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Průzkum aplikace kontaktních čoček v České republice v roce 2013

Letos bylo do průzkumu v České republice zahrnuto 444 nositelů kontaktních čoček. Dotazník vyplnilo 
52 respondentů (43 optometristů a 9 oftalmologů). Délka jejich praxe se pohybovala od jednoho roku do 36 let, 
s průměrem 12 let. Většinou pracovali pro malá aplikační střediska.

PRŮZKUM APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK
V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2013
Bc. Alice Pešinová

Rádi bychom vás seznámili s vybranými výsledky letošního kola projektu 

International Contact Lens Prescribing, který v České republice proběhl začátkem 

tohoto roku. Jedná se o každoroční zpracování výsledků ankety pouze pro ČR. 

Na rozdíl od souhrnného článku, který vyjde v odborném časopise Contact Lens 

Spectrum v průběhu ledna 2014, zde uvádíme i data ze všech předchozích let, takže 

si můžete utvořit představu o dlouhodobých trendech. 

Graf č. 1 – zobrazuje podíl mužů a žen mezi nositeli kontaktních 
čoček.

Graf č. 3 – zobrazuje procentuální zastoupení jednotlivých typů 
čoček podle jejich designu

Graf č. 2 – znázorňuje podíl nových aplikací a změnových aplika-
cí. Procento nových aplikací oproti loňskému roku vzrostlo a vrá-
tilo se na úroveň roku 2011: (2007 – 52 %, 2009 – 55 %, 2010 – 58 %, 
2011 – 63 %, 2012 – 54 %, 2013 – 62 %).

Zastoupení mužů a žen

Typ uživatelů

Design čoček

Z průzkumu vyplynulo, že nejčastější nositel 
kontaktních čoček roku 2013 je žena kolem třiceti 
let, která má aplikovány sférické silikonhydrogelové 
měsíční čočky a používá víceúčelový roztok. Čočky 
nosí denně a již pravděpodobně vyzkoušela produkty 
několika výrobců. Tento výsledek není překvapivý. 
Navíc stabilní nárůst aplikací torických čoček, který 
jsme mohli sledovat v minulých letech, se nejen zastavil, 
ale aplikace poklesly na úroveň roku 2011. Také jsme 
zaznamenali změnu trendu (pokles) u jednodenních 
čoček, jejichž aplikace v minulých letech stabilně 
stoupaly. Silikonhydrogely již druhým rokem stagnují, 
drží se na 66%.
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Průzkum aplikace kontaktních čoček v České republice v roce 2013

Graf č. 4 – ukazuje vývoj podílu aplikací torických čoček od roku 
2005. Trend byl v minulých letech rostoucí. V letošním roce se však 
torické čočky vrátily zhruba na hodnotu z roku 2011.

Torické čočky

Graf č. 5 – zobrazuje rozdělení aplikovaných čoček podle frekvence 
výměny

Graf č. 7 – znázorňuje procentuální zastoupení aplikovaných čoček podle materiálu. Již v roce 2007 překonal silikonhydrogel nadpoloviční 
většinu všech aplikací a trend byl dlouhodobě rostoucí: viz graf č. 8 (2005 – 26%, 2006 – 37,1%, 2007 – 50,6%, 2009 – 58,9%, 2010 – 66,3%, 
2011 – 72,1%, 2012 – 67%, 2013 – 66%). Loni se ovšem růst zastavil a procento zastoupení silikonhydrogelu dokonce pokleslo, v letošním 
roce silikonhydrogely stagnují.

Frekvence výměny

Frekvence výměny – trend

Materiál měkkých čoček

V tomto roce lehce poklesl počet aplikací jednodenních čoček, pokles aplikací čtrnáctidenních čoček se zastavil 
a měsíční čočky pokračují v nárůstu na úkor ostatních - viz graf č. 6: 



Roztok získal v roce 2013 
prestižní ocenění 
TOP OPTA

PŘITAHUJE 
A FORMUJE HYDROFILNÍ PROSTŘEDÍ
 na povrchu čočky1,2

VYTVÁŘÍ UNIKÁTNÍ ŠTÍT,
  který snižuje ukládání lipidů 
 a odstraňuje proteinová depozita3

UDRŽUJE ČOČKU ZVLHČENOU 
 až 16 hodin4

 TAKÉ CHCETE
 NABÍDNOUT nositelům 
kontaktních čoček dlouhotrvající komfort?

REFERENCE: 1. Lally J, Ketelson H, Borazjani R, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort with today’s contact lenses. Optician 4/1/2011, Vol 
241 Issue 6296, 42 -46. 2. Senchyna M, et al. Characterization of a Multi-Purpose Lens Solution Designed for Silicone Hydrogel Materials. Poster presented at: ARVO; 
May 2010; Fort Lauderdale, FL. 3. Campbell R, Kame G, et al. Clinical benefi ts of a new multi-purpose disinfecting solution in silicone hydrogel and soft contact lens 
users. Eye & Contact Lens 2012:38(2); 93-101. 4. Davis J, Ketelson H.A, Shows A, Meadows D.L. A lens care solution designed for wetting silicone hydrogel materials. 
Poster presented at: ARVO; May 2010; Fort Lauderdale, FL. © 2013 Novartis AG 1/13 VC/LC/OFPM/PA/130314/CZ

OPTI-FREE® PureMoist® 
Víceúčelový dezinfekční roztok s komplexem HydraGlyde®

Informujte uživatele kontaktních čoček o výhodách 
a technologii roztoku OPTI-FREE® PUREMOIST®

Více na WWW.OPTIFREE.CZ

Patentovaný komplex HydraGlyde®
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Poznamenejte si...

Nenechte si ujít tuto příležitost!

Součástí tohoto čísla Kontaktologických Listů je pozvánka s přihláškou,
která je také na stránkách ČKS: www.cks.cz

Rada ČKS požádá Českou lékařskou komoru o akreditaci sjezdu, a stejně tak Společenstvo 
českých optiků a optometristů o přidělení kreditů pro kontinuální vzdělávání optometristů.

Tradiční i některé zcela nové akce:
Chystáme zajímavý odborný program, jehož 
součástí v letošním roce bude vzpomínka na život 
a dílo profesora Otto Wichterleho, neboť v říjnu 
tohoto roku budeme mít příležitost oslavit sté výročí 
jeho narození. Vyjednáváme účast zahraničních 
hostů, uspořádáme výstavu distributorských fi rem, 
workshopy. Zveme Vás na aktuální témata: Současné 
možnosti korekce refrakčních vad, Multifokální 
kontaktní čočky, Novinky v legistativě, Kontaktní 
čočky u dětí, Moderní diagnostické postupy apod.

Sledujte internetové stránky ČKS – www.cks.cz
Odborný program na nich bude průběžně 
upřesňován.

K průběhu sjezdu patří i společenské a sportovní 
vyžití, setkání s kolegy a přáteli, možnost relaxace 
ve výřivce, při masáži i v sauně. Pro sportovce bude 
k dispozici bazén, tenis, stolní tenis, odbíjená apod. 
V případě pěkného počasí můžete využít přilehlého 
parku a cest kolem Labe k procházkám, anebo k in-
line bruslení.

( ( (

V rámci sjezdu se uskuteční Odborný seminář 
absolventů, jehož součástí bude opět Soutěž 
o nejlepší příspěvek. Protože naše tradiční soutěž má 
shodné parametry a pravidla jako soutěž pod záštitou 
fi rmy CooperVision, bude s touto soutěží spojena. 
Hlavní cenou pro vítěze bude tedy příspěvek fi rmy na 
účast a vlastní účast v mezinárodním klání, evropském 
kole soutěže CooperVision, další cenou pak bezplatná 
účast na XXI. výročním sjezdu ČKS v roce 2014 
a do třetice všeho dobrého pak volná vstupenka na 
mezinárodní optický veletrh OPTA 2014.

( ( (

Vítězové fotosoutěže budou veřejně vyhlášeni 
a oceněni v průběhu slavnostního večera.

( ( (

Nezapomeňte, že můžete odborný program 
tématicky obohatit zasláním právě Vašeho příspěvku.
Neváhejte a podílejte se tak společně s radou ČKS 
na jeho přípravě a fokusaci.
Vaše příspěvky do odborného programu očekáváme 
do 15. 7. 2013.
Abstrakty přednášek zašlete v elektronické formě 
na e-mail info@cks.cz
do 15. 8. 2013

( ( (

Součástí sjezdu, jako každý rok, bude valná hromada.
Nejvyšším orgánem České kontaktologické společnosti 
je její valná hromada. Činnost společnosti můžete 
ovlivnit svým aktivním přístupem. Spolurozhodujte 
o životě ČKS, o.s.!

Valná hromada začíná v sobotu po obědě.

( ( (

Cena pro studenty
(platí i pro absolventy studia v roce 2013): 
2.800 Kč

Speciální nabídka pro účastníky ze Slovenska:
3.400 Kč

Těšíme se na společně strávený podzimní víkend 
a věříme, že pro Vás bude přínosný a příjemný.

( ( (

Sponzorování sjezdu zatím přislíbily tyto fi rmy:
Alcon divize spol. Novartis, Baush & Lomb, 
CooperVision, Johnson & Johnson divize Vision Care, 
Oculus, Ursapharm

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČKS, o.s.
věnovaný stému výročí narození profesora Otto Wichterleho
SE KONÁ VE DNECH 15.–17. 11. 2013
VE SPORTOVNÍM CENTRU NYMBURK



Důležitá data – XX. výročním sjezd ČKS, o.s.

Uzávěrka pro přihlášení ústních příspěvků 15. 7. 2013

Uzávěrka přihlášek 6. 9. 2013

Velmi brzká platba
(pro člena ČKS 3 100 Kč) do 20. 9. 2013

Brzká platba
(pro člena ČKS 3 400 Kč) od 21. 9. 2013

do 25. 10. 2013

Pozdní platba
(pro člena ČKS 4 000 Kč)  od 26. 10. 2013

Stornopoplatky
do 25. 10. 2013  10 %
do 8. 11. 2013  50 %
od 9. 11. 2013  100 %

Termín konání: 15.–17. 11. 2013

( ( (

Zúčastnit se můžete jak celého sjezdu, tak i pouze 
jednoho nebo dvou dnů. Cena bude úměrně 
přizpůsobena.

Poznamenejte si... | členské příspěvky | fotosoutěž

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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Členské příspěvky za rok 2013 ve výši 400 Kč plaťte převodem na číslo účtu 

162173369/0800 nebo přiloženou složenkou.

Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo. Bez toho nelze přiřadit platbu ke jménu u příslušného člena 
ČKS, o.s.
Kdo obdržel upomínku o nezaplacených členských příspěvcích za rok 2010, 2011 a 2012 (ze dne 19. 6. 2013), za 
rok 2011 a 2012 (ze dne 19. 6. 2013) a za rok 2012 (ze dne 19. 6. 2013) nechť zaplatí dlužné příspěvky společně 
s příspěvky za rok 2013.
Kdo má členské příspěvky za letošní rok (2013) již zaplacené, považujte tuto informaci za bezpředmětnou.

o

Členské příspěvky 2013

V rámci přípravy XX. výročního sjezdu ČKS v Nymburku vyhlašuje Rada ČKS soutěž 

o nejlepší fotografi i kontaktní čočky. 

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:
• Kontaktní čočka a oko | • Kontaktní čočka v umělecké fotografi i

Pravidla soutěže:
1. Soutěže se mohou zúčastnit všichni členové ČKS a studenti optometrie, včetně absolventů studia v roce 2012 

(Brno, Olomouc, Kladno).
2. Počet fotografi í není omezen, mohou být provedeny na štěrbinové lampě nebo běžným fotoaparátem, zaslány 

musí být v digitální podobě, nejlépe v kompresním formátu .JPG. Velikost není omezena, musí být dostatečná 
pro zhotovení fotografi e formátu 30x40 cm. Fotografi e zasílejte na adresu Sekretariátu ČKS: info@cks.cz

3. Uzávěrka pro zaslání fotografi í je 30. 9. 2013, 16:00 hod.
4. Z došlých snímků bude radou ČKS vybráno maximálně 30 fotografi í (15 v každé kategorii), které postoupí do 

užšího kola konaného v průběhu XIX. sjezdu ČKS v Nymburku.
5. Vybrané fotografi e budou v průběhu sjezdu vyvěšeny ve formátu 30x40 na vhodném místě Sportcentra 

a účastníci sjezdu svými hlasy rozhodnou o nejlepším snímku.
6. Vítězové fotosoutěže budou veřejně vyhlášeni a oceněni v průběhu slavnostního večera, 16. 11. 2013, 

v Nymburku.
7. Členové rady ČKS a její revizní komise mohou být vyhlášeni, ale nemohou být oceněni. Ocenění pak získá 

další v pořadí.

Hodně zdaru všem účastníkům přeje Rada ČKS !!! o

Fotosoutěž ČKS

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
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Střípky z mezinárodního sympozia Eye Health Advisor® 2013

Symposium ACUVUE® Eye Health Advisor® je v součas-
né době jedním z největších odborných akcí podobné-
ho druhu ve střední a východní Evropě. Letošní sym-
posium bylo již šesté v pořadí a stejně jako v předešlých 
letech jsme od účastníků zaznamenali velmi kladnou 
odezvu. Letos jsme na symposiu přivítali rekordní po-
čet – 531 očních odborníků z šestnácti různých zemí. Le-
tošní symposium se těšilo i zvýšenému zájmu ze strany 
zahraničních účastníků a měli jsme tu čest přivítat oční 
specialisty z 15 různých evropských zemí.
Na sympoziu vystoupili vedle několika domácích před-
nášejících vážení mezinárodní lektoři a vědci – měli 
jsme tu čest přivítat opět několik světově uznávaných 
odborníků ze Spojených států, Velké Británie, či Itálie.
Zde vám přinášíme stručný výtah z vybraných předná-
šek. Děkujeme velmi všem českým delegátům za učast 
a laskavou přípravu těchto textů.

The Current Status and the Future of Contact Lenses 
/ Současnost a budoucnost kontaktních čoček
Prof. Lyndon Jones
Zpracovala: Mgr. Lenka Musilová

Příspěvek přednášejícího Lyndona Jonese zhodnotil 
nejen současný trh kontaktních čoček, ale i rozdílné 
přístupy v aplikaci za poslední desetiletí v celosvětovém 
měřítku. Pozornost byla zaměřena na jednotlivé výzvy 
pro rozvoj trhu a také možné příležitosti pro kontak-
tology, které mohou implementovat do jejich praxe. 
Přednášející rovněž nastínil možný budoucí rozvoj kon-

taktních čoček, který spatřuje především v monitoringu 
a léčbě vybraných chorob, včetně použití kontaktních 
čoček jako nosiče léčiv představující podpůrný element 
pro moderní oftalmologickou praxi.
Celosvětový trh kontaktních čoček je rozsáhlý, do roku 
2015 se předpokládá jeho fi nanční objem asi 11,7 mld. 
USD. Nadále se očekává jeho reálný růst, neboť stále 
existuje nemalé procento lidí, kteří by rádi vyzkoušeli 
kontaktní čočky jako plnohodnotnou korekční pomůc-
ku. Zároveň je nutné podotknout, že zřídkakdy jsou 
právě kontaktní čočky doporučeny jako primární ko-
rekční pomůcka. Mezi trendy vývoje trhu kontaktních 
čoček patří za posledních deset let značný rozvoj sili-
kon-hydrogelových čoček, zvyšující se procenta aplika-
cí jednodenních kontaktních čoček, dnes dostupných 
i v silikon-hydrogelových materiálech, včetně torické 
formy (designu) korekce. Pro korekci presbyopie jsou 
aktuálně upřednostňovány multifokální kontaktní čoč-
ky před metodou monovision. Vzhledem k průběhu 
demografi cké křivky, z něhož lze vyvozovat nárůst po-
čtu aktivnějších presbyopů, je možné očekávat i nadá-
le vzrůstající trend těchto aplikací. Pozornost si zaslou-
ží i měření aberací vyšších řádů (aberometrie), které 
může hrát klíčovou roli v rozvoji optimalizace nejen 
individuálních brýlových, ale i kontaktních čoček.
Současné výzkumy rovněž potvrzují zmírnění progre-
se myopie u dětí užitím vhodného designu kontaktních 
čoček. Tento fakt může hrát obzvlášť významnou roli 
při stále se zvyšujícím počtu myopický dětí a mládeže 
v populaci. Další specifi ckou možností užití kontakt-
ních čoček je i monitoring daných onemocnění, jako 
je např. glaukom či diabetická retinopatie.

Shrnutí:
Plnohodnotnou budoucnost kontaktních čoček lze 
spatřovat nejen v primární korekci refrakčních vad, 
ale i v možné kontrole progrese myopie u dětských 
pacientů, dále v jejich užití jako efektivních nosičů 
léčiv, popř. možných prostředků digitálního zobra-
zení či monitoringu určitých onemocnění. Snahou 
všech výrobců kontaktních čoček, ale i kontaktologů 
samotných, je zajisté nabídnout pacientům nejvhod-
nější produkty, které efektivně korigují refrakční 
vadu a maximálně optimalizují komfort pro celou 
dobu jejich nošení.

STŘÍPKY Z 6. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA
EYE HEALTH ADVISOR® 2013

Tento článek neprošel redakční radou
a ČKS nebere zodpovědnost za jeho obsah.

Ve dnech 31. 3.–1. 4. 2013 proběhl ve Varšavě již 6. ročník

mezinárodního sympozia ACUVUE® Eye Health Advisor®,

pořádaný společností Johnson & Johnson Vision Care. 
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Střípky z mezinárodního sympozia Eye Health Advisor® 2013

Full vision correction with contact lenses = better life 
/ Plná korekce zraku kontaktními čočkami = lepší 
kvalita života
Prof. Christina N. Grupcheva
Zpracovala: Mgr. Markéta Žáková

Na úvod přednášky autorka přirovnala lidské oko k fo-
toaparátu. Shodují se ve dvou základních principech 
– optickém (u oka optická média) a přijímacím (u oka 
sítnice s fotoreceptory). Kvalitu optického systému 
oka a následně i kvalitu lidského života můžeme vy-
lepšit:
• Brýlemi
• Kontaktními čočkami
• Operativou

Kontaktní čočky se jeví jako varianta nejvíce:
• Bezpečná: vážné komplikace při nošení kontakt-

ních čoček se vyskytují v poměru 1:10 000, v důsled-
ku nedodržování doporučené péče a výměny riziko 
může stoupnout na 1:1 000 ... v porovnání s 2,5 % 
významných komplikací při operativě.

• Přizpůsobivá: možnost vyzkoušení korekce v podo-
bě zkušebních čoček – snadná, rychlá a málo ná-
kladná změna. Vyzkoušení korekce v reálné podo-
bě. Dynamické vyhodnocení.

• Přirozená: díky umístění čočky přímo na rohovce. 
Zorné pole v porovnání s ostatními variantami je 
u kontaktních čoček nejlepší.

Kvalita života každého člověka závisí i na kvalitě vidění 
a způsobu korekce, kterým tuto kvalitu vidění docílí-
me. Musíme dbát na funkčnost, snadnost použití, es-
tetičnost, cenu korekční pomůcky a zohlednit sociální 
faktory.
Pro demonstrování kvality života v závislosti na ko-
rekční pomůcce (zde brýle vs. kontaktní čočky u dětí), 
Dr. Grupcheva zvolila tříletou srovnávací studii, ve 
které:
• na počátku 484 dětí nosilo brýle
• kontaktní čočky začalo nosit 247, brýle 237 dětí
• průzkum byl zahájen výchozím vyšetřením, poté 

kontrolou po měsíci a dále každých 6 měsíců po 
dobu 3 let

• v průběhu 3 let se celková kvalita života zlepšila na 
14,2 ±18,1 jednotek pro nositele kontaktních čoček 
a 2,1 ±14,6 jednotek pro obrýlené

• kvalita života se zlepšila více pro starší děti, které 
mají rekreační aktivity, děti motivované nosit kon-
taktní čočky a děti které nesnášejí svůj vzhled v brý-
lích

Nejmodernější typy kontaktních čoček osloví většinu 
pacientů bez rozdílu věku:
• Děti – zrakový systém se stále vyvíjí, plná korekce 

může zpomalit progresi myopie. Kontaktní čočky 
jsou pro ně bezpečnou variantou pro všechny ak-
tivity včetně venkovních, kde chrání před expozi-
cí UV zářením. Mohou být řešením při amblyopii 
a ametropii.

• Dospívající – kontaktní čočky jsou pro tuto skupinu 
vítanou náhradou za brýle. Poskytují výborné vidě-
ní, zlepšují výkon a sebevědomí.

• Mladí dospělí – kontaktní čočky poskytují dynami-
ku vidění a fl exibilitu.

• Starší dospělí – nenápadně korigují presbyopii.

Závěrem:
Lepší kvalita života závisí na lepším vidění, vyvíje-
ném úsilí a prokázaném komfortu a bezpečnosti. 
Kontaktní čočky jsou v současnosti v souladu se vše-
mi faktory – to bylo prokázáno většinou klinických 
případů. Zkušený kontaktolog má klíčovou roli ve 
zlepšení kvality života pacienta v jakémkoli případě 
týkajícím se ametropie – nehledě na věk, pohlaví či 
sociální status pacienta.

Contact Lenses and Teens / Dospívající mládež 
a kontaktní čočky
Prof. Fabriizio Zeri, PhD, Itálie
Zpracovala: MUDr. Topinková Anna

Autor rozebírá problém v několika rovinách: po-
stojem specialisty v ordinaci či v optice, způsobem 
a technikou výběru, dynamikou osobnosti a jeho 
psychologickou proměnou a vztahy v rodině.

Dospívání je obdobím, které se těžko popisuje, stu-
duje nebo se v něm žije. Je to období mezi dětským 
věkem a věkem dospělých. Psychické změny jsou pro-
vázeny negativními emocemi, jako jsou obavy, odmí-
tání, desorientace, nejistota nebo ztráta sebevědomí. 
Děti mají potíže najít sama sebe, poznávat svoje nové 
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tělo. To může vést ke krizi jejich vlastních představ při hledání 
vlastní identity. Svět náctiletých ztěžuje proces rozhodování ve 
smyslu „co budu dělat?“ Děti si hledají vzory mezi svými vrstev-
níky. Děti v této skupině navazují vztahy snadněji než v rodině, 
lépe si vyjasňují postřehy mezi sebou apod. Svoji identitu často 
hledají prostřednictvím svého vzhledu, své vizáže a snaží se do 
´té své´skupiny zapadnout svým estetickým zevním vzhledem, 
jako je oblečení, účes, piercing, brýle, nošení kontaktních čo-
ček atd.

Nošení kontaktních čoček mezi náctiletými:
Podle věku je skupina 15–18 let nejpočetnější, která po 20.roce 
zase klesá. Autor se zamýšlí na tom, jaké jsou bariéry nošení 
kontaktních čoček, kolik náctiletých nositelů dodržuje adekvát-
ní starostlivost o kontaktní čočky, jaké jsou jejich požadavky 
a psychické benefi ty . Přínosem je kromě lepšího vidění, přiro-
zené vidění a volnost bytí .. být bez brýlové bariéry při sportu 
i všech dalších aktivitách. Jak jsou mezi náctiletými vnímaní lidé 
s brýlemi? Jsou více nemocní nebo náchylnější k nemocem, 
mají více nedostatků na těle, jsou méně atraktivní apod.
Je nošení kontaktních čoček u náctiletých bezpečné? Ano i ne; 
50 % a více nosí silikon-hydrogelové kontaktní čočky a jsou 
v péči odborníků. Nejhorší úroveň dodržování pravidel nošení 
čoček je u nositelů kosmetických, barevných čoček.

Starají se o čočky efektivně? Podle průzkumu bylo zjištěno, že:
• 85 % dotazovaných používá víceúčelové roztoky k péči 

o kontaktní čočky,
• 90 % vědělo, že denní čištění je nezbytné,
• 96 % pochopilo a rozumělo o infekcích kontaktní čočky,
• 99 % cítilo a vyslovilo důvěru ve vlastní schopnost se starat 

o své kontaktní čočky.

Postoje rodičů
Kontaktní čočky jsou estetické, efektivní a pohodlné, 66,2 % 
souhlasí s nošením kontaktních čoček u děti, 25,7 % neví a 8,1 % 
nesouhlasí. Podstatné je, že souhlas dávají rodiče, stejně jako 
i nositelé. Matky mají vyšší úroveň v rozhodování a větší odpo-
vědnost v péči o ně.

Jak na náctileté? Jak vyžadovat účast rodičů a jejich dohled?
 Je třeba všem stranám důsledně poskytovat informace, vysvět-
lení a poučení o kontaktních čočkách a přisvojovat dětem od-
povědnost. Požadovat pochopení všech informací vedoucích 
k bezpečnému nošení kontaktních čoček a k důležitosti dodr-
žování všech zásad a následných kontrol. Udělat smlouvu mezi 
všemi stranami, která povede k uznání autority rodičů stejně 
jako schopnosti dětí.

Jak efektivně hovořit?
Je třeba dávat přesné instrukce, kombinovat učitelské doved-
nosti a strategii postupu, přizpůsobit jazyk, držet soudružnost, 
posilovat pozitivní emoce.

Závěrem:
Autor na závěr shrnuje všechny postupy a zdůrazňuje, že nác-
tiletí jsou maximálně motivováni k nošení kontaktních čoček, 
protože si tím zároveň budují svou identitu, uspokojují své 
psychické a fyziologické potřeby. Nejlepší možností výběru 
typu kontaktních čoček jsou jednodenní jednorázové SiH 
čočky a krátkodobé SiH čočky, nošené v denním režimu.

Chcete zaslat naše katalogy, ceníky, letáky, 
plakáty, banery nebo stojany? Materiály 
máme k dispozici i v elektronické podobě.

Velké skladové zásoby. Objednávky do 16. 
hodiny expedujeme ještě téhož dne.

Jsme připraveni poskytnout naše zboží a 
veškerou podporu k němu! Stačí se na nás 
obrátit:
veveškškererouou ppododpoporuru kk nněměmu!u! SStatačíčí ssee nana nnásás 
obobrárátitit:t:

www. .cz

Wixi s.r.o.
Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady

e-mail: info@wixi.cz, tel.: 325 513 052

ZNAČKOVÉ SLUNEČNÍ BRÝLE

CRAZY ČOČKY DIOPTRICKÉ

KONTAKTNÍ ČOČKY ČIRÉ

CRAZY ČOČKY

POUZDRA

BAREVNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ

ROZTOKY NA KONT. ČOČKY

DOPLŇKY

VELKOOBCHOD S KONTAKTNÍMI 
ČOČKAMI A PŘÍSLUŠENSTVÍM,

KDE VÍME CO ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ
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2 Weeks or Month: Health, Vision, Comfort and 
Partnership / 14 denní nebo měsíční kontaktní čoč-
ky: zdraví, vidění, komfort a spolupráce nositelů 
kontaktních čoček
Marek Habela MD PhD.
Zpracovala: Mgr. Markéta Žáková

Přednášející upozornil na stále aktuální otázku výmě-
ny měkkých kontaktních čoček. Od doby, kdy vyná-
lez Otto Wichterle byl uveden do masové produkce 
se mnohé změnilo. Na počátku byly kontaktní čočky 
vyměněny pouze když byly poškozené, nepohodlné 
a nebo zhoršovaly vidění. V závislosti na pacientovi, 
systému péče a materiálu kontaktních čoček byly mě-
něny i po 2–3 letech nošení (čočky konvenční – bez 
jasné defi nice výměny). V závislosti na vzrůstající po-
pularitě kontaktních čoček, oční specialisté díky svým 
přibývajícím klinickým zkušenostem zavedli vlastní 
systém výměny (r. 1982 Danalens).

Výrobci zahájili plánovanou výměnu kontaktních čo-
ček v roce 1985 (3měsíční kontaktní čočky) a později 
další typy s kratší výměnou. Klinické studie od 80tých 
let potvrzují a vyzdvihují výhody častější výměny kon-
taktních čoček (1–2 týdenní kontaktní čočky jsou méně 
náchylné k přítomnosti usazenin oproti typům kon-
taktních čoček s výměnou po 1–3 měsících).

Čím je častější frekvence výměny kontaktních čoček, 
tím je lepší kvalita vidění a komfort v kontaktních čoč-
kách. Z praktických zkušeností je známo, že výměnné 
cykly kontaktních čoček jsou kompromisem mezi kli-
nickými potřebami a ekonomikou. Postupné vyrovná-
vání cen kontaktních čoček různých výměnných typů 
kontaktních čoček vede k celkové preferenci typů kon-
taktních čoček s častější výměnou, což pozitivně ovliv-
ňuje zdraví očí a komfort nošení kontaktních čoček.
Spolupráce klienta při dodržování pravidel doporučo-
vané péče a výměny kontaktních čoček je stále proble-
matická. Tato situace je navíc komplikovanější díky no-
vým možnostem koupě kontaktních čoček. Způsobují 
nekontrolovaný přísun kontaktních čoček ke klientům, 
kteří nejsou vhodnými potenciálními nositeli a kteří 
riskují vznik závažných komplikací.
Doktor Habela poskytl informaci, že dle WHO jen 
50% pacientů s chronickými nemocemi se řídí odbor-
nými doporučeními!

Jak zdokonalit spolupráci s našimi pacienty? 
Dr. Habela doporučuje:
• Vysvětlit konkrétní zvolený typ kontaktní čočky, 

způsob nošení a péči o něj
• Vybrat jednoduchý a účinný systém péče
• Poskytnout srozumitelně ústně a písemně pokyny 

běhěm první návštěvy
• Naučit praktické dovednosti a náležitosti péče 

o kontaktní čočky
• Zopakovat pokyny pacientovi během následných 

kontrol a kontrolovat jejich uplatnění v praxi
• Informovat pacienty o nebezpečí kontaktu kontakt-

ních čoček a jejich pouzdra s vodou
• Použít moderních technologií a komunikačních 

způsobů

Závěrem:
Preference častější výměny kontaktních čoček vede 
ke zdravějším očím. Spolupráce na poli plánované 
výměny kontaktních čoček zahrnuje:
• Pravidla rozumění si s pacientem
• Pacientovu snahu spolupracovat
• Skutečné dodržování námi doporučených 
 pravidel
• Správnost dodržování námi doporučených 
 pravidel

Role očního specialisty – kontaktologa spočívá v in-
dividuálním výběru kontaktní čočky, doporučení 
vhodného systému výměny a péče pro individuální-
ho pacienta.

How Important are Surface Properties for Succe-
ssful Contact Lens Wear / Mají vlastnosti povrchu 
kontaktních čoček vliv na komfort nositele?
Dr. Brian Pall
Zpracoval: Mgr. Martin Falhar, PhD.

Tento příspěvek je zamyšlením nad rozdílnými pod-
mínkami, které jsou přítomny při vývoji kontaktních 
čoček. Fyzikální parametry kontaktních čoček se liší od 
hodnotících kritérií uživatele, který se řídí jednoznač-
ně komfortem. K jakým rozdílům u jednotlivých pojetí 
dochází? To se snažil nastínit Brian Pall v jedné z mno-
ha poutavých přednášek přednesených na sympóziu 
Eye Health Advisor®.
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Nejvýznamnější faktor určující, zda bude uživatel 
dlouhodobě nosit kontaktní čočky, je komfort. Při 
hledání odpovědi, co přesně určuje komfort nositele, 
musíme vzít v potaz všechny vlastnosti, které jsou kon-
taktním čočkám vlastní. Již víme, že klientův komfort 
je z velké části ovlivněn tvarem čočky, jejím okrajem, 
modulem pružnosti, frekvencí výměny a používaným 
roztokem v péči o kontaktní čočky. Jsou také známy 
faktory, které s komfortem vůbec nesouvisí – typický je 
například parametr Dk, popisující prostupnost kyslíku 
materiálem. Na druhou stranu nejvýznamnějším fak-
torem ovlivňující komfort uživatele je hladkost povr-
chu kontaktních čoček. Hladkost povrchu kontaktní 
čočky ovlivňuje interakci mezi víčkem, kontaktní čoč-
kou a přední částí oka. Vlastnosti povrchu kontaktní 
čočky jsou klíčovým faktorem, které určují, nakolik 
bude daný typ kontaktní čočky klienty přijímán. Jak ale 
zajistíme, aby naše očekávání o komfortu bylo stejné, 
jako v průběhu laboratorních testů?
Výzkumné centrum, kde se kontaktní čočky vyvíjí, pra-
cují s hrubými předpoklady, jak by se měla kontaktní 
čočka za umělých podmínek chovat a zda má klient 
nějaké preklinické očekávání. Snaží se nalézt materiál, 
který vyhovuje zadaným podmínkám a který má opti-
mální, vyvážené, vlastnosti.
Materiál kontaktních čoček je testován na rezistenci 
vůči depozitům určitých proteinů. Tyto testy jsou pro-
váděny na zvířecích očích a dávají poměrně jasnou 
představu, nakolik bude daný materiál odolný vůči 
vzniku usazeninám u lidí. Kontaktní čočky jsou také 
analyzovány na různé fyzikální vlastnosti. Jmenujme 
například hrubost povrchu na mikroskopické úrovni 
(používá se metoda ATM – Atomic Force Microsco-
py), smáčivost (měří se metodou dynamického kon-
taktního úhlu a metodou dosedající kapky) nebo lub-
ricidity (měří se koefi cientem smykového tření).
Výsledný materiál kontaktních čoček je nasazen do 
praxe, kde se sledují typické znaky spojené s hodno-
cením komfortu. Jedná se o přítomnost víčkové kon-
taktní epitelopatie (LWE – Lid Wiper Epitheliopathy) 
a o nařasení bulbární spojivky (LIPCOF – Lid Parallel 
Conjunctival Folds). V hodnocení je důležité použi-
tí fl uoresceinu, který může odhalit počínající změny 
na spojivce a rohovce. Ke snazší interpretaci nálezů 
se používá Efronova hodnotící tabulka komplikací 
spojených s kontaktními čočkami. Tato tabulka pou-
žívá hodnocení nálezů od 0 do 4 bodů, kde 0 bodů je 
nejlepší a 4 body je nejhorší. Je vhodné používat hod-
nocení s krokem 0,1. Pokud jsou změny větší než 0,7, 
jedná se klinicky významný nález.
Nejlepší zpětnou vazbu o kvalitě kontaktních čoček 
podávají samotní uživatelé. Ti ovšem používají zcela 
odlišné hodnotící procedury, než v laboratorních pod-
mínkách. Řeč je o důmyslně propacovaných dotazní-
cích, které musí být sestavené tak, aby věrně zachy-
tily komfort kontaktních čoček u rozmanité skupiny 
nositelů.
Brennan se v jedné studii zajímal, který ze zmíněných 
parametrů nejvíce ovlivňuje komfort. Jednoznačně 
nejsilnější vazba byla s lubriciditou, která je určená ko-
efi cientem smykového tření. Tyto poznatky byly zjiště-

ny ze skupiny 272 uživatelů, u kterých bylo odzkouše-
no přes 700 měsíčních cyklů nošení kontaktních čoček.

Vynesení závislosti komfortu na konci dne na koe-
fi cientu smykového tření vykázalo silnou závislost. 
V této oblasti je často zmiňován materiál senofi lcon 
A, který se vyznačuje povrchem s nejlépe hodno-
ceným koefi cientem smykového tření a tím pádem 
i komfortem na konci dne.

Is Corneal Staining Important? / Je barvení rohovky 
důležité?
Prof. Lyndon Jones
Zpracovala: MUDr. Svatava Háčiková

Tato přednáška byla věnována klinickému dopadu 
barvení rohovky, které je vyvolané roztoky na kon-
taktní čočky (SICS). Je to téma, o kterém se v kontak-
tologii v posledních letech velmi často debatuje. Autor 
uvádí, že je zajímavé podívat se na odbornou litera-
turu zabývající se barvením rohovky spojeným s kon-
taktními čočkami. Od roku 1961 bylo publikováno na 
toto téma téměř 400 peer reviewed prací. Z toho je 
více než 100 studií speciálně věnováno barvení rohov-
ky vyvolanému roztoky (SICS). Většina z nich byla pu-
blikována v posledních 5 letech.
Nedávno byla navržena nová hypotéza pro vysvětle-
ní SICS. Podle ní se jedná o vazbu některých kompo-
nentů roztoku k rohovkovému epitelu, kde následně 
vážou fl uorescein. Tak vzniká nadměrné přechodné 
barvení povrchu oka, které je označováno jako PATH 
(Preservative Associated Transient Hyperfl uorescen-
ce), tedy přechodná hyperfl uroscence spojená s kon-
zervačními látkami. Studie zabývající se oplachováním 
povrchu oka naznačují, že PATH může být více než 
jen přechodný jev. Studie provedené na konfokálním 
mikroskopu a vyšetření bez použití fl uoresceinu pou-
kazují na další problémy v konceptu PATH. Obsahem 
této přednášky je úvaha o vztahu mezi roztoky a bar-
vením rohovky. Autor klade otázku, jestli to, co klinici 
pozorují je SICS, PATH nebo něco mezi tím.
Fluorescein je používán jako barvivo pro zvýraznění 
poškození povrchu rohovky po traumatu nebo při 
onemocnění oka. Je ale vhodné pro situace, kdy ro-
hovka vykazuje SICS? Přesné zhodnocení barvení vy-
žaduje použití žlutého bariérového fi ltru.
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Před 5–6 lety jsme přijali jako fakt, že určité kombinace 
materiálu pro čočky a roztoků pro péči o čočky způso-
bují výraznější barvení rohovky. Co se týká materiálů 
čoček, horší nálezy byly u silikon-hydrogelových mate-
riálů a materiálů skupiny II podle FDA.

Roztoky s konzervační látkou PHMB (polyhexame-
thylen-biguanid) způsobovaly výraznější barvení než 
peroxidové systémy nebo roztoky s konzervační lát-
kou POLYQUAD. U roztoků s vyšší koncentrací PHMB 
bylo barvení výraznější. Fluorescein vykazuje až 50x 
vyšší afi nitu k PHMB než ke konzervační látce Poly-
quad. Z hlediska času intenzita barvení vrcholila 2 ho-
diny po nasazení čoček ošetřených roztoky s PHMB. 
Barvení poté rychle mizelo.
Byla provedena řada studií, které se zabývaly barve-
ním rohovky při nošení různých typů čoček v kombi-
naci s různými roztoky, po různě dlouhé době nošení. 
Výsledky studií byly podrobně zpracovávány do růz-
ných tabulek barvení. ( Andrasko v r. 2006. IER, Carnt 
et al Sydney 2007 a další). Byly používány různé meto-
diky pro hodnocení výsledků a způsoby, jak byly tabul-
ky prezentovány. Následovaly studie, které kritizovaly 
použité metodiky zpracování výsledků. Další studie se 
zabývaly tím, co vlastně SICS doopravdy ukazuje.
Poslední práce naznačují, že se fl uorescein váže na 
molekuly konzervačních látek, které jsou vázány k ro-
hovce, a proto je barvení u SICS benigní. Podle nich 
se tedy jedná o PATH. Barvení bylo zkoumáno ve spo-
jení s pohodlím, infi ltráty a mikrobiální keratitidou. Na 
téma barvení a pohodlí byly publikovány různé stu-
die. Jedna skupina výzkumníků dokazovala, že barvení 
neovlivňuje pohodlí při nošení čoček, druhá skupina 
dokazovala pravý opak.
Multifunkční roztoky začaly být více používány od 
poloviny 80. let minulého století. Spolu se zavedením 
a rozšířením silikon-hydrogelových čoček byl pozoro-
ván i nárůst barvení rohovky. Přesto nebyly v posled-
ních 20ti letech zaznamenány změny ve výskytu mikro-
biální keratitidy při nošení čoček v režimu denního ani 
prodlouženého nošení.
 PATH odpovídá na některé otázky týkající se výskytu 
a časového průběhu SICS, ale přesto není jednoznač-
ný výklad klinických nálezů:
Proč se SICS/PATH nevyskytuje u všech pacientů? 
Proč SICS/PATH nepostihuje rovnoměrně celou ro-
hovku? Proč jsou rozdíly v množství SICS/PATH u roz-
toků se stejnou koncentrací PHMB?
Rohovka může vykazovat poškození epitelu dokonce 
bez instilace fl uoresceinu. Odmývání konzervačních 
látek z čočky nebo oka neovlivňuje výskyt SICS/PATH. 
Buňky odebrané z povrchu oka vykazují fl uorescein 
v buňkách, nejen na jejich povrchu.

Závěrem:
Oplachování čočky nebo oka nemá vliv na výskyt 
SICS po 2 hodinách. Pokud to je kvůli vazbě fl uo-
resceinu k PHMB, pak tato musí být neuvěřitelně 
pevná. Změny epitelu vyvolané SICS jsou zjevné 
i bez barvení fl uoresceinem. Jsou pozorovatelné na 
štěrbinové lampě a konfokálním mikroskopu.

Research Update on UV Blocking Contact Lenses
/ Chrání kontaktní čočky s UV fi ltrem zdraví očí?
Prof. James Wolff sohn
Zpracoval: Mgr. Martin Falhar, PhD.

V rámci 6. mezinárodního vědeckého sympózia Eye 
Health Advisor® ve Varšavě zazněl zajímavý příspěvek, 
který hodnotil zdravotní přínos UV fi ltru zakompono-
vaného do kontaktních čoček. Přednášku odprezen-
toval profesor James Wolff sohn z Astonské Univerzity 
z Velké Británie.
Škodlivé účinky ultrafi alového záření na kůži jsou 
obecně známé a není pochyb o jejich zdravotní závaž-
nosti. Zatímco o poškození kůže UV zářením jsou lidé 
velmi dobře informováni a spálení sluncem zažil snad 
každý. O potencionálním poškození očí se již tolik 
neví. Problematika ochrany zraku před UV zářením 
nabývá na významu. Hlavním důvodem je zvyšující 
se délka lidského života, kdy se významně projevují 
kumulativní patologické změny způsobené UV záře-
ním a jsou úzce spojeny s výskytem makulární de-
generace, nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých 
zemích.
UV záření dělíme na skupiny podle vlnových délek: 
UVC (200–280 nm), UVB (280–315 nm) a UVA (315 
–400 nm). Skupina UVC je absorbována ozónovou 
vrstvou a při hodnocení škodlivých účinků na lidský 
organismus nehraje významnou roli. Skupiny UVB 
a UVA jsou při svém průchodu atmosférou také ovliv-
něny, ale ne natolik, abychom je mohli zanedbávat. Při 
hodnocení škodlivých účinků UV záření se tak zabývá-
me právě skupinami UVB a UVA.
Čím kratší má UV záření vlnovou délku, tím větší je do-
padající energie a tím větší zdravotní poškození způ-
sobuje. Záření UVB je ve svém zastoupení v celkovém 
UV spektru v menšině (uvádí se, že UVB záření tvoří 
5 až 10 % z dopadajícího UV záření), ve svém škodli-
vém účinku má ale velký význam. Vysokoenergetické 
fotony UVB záření způsobují vážné poškození buněč-
né DNA.
UV záření má škodlivý účinek na všech anatomických 
strukturách oka podílejících se na vidění (ve smyslu 
optického zobrazení). Většina UV záření směřujícího 
do očí dopadá i na okolní kůži, kde vzniká riziko vzniku 
rakoviny. Přední plocha oka je nejčastěji postiženou 
oblastí. Je zde vysoký výskyt degenerativních postiže-
ní, jako je pterygium nebo pinguekula.
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Velmi zajímavé jsou poslední poznatky o patologic-
kých účincích UV záření na oční čočku. Že má UV 
záření velký podíl na vzniku katarakty, nikoho nepře-
kvapí. Překvapující je ale poslední zjištění, že expozi-
ce UV záření snižuje akomodační výkon oční čočky. 
Klinické nálezy potvrdily domněnku zabývající se de-
gradací proteinů, ze kterých je čočka převážně slože-
na. Vlivem UV záření dochází k denaturaci čočkových 
proteinů a čočka se stává méně elastickou. Klinické 
výzkumy jsou poměrně detailní a akomodaci sledují 
nejen ve své velikosti, ale například i s jakou rychlostí 
je zkoumaný subjekt schopen zaostřit.
Lidská rohovka soustředí záření nejen dopadají-
cí zepředu, ale i z periferie. Za tímto objevem stojí 
profesor Coroneo, který detailně popsal tzv. PLF efekt 
(Peripheral Light Focusing). Tento efekt popisuje pe-
riferní fokusaci paprsků, která umožní šířit UV záření 
do míst, kam by se nikdy nešířilo, a to v intenzitě způ-
sobující významné patologické účinky.
V neposlední řádě je poškozená sítnice. Celoživot-
ní absorpcí vysokoenergetického záření vznikají ve 
vrstvách sítnice podmínky podporující vznik maku-
lární degenerace. Právě toto poškození vyvolalo zá-
jem o téma výživových doplňků a zdraví očí. Klinické 
studie sledující výskyt makulární degenerace nalezly 
velké demografi cké rozdíly ve výskytu tohoto onemoc-
nění. Jedním z možných příčinných faktorů je množ-
ství zeaxantinu a luteinu ve stravě. Strava bohatá na 
tyto dvě látky působí preventivně proti vzniku maku-
lární degenerace.

UV záření škodí našim očím. Jakákoliv ochrana sni-
žující expozici UV záření je žádoucí. Mezi základní 
ochranné prvky patří prohnuté sluneční brýle, me-
chanicky bránící průniku UV záření k oku, klobouk 
s širokou krempou, stínící přímé slunce a kvalitní 
krém s UV fi ltrem. Pomyslnou čtveřici pak uzavírají 
kontaktní čočky s UV fi ltrem, které blokují rozptýle-
né a odražené UV záření pronikající do oka a zabra-
ňují vzniku zákeřného PLF efektu. Kontaktní čočky 
s UV fi ltrem mají své výsadní postavení v ochraně 
zraku proti UV záření.

Eye and Nutrition: Implication for the Contact Len-
ses Practice / Oko a výživa – vliv výživy pro nositele 
kontaktních čoček
Prof. Christina Grupcheva
Zpracovala: Jitka Runčíková

O důležitosti správné stravy není pochyb. Pozitivní vliv 
vyvážené stravy na všestranný vývoj a správnou funk-
ci orgánů potvrdila již řada výzkumů, kvalita našeho 
stravování má svůj význam již v průběhu prenatálního 
vývoje a provází nás i celým dalším životem. Výživa je 
velmi důležitá také pro správný vývoj a zdraví oka jako 
hlavního smyslového orgánu. Nejen vyváženost stravy 
a její složení, ale také obsah specifi ckých látek a stopo-
vých prvků je velmi zásadním kritériem ve volbě potra-
vin či potravinových doplňků.

Začneme vitaminy, které mají bezesporu mnoho po-
zitivních dopadů na lidský organismus jako celek i na 
samotný zrak. Nezastupitelnou roli pro výživu a správ-
nou funkci předního segmentu oka má vitamin A. Jeho 
nedostatek způsobuje šeroslepost, zvyšuje náchylnost 
k zánětům spojivek atd. Hlavním zdrojem vitaminu 
A jsou ryby (rybí tuk), játra, mléko, vaječný žloutek, 
některá zelenina – špenát, kapusta, petržel, zelí, bro-
kolice a také některé ovoce – meloun, meruňky, dýně, 
kukuřice. Dalším z důležitých vitaminů je vitamin C. 
Je potřebný pro metabolismus aminokyselin. Jeho 
nedostatek se projevuje menší pevností cévních stěn, 
především vlásečnic a zvýšenou krvácivostí. V oční 
ordinaci je podporou v prevenci glaukomových one-
mocnění.
Dalšími významnými látkami jsou omega 3 a 6 nasy-
cené mastné kyseliny, které podporují tvorbu slzného 
fi lmu a pomáhají předcházet onemocněním sítnice. 
Obecně mají pozitivní vliv na kardiovaskulární systém 
jako celek. Omega 3 jsou obsaženy v rybách – loso-
su, makrele, sledi, pstruhu. Obsahují je také vlašské 
ořechy, řepka, sója a jejich oleje. Omega 6 obsahují 
slunečnicová semena, pšeničné klíčky, sezam, vlašské 
ořechy, sója, kukuřice a některé druhy rostlinných 
margarínů.
Pro nositele kontaktních čoček i pro poskytovate-
le péče jsou z pohledu výživy dvě hlavní oblasti, na 
které musí být kladen důraz. Všichni poskytovatelé 
péče musí především dbát na profylaxi a snížení rizik 
a vedlejších účinků vlivu na zdraví sítnice, na průhled-
nost oční čočky a sklivce, tzv. zadního segmentu oka. 
Zvláštní význam má v tomto ohledu látka resveratrol. 
Jde o antioxidant, který vykazuje široké protektivní 
účinky na buňky, tkáně, orgány. Mimo jiné je uváděna 
i jeho schopnost bránit stárnutí buněk a zpomalovat 
proces degenerace mozku, dokázán je také jeho po-
zitivní vliv v prevenci rakoviny. Resveratrol se nachá-
zí v slupkách a jadérkách modré vinné révy, v araší-
dech, v černém rybízu, v borůvkách, v moruších, ve 
slupkách grapefruitu a v neposlední řadě v červeném 
víně. Další látkou s pozitivním vlivem na kvalitu sítni-
ce, oční čočky a sklivce je kyselina hyaluronová. Ta je 
hlavní složkou mezibuněčné hmoty se schopností vá-
zat tekutinu, bránit prostupu virů k buňce, podporuje 
také proces hojení. V oblasti péče o zrak, se používá 
jako lubrikační látka v očních kapkách nebo v rozto-
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cích na kontaktní čočky. Dalším „zázrakem“ přírody 
je Ginkgo Biloba ( jinan dvoulaločný). Jeho hlavním 
kladem je, že rozšiřuje cévy a tím reguluje průtok krve 
okem a zlepšuje jeho prokrvení. Pozitivní účinky ne-
jdeme i u luteinu a zeaxantinu. Jsou to karotenoidy, 
žlutá barviva, makulární pigmenty, které dokáží redu-
kovat rozvoj a progresi makulární degenerace. Funkce 
luteinu je dána jeho antioxidačními účinky. Jak lutein 
tak zeaxantin jsou obsaženy v sítnici lidského oka, při-
čemž zeaxantin se hromadí zejména ve žluté skvrně, 
zatímco lutein se vyskytuje spíše v sítnici jako takové. 
Lutein plní v sítnici ochrannou úlohu proti poškozu-
jícím důsledkům volných radikálů vznikajících díky 
aktivitě modré části viditelného spektra světla. Kon-
centrace luteinu má přímý vliv na riziko vzniku maku-
lárního degenerativního onemocnění a také na rozvoj 
šedého i zeleného zákalu. Lutein a zeaxantin najdeme 
v listové zelenině – špenát, kapusta, dále v brokolici, 
cuketě, mrkvi, ale také ve vejcích, pistáciích a hrachu. 
Druhou oblastí je péče o zdraví předního segmentu 
oka, včetně slzného ochranného fi lmu oka. Zde sto-
jí v popředí již výše zmíněné omega 3 a 6 nasycené 
mastné kyseliny.
Pro nositele kontaktní čoček jsou tedy zásadní dvě hle-
diska, za prvé správná korekce, ta musí být stanove-
na kontaktologem a za druhé také správné fungování 
oka a prevence očních onemocnění. Tomu mohou no-
sitelé kontaktních čoček napomoci správnou pestrou 
stravou, obsahující mimo jiné i zmíněné látky. Pokud 
je v našem jídelníčku něco v nerovnováze je možné 
zvýšenou potřebu doplnit výživovými či vitaminovými 
doplňky. Zde ovšem opatrně a také po odborné kon-
zultaci.

Závěrem bych ráda řekla, že správná strava či dieta 
ovlivňuje správnou funkci všech orgánů a procesů 
v lidském těle a tím následně i kvalitu našeho života. 
Stejně tak má vliv i na zdraví oka a na veškeré pro-
cesy v oku probíhající. Dobrá funkčnost oka a jeho 
součástí je velkou devizou pro nositele kontaktních 
čoček. Až tedy příště budeme sedět nad svým talí-
řem, zkusme na jídlo nahlížet nejen jako na prostře-
dek k zahnání hladu, ale také jako na pomocníka při 
prevenci různých nejen očních onemocnění a jako na 
prostředek k dosažení lepší kvality života.

Understanding Soft Toric Contact Lenses / Porozu-
mění měkkým torickým čočkám
Dr. Graeme Young
Zpracovala: MUDr. Svatava Háčiková

Autor začal svoji přednášku krátkým pohledem do 
historie měkkých torických čoček. Podle statistických 
údajů má téměř polovina pacientů signifi kantní stu-
peň astigmatismu. Tomuto počtu ale neodpovídá 
množství aplikovaných měkkých torických čoček. Dů-
vodem jsou zčásti obtíže aplikaci a zčásti nízký stupeň 
úspěšnosti. Indikací pro aplikace měkkých torických 
čoček byla nesnášenlivost tvrdých čoček, astigmatis-
mus proti pravidlu, rozdíl mezi rohovkovým a refrakč-

ním astigmatismem, stávající nositelé měkkých čoček, 
sport nebo příležitostné nošení. Nižší astigmatismus 
byl korigován sférickými čočkami.

Designy stabilizace měkkých torických čoček prošly 
dlouhým vývojem od původní trunkace, přes prizma-
tický balast a pohodlný úkos, dvojité ztenčené zóny, 
modifi kované ztenčené zóny. Důležitým okamžikem 
ve vývoji torických čoček bylo oddělení optické a sta-
bilizační zóny. Výsledkem vývoje metod stabilizace 
s prizmatickým balastem jsou designy značkových 
torických čoček: Lo-torque (Pure Vision Toric), Pre-
cision balance 8–4 (Air Optix pro Astigmatismus), 
horizontálně symetrický design (Biofi nity Toric). 
Z designu ztenčených zón se postupně vyvinul de-
sign zrychlené stabilizace – ASD (ACUVUE OASYS 
for ASTIGMATISM).
Mezi faktory ovlivňujícími stabilizaci torické čočky hra-
je velkou roli anatomie oka a víček, pohyb víček, směr 
jejich pohybu při mrkání. Záznamy z vysokorychlostní 
kamery ukázaly, že při mrknutí horní víčko vykonává 
výrazný pohyb směrem dolů a lehce nasálně, zatímco 
dolní víčko se pohybuje výrazně nasálně a jen lehce 
nahoru. Interakce víček s kontaktní čočkou při mrkání 
je jedním z hlavních důvodu destabilizace čočky a její 
následné rotace. Kontaktní čočky různých designů pak 
na mrknutí reagují rozdílně. Stabilitu kontaktní čočky 
na oku ovlivňují pohyby očí, zvláště extrémní verzní 
pohledy a pohledy v šikmých směrech. Při změnách 
polohy hlavy pak hraje svou úlohu i gravitace.
 Poloha a pohyb čočky mohou být kontinuálně sle-
dovány pomocí Eyetrack Monitoring Systému (podle 
Zikose). Jde o infračervený videosystém upevněný na 
hlavu, který zaznamenává pohyby hlavy, očí, rotaci 
kontaktních čoček. Studie ukázaly, že při extrémních 
verzních pohybech očí čočky s ASD designem vykazo-
valy větší rotační stabilitu, než čočky s prizmatickým 
balastem. Pacienti s čočkami s ASD designem také po-
ciťovali větší stabilitu vízu ve všech pohledových smě-
rech. Při náklonu hlavy o 90° rotují více čočky s priz-
matickým balastem než s ASD designem.

Tipy pro úspěšnou aplikaci
Nezbytná je přesná, aktuální korekce. Dále přepočet 
vrcholové vzdálenosti z brýlové korekce na čočkovou. 
Zhodnocení aplikace (polohy a pohyblivosti čočky na 
oku) a orientace torické čočky podle rysky. Po krátké 



14|15

gr
afi

 c
ká

 ú
p

ra
va

: B
ra

ni
ck

ý 
gr

afi
 c

ký
 a

te
lie

r, 
w

w
w

.g
ra

fi k
a-

p
uc

i.c
zStřípky z mezinárodního sympozia Eye Health Advisor® 2013

době zaznamenat rozsah výchylky, např. 0–7°. Zazna-
menat si, pokud je výchylka nestabilní v rozmezí 15° 
a více. Při nedostupném cylindru zvolit nejbližší niž-
ší. Pokud jsme limitováni dostupnými osami cylindru, 
přiklonit se k horizontále či vertikále. Např. při ose 
5°zvolit do čočky 180°. Zaznamenat si, pokud je vý-
chylka rysky nestabilní v rozmezí 15°a více.
Možné problémy k řešení. Špatné a nestabilní vidě-
ní, nepohodlí, barvení rohovky, edém rohovky nebo 
ostatní nálezy obvyklé u měkkých čoček.

Při špatném vidění je třeba zkontrolovat orientaci čoč-
ky. Pozor: nekorigovaná výchylka 10° může navodit 
nežádoucí cylindr v jiné ose. Čím je cylindr v předpisu 
vyšší, tím větší je pak výsledná chyba. Ověřit správnost 
dioptrií čočky nebo použít jinou čočku ve stejných di-
optriích. Zkontrolovat refrakci. Vyloučit lidskou chy-
bu, překontrolovat čtení pacienta. Použít kalkulátor 
pro přepočet dioptrií z brýlové refrakce na čočkovou.
Možné příčiny nestabilního vidění. Proměnlivá orien-
tace. Chybná orientace. Volná čočka s nadměrnou po-
hyblivostí.

Závěrem:
Měkké torické čočky prošly dlouhým vývojem. Je-
jich aplikace je nyní mnohem jednodušší díky jejich 
vylepšenému designu, zlepšené reproduktibilitě 
a možnostem volby různé frekvence výměny. Jsou 
dostupné jak v hydrogelovém, tak v silikon-hydroge-
lovém provedení. Velmi důležitým momentem pro 
jejich úspěšnou aplikaci je naše pochopení toho, jak 
fungují. Měkké torické čočky se již staly nedílnou 
součástí naší základní nabídky kontaktních čoček.

A Simple Guide to Corneal Dystrophy. Contact Lens 
Management of Corneal Dystrophies / Rohovkové 
dystrofi e a kontaktní čočky
Dr. Arleta Waszczykowska
Zpracovala: MUDr. Kateřina Boudová

V úvodu přednášky nás autorka seznámila s histolo-
gií rohovky, jejíž znalost je pro porozumění dystrofi -
ím rohovky nezbytná. U epitelové vrstvy rohovky Dr. 
Waszczykowska zdůraznila její rychlou regenerační 
schopnost (7 dní) díky limbálním buňkám, které před-
stavují velký potenciál pro léčbu některých onemoc-

nění rohovky. Povrch epitelových buněk pokrytých 
mikroklky umožňuje přilnutí mucinové vrstvy slzného 
fi lmu, hemidesmosomy pak zajišťují adherenci epitelu 
k bazální membráně. Bowmanova membrána je ne-
buněčná vrstva z kolagenních vláken, která po úrazu 
nemá schopnost regenerace, a proto při procesu v ro-
hovce zasahujícím až do této oblasti dojde ke vzniku 
jizvy. Stroma tvoří 90 % rohovky, obsahuje keratocyty 
a kolagenní vlákna uspořádaná pravidelně do lamel. 
Úraz rohovky dosahující stromatu je doprovázen po-
rušením vláken a keratocytů, dojde k aktivaci proce-
su keratolýzy, kdy keratocyty zahájí proces apoptózy. 
Descementská membrána je velmi elastická, pevná 
a tvoří ji kolagenní fi brily. Při úrazech rohovky se ro-
luje. Endotel je složen z buněk, kterých během života 
přirozeně ubývá, hlavní funkcí je udržování vodního 
hospodářství rohovky a tak udržet rohovku transpa-
rentní. Nemají schopnost regenerovat, ubývá jich po 
nitroočních operacích, defekty jsou uzavírány zvětšo-
váním buněk stávajících.

Autorka dále vysvětlila rozdíl mezi rohovkovými dys-
trofi emi a degeneracemi:

Autorka zmínila studii z roku 2011, která zahrnovala 
soubor 8 mil. pacientů vyšetřených v síti národní péče 
v USA v letech 2001–2009, ze které vyplynulo, že na 
1 milion vyšetřených připadá 897 pacientů s nějakou 
rohovkovou dystrofi í. Nejvíce zastoupenými pak byly 
endoteliální a přední rohovková dystrofi e, nejméně 
granulární dystrofi e (David C.Musch, Leslie M.Ni-
ziol a spol.: Prevalence of Corneal Dystrophies in the 
USA:Estimates from Claims Data).

Rohovková dystrofi e Rohovková degenerace

genetický přenos bez genetické závislosti

mladý pacient starší pacient

bilaterální změny unilaterální či bilat.změny

centrální lokalizace centrální či periferní lokalizace

bez asociace se systémovým 
onem.

asociace se syst. onem, 
zánětlivými onemocněními

postupně zvyšuje tloušťku 
rohovky

postupně ztenčuje rohovku

obvykle bez rohovkové 
neovaskularizace

často přítomná 
neovaskularizace

pomalá progrese rychlá progrese

Doporučený postup při nálezu změn na rohovce:

anamnéza, onemocnění či podobné příznaky v rodině, klinické 
testy, fotodokumentace,

podrobné popsání rohovkových vrstev

porovnání rohovkových testů mezi mladými a staršími z rodiny

opakování změn po absolvování transplantace rohovky

testy rohovky na molekulární úrovni

typ dystrofi e



Střípky z mezinárodního sympozia Eye Health Advisor® 2013

Fuchsova endoteliální dystrofi e se podílí na příčinách 
slepoty na 4. místě v 2,8 % (1. AMD v 57,9 %, 2. BRVO 
a CRVO v 12,1 %, 3. katarakta v 10,3 % ).

Příklady nejčastějších dystrofi í:

a) epitelové
Coganova dystrofi e – dystrofi e bazální membrány epi-
telu, jsou přítomny strukturální změny, klinicky jsou 
v centru rohovky nerovnosti, vznikají pseudocysty 
v epitelu a později se vyskytují bolestivé rekurentní 
eroze
Recidivující epitelové eroze – nejčastěji se objevují ve 
4.–6. roku, chybí hemidemosomy a klinicky se proje-
vuje vznikem bolestivých recidivujících epiteliálních 
erozí, později subepiteliálním haze, opacitami zhoršu-
jícími se při rozvoji onemocnění; intensita a frekvence 
recidiv klesá s časem, obvykle končí v 5. dekádě
Meesmannova rohovková dystrofi e – specifi cký kera-
tin, K3 a K12, velmi vzácná
Lischova epiteliální dystrofi e – velmi vzácná, dědič-
nost vázaná na X chromozom, locus Xp 22

b) Bowmanovy membrány
Thiel-Behnke – AD dědičnost, objevují se subepiteliál-
ní opacity jen v úrovni Bowmanovy membrány se sí-
ťovaným zašednutím podobným plástvím medu hlav-
ně v centru rohovky, klinicky ataky fotofobie a iritace 
bulbu
Reis-Bucklersova dystrofi e – AD mutace TGFBI gen 
5q31, začátek okolo 4.–5. roku, výrazné omezení vidě-
ní v 2.–3. dekádě, šedavé sítované povrchové opacity, 
časté recidivující eroze s fotofobiemi a iritací

c) stromální
Centrální krystalová dystrofi e Schnyderova – začátek 
v první dekádě života, vzácně naruší vidění, epiteliál-
ně a stromálně umístěná depozita cholesterolu a tuků 
v centrální rohovce jevící se jako polychromatické 
krystaly s ostrými okraji, periferní zóna není zasaže-
na, jsou možné eroze v pozdním stadiu nemoci, je zde 
asociace s hyperlipidémií
Granulární dystrofi e – u mladých dospělých, mírný 
průběh, eroze se prakticky nevyskytují
Mřížková dystrofi e – v 1. dekádě života, již v mládí se 
horší vidění až do 0,1, časté recidivující eroze, vyskytují 
se šedé lineární, fi brózní, větvící se linie, dobře defi -
nované ohraničené, povrch rohovky je postižen celý 
s výjimkou limbální oblasti
Makulární dystrofi e – AR, začátek v 1. dekádě života, 
výrazné zhoršení vidění v 30–40 letech až na počítání 
prstů v 50ti letech, vzácně se vyskytuje recidivující ero-
ze, klinicky splývající šedé body

d) endoteliální dystrofi e - nejčastěji se vyskytující
Fuchsova dystrofi e – začátek kolem 5.–6. dekády 
3x častěji u žen, klinicky se projevuje jako cornea 
guttata, endoteliální pigment, další projevy: epiteliální 
edém, buly, stromální edém, vidění se zhoršuje, foto-
fobie, halo, špatné skotopické vidění, bolestivost
Zadní polymorfní dystrofi e – změny v morfologii 
a funkci endotelu a Descemetské membrány, většinou 
je bez edému, změny na úrovni endotelu – dobře defi -
novatelné, fokální, nodulární léze, většinou bez proje-
vů, často náhodný nález, často asymetrické
Kongenitální dědičná endoteliální dystrofi e – CHED 1 
a 2-liší se typem dědičnosti (AD nebo AR), obojí do-
provázeno epiforou a fotofobií

Terapie
• Užití terapeutických kontaktních čoček hlavně v ob-

dobí recidivujících erozí – sníží bolestivost, slouží jako 
ochranná bariéra a kontroluje lubrikaci, lze užít pouze 
ty, které jsou určeny k prodlouženému nošení, čas léč-
by – průměrně 10 cyklů s výměnou každý týden

• Použití autologního séra
• Lubrikace pomocí zvlhčujících kapek, gelů bez kon-

zervativ
• Hyperosmolární oční kapky (u Fuchsovy dystrofi e)
• Kombinovaná terapie – vterapeutické kontaktní 

čočky + NSAID
• Doxycykline (50mg, perorálně) na 2 měsíce + topic-

ké kortikosteroidy
• Terapeutické odstranění epitelu s přední stromální 

punkcí – jehlou nebo YAG laser mikropunkce
• Terapeutické odstranění epitelu s polishingem Bow-

mannovy membrány – odstranění recidivujících ero-
zí – rekurekce 11,1 %, subepiteliální haze 25,9 %

• Fototerapeutická keratektomie pomocí excimer laseru
• Alkoholová delaminace rohovkového epitelu
• Přešití rohovky amniovou membránou
• Přední lamelární či penetrující keratoplastika

Závěrem: Rohovkové dystrofi e jsou skupinou vzác-
ných dědičných bilaterálních onemocnění s progresí. 
Poruchy v rohovkové struktuře a funkci zapříčině-
né genetickou mutací vedou ke ztrátě transparen-
ce rohovky. Patologické změny se mohou projevit 
v různém věku. V pokročilých případech některých 
dystrofi í mohou epiteliální eroze a rohovkový edém 
vést ke vzniku recidivující eroze a velmi bolestivých 
epiteliálních bul. S úspěchem lze k léčbě použít také 
kontaktní čočky určené pro prodloužené nošení.

POMÁHÁME
VAŠEMU ÚSPĚCHU


