuous drug abuse can pos-

sibly lead to congenital changes of the eye. After regular i. v. application of the 

drug obtained by dilution of tablets body-foreign substances enter the blood cir-

culation and are typically stored in retina, mainly in the posterior pole of the eye. 

They cause retinopathy manifested as serious damage to vision on both eyes.

Key words: psychoactive substances – the eye – effects of drugs on the 

structures and functions of the eye.
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V článku sa zdôrazňuje skutočnosť, že dlhotrvajúce užívanie drog sa môže preja-

viť popri celkových príznakoch aj patologickými zmenami v štruktúrach oka. Sú 

uvedené skupiny najčastejšie užívaných „nelegálnych drog“ a s tým súvisiace 

zmeny štruktúr oka a jeho fyziologických funkcií. Zmenené zrakové vnemy – halu-

cinácie – po užití drog súvisia s toxickým vplyvom na CNS. Trvalé zneužívanie 

drog môže súvisieť so vznikom vrodených zmien očí. Po pravidelnej i. v. aplikácii 

drogy získanej rozpustením tabletiek sa do krvného obehu dostávajú cudzoro-

dé látky, ktoré sa typicky ukladajú v sietnici, najmä v oblasti zadného pólu oka. 

Zapríčinia retinopatiu, spojenej až s vážnym postihnutím zraku na oboch očiach.

Klíčová slova: psychoaktívne látky – oko – pôsobenie drog na tkanivové 

štruktúry a funkcie oka.
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1. Úvod
V praktickom živote človeka sú niekedy situ-
ácie, kedy sa uchyľuje k používaniu rôznych 
látok vyvolávajúcich príjemné vnemy (často 
len zrakové) a pocity, veselosť, uvoľnenosť 
a pod. Chce tak zvládnuť nepríjemné, obti-
ažne životné situácie. Sú to látky (tzv. dro-
gy), ktoré pôsobia na centrálny nervový sys-
tém a  tým aj na psychiku človeka. Drogou 
pritom môžu byť nielen látky predávané na 
„čiernom“ trhu, ale aj bežne dostupné látky, 
resp. aj niektoré lieky. Na centrálny nervový 
systém môže droga pôsobiť buď tlmivo, ale-
bo povzbudivo (dráždivo), až halucinogénne 
(psychedeliká). Pritom sú pre človeka zdanli-
vo priaznivé účinky vlastne následkom toxic-
kého pôsobenia danej látky na bunky centrál-
neho nervového systému. Sú súčasne popu-
dom, resp. motiváciou pre ich ďalšie užívanie, 
čo vedie k návyku, resp. závislosti na nich.

2. Pôsobenie toxických látok 
a drog
Všeobecne sa pri problematike drog a dro-
govej závislosti sústreďujeme na pôsobenie 
toxických látok a drog na organizmus ako 
celok. Funkčné resp. aj neskoršie morfolo-
gické zmeny na tkanivových štruktúrach 
očí a na pomocných orgánoch oka sú menej 
nápadné, a preto aj málo registrované a zná-
me. Rozvoj zmien v očiach súvisí predovšet-
kým s podkožnou, ale najmä vnútrožilnou 
injekciou drogy (drog). Aplikácia z konta-
minovaných drog a injekčných striekačiek 
resp. aj ihiel môže viesť k rozvoju infekcie 
zapríčinenej baktériami, protozoami, huba-
mi, pliesňami aj vírusmi. Cievnym systémom 
sa infekčný agens dostáva do celého tela, čo 
vedie k vážnemu postihnutiu rôznych orgá-
nov v tele, vrátane aj očí.

Niektoré návykové látky (káva, alkohol a ta-
bak) sú používané oddávna a spoločnosť ich 
ako „legálne“ drogy toleruje. Sú však vstupnou 
bránou k užívaniu ďalších, už „nelegálnych“, 
mäkkých či tvrdých drog. Pritom napr. niko-

tín obsiahnutý v tabakových výrobkoch popri 
známom rakovinotvornom vplyve pôsobí pria-
mo na nervový systém. Môže dočasne zlepšiť 
koncentráciu, povzbudiť pamäť a vyvolať pocit 
uvoľnenia. Zároveň však zvyšuje frekvenciu 
činnosti srdca a aj krvný tlak, čo môže mať 
negatívne následky na cievach sietnice v oku. 
U starších fajčiarov sa zistila aj tendencia 
ku rýchlejšiemu rozvoju degenerácie žltej 
škvrny sietnice s následným výrazným pokle-
som centrálnej ostrosti zraku. Preto fajčenie 
je jedným z rizikových faktorov tzv. vekom 
podmienenej degenerácie makuly. Nikotín 
spolu s etylalkoholom môže vážne poškodiť 
zrakový nerv, čo sa prejaví poklesom ostrosti 
zraku (tzv. „tabakovo-akoholová“ amblyopia).

V ďalšom sa sústredíme na prejavy užívania 
(resp. zneužívania) drog na orgán zraku. Na 
tkanivových štruktúrach očí, resp. pomoc-
ných orgánoch očí sa po krátkodobom (ev. 
jednorazovom) požití drog môžu prejaviť len 
zmeny fyziologických funkcií očí. V dôsledku 
farmakologického efektu drogy/drog na cen-
trálny nervový systém vznikajú halucinácie 
a iné zmeny v zrakovom vnímaní. Morfolo-
gické zmeny ešte nevznikajú. Dlhodobé poží-
vanie (niekedy aj rôznych druhov omamných 
a psychotropných látok súčasne) spravidla 
už zapríčiní aj morfologické zmeny v tkani-
vových štruktúrach oka.

Bezprostredným efektom, ktorý je už možno 
behom krátkeho času po užití drogy na oku/
očiach zistiť, sú zmeny pupilárneho reflexu. 
Podľa druhu pôsobenia drogy na vegetatívny 
nervový systém je to zúženie zrenice – mióza 
(po látkach pôsobiacich na parasympatický 
nervový systém), resp. jej rozšírenie – myd-
riáza (po látkach ovplyvňujúcich sympatický 
nervový systém). Po konzumácii drog (treba 
zdôrazniť, že aj po legálnych, napr. alkohole) 
sú nápadné subjektívne údaje o nezvyklých, 
ale príjemných pocitoch a zrakových vnemoch 
(farebnosť a jas okolitého sveta s možným 
spojením aj s deformáciou predmetov a pod.). 
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Ide o halucinácie, ktoré súvisia s prejavom 
akútneho pôsobenia (t. j. intoxikácie) na bun-
ky centrálneho nervového systému. Oči nie 
sú priamo zasiahnuté.

Z hľadiska lokálne zistiteľných zmien v oči-
ach po užití drog sa v literatúre uvádza zvý-
šené riziko priameho postihnutia pomocných 
orgánov oka/očí. Zvlášť nebezpečné sú však 
následky patologických zmien po pôsobení na 
dôležité tkanivové štruktúry samotného oka/
očí. U detí, ktoré boli vystavené pôsobeniu 
drog užívaných matkou počas embryogenézy 
(Block a spol., 1997), sa zistí napr. strabizmus 
a refrakčné chyby, ale aj atrofia zrakového 
nervu. Sachs a spol. (1993) poukazujú na 
rozvoj infiltrátov rohovky a keratitíd pri uží-
vaní „kraku“ u narkomanov. Obdobný nález 
uvádzajú po metamfetaminu (Poulsen a spol., 
1996). Popisuje sa aj akútna strata zraku po 
metamfetamine (Wijaya a spol., 1999). Z tohto 
hľadiska sú závažné najmä LSD, amfetami-
ny, ale aj marihuana, ktoré môžu vyvolať aj 
zmeny v chromozómoch, na ktoré poukazujú 
Michelson a Friedlaender (1996). Pritom ako 
najčastejšie vrodené anomálie uvádzajú atro-
fie zrakového nervu a bilaterálny rozvoj (vro-
denej) katarakty, môžu sa ale objaviť kolobó-
my dúhovky a katarakta aj skalenie rohovky 
a vaskularizácia vnútroočných štruktúr aj 
jednostranne. Na chromozómových defektoch 
sa rozvíjajúce vrodené malformácie orgánu 
zraku detí u matiek užívajúcich LSD počas 
gravidity poukazujú aj Apple a Bennett (1974).

Zmeny súvisiace s požívaním drog po prenik-
nutí do vnútroočných tkanivových štruktúr 
sa týkajú predovšetkým choroidey a sietnice 
v podobe granulomatózneho alebo až hniso-
vého zápalového procesu, zvyčajne s pridru-
ženou hnisovou exsudáciou aj v sklovci 
(endoftalmitída). Vo vnútroočných tkanivo-
vých štruktúrach sa infekčné procesy najčas-
tejšie rozvíjajú po vnútrožilových injekciách 
drogy. Etiologickým agensom endoftalmitídy 
môžu byť baktérie, resp. huby (infekcie Can-

dida albicans), pliesňe a i. mikroorganizmy 
(Gabriele a Hutchins, 1996; Le Thien a spol., 
1998, a ďalší). Pritom ide zásadne o následok 
nesterilnej manipulácie s injekčnými ihlami. 
Vnútrožilová aplikácia drog je navyše spo-
jená s hrozbou vzniku vážneho nebezpečia 
infekcie vírusmi: hepatitídy, CMV aj HIV 
s následným rozvojom AIDS. Z hľadiska oka 
ide najmä o chorioretinitídu, ktorá môže 
byť prvým príznakom ochorenia na AIDS 
(Nussenblatt a Palestine, 1989). Dlhotrvajúce 
pravidelné užívanie rôznych drog sa môže 
v štruktúrach oka prejaviť v podobe rozvoja 
katarakty, glaukómu, odlúčenia sietnice ale 
aj iných chorobných procesov sietnice, a cho-
roidey (Michelson a Friedlaender, 1996).

Z hľadiska vnútroočných štruktúr hrozí uží-
vanie drog veľmi vážnou poruchou, zvlášt-
nym postihnutím sietnice, tzv. retinopatiou 
(Rolfsky a spol., 1995). Najčastejšie vzniká po 
vnútrožilnej aplikácii drogy, získanej rozpus-
tením tabletiek (demerolu, methadonu, rita-
línu, kodeínu a iných). Tabletky, ktoré sú pri-
pravené na aplikáciu per os, totiž obsahujú aj 
výplňové látky (magnezium silikát – talcum, 
kukuričný škrob a iné). Chronickí užívatelia 
drog pripravujú dávky na injekcie zvyčajne 
rozpustením tabletiek vo vode, prevarením 
a filtrovaním (napr. cez vatu, cez filter ciga-
rety). Po opakovaných dávkach sa čiastočky 
cudzorodých látok (minerálov, škrobu a vlá-
kien) z filtrov dostávajú s krvným prúdom aj 
do cievnej pletene v tkanivových štruktúrach 
oka. Cudzorodé látky sa typicky ukladajú 
v malých cievach retiny a choroidey, najmä 
v oblasti zadného pólu, vrátane oblasti žltej 
škvrny sietnice. Následne sa objaví segmen-
tálne rozšírenie arteriol a tvorba venóznych 
kľučiek až tvorba ischemických vatovitých 
ložísk, prípadne aj novotvorba ciev. Vznikajú 
pritom vážne morfologické i funkčné zmeny 
sietnice. Výsledkom môže byť až bilaterálna 
strata zraku pre ireverzibilnú ischémiu žltej 
škvrny sietnice, t. j. v mieste najostrejšieho 
videnia (Michaelson a Friedlaender, 1996).

Přehledové články



472

3. Najčastejšie užívané drogy 
a ich pôsobení na oko
Zmeny na tkanivových štruktúrach oka sa 
počas dlhodobého, chronického užívania 
drog rozvíjajú postupne a v rôznej miere. 
V ďalšom sú v abecednom poriadku uvedené 
v súčasnosti najčastejšie užívané drogy, resp. 
skupiny drog s poukázaním na základné, 
dnes známe súvislosti resp. účinky, ktoré sa 
pri ich užití prejavia na zrakových vnemoch 
a na funkciách a neskôr aj na tkanivových 
štruktúrach oka. Celkové prejavy ich pôso-
benia v organizme nie sú uvedené.

Anxiolytiká (benzodiazepíny a i.)
Pri zrakových vnemoch sa objavia zrakové 
halucinácie, môže sa zistiť dvojité videnie 
(diplopia) a hmlisté videnie. Z pomocných orgá-
nov oka sú postihnuté okohybné svaly (preto je 
diplopia). V oku zapríčinia ochrnutie akomo-
dačného svalstva vo vráskovci (cykloplegiu).

Halucinogény (LSD, extáza, psilocybin, keta-
min, phenylcyclidin [PCP], psychofarmaká a i.)
Halucinogény (psychedeliká) sú látky, kto-
ré stimulujú sympatický nervový systém. 
Vyvolajú poruchy vnímania a poznávania. 
V zrakových vnemoch halucinogény a psy-
chofarmaká spôsobia zneostrenie (rozmaza-
nie) sledovaného obrazu (s problémami aj 
pri čítaní), zjasnené videnie farieb a zmeny 
rozsahu zorného pola. Zapríčinia ďalej halu-
cinácie: predmety sú akoby sfarbené dúhový-
mi farbami, línie sa zdajú zvlnené, zaoblené, 
detaily sú zvýšene vnímané (súvisia s hlbo-
kými zmenami vo vnímaní a v rozpoznávaní). 
Zmeny vo vnímaní môžu pretrvávať aj mesia-
ce a majú tendenciu k „flashbacku“ (návraty 
stavu zmenených vnemov po mesiacoch až 
rokoch po používaní drog), čo môže mať vážne 
následky napr. pri riadení motorového vozidla 
alebo v práci. Na pomocných orgánoch oka sa 
môže objaviť ptóza hornej mihalnice a ne-
dostatok spontánnych pohybov oka. Priamy 
pohľad môže byť normálny, avšak u pacienta 
sa prejaví nápadný náhly nepravidelný zášku-

bový nystagmus v smere horizontálnom alebo 
vertikálnom, ale najvýraznejšie pri pohľade 
nadol. Na oku sa zistí zníženie rohovkového 
reflexu a mydriáza. Pacienti, ktorí používajú 
látky z tejto skupiny drog, majú tendenciu 
„fixovať“ alebo „uprene pozerať“ (zízať) na sln-
ko. To môže zapríčiniť ťažké popálenie sietni-
ce (menovite žltej škvrny), spojené s ireverzi-
bilným poškodením centrálnej ostrosti zraku.

Halucinogény rastlinné (rastlinné jedy 
– meskalín, DMT a pod.)
Tieto halucinogény patria medzi najsilnej-
šie halucinogény. Známe sú napr.: meskalín 
(derivát fenyl-etylamínu, prítomný v mexic-
kých kaktusoch), DMT (di-metyl-tripamin) 
apod. V zrakových vnemoch vzniká rozmaza-
nie obrazu a akomodačné ťažkosti. Po použití 
sa dostaví „jasné videnie farieb“ aj zmeny roz-
sahu zorného pola. Vyvolávajú hlboké zmeny 
(zrakové halucinácie) v rozpoznávaní a vo 
vnímaní. Línie sa zdajú zvlnené, zaoblené, 
predmety sa zdajú sfarbené dúhovými farba-
mi a detaily sú zvýšene vnímané. Prejavy na 
samotnom oku sú v zmysle miózy.

Kokain (a krak)
Pri dlhšom používaní kokaínu (kokainizmus) 
vzniká zdanlivý pocit zvýšenej telesnej sily aj 
zvýšenia psychických výkonov, ale súčasne je 
neschopnosť sústrediť sa na duševnú prácu. 
Na pomocných orgánoch oka môže vyvolať 
retrakciu hornej mihalnice a exoftalmus ako 
aj zníženie frekvencie žmurkania (lokálne 
anestetický účinok). Na tkanivových štruk-
túrach oka zapríčiní zníženie citlivosti, vysy-
chanie rohovky až rozvoj keratitídy. Dilatuje 
pupilu (ak je inervácia sympatickým NS 
nepoškodená). Vo vysokej koncentrácii spolu 
s mydriázou vyvoláva cykloplegiu s poklesom 
schopnosti akomodácie a vznikajú zrakové 
halucinácie. Môže znížiť aj vnútroočný tlak.

Marihuana (a hašiš)
Po užití marihuany je porušené vnímanie okolia, 
v zrakových vnemoch sa objaví dvojité videnie, 
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poruchy farebného videnia so zvýšeným vníma-
ním farieb (farby sa javia „svietivé“), s dichro-
matopsiou, žltým videním a farebnými svetel-
nými zábleskami. Celkove sa zhoršuje schop-
nosť človeka odhadnúť vzdialenosti, sú poruchy 
priestorového videnia a znižuje sa schopnosť 
adaptácie sietnice na svetlo/tmu (nebezpečná 
najmä u vodičov v noci). Na pomocných orgá-
noch oka vyvolá fotofobiu až tendenciu k ble-
farospazmu, hyperémiu bulbárnej spojovky 
aj ciliárnu injekciu, nystagmus a zvýraznenú 
viditeľnosť nervov v rohovke. V oku sa po faj-
čení alebo požití znižuje vnútroočný tlak (až 
o 25 %). Účinná látka delta-tetrahydro-canna-
binol (THC) bola preto zaradená medzi možné 
lieky pri glaukóme. Dôležité pritom je, že pôso-
benie na nervový systém trvá asi 2 mesiace.

Nebarbiturátové sedatíva
Pri zrakových vnemoch sa uvádza diplopia, 
hmlisté videnie a zrakové halucinácie. Na 
pomocných orgánoch oka sa prejaví edém 
a  ptóza mihalníc, postihnutie okohybných 
svalov, nystagmus a pri vysokých dávkach sa 
môžu objaviť sufúzie spojovky bulbu. Na oku 
sa môže zistiť cykloplegia, po vysokých dáv-
kach sa objavia aj hemorágie do sietnice, resp. 
prejav toxického efektu – tendencia ku zvýše-
nej zrážanlivosti krvi v cievach sietnice spolu 
so zvýšením permeability a lomivosti kapilár.

Opiáty (opium, morfín, heroín, kodein, me-
 thadon a i.)
V zrakových vnemoch sa prejaví dvojitým 
a hmlistým videním a aj farebnými haluciná-
ciami. Na pomocných orgánoch oka sa zistí 
suchá koža a edém mihalníc, ptóza, nystag-
mus, tendencia k poklesu sekrécie sĺz. Pri 
chronickom užívaní sa dostaví aj enoftalmus. 
Na oku je prekrvenie spojoviek. Typickým 
prejavom je silná mióza.

Psychostimulanciá (amfetamin, metamfeta-
min – pervitin, efedrín, fenmetrazín a i.)
Pôsobenie psychostimulancií sa na zrakových 
vnemoch prejaví zrakovými halucináciami, 

problémami s videním farieb a poklesom 
centrálnej ostrosti zraku. Na pomocných 
orgánoch oka sa prejaví poklesom možnosti 
konvergencie. Na oku sa objavujú infiltráty 
rohovky, resp. keratitídy, na vnútroočných 
štruktúrach sa zistí mydriáza (pri úzkom 
komorovom uhle vzniká aj s tendenciou ku 
zvýšeniu vnútroočného tlaku). Zisťuje sa 
oslabenie akomodácie, rozvoj komplikovanej 
zadnej kortikálnej katarakty (cataracta scu-
tellaris) aj postihnutie zrakového nervu.

Prchavé látky (toluen, aceton, trichloretylen 
a pod.)
Do skupiny prchavých látok patrí celá skupi-
na rozpustidiel, riedidiel, lepidiel, čistiacich 
prostriedkov (napr. toluen, aceton, chloro-
form, chloretyl a pod.). Vdychuje sa aj raj-
ský plyn (N2O), ktorý sa získa z bombičiek 
na výrobu šľahačky. Prchavé látky (plyny) 
sa rýchlo dostávajú do pľúc a až do mozgu, 
zapríčiňujú zmeny zrakových vnemov (halu-
cinácie), zorné pole sa zdanlivo rozširuje.

Sedatíva a hypnotiká (barbituráty a ďalšie 
analogické liečebné prípravky)
Pri ovplyvnení zrakových vnemoch sa bar-
bituráty manifestujú zrakovými haluciná-
ciami, diplopiou a dyschromatopsiou (zele-
ným, resp. žltým zafarbením vnímaného 
obrazu). Ovplyvnenie očných štruktúr bar-
biturátmi sa prejaví na pomocných orgá-
noch oka ptózou, postihnutím okohybných 
svalov trhavými vyhľadávacími pohybmi 
očí, poklesom konvergencie s nystagmom. 
Pre sekundárnu anémiu sa vyskytujú sub-
konjuktiválne hemorágie. Na oku rozširujú 
pupilu, na očnom pozadí sa objaví zúže-
nie ciev, na terči zrakového nervu edém 
a známky poškodenia zrakového nervu 
(neuritis retrobulbaris a atrofia n. optici).

4. Záver
Z uvedeného prehľadu vidíme, že problém 
toxikománie resp. užívania (a zneužívania) 
drog je spojený nielen s celkovými prejavmi 
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v organizme, ale aj s možnosťami rozvoja 
vážnych problémov týkajúcich sa zrakových 
funkcií (ktoré sú psychického rázu) a aj tka-
nivových štruktúr oka a jeho pomocných 
orgánov. Žiaľ sme v súčasnosti svedkami, že 
požívanie omamných a psychotropných látok 
(drog) sa stalo už takmer súčasťou každoden-
ného života nielen dospelých, ale sa rozširuje 
aj medzi mladistvými, a dokonca deťmi v ško-
le. V týchto vekových kategóriách má ale 
dopad užívania drog z hľadiska ovplyvnenia 
štruktúra oka a zrakových funkcií ešte ďale-
kosiahlejšie negatívne následky ako u dospe-
lých. Preto každý odborný aj praktický lekár, 
ktorý prichádza do styku s danou problema-
tikou, musí brať vo svojej práci do úvahy 
základné súvislosti a následky rôznych drog 
aj z hľadiska zrakových funkcií a štruktúr 
oka. Na základe využitia týchto poznatkov 
môže aktívne prispieť k liečebným opatre-
niam u toxikomanov s negatívnymi prejav-
mi požívania omamných a psychotropných 
látok. Správnou interpretáciou odborných 
informácií môže lekár priamo ovplyvniť aj 
prevenciu v oblasti drog a drogovej závislosti.

Kontakt: 
Zoltán Oláh
Klinika oftalmológie LF UK
Mickiewiczova 13
813 69 BRATISLAVA, SR

Přehledové články



Literatura

475

Apple, D. J., & Bennett, T. O. (1974). 

Multiple systemic and ocular malformations 

associated with maternal LSD usage. Arch. 

Ophtalm., 92, 301–309.

Block, S. S., Moore, B. D. & Scharre, J. E. 

(1997). Visual anomalies in young children expo-

sed to cocaine. Optom. Vis Sci., 74(1), 28–36. 

Concise Medical Dictionary (1990). Third 

edit. Oxford-N.York: Oxford University Press.

Elliot, J. H., O´Day, D. M., Gutow, G. S., 

Podgorski, S. F. & Akrabawi, P. (1979). Mycotic 

endophthalmitis in drug abusers. Am. J. 

Ophth., 88, 66–70.

Gabriele, P. & Hutchins, R. K. (1996). 

Fusarium endophtalmitis in an intravenous 

drug abuser. Am. J. Ophthal., 122(1), 119–121.

Goder, G. J. (1985). Pathologie der 

Netzhaut. In K., Velhagen (Ed.), Der Augenarzt, 

Band X. Leipzig: Thieme Verlag.

Le Thien, L., Fajnkuchen, F. & Chaine, G. 

(1998). Candida chorioretinitis in drug addicts. 

Apropos of 2 cases. J. Fr. Ophthalm., 21(5), 

387–392.

Michelson, J. B. & Friedlaender, M. H. 

(1996). Color Atlas of the Eye in clinical medi-

cine. London-Baltimore-Bogota-Buenos Aires-

Caracas-Carlsbad CA-Chicago-Madrid-Mexico 

City-Milan-Naples-N.York-Philadelphia-St.

Louis-Seoul-Singapore-SydneyTaipei-Tokyo-

Wiesbaden: Mosby-Wolfe.

Nussenblatt, R. B. & Palestine, A. G. 

(1989). Uveitis. Fundamental and Clinical 

Practice. Chicago-London-Boca Raton-Littleton, 

Mass: Year Book Medical Publ. INC.

Poulsen, E. J., Mannis, M. J. & Chang, S. 

D. (1996). Keratitis in methamphetamine abu-

sers. Cornea, 15(5), 477–482.

Rofsky, J. E., Townsend, J. C., Ilsen, P. F. & 

Bright, D. C. (1995). Terminal nerve fiber layer 

defects and microtale retinopaty secondary 

to free-basing ”crack” cocaine. J. Am. Optom. 

Assoc., 66(11), 712–720.

Sach, R., Zagelbaum. B. M. & Hers PS 

(1993). Corneal complication associated with 

the use of crack cocaine. Ophthalmology, 

100(2), 187–191.

Velhagen, K. & Graupner, K. (1979). 

Toxikologie des Sehorgans, Psychofarmaka. In 

K. Velhagen (Ed.), Der Augenarzt, Band VI, (pp. 

441 – 455). Leipzig: Thieme Verlag.

Wijaya, J., Salu, P., Leblanc, A. & Bervoets, S. 

(1999). Acute unilateral visual loss due to a sing-

le intranasal metamphetamine abuse. Bull. Soc. 

Belge Ophthalm., 271(1), 19–25.

Zimmermann, T. J., Kooner, K. S., Sharin, 

M. & Fechtner, R. D. (1997). Textbook of Ocular 

Pharmacology. Philadelphia-N.York: Lipincott-

Raven.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

15

Přehledové články


