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Některé biomediciNálNí aplikace 
hydrogelů
aneb Materiály pro měkké hydrofilní kontaktní čočky tak jak je neznáme
I n g .  J i ř í  M i c h á l e k ,  C S c .

kteří měli pouze jedno varle, a představa společných ubikací a sprch 
s dalšími dvaceti až šedesáti jinochy, tedy velká pravděpodobnost 
prozrazení jejich handicapu, byla pro ně natolik traumatizující, že 
i přes plnohodnotnou funkčnost varlete jediného, podstupovali im-
plantační zákrok. od zrušení povinné vojenské služby jsme už nedo-
stali na přípravu těchto implantátů žádný požadavek.

Potahované textilie
Jednou z častějších aplikací bylo potahování různých textilních ná-
hrad, např. trubic pro náhradu částí hrtanu,8 sítěk pro náhradu dura 
mater nebo podpůrných sítěk při hojení poškozených šlach a vazů.9

opět jsou dnes již některé techniky překonány, ale v určitých přípa-
dech je zalévání textilních implantátů do polymerní matrice používá-
no dodnes. Jde především o oddělení vlastní textilie od okolního pro-
středí (tkání) pomocí lépe snášeného, biokompatibilního polymeru. 
přitom výhodou textilních náhrad je možnost jejich snadné fixace po-
mocí šicích materiálů. 

heMoPerfuzní detoxikační kolony
podobný princip, tedy biokompatibilní obal účinné látky, se využíval 
v přípravě detoxikačních hemoperfuzních kolon, které byly, jak už 
z jejich názvu vyplývá, schopné odstranit některé toxické látky 
z krve. používaly se např. pro pacienty po otravě houbami. Byly pl-
něny částečkami aktivního uhlí s velkým povrchem potaženým bio-
kompatibilním polymerem [opět zpravidla poly (HeMA) respektive 
jeho deriváty].10

Botnatelné iMPlantáty
Hydrogely však mohou také vykonávat určitou práci. Vložíme-li suchý 
nebo vysušený bloček hydrogelu do vody, začne materiál vodu přijí-
mat, botná jí do určitého rovnovážného stupně a přitom zvětšuje svůj 
objem. opět chemickým složením materiálu lze nastavit, kolikrát svůj 
objem zvětší a jaký účinný tlak přitom na své okolí vyvine, zpravidla 
stačí do dvojnásobku svého objemu. na tomto principu byly vyvinuty 
a v polovině osmdesátých let minulého století byly připravovány do 
výroby hlasivkové implantáty, tzv. foniatrické jehly (viz obrázek 3),
které sloužily k rekonstrukci hlasivek s nedostatečným uzávěrem hla-
sové štěrbiny a byly aplikovány v suchém stavu do zkolabované hla-

sivky, kterou po nabotnání roztáhly do téměř anatomického tvaru 
a umožnily její alespoň částečnou funkčnost.11

Stejný princip byl uplatněn u botnatelných implantátů pro urologii, 
které měly vyřešit problém posttraumatické inkontinence u mužů. 
opět se jednalo o malé suché válečky na bázi vysoce botnavého hyd-
rogelu, které se pomocí specielního katetru zavedly podél močové 
trubice v počtu několika kusů. Jejich nabotnáním tělesnými tekutina-
mi došlo k jejich lepší fixaci na místě a zároveň k uskřinutí močové 
trubice. pro překonání vyvozeného tlaku, tedy pro možnost vědomé-
ho vyprázdnění močového měchýře pak pacient využil zvýšení abdo-
minálního tlaku pomocí břišního lisu.12

další aPlikace 
různé rozpustnosti kopolymeru 2-hydroxyethylmethakrylátu s kyseli-
nou methakrylovou ve vodných a vodně ethanolických roztocích bylo 
použito u umělých embolů (jež také mohou být připraveny jako zesí-
těné částice), které byly použity v léčbě hemangiomů, chronického 
zánětu pankreatu aj.13 nebo později v kosmetické chirurgii jako výplň 
vrásek. elektrická vodivost některých hydrogelů nesoucích ve svých 
řetězcích skupiny s částečným nábojem je využívána u gelových kon-
taktních podložek pro ekG nebo eeG apod., pro zlepšení kontaktu 
mezi pokožkou pacienta a měřící elektrodou.

oftalMologie
nejrozšířenější a snad i nejznámější aplikací hydrogelů jsou měkké 
kontaktní čočky, o jejichž materiálech a výrobních postupech již bylo 
mnoho článků napsáno a jejich historii vývoje jsem se v tomto časo-
pisu věnoval loni. Zmíním tedy jen dřívější spolupráci našeho ústavu 
(ÚMCH AV Čr, v. v. i.) s oční klinikou Fn Motol na projektu screenin-
gu a řešení problematiky kongenitální katarakty, kdy jsme připravo-
vali soustružené kontaktní čočky z výšebotnavých hydrogelů, s redu-
kovanými parametry zakřivení a průměru čočky a přitom 
s nestandardně vysokými dioptriemi (+25 až +36 d), respektive opa-
kované práce prokazující možnost urychlení hojení rohovkových erozí 
pod kontaktní čočkou nebo možnost použití kontaktní čočky jako lé-
kové formy pro protrahovanou aplikaci vybraných oftalmofarmak. 
Jedním z nejčastějších oftalmologických zákroků je operace katarak-
ty, tedy odstranění zakalené přirozené čočky z dráhy paprsku světla 
dopadajícího na sítnici. kdysi se takto vzniklá refrakční vada řešila 
jednostrannou brýlovou korekcí (kolem +15 d, samozřejmě v závis-
losti na předchozí korekci pacienta), určitým pokrokem byla aplikace 
kontaktních čoček (cca +17 až +20d), anebo (jako až do současnosti) 
implantace nitrooční čočky ihned po odstranění čočky přirozené (ko-
lem +22 d). operačních technik pro extrakci vlastní čočky a implan-
taci čočky umělé je celá řada stejně jako typů nitroočních čoček. My 
jsme se zabývali vývojem nitrooční čočky implantované do zbytku 
pouzdra v zadní komoře. V roce1984 ke mně do laboratoře jednou 
vstoupil prof. Wichterle, požádal mě o polyethylenový sáček a nůžky, 
jimiž vzápětí odstřihl roh sáčku tak, že na jeho místě vznikl otvor asi 
5 mm v průměru a dostal jsem následující zadání: odlijte z polyHe-
MA čočku asi 1–2 mm tlustou, 10 mm v průměru, která by prošla 
tímto otvorem. To byl začátek vývoje hydrogelových nitroočních čo-
ček v našem ústavu. Základní novinkou byl tehdy hydrogelový mate-
riál, protože asi 96 % veškeré tehdejší celosvětové produkce nitrooč-
ních čoček byl polymethylmethakrylát (pMMA), zbylá 4 % se dělila 
mezi elastické materiály: silikonové elastomery a elastické akryláty 
respektive methakryláty, z nichž některé obsahovaly určité procento 
vody. Vyvíjeli jsme tvar, optimalizovali materiál a testovali různé způ-
soby výroby, až jsme ještě před polovinou devadesátých let vyrobili 
hydrogelové nitrooční čočky (o obsahu vody 41 %), tvaru plano-kon-
vexního disku, s asférickou optikou, čočky byly před implantací snad-
no deformovatelné, aby je bylo možné vkládat malou incizí, měly 
schopnost autocentrace, protože část optická plynule přecházela 
v opěrný systém, který vynesl tlak vyvíjený na zbytek pouzdra po ce-
lém jeho obvodu, díky asférické optice bylo u pacientů dosaženo 
efektu pseudoakomodace. Tyto čočky byly testovány na několika pra-
covištích, nejvíce na očním oddělení ÚVn praha. My jsme zároveň 
optimalizovali výrobní technologii, testovali reprodukovatelnost 
apod. důležitým ukazatelem byla objektivní vyšetření prvních paci-

Jsme na prahu roku 2010, nebo chcete-li, 
tento pomyslný práh jsme překročili a plni 
očekávání vstoupili dovnitř. 
první dny nového roku nejprve přinesly nám 
všem (i některým „přestupkovým“ delikven-
tům) trochu volna, u některých komodit změ-
nu dpH, respektive spotřební daně a koncem 
týdne i pravou zimu s pořádnou nadílkou 
sněhu.
pro numerology zajímavý letopočet pak dává 

podnět k zamyšlení, jak ten čas rychle běží a zda nás nečeká nějaké 
zajímavé výročí.
projdeme-li zběžně historií vývoje například kontaktních čoček, nalez-
neme ve většině touto tématikou se zabývajících publikací u letopočtu 
1960 letmou zmínku „HeMA invented by Wichterle“.1 A hned tu máme 
hezké 50. výročí „HeMA vynalezeného Wichterlem. podívejme se však 
na tento fakt detailněji. Zmínka o „vynálezu“ HeMA jen odráží jinou 
často citovanou práci (snad ve všech článcích o použití hydrogelů v bi-
omedicíně), a to publikaci „Hydrophilic gels for biological use“, publi-
kovanou 9. ledna 1960 v prestižním časopisu nature autory o. Wich-
terlem a d. Límem.2 Závěrečná věta tohoto článku zní: „Slibné 
výsledky byly také získány v dalších případech, např. při výrobě kon-
taktních čoček, artérií atd.“ To je považováno za začátek éry měkkých 
hydrofilních kontaktních čoček, přestože první čočky metodou odstře-
divého lití připravil prof. Wichterle až na vánoce 1961 pomocí „čoč-
kostroje“ vyrobeného z dětské stavebnice Merkur, poháněného opač-
ně zapojeným dynamem z jízdního kola namísto motorku. A patent 
na soustružení měkkých hydrogelových čoček z vysušeného (xerogelo-
vého) bločku přidal až v roce 1963.3 Licenční smlouva na výrobu měk-
kých čoček odstředivým litím byla uzavřena s firmou npdC v roce 
1965 a sublicensor, firma Bausch & Lomb dodala první čočky na ame-
rický a následně i na světový trh bezprostředně po obdržení povolení 
od FdA (Food and drug administration), a to až v roce 1972.1 Vlastní 
monomer, HeMA, neboli 2-hydroxyethylmethakrylát, látka o jejímž 
„vynálezu“ se v souvislosti s rokem 1960 mluví, byla již popsána vý-
razně dříve. polyHeMA byl syntetizován firmou du pont 4 již v roce 
1936, ale až Wichterle a Lím ho polymerizovali za přítomnosti síťova-
dla ve vodném prostředí.5 Takže vlastní „vynález“ spočívá v přípravě 
hydrogelů methakrylátového typu, protože materiálový patent i člá-
nek v nature a práce následné popisují nejen řídce síťované polymery 
HeMA, ale i jeho kopolymery, respektive kopolymery dalších hydro-
xyalkyl-, dihydroxyalkyl- nebo pouze alkylesterů, amidů nebo solí kyse-
liny akrylové respektive methakrylové. popisované gely (samozřejmě 
v závislosti na obsahu rozpouštědla při jejich přípravě) jsou zpravidla 
homogenní transparentní látky, které v rovnováze s vodou respektive 
fyziologickým roztokem botnají do určitého stupně a díky řídkému ze-
sítění vykazují dobrou elasticitu při zachované měkkosti. Samozřejmě, 
stupeň nabotnání a výsledné mechanické chování vzniklých kopoly-
merů závisí na typu a poměru vstupních monomerů, ale díky tomu se 
tyto vlastnosti nechají nastavit v poměrně širokém rozmezí, tak jak je 
třeba pro rozličné aplikace. pro biomedicinální aplikace je však nej-
podstatnější, že uvedené hydrogely jsou zároveň dobře tolerovány 
organismem, zejména pro svoji měkkost a botnavost odpovídající 
kontaktní tkáni, zároveň jsou hydrolyticky stálé po dostatečný čas 
i pro dlouhodobé implantace nebo víceleté doby exspirace. V obecné 
rovině lze uvedené skutečnosti vztáhnout na hydrogely methakryláto-
vého typu obecně, avšak pro jednotlivé aplikace je vždy nutná optima-
lizace složení a vlastností výsledného materiálu, protože některé po-
žadavky na tyto materiály kladené mohou být rozporné a často je pak 
nutné hledat nezbytný kompromis. 

prof. Wichterle ve svých pracích předpověděl a připravil celé řady růz-
ných hydrogelových pomůcek pro lékařské použití. některé byly úspěš-
ně aplikovány, jiné pouze testovány, některé upadly v zapomenutí, 
anebo prostě jen zůstaly ve stínu stále žhavého tématu, kontaktních 
čoček. V každém případě však vytvořily pevný základ pro další výzkum 
a vývoj materiálů pro biomedicinální aplikace (od konce sedmdesá-
tých let minulého století až dodnes), který z nich organicky vyrůstal 
a dosud slouží jako inspirace při řešení dalších medicínských problé-
mů, vývoje nových zdravotnických prostředků a pomůcek. některé 
z nich, vycházející z práce a tradice našeho oddělení (v současné době 
oddělení polymerních gelů) bych chtěl zmínit v tomto článku.

PoMůcky Pro Plastickou 
chirurgii (výplně, mamární 
protézy, umělá varlata)
nejběžnější použití prostých síťovaných polymerů polyHeMA byl vý-
plňový materiál po nějakém větším chirurgickém zákroku, kdy bylo 
třeba doplnit odstraněnou tkáň, aby pacient mohl být navrácen do 
běžného života bez výrazných estetických změn na svém zevnějšku. 
Většinou jsme na lékařská pracoviště dodávali vyprané a vysušené 
disky (nebo sterilní ve fyziologickém roztoku) o průměru 100 mm 
a tloušťce cca 15 mm, které si lékař přímo při výkonu upravil do po-
třebného tvaru a velikosti (obr. 1).

Svého času se odlévaly do příslušných forem (různé velikosti) hydro-
gelové prsní implantáty, které měly sloužit po částečném nebo úpl-
ném odstranění prsu v důsledku nádorového onemocnění. Výsled-
kem testování byl houbovitý porézní materiál vhodné konzistence 
a mechanické odezvy, který byl později ještě po celém povrchu opat-
řen tenkým neporézním filmem, jenž měl zabránit případné kalcifika-
ci.6, 7 Tyto implantáty jsou dnes nahrazeny materiály ze síťovaných 
silikonových elastomerů a díky současnému pokroku jak ve včasné 
diagnostice tak v léčebných metodách je jejich použití častější v kos-
metické plastické chirurgii a v případě populárních osobností je i ši-
roce medializováno. 
Jiné odlitky z houbovitého poly (HeMA), byly menší, vejcovitého tvaru 
(viz obr. 2) a používaly se jako implantáty do šourku – umělá varlata. 
i tady byl efekt samozřejmě pouze kosmetický. nicméně řada těchto 
implantátů byla aplikována na základě psychiatrické indikace. Jed-
nalo se o muže před nástupem na tehdy povinnou vojenskou službu, 

obrázek 1:  vysušené disky z  poly  (HEma)

obrázek 2:  polymerní  náhrady var lat ,  s ter i ln í  ve fyz iologickém roztoku

obrázek 3:  Hlasivkové implantáty v  suchém stavu

Přetisk článku z Trendů v oční optice 2010
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kteří měli pouze jedno varle, a představa společných ubikací a sprch 
s dalšími dvaceti až šedesáti jinochy, tedy velká pravděpodobnost 
prozrazení jejich handicapu, byla pro ně natolik traumatizující, že 
i přes plnohodnotnou funkčnost varlete jediného, podstupovali im-
plantační zákrok. od zrušení povinné vojenské služby jsme už nedo-
stali na přípravu těchto implantátů žádný požadavek.

Potahované textilie
Jednou z častějších aplikací bylo potahování různých textilních ná-
hrad, např. trubic pro náhradu částí hrtanu,8 sítěk pro náhradu dura 
mater nebo podpůrných sítěk při hojení poškozených šlach a vazů.9

opět jsou dnes již některé techniky překonány, ale v určitých přípa-
dech je zalévání textilních implantátů do polymerní matrice používá-
no dodnes. Jde především o oddělení vlastní textilie od okolního pro-
středí (tkání) pomocí lépe snášeného, biokompatibilního polymeru. 
přitom výhodou textilních náhrad je možnost jejich snadné fixace po-
mocí šicích materiálů. 

heMoPerfuzní detoxikační kolony
podobný princip, tedy biokompatibilní obal účinné látky, se využíval 
v přípravě detoxikačních hemoperfuzních kolon, které byly, jak už 
z jejich názvu vyplývá, schopné odstranit některé toxické látky 
z krve. používaly se např. pro pacienty po otravě houbami. Byly pl-
něny částečkami aktivního uhlí s velkým povrchem potaženým bio-
kompatibilním polymerem [opět zpravidla poly (HeMA) respektive 
jeho deriváty].10

Botnatelné iMPlantáty
Hydrogely však mohou také vykonávat určitou práci. Vložíme-li suchý 
nebo vysušený bloček hydrogelu do vody, začne materiál vodu přijí-
mat, botná jí do určitého rovnovážného stupně a přitom zvětšuje svůj 
objem. opět chemickým složením materiálu lze nastavit, kolikrát svůj 
objem zvětší a jaký účinný tlak přitom na své okolí vyvine, zpravidla 
stačí do dvojnásobku svého objemu. na tomto principu byly vyvinuty 
a v polovině osmdesátých let minulého století byly připravovány do 
výroby hlasivkové implantáty, tzv. foniatrické jehly (viz obrázek 3),
které sloužily k rekonstrukci hlasivek s nedostatečným uzávěrem hla-
sové štěrbiny a byly aplikovány v suchém stavu do zkolabované hla-

sivky, kterou po nabotnání roztáhly do téměř anatomického tvaru 
a umožnily její alespoň částečnou funkčnost.11

Stejný princip byl uplatněn u botnatelných implantátů pro urologii, 
které měly vyřešit problém posttraumatické inkontinence u mužů. 
opět se jednalo o malé suché válečky na bázi vysoce botnavého hyd-
rogelu, které se pomocí specielního katetru zavedly podél močové 
trubice v počtu několika kusů. Jejich nabotnáním tělesnými tekutina-
mi došlo k jejich lepší fixaci na místě a zároveň k uskřinutí močové 
trubice. pro překonání vyvozeného tlaku, tedy pro možnost vědomé-
ho vyprázdnění močového měchýře pak pacient využil zvýšení abdo-
minálního tlaku pomocí břišního lisu.12

další aPlikace 
různé rozpustnosti kopolymeru 2-hydroxyethylmethakrylátu s kyseli-
nou methakrylovou ve vodných a vodně ethanolických roztocích bylo 
použito u umělých embolů (jež také mohou být připraveny jako zesí-
těné částice), které byly použity v léčbě hemangiomů, chronického 
zánětu pankreatu aj.13 nebo později v kosmetické chirurgii jako výplň 
vrásek. elektrická vodivost některých hydrogelů nesoucích ve svých 
řetězcích skupiny s částečným nábojem je využívána u gelových kon-
taktních podložek pro ekG nebo eeG apod., pro zlepšení kontaktu 
mezi pokožkou pacienta a měřící elektrodou.

oftalMologie
nejrozšířenější a snad i nejznámější aplikací hydrogelů jsou měkké 
kontaktní čočky, o jejichž materiálech a výrobních postupech již bylo 
mnoho článků napsáno a jejich historii vývoje jsem se v tomto časo-
pisu věnoval loni. Zmíním tedy jen dřívější spolupráci našeho ústavu 
(ÚMCH AV Čr, v. v. i.) s oční klinikou Fn Motol na projektu screenin-
gu a řešení problematiky kongenitální katarakty, kdy jsme připravo-
vali soustružené kontaktní čočky z výšebotnavých hydrogelů, s redu-
kovanými parametry zakřivení a průměru čočky a přitom 
s nestandardně vysokými dioptriemi (+25 až +36 d), respektive opa-
kované práce prokazující možnost urychlení hojení rohovkových erozí 
pod kontaktní čočkou nebo možnost použití kontaktní čočky jako lé-
kové formy pro protrahovanou aplikaci vybraných oftalmofarmak. 
Jedním z nejčastějších oftalmologických zákroků je operace katarak-
ty, tedy odstranění zakalené přirozené čočky z dráhy paprsku světla 
dopadajícího na sítnici. kdysi se takto vzniklá refrakční vada řešila 
jednostrannou brýlovou korekcí (kolem +15 d, samozřejmě v závis-
losti na předchozí korekci pacienta), určitým pokrokem byla aplikace 
kontaktních čoček (cca +17 až +20d), anebo (jako až do současnosti) 
implantace nitrooční čočky ihned po odstranění čočky přirozené (ko-
lem +22 d). operačních technik pro extrakci vlastní čočky a implan-
taci čočky umělé je celá řada stejně jako typů nitroočních čoček. My 
jsme se zabývali vývojem nitrooční čočky implantované do zbytku 
pouzdra v zadní komoře. V roce1984 ke mně do laboratoře jednou 
vstoupil prof. Wichterle, požádal mě o polyethylenový sáček a nůžky, 
jimiž vzápětí odstřihl roh sáčku tak, že na jeho místě vznikl otvor asi 
5 mm v průměru a dostal jsem následující zadání: odlijte z polyHe-
MA čočku asi 1–2 mm tlustou, 10 mm v průměru, která by prošla 
tímto otvorem. To byl začátek vývoje hydrogelových nitroočních čo-
ček v našem ústavu. Základní novinkou byl tehdy hydrogelový mate-
riál, protože asi 96 % veškeré tehdejší celosvětové produkce nitrooč-
ních čoček byl polymethylmethakrylát (pMMA), zbylá 4 % se dělila 
mezi elastické materiály: silikonové elastomery a elastické akryláty 
respektive methakryláty, z nichž některé obsahovaly určité procento 
vody. Vyvíjeli jsme tvar, optimalizovali materiál a testovali různé způ-
soby výroby, až jsme ještě před polovinou devadesátých let vyrobili 
hydrogelové nitrooční čočky (o obsahu vody 41 %), tvaru plano-kon-
vexního disku, s asférickou optikou, čočky byly před implantací snad-
no deformovatelné, aby je bylo možné vkládat malou incizí, měly 
schopnost autocentrace, protože část optická plynule přecházela 
v opěrný systém, který vynesl tlak vyvíjený na zbytek pouzdra po ce-
lém jeho obvodu, díky asférické optice bylo u pacientů dosaženo 
efektu pseudoakomodace. Tyto čočky byly testovány na několika pra-
covištích, nejvíce na očním oddělení ÚVn praha. My jsme zároveň 
optimalizovali výrobní technologii, testovali reprodukovatelnost 
apod. důležitým ukazatelem byla objektivní vyšetření prvních paci-

Jsme na prahu roku 2010, nebo chcete-li, 
tento pomyslný práh jsme překročili a plni 
očekávání vstoupili dovnitř. 
první dny nového roku nejprve přinesly nám 
všem (i některým „přestupkovým“ delikven-
tům) trochu volna, u některých komodit změ-
nu dpH, respektive spotřební daně a koncem 
týdne i pravou zimu s pořádnou nadílkou 
sněhu.
pro numerology zajímavý letopočet pak dává 

podnět k zamyšlení, jak ten čas rychle běží a zda nás nečeká nějaké 
zajímavé výročí.
projdeme-li zběžně historií vývoje například kontaktních čoček, nalez-
neme ve většině touto tématikou se zabývajících publikací u letopočtu 
1960 letmou zmínku „HeMA invented by Wichterle“.1 A hned tu máme 
hezké 50. výročí „HeMA vynalezeného Wichterlem. podívejme se však 
na tento fakt detailněji. Zmínka o „vynálezu“ HeMA jen odráží jinou 
často citovanou práci (snad ve všech článcích o použití hydrogelů v bi-
omedicíně), a to publikaci „Hydrophilic gels for biological use“, publi-
kovanou 9. ledna 1960 v prestižním časopisu nature autory o. Wich-
terlem a d. Límem.2 Závěrečná věta tohoto článku zní: „Slibné 
výsledky byly také získány v dalších případech, např. při výrobě kon-
taktních čoček, artérií atd.“ To je považováno za začátek éry měkkých 
hydrofilních kontaktních čoček, přestože první čočky metodou odstře-
divého lití připravil prof. Wichterle až na vánoce 1961 pomocí „čoč-
kostroje“ vyrobeného z dětské stavebnice Merkur, poháněného opač-
ně zapojeným dynamem z jízdního kola namísto motorku. A patent 
na soustružení měkkých hydrogelových čoček z vysušeného (xerogelo-
vého) bločku přidal až v roce 1963.3 Licenční smlouva na výrobu měk-
kých čoček odstředivým litím byla uzavřena s firmou npdC v roce 
1965 a sublicensor, firma Bausch & Lomb dodala první čočky na ame-
rický a následně i na světový trh bezprostředně po obdržení povolení 
od FdA (Food and drug administration), a to až v roce 1972.1 Vlastní 
monomer, HeMA, neboli 2-hydroxyethylmethakrylát, látka o jejímž 
„vynálezu“ se v souvislosti s rokem 1960 mluví, byla již popsána vý-
razně dříve. polyHeMA byl syntetizován firmou du pont 4 již v roce 
1936, ale až Wichterle a Lím ho polymerizovali za přítomnosti síťova-
dla ve vodném prostředí.5 Takže vlastní „vynález“ spočívá v přípravě 
hydrogelů methakrylátového typu, protože materiálový patent i člá-
nek v nature a práce následné popisují nejen řídce síťované polymery 
HeMA, ale i jeho kopolymery, respektive kopolymery dalších hydro-
xyalkyl-, dihydroxyalkyl- nebo pouze alkylesterů, amidů nebo solí kyse-
liny akrylové respektive methakrylové. popisované gely (samozřejmě 
v závislosti na obsahu rozpouštědla při jejich přípravě) jsou zpravidla 
homogenní transparentní látky, které v rovnováze s vodou respektive 
fyziologickým roztokem botnají do určitého stupně a díky řídkému ze-
sítění vykazují dobrou elasticitu při zachované měkkosti. Samozřejmě, 
stupeň nabotnání a výsledné mechanické chování vzniklých kopoly-
merů závisí na typu a poměru vstupních monomerů, ale díky tomu se 
tyto vlastnosti nechají nastavit v poměrně širokém rozmezí, tak jak je 
třeba pro rozličné aplikace. pro biomedicinální aplikace je však nej-
podstatnější, že uvedené hydrogely jsou zároveň dobře tolerovány 
organismem, zejména pro svoji měkkost a botnavost odpovídající 
kontaktní tkáni, zároveň jsou hydrolyticky stálé po dostatečný čas 
i pro dlouhodobé implantace nebo víceleté doby exspirace. V obecné 
rovině lze uvedené skutečnosti vztáhnout na hydrogely methakryláto-
vého typu obecně, avšak pro jednotlivé aplikace je vždy nutná optima-
lizace složení a vlastností výsledného materiálu, protože některé po-
žadavky na tyto materiály kladené mohou být rozporné a často je pak 
nutné hledat nezbytný kompromis. 

prof. Wichterle ve svých pracích předpověděl a připravil celé řady růz-
ných hydrogelových pomůcek pro lékařské použití. některé byly úspěš-
ně aplikovány, jiné pouze testovány, některé upadly v zapomenutí, 
anebo prostě jen zůstaly ve stínu stále žhavého tématu, kontaktních 
čoček. V každém případě však vytvořily pevný základ pro další výzkum 
a vývoj materiálů pro biomedicinální aplikace (od konce sedmdesá-
tých let minulého století až dodnes), který z nich organicky vyrůstal 
a dosud slouží jako inspirace při řešení dalších medicínských problé-
mů, vývoje nových zdravotnických prostředků a pomůcek. některé 
z nich, vycházející z práce a tradice našeho oddělení (v současné době 
oddělení polymerních gelů) bych chtěl zmínit v tomto článku.

PoMůcky Pro Plastickou 
chirurgii (výplně, mamární 
protézy, umělá varlata)
nejběžnější použití prostých síťovaných polymerů polyHeMA byl vý-
plňový materiál po nějakém větším chirurgickém zákroku, kdy bylo 
třeba doplnit odstraněnou tkáň, aby pacient mohl být navrácen do 
běžného života bez výrazných estetických změn na svém zevnějšku. 
Většinou jsme na lékařská pracoviště dodávali vyprané a vysušené 
disky (nebo sterilní ve fyziologickém roztoku) o průměru 100 mm 
a tloušťce cca 15 mm, které si lékař přímo při výkonu upravil do po-
třebného tvaru a velikosti (obr. 1).

Svého času se odlévaly do příslušných forem (různé velikosti) hydro-
gelové prsní implantáty, které měly sloužit po částečném nebo úpl-
ném odstranění prsu v důsledku nádorového onemocnění. Výsled-
kem testování byl houbovitý porézní materiál vhodné konzistence 
a mechanické odezvy, který byl později ještě po celém povrchu opat-
řen tenkým neporézním filmem, jenž měl zabránit případné kalcifika-
ci.6, 7 Tyto implantáty jsou dnes nahrazeny materiály ze síťovaných 
silikonových elastomerů a díky současnému pokroku jak ve včasné 
diagnostice tak v léčebných metodách je jejich použití častější v kos-
metické plastické chirurgii a v případě populárních osobností je i ši-
roce medializováno. 
Jiné odlitky z houbovitého poly (HeMA), byly menší, vejcovitého tvaru 
(viz obr. 2) a používaly se jako implantáty do šourku – umělá varlata. 
i tady byl efekt samozřejmě pouze kosmetický. nicméně řada těchto 
implantátů byla aplikována na základě psychiatrické indikace. Jed-
nalo se o muže před nástupem na tehdy povinnou vojenskou službu, 

obrázek 1:  vysušené disky z  poly  (HEma)

obrázek 2:  polymerní  náhrady var lat ,  s ter i ln í  ve fyz iologickém roztoku

obrázek 3:  Hlasivkové implantáty v  suchém stavu
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entů po několika letech od implantace. V současné době jsou tyto 
čočky jako WioL-C, respektive WioL-CF dodávány na náš trh firmou 
Gelmed international,14 přičemž jsme dlouhodobě s firmou spolupra-
covali na modernizaci a inovacích produktu.

Materiály Pro tkáňové inženýrství
Současný trend materiálů pro biomedicinální použití vede k výzkumu 
a vývoji nanovlákenných struktur, makroporézních gelů aj. jako scaffol-
dů pro kultivace a potenciální transplantace buněk nebo dokonce tká-
ní. i tady nacházejí naše hydrogely značné uplatnění a díky své dlouhé 
historii mají jednu obrovskou výhodu: byly už dlouhodobě vyzkoušeny 
v různých medicínských aplikacích, jsou prokázaně biokompatibilní 
a jejich schvalování pro použití v nových aplikacích je tedy snazší.
naše počátky v této tématice sahají do devadesátých let, kdy jsme 
připravovali homogennní hydrofilní fólie pro kultivaci keratinocytů 
a jejich transplantaci na rozsáhlé kožní defekty a popáleniny s cílem 
jejich reepitelizace. V této oblasti jsme získali dobré výsledky s nosiči 
z poly (HeMA), které byly nejprve preinkubovány v 25% bonvinním 
séru a následně osazeny feedrem z myších fibroblastů se zablokova-
nou možností dělení. na takto připraveném nosiči pak byly kultivová-
ny keratinocyty jak autologní tak dárcovské do vytvoření konfluentní-
ho porostu. po určité době od přiložení na rannou plochu pak 
keratinocyty ranou plochu kolonizovaly a nosič bylo možné odstranit. 
nosič však po dobu přítomnosti kryl ránu a chránil ji před okolním 
prostředím, díky své hydrofilní povaze absorboval exsudát a díky prů-
hlednosti umožňoval kontrolu rány bez sejmutí a následného rizika 
poškození obnovené tkáně. dobré výsledky byly dosaženy se zabudo-
vanými cukernými zbytky (mannóza) do struktury řetězců nosiče 
nebo s použitím ethoxyethylmethakrylátu jako jednoho z monomerů 
pro odlévání podložek. pak bylo možné kultivovat keratinocyty bez 
pomocného feedru myších fibroblastů. (viz schéma) 15, 16

 Jiným přístupem k hojení ran je zabudování nějakých lapačů oxyra-
dikálů do polymerní matrice. přirozená ochrana organismu před 
vstupem infekce vytváří reaktivní radikály organických sloučenin kys-
líku respektive dusíku, které napadají živé mikroorganismy v ráně 
a jejím okolí. To je jejich positivní vliv. po nějaké době však koncentra-
ce těchto radikálů zůstává ještě vysoká a ony napadají již se tvořící 
základy nové, regenerované tkáně a proces hojení tak zpomalují. od-
stranění nadbytečných radikálů urychluje proces hojení a bylo využi-
to např. u přípravku HeMAgel,17 který je již běžně k dostání 
v lékárnách (syntetické stíněné aminy jsou kovalentně vázány do 
methakrylátové sítě) nebo byly do polymerní matrice zabudovány 
nízkomolekulární přirozené lapače oxiradikálů jaké představují vita-
miny A, e, flavonoidy, ubichinony apod.18 Tyto materiály se rovněž 
dočkaly výroby ve firmě Wilens, s. r. o. (přípravek Vetosan pulvis re-
spektive Vetosan gel) a byly úspěšně testovány ve veterinární praxi, 
účinně hojily poranění jak domácích tak exotických zvířat, teplokrev-
ných i studenokrevných. i tady jsou polymerními matricemi materiály 
odvozené od poly (HeMA), úžasného materiálu, jehož potenciál pro 
medicinální použití geniálně prof. Wichterle rozpoznal a před pade-
sáti lety publikoval.
Uvedené materiály jsou sice základem i pro makroporézní gely určené 
a úspěšně testované pro implantace do centrálního nervového systému 
19 nebo pro nanovlákna, z nichž se podařilo připravit trojrozměrnou buň-
kami prorostlou tkáň,20 připravují se pro cílený transport biologicky nebo 
farmakologicky aktivních látek nebo pro různé bioreaktory, 21 ale tady se 
již od klasických hydrogelů, tak jak je známe z kontaktních čoček dostá-
váme poněkud dál, jejich fyzikální struktura je odlišná.
pokud se trpělivý čtenář propracoval až na tato místa v očekávání, že 
získá nové a zajímavé informace o nových trendech v oční optice, 
respektive v kontaktologii pro rok 2010, nechci ho zklamat, přestože 
se již nic dalšího nedozví. Chtěl bych ale každému takovému čtenáři 
popřát do roku 2010 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a mnoho 
úspěchů v osobním i pracovním životě. přeji nám všem, aby ten „ku-
latý“ rok byl pro nás stejně úspěšný, jako byl ten před padesáti lety 
úspěšný pro vývoj kontaktních čoček a dalších materiálů pro biome-
dicinální použití. doufám, že alespoň toto se mi podařilo v předcho-
zích řádcích ukázat a že se ctěný čtenář příliš nenudil. A pokud by si 
i uvědomil, že věda a vzdělanost jsou nezbytnými pilíři pro jakýkoli 
pokrok lidské společnosti, že investice tímto směrem je vždy investice 

do budoucnosti a že v této oblasti nelze šetřit ani v dobách ekono-
mické krize, pak tyto řádky nebyly psány zbytečně.
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Aplikace kontaktních o ek ve sv t  v roce 2009 
Alice Pešinová

Po roce máme op t možnost nahlédnout do výsledk  mezinárodní studie International Contact Lens Prescribing, 
kterou zorganizoval tým pod vedením Dr. Philipa Morgana z University v Manchesteru. eská republika se tohoto 
projektu ú astní již jako stálý len. Díky naší spolupráci máme možnost uvést stru ný výtah ze souhrnného lánku 
International Contact Lens Prescribing in 2009. [1], [2] 

V roce 2009 bylo do studie zahrnuto 25 801 aplikací z 28 zemí nacházejících se v Severní Americe, Evrop , na 
St edním východ , v Asii a Africe.  

N které hodnoty z stávají bez v tších zm n – nap íklad zastoupení žen mezi nositeli kontaktních o ek se stále 
drží na dvou t etinách celkového po tu – od 55 procent v Itálii a Kataru do 81 procent v Rumunsku. Nejstarším 
nositelem byl muž (95 let), jemuž byly aplikovány trnáctidenní m kké kontaktní o ky. Nejmladším byl 6-ti 
m sí ní chlapec, jemuž byly aplikovány m kké kontaktní o ky s prodlouženým nošením. Pr m rný v k nositele 
kontaktních o ek se celosv tov  blíží k 31 let m, s rozptylem od 24.9 let v Jordánsku do 38 let ve Velké Británii. 
V eské Republice to je 29 let (viz Tabulka 1.). 

Tabulka 1. Demografické informace pro 28 zkoumaných zemí. 
Celkem Pr m rný (±SD)* v k Žen Nové aplikace P íležitostné nošení**

Spojené arabské emiráty (AE)  126 31,8 ± 11,2 64% 62% 2%
Austrálie (AU)  785 35,3 ± 15,4 66% 39% 33%
Bulharsko (BG)  840 27,7 ± 7,8 70% 52% 2%
Kanada (CA)  1 344 34,0 ± 15,0 65% 29% 15%

ína (CN)  1 070 27,1 ± 5,1 67% 12% 6%
eská republika (CZ)  767 29,0 ± 11,4 69% 50% 15%

Dánsko (DK)  524 34,5 ± 15,3 64% 54% 5%
Špan lsko (ES)  1 114 30,1 ± 13,4 61% 48% 7% 
Hongkong (HK)  152 29,4 ± 12,4 70% 33% 2%
Ma arsko (HU)  184 29,3 ± 10,9 64% 45% 4% 
Izrael (IL) 1 094 26,5 ± 8,7 59% 40% 4%
Island (IS) 100 28,3 ± 13,4 66% 68% 10%
Itálie (IT) 814 31,6 ± 13,2 55% 42% 21%
Jordánsko (JO)  420 24,9 ± 7,0 74% 13% 0%
Japonsko (JP)  4 477 29,0 ± 13,2 67% 43% 11%
Kuvajt (KW)  167 25,6 ± 8,4 68% 39% 13%
Litva (LT)  314 26,1 ± 8,2 71% 14% 14%
Holandsko (NL)  1 547 33,7 ± 15,1 66% 34% 2%
Norsko (NO)  1 497 33,5 ± 15,3 60% 37% 8%
Nový Zéland (NZ)  1 064 35,0 ± 15,0 62% 32% 10%
Portugalsko (PT)  314 29,9 ± 11,6 69% 53% 4%
Katar (QA) 181 27,3 ± 7,6 55% 44% 1%
Rumunsko (RO)  153 25,9 ± 8,6 81% 85% 3%
Rusko (RU)  1 245 26,2 ± 9,1 74% 31% 9%
Taiwan (TW) 3 757 29,7 ± 8,4 72% 3% 25%
Velká Británie (UK)  926 38,0 ± 15,8 63% 41% 20%
Spojené státy americké (US)  505 35,1 ± 15,8 66% 25% 3%
Jižní Afrika (ZA) 320 35,1 ± 14,2 62% 35% 7%
Celkem 25 801 30,6 ± 12,7 66% 33% 9% 
* sm rodatná odchylka, ** maximáln  3 dny v týdnu   



RGP o ky
Aplikace tvrdých o ek se drží stále na stejné úrovni, celosv tov  jde o 9% aplikací (což zahrnuje i 1% ortho-
keratologických o ek). Nejvíce se tyto o ky aplikují v t chto zemích: Nový Zéland, Holandsko, Japonsko, Itálie 
a Izrael, kde jde nejmén  o 14% nových aplikací (viz Tabulka 2.). eská Republika se naopak adí mezi zem  kde 
je aplikace tvrdých o ek zanedbatelná. 

Tabulka 2. Základní kategorie kontaktních o ek 

Tvrdé 
o ky Ortho-k Jednodenní 

o ky 
Ostatní 

m kké o ky 
denní nošení 

Silikon
hydrogel 

denní nošení

M kké o ky 
prodloužené 

nošení 

Spojené arabské emiráty (AE)  2% 0% 23% 22% 41% 12% 
Austrálie (AU)  4% 0% 25% 23% 41% 7%
Bulharsko (BG)  1% 0% 2% 31% 55% 11% 
Kanada (CA)  2% 0% 9% 24% 59% 6%

ína (CN)  0% 0% 9% 82% 6% 3%
eská republika (CZ)  0% 0% 17% 23% 51% 9%

Dánsko (DK)  8% 0% 46% 22% 17% 7%
Špan lsko (ES)  8% 4% 12% 50% 24% 2% 
Hongkong (HK)  1% 0% 44% 21% 34% 0%
Ma arsko (HU)  8% 0% 7% 37% 27% 22% 
Izrael (IL) 14% 0% 23% 37% 21% 5% 
Island (IS) 1% 0% 35% 38% 23% 3%
Itálie (IT) 23% 1% 11% 34% 15% 16% 
Jordánsko (JO)  2% 0% 19% 52% 26% 0% 
Japonsko (JP)  19% 0% 30% 28% 22% 0%
Kuvajt (KW)  0% 0% 42% 10% 29% 19% 
Litva (LT)  0% 0% 17% 21% 33% 29% 
Holandsko (NL)  20% 4% 4% 34% 36% 2% 
Norsko (NO)  2% 0% 38% 17% 18% 24% 
Nový Zéland (NZ)  14% 0% 14% 13% 54% 5%
Portugalsko (PT)  12% 1% 35% 27% 23% 1%
Katar (QA) 1% 2% 69% 7% 10% 11% 
Rumunsko (RO)  1% 0% 11% 60% 24% 5% 
Rusko (RU)  3% 0% 16% 42% 27% 12% 
Taiwan (TW) 3% 0% 65% 0% 0% 32%
Velká Británie (UK)  10% 1% 34% 20% 28% 8%
Spojené státy americké (US)  9% 0% 8% 24% 51% 7% 
Jižní Afrika (ZA) 8% 1% 6% 49% 31% 6%
Celkem 8% 1% 20% 34% 30% 8% 

M kké o ky
M kké o ky tradi n  dominovaly v tšin  trh . Ve 22 zemích z 28 šlo o více než 90 procent nových aplikací. 
Silikon hydrogely se v lo ském roce staly poprvé celosv tov  nejvíce aplikovaným materiálem s 39% zastoupením 
(viz Tabulka 3.). V n kterých zemích – jako Spojené státy a Kuvajt – byly Silikon hydrogelové materiály aplikovány 
více než v 70% p ípad .

Zajímavé je prozkoumat blíže data multifokálních o ek. Pokud posuzujeme jejich procentuální zastoupení bez 
ohledu na v k nositele, jde o 8% aplikovaných o ek (6% multifokální, 2% monovision). Pokud ovšem v k nositele 
omezíme na 45 let a více, dostáváme hodnoty kolem 45% (35% multifokální, 10% monovision). 

Režim vým ny vykazuje pom rn  velkou variabilitu v závislosti na trhu. Jako p íklad je možno uvést jednodenní 
o ky, které jsou aplikovány ve 4% v Bulharsku, kdežto v 85% v Kataru. o ky s prodlouženým nošením jsou 

celosv tov  aplikovány v mén  než 10%, a koli m žeme nalézt výjimky jako Ma arsko, Itálii a Norsko, kde jsou 
tyto o ky aplikovány ve více než 20% (viz Tabulka 3.). 



Reference 
[1]  Morgan, Philip et al. “International Contact Lens Prescribing in 2009” Contact Lens Spectrum Feb. 2010, 30-35,53. 
[2]  Morgan, Philip et al. “International Contact Lens Prescribing in 2009”, http://www.clspectrum.com/article.aspx?article=103881



Aplikace kontaktních o ek v roce 2010 
Alice Pešinová

S blížícím se jarem je tu op t další ro ník mezinárodního projektu – Aplikace 
kontaktních o ek ve sv t  2010. eská republika, zastoupená eskou kontaktologickou 
spole ností, spolupracuje na tomto pr zkumu již od roku 2005. Za minulý rok bych vám všem 
ráda velmi pod kovala, poda ilo se nám znovu získat relevantní vzorek dat. Doufám, že 
i v letošním roce si najdete tu chvilku asu, která je k vypln ní formulá e pot ebná.

Výsledky projektu budou prezentovány v Kontaktologických listech a samoz ejm
také v odborném asopise Contact Lens Spektrum. P edpokládaný termín publikace je leden 
2011.

Sou ástí t chto List  je dotazník pro rok 2010, který je totožný s lo ským. Op t máte 
možnost p edat vypln né dotazníky obchodním zástupc m firem, které distribuují kontaktní 
o ky na našem trhu. Dotazník je možné vyplnit i elektronickou formou. Na webových 

stránkách KS je ke stažení jak dotazník, tak slosovatelný kupón. Po vypln ní lze ob ásti
odeslat elektronicky jako p ílohu na adresu alice.pesinova@cks.cz. Dotazník, a  tišt ný nebo 
elektronický, je t eba vyplnit a odeslat ( i odevzdat obchodnímu zástupci) do konce b ezna
2010. Pokud budete dotazník odesílat poštou, adresa je: KS, Libocká 2, 162 00,  Praha 6. 
Vypl ují se údaje prvních deseti klient  (od okamžiku obdržení dotazníku), kterým budete 
aplikovat kontaktní o ky. Prosím abyste dotazník odeslali i v p ípad , že jej nebudete mít do 
31. b ezna 2010 vypln n celý. V p ípad  jakýchkoli dotaz  se na mne m žete obrátit 
prost ednictvím e-mailu (alice.pesinova@cks.cz), nebo telefonicky kontaktovat sekretariát 

KS. 
Abychom Vás více motivovali k vypln ní dotazníku, budou Vaše p ísp vky 

slosovány a t i výherci získají hodnotné ceny. Sta í abyste do obálky k vypln nému 
dotazníku p idali jeden vypln ný slosovatelný kupon, který je k odst ižení na této stránce 
(1 kupón – 1 vypln ný dotazník). Do sout že budou za azeny obálky s datem odeslání 
nejpozd ji 31.3. 2010. Obálku z eteln  ozna te „pr zkum 2010“, jinak nebude možné 
za adit váš kupon do slosování. Otevírání obálek a slosování prob hne pod dohledem len
rady na sch zi rady KS za átkem dubna 2010. Výherci budou následn  kontaktováni. 

1. cena: poukázka na nákup zboží v hypermarketu TESCO v hodnot  2000,- 
2. cena: poukázka na nákup zboží v hypermarketu TESCO v hodnot  1000,- 
3. cena: poukázka na nákup zboží v hypermarketu TESCO v hodnot  500,- 

Aplikace kontaktních o ek v roce 2010 

SLOSOVATELNÝ KUPON 

Jméno: _____________________________________________________________

Adresa: _____________________________________________________________

Kontaktní telefon: _____________________________________________________

Vzkazy /nápady /nám ty k pr zkumu:


