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O reklamě, obchodování a fénixech

Představte si, že jdete v šedém deštivém počasí mezi domy k nádraží a na-
razíte na výrazně barevný plakát s velkými písmeny, nalepený několikrát vedle 
sebe. Píše se na něm: „Krach firmy. Přijďte vykoupit naše zásoby.“ Dojde vám 
průzračně, že se jedná o českou firmu, jejíž jméno mělo kdysi zvuk.

Co vás u takového plakátu napadne? Hlavou vám asi proběhne několik 
reakcí, podle toho, co jste zač, jaké máte zkušenosti, máte-li nadhled a jak jste 
moudří.

Možná vám uvnitř zatrne, že dotyčná firma takhle skončila – uvědomíte si, 
že i firmy, které mají zvuk, mohou dopadnout z jakéhokoliv důvodu z vrcholu 
na dlažbu, jež není zblízka růžová. Naopak. Možná vás napadne něco nepub-
likovatelného o barnumské reklamě – tj. šokovat za každou cenu a přilákat 
zákazníky. I když jste však už slyšeli tolik citované slovo sleva nebo zneužívané 
slovo likvidace zásob, vnímáte, že tento plakát zašel ještě dál. Neviděli jste totiž 
doposud žádnou firmu prezentovat samu sebe tak, aby použila negativní slovo 
krach, navíc na vesele barevném papíře. 

Další možné reakce? Nekompromisní obchodnický pohled: přežijí jen ti 
nejlepší (v tomto případě ovšem pozor na vlky a ovce). Taky vám může pokorně 
dojít, že i při nejlepší snaze nemá nikdo zaručen kladný výsledek. 

Jak z toho ven? Kdybyste byli mecenáš, vsadíte na stávající talent lidí, přibe-
rete další a začnete oživovat. Neb však nežijeme v renesanci či první republice, 
bude muset firma začít s resuscitací sama (do těchto věcí se nikomu nechce, 
ale nakonec snad stojí za to, neboť oproti podstatným věcem života je to sice 
dřina, ale dá se asi unést...). Mecenáši přijdou nejspíš paradoxně v momentě, 
kdy resuscitace skončila, stojíte na vratkých, až zpevněných nohách a jdete 
obměněným směrem. (A spirála může začít znova, dodávají realisté.) Mluvím 
o fénixech z popela. (Když zůstaneme v ČR, napadá mě příklad-příběh jedněch 
botasek zapadlých prachem, než je objevili dva mladí kluci a rozhodli se něco 
udělat jinak.)

Vážení optici, jak se daří v této pozoruhodné době vaší firmě? Vrcholek? 
Konec? Spirála? Balanc? Dole? Fénix? Zvolte si sami vhodný příměr. Přejeme 
vám hodně štěstí při hledání inspirace, jak jít dál a výš.

Eva Klapalová

Česká oční optika – www.4oci.cz
Vydavatel: Společenstvo českých optiků a optometristů, 

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, Tel./Fax: 

261 341 216, Tel.: 261 341 321, E-mail: scoo@scoo.cz,  

www.scoo.cz  |  Nakladatel: EXPO DATA spol. s r.o., 

Výstaviště 1, 648 03 Brno, Tel.: 541 159 373, Fax: 

541 153 049, E-mail: pichova@expodata.cz  |  Předseda 

redakční rady: Mgr. Vilém Rudolf  |  Šéfredaktorka: Věra 

Pichová  |  Předsednictvo redakční rady: Mgr. Vilém 

Rudolf, Ing. Pavel Sedláček, Ing. Jana Táborská, Ing. Ivan 

Vymyslický  |  Redakční rada: doc. MUDr. Milan Anton, 

CSc., prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc., Eva Klapalová,  

Bc. Ladislav Najman, Věra Pichová  |  Grafická úprava:  

Petr Fajkoš  |  Sazba: EXPO DATA spol. s r.o.   

|  Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o.  |  Náklad: 1 500 ks   

|  Periodicita: čtvrtletník  |  Náklad byl auditován firmou 

FINAUDIT s.r.o.  |  Povoleno Ministerstvem kultury ČR  

pod registračním číslem MK ČR E 8029  |  ISSN 1211-

233X  |  Obsah časopisu Česká oční optika je chráněn 

autorským zákonem. Kopírování a šíření obsahu 

časopisu v jakékoli podobě bez písemného souhlasu 

vydavatele je nezákonné. Redakce neodpovídá 

za obsah placené inzerce, za obsah textů externích 

autorů a za obsah zveřejněných dopisů. 

předplatné 
Celoroční předplatné 252 Kč (4 čísla). Zlevněné 

předplatné pro studenty odborných škol (obor oční 

optika, optometrie, ortoptika) 126 Kč (po doložení 

potvrzení o studiu).

Objednávky: písemně na adresu redakce: EXPO DATA 

spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno, Tel.: 541 159 373,  

Fax: 541 153 049, E-mail: info@expodata.cz nebo 

prostřednictvím formuláře na webových stránkách 

časopisu: www.4oci.cz

S eznam inzerentů
1. strana obálky JOHNSON & JOHNSON, s.r.o.  Ι  2. strana  

obálky NEW LINE OPTICS, s.r.o.  Ι  str. 3 SAGITTA Ltd., s.r.o. 

Ι  str. 11 HOYA Lens CZ a.s.  Ι  str. 20–21 ESSILOR OPTIKA, spol. s r.o.  

Ι  str. 29 PILLION s.r.o.  Ι  str. 35 SAGITTA Bratislava, spol. s  r.o.   

Ι  str. 43 NEW LINE OPTICS, s.r.o.  Ι  str. 53 YOUNGER 

OPTICS EUROPE, s.r.o.  Ι   str. 61 GEODIS BRNO spol. s r.o.   

Ι  str. 63 Veletrhy Brno, a.s. Ι  str. 71 OPTI 2013  Ι  str. 72 

Opti - project s.r.o.  Ι  str. 77 Alcon a Novartis company   

Ι  str. 83 JOHNSON & JOHNSON, s.r.o.  Ι  str. 85 CooperVision 

Limited  Ι  str. 88 Chauvin Ankerpharm GmbH  Ι  4. strana  

obálky ESSILOR OPTIKA, spol. s r.o. 

EDITORIAL  

  1



2

OBSAH 

EDITORIAL
 1  Úvodní slovo Evy Klapalové.

OČNÍ OPTIKA
 4  Psychologie prodeje – 9. část.
 6  Stránky SČOO. Informace ze Společenstva.
 8  Zprávy redakce.
 18  Z praxe soudního znalce. Reklamace v praxi.
 24  Stránky Optickej únie Slovenska.
 30  Z praxe optika. Prizmatická korekce.
 46   Z praxe optika. Antireflexné úpravy a kontrola kvality.
 54   Sportovní optika a optometrie. Specializace  

na sportovní optiku.

OPTOMETRIE
12  Suché oko – 2. část.
14   Příčiny keratokonu – 2. část. Biochemické  

a zevní příčiny.
38  Léky a refrakce – 1. část. Rohovka a čočka.
50  Subjektivní refrakce do blízka – 1. část.
56  Vývoj myopie – 1. část.

ORTOPTIKA
44  Pseudostrabizmus z pohledu ortoptisty.

OFTALMOLOGIE
64  Možnosti nového zobrazení oka.

ROZHOVOR
 26   Rozhovor s MUDr. Jiřím Cendelínem, CSc., 

primářem Centra mikrochirurgie oka Ofta v Plzni.
 36   Jak to vidím já... Rozhovor s výtvarníkem Petrem 

Kvíčalou.

ZAJÍMAVOSTI
 22   Pomozte zachránit zrak i vy. Osvětová kampaň  

Zrak pro život.

ZE ŽIVOTA ŠKOL
 66   Vzdělávání očních optiků a optometristů.  

Informace o možnostech studia.

VELETRHY
 68  SILMO 2012.
 70  Optická veletržní sezona 2013.

KONTAKTNÍ ČOČKY
 74  Alergie a kontaktní čočky.
 78   Vlastnosti povrchu kontaktních čoček  

a jejich vliv na úspěšné nošení.
 84   Kontaktní čočka Biofinity® toric – vhodná volba  

pro korekci astigmatizmu.
 86  Barvení rohovky a stanovení vhodné diagnózy.

44–45 Pseudostrabizmus neboli zdánlivé šilhání se u malých dětí vyskytuje relativně často. Oční lékař musí  
u pacienta s pseudostrabizmem provést zakrývací test, zjistit zrakovou ostrost a vyšetřit centrální fixaci.





4

PSYCHOLOGIE PRODEJE 

pSychologie 
prodeje 9. část
Mezi velmi nepří jemné 

situace, které každého 
z nás mohou během naší praxe 
v oční optice potkat, zcela jistě 
patří reklamace a jejich řešení. 

Reklamace

Ne zřídka dochází ke zvyšování hlasu 
a často i k nehezkým slovním potyčkám 
mezi zákazníkem a personálem optiky. 
Když tato situace nastane, je zapotřebí 
zachovat klid, rozvahu a čistou hlavu. 
Reklamaci bychom nikdy neměli začít 
řešit uprostřed prodejního prostoru. 
Reklamujícího zákazníka odvedeme 
někam stranou, co nejdále od ostatních 
zákazníků, a nabídneme mu kávu nebo 
něco k pití.

Emotivní část řešení 
reklamace

Řešení reklamace bychom měli 
rozdělit na dvě části. První část je emo-

tivní – je to ta část, kdy je zákazník 
rozčilený, plný vzteku, protože my jsme 
mu způsobili velké a z jeho pohledu ne-
překonatelné problémy a nepříjemnosti. 
V této fázi se zpravidla dozvíme o naší 
neschopnosti, neserióznosti a mnoha 
dalších nectnostech, o kterých jsme 
ani nevěděli. Je to moment, kdy je ne-
vhodné a zbytečné se těmto výrokům 
nějak bránit, i když jsou někdy velmi 
urážlivé. V žádném případě se však těmto 
nařčením nebráníme. Naopak musíme 
dát zákazníkovi za pravdu, politovat ho 
a omluvit se mu za nepříjemnosti, které 
jsme mu způsobili. Je to jediné možné 
řešení momentální situace. Skutečně 
nám v tuto chvíli nezbývá nic jiného, 
než trpělivě čekat, až se zákazník uklidní 
a všechny negativní emoce ze sebe 
vypustí. Když se nám zdá, že tomu tak je 
a zákazník se uklidnil, je dobré se o tom 
ještě přesvědčit. Jednoduše se zákazníka 
zeptáme, zdali je to vše, co proti nám 
má. V případě, že už jej všechny emoce 
opustily, zůstane klidný. V opačném 
případě si vyslechneme několik dalších 
negativních výroků týkajících se naší fir-

my či osoby, které už zcela jistě nebudou 
tak nepříjemné jako nařčení, která jsme si 
museli vyslechnout ihned po příchodu 
zákazníka. 

Věcná část reklamace  
Teprve až když máme naprostou 

jistotu, že je zákazník bez emocí, že ze 
sebe vypustil všechen vztek, vyzuřil 
a uklidnil se, nastává čas řešit druhou, 
věcnou část reklamace. Teprve pak je 
smysluplné se zákazníka zeptat na dů-
vod reklamace a začít řešit možnou 
nápravu. Teprve teď máme možnost 
dozvědět se skutečnou podstatu 
reklamace. Důvody reklamace bývají 
zpravidla mnohem jednodušší a snáze 
řešitelné, než se zpočátku zdálo. 

Každý z nás si je vědom toho, že vše, 
co děláme, se vždy nepodaří ve stopro-
centní kvalitě a očekáváme od druhých 
jistou toleranci k nápravě naší chyby. Tak 
je tomu i u zákazníka. 

Důvodů k reklamaci může být samo-
zřejmě celá řada. Většinou to však ne-
bývá kvalita daného zboží nebo kvalita 
našeho zpracování zakázky. Důvody k re-
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klamaci často vznikají již při samotném 
prodeji. Hlavní důvody nespokojenosti 
zákazníka jsou bezpochyby následující:

•	 Nedokázali jsme získat plnou důvě-
ru zákazníka, proto zákazník nemá 
ani důvěru k výrobku.

•	 Neodhadli jsme skutečné potřeby 
a motivaci zákazníka.

V obou případech zpravidla zákazník 
reklamuje to, že mu brýle špatně sedí, 
tlačí ho jednou napravo a podruhé nale-
vo a potom zase na nose a vlastně i přes 
ta skla se mu „špatně kouká“. Zkrátka „ty 
brýle se nedají nosit“. 

Zkusili jste v takovém případě položit 
zákazníkovi například otázku: „Je možné, 
že se Vám ta obruba přestala líbit?“ 
Zkuste to, budete překvapeni reakcí zá-
kazníka. To si však můžete dovolit pouze 
v případě, že máte vyřešenou emotivní 
část reklamace.

Rád bych pro názornost uvedl je-
den konkrétní případ reklamace, která 
nemusela žádnou reklamací být, kdyby 
obsluhující optik pozorně poslouchal 
i „mezi řádky“ a dobře odhadl nevyslo-
vené přání zákaznice.

Paní Nováková, stálá zákaznice jed-
noho optika, přivedla svoji kamarádku, 
paní Dvořákovou, s prosbou objednat 

pro ni stejnou obrubu, jako má ona 
sama. Optik samozřejmě vyhověl přání 
stálé zákaznice a paní Dvořáková si brýle 
brzy vyzvedla. Možná už tušíte, že nová 
zákaznice začala mít s novými brýlemi 
potíže a stále s nimi nebyla spokojena. 
Problémy, které s novými brýlemi měla, 
jsem popsal o pár odstavců výše. Již 
zmíněná otázka „Vám se ty brýle přestaly 
líbit?“ měla být zákaznici s úsměvem 
položena při její druhé návštěvě, když 
přišla „reklamovat“, že ji brýle tlačí za le-
vým uchem.

Když jsme s tím optikem, mým dlou-
holetým kamarádem, o tomto případu 
hovořili, tak – již s odstupem času – při-
znal špatnou reakci, kterou si způsobil 
zbytečnou škodu. Brýle vzal od paní 
Dvořákové zpět a vrátil jí peníze. Sečteno 
a podtrženo, přišel nejen o tržbu, ale 
i o novou zákaznici, přestože by bývalo 
možná stačilo jen vyměnit obrubu.

Z tohoto případu je patrné, že je 
vždy vhodné dívat se na věc i z pohledu 
toho druhého a snažit se vžít do jeho 
situace. A nejenom to, neméně důležité 
je zákazníkovi naslouchat a dodržovat 
všechny zásady, které už byly popsány 
v předchozích částech. Určitě si tím 
ušetříme řadu nepříjemností. 

Richard Baštecký
richard.optik@seznam.cz

www.richard-optik.cz

Pokračování příště.

E-learning a nejenom kreditovaný

Partneři:
HOYA Lens

AMBG
SOVER

B&S

www.richard-optik.cz

inzerce
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STRÁNKY SČOO

Kongres OPTOMETRIE-
OPTIKA 2012

Sedmého vzdělávacího kongresu 
OPTOMETRIE-OPTIKA, který organi-
zovalo Společenstvo českých optiků 
a optometristů ve dnech 15.–16. září, se 
zúčastnilo v brněnském Univerzitním 
kampusu Bohunice tři sta účastníků – 
především optometristů a optiků z Čes-
ké republiky, přijelo i několik kolegů ze 
Slovenska.

Účastníci si vyslechli čtyři společné 
přednášky, zbývající čas vyhrazený vzdě-
lávací části kongresu strávili na menších, 
praktičtěji pojatých seminářích. V sobotu 
večer pak nastal čas na uvolnění a odre-
agování – byla připravena tradiční party 
s rautem v Pivovarské restauraci, kde se 
všichni zúčastnění zasytili dobrým jídlem 
a pitím a pobavili se za doprovodu blues-
-soulové skupiny Mothers Follow Chairs, 
DJů Pachty X a Nema.

Odborný program 
kongresu

Odborná část kongresu byla zahá-
jena v sobotu v 9.30 hodin úvodním 
slovem na téma Dáváme zrak pro ži-
vot – poslání optiky a optometrie. Poté 
následovaly odborné přednášky:
•	 Rozsah práce optometristy u nás 

a ve světě (Mgr. Markéta Cílková, 
Bc. Jiří Žaloudek)

•	 Vliv celkových onemocnění 
na oční pozadí (MUDr. Hana 
Schwarzová)

•	 Fundus – oční pozadí (Bc. Martina 
Nováková, MScOptom)

•	 Interiérové brýlové čočky 
(Mgr. Martin Falhar, Ph.D.)

V sobotu odpoledne a v neděli si 
pak mohli účastníci zvolit některý z řady 
seminářů, které již byly zaměřeny kon-
krétně buď na optiku, nebo na oblast 
optometrie.

Semináře zaměřené 
na optometrii:

•	 Vlastnosti materiálů kontaktních 
čoček  
(Mgr. Renata Nyklová–Štrajtová)

•	 Grading – hodnocení očních nále-
zů (MUDr. Svatava Háčiková, CSc.)

•	 Multifokální kontaktní čočky – zku-
šenosti z praxe (Mgr. Jana Balíková)

•	 Stabilizační techniky torických kon-
taktních čoček (Mgr. Pavel Beneš)

•	 Kvantitativní hodnocení předního 
segmentu oka (Mgr. Sylvie Petrová)

•	 Fundus – přímá oftalmoskopie 
(MUDr. Petra Seidler Štangová)

•	 Měření adice  
(Mgr. Martin Falhar, Ph.D.)

•	 Péče o pacienty se suchým okem 
(MUDr. Kateřina Boudová)

•	 Proč je ochrana před UV zářením 
důležitá?  
(Mgr. Martin Falhar, Ph.D.)

•	 Postup binokulární korekce do blízka 
(Mgr. Pavel Kříž)

informace 
ze SpoleČenStva



  7

•	 Klinická doporučení k aplikaci 
multifokálních kontaktních čoček 
(Bc. Tomáš Dobřenský)

•	 Základy perimetrie a interpretace 
výsledků  
(Mgr. Jitka Bělíková, Mgr. Petr Veselý)

•	 Měření AC/A poměru gradientní 
metodou  
(RNDr. František Pluháček, Ph.D.)

Semináře zaměřené na optiku:
•	 Design progresivních čoček 

(Bc. Martina Nováková,  
MScOptom)

•	 Proč prodávat službu a ne produkt? 
(Ing. Ivan Vymyslický)

•	 Typologie zákazníka  
(Michal Zachar)

•	 Úplná ochrana proti UV záření 
(Bc. Jiří Žaloudek)

•	 Technické materiály v oční optice 
(Mgr. Yvonna Weissová)

•	 Problematika prodeje progresiv-
ních čoček (Richard Baštecký)

•	 Ukazatele ekonomického výkonu 
optické provozovny  
(Ing. Jiří Panenka)

Sponzoři 
a vystavovatelé   

Generálními sponzory kongresu 
byly tradičně společnosti Optika Čivice 
a Johnson & Johnson Vision Care, které 
nám také výrazně pomohly při zajišťo-
vání odborného programu.

Také zástupci několika dalších vysta-
vujících společností nám pomohli zajistit 
semináře, konkrétně to byly společnosti 
Alcon Vision Care, CooperVision, New 
Line Optics a Bausch+Lomb.

V průběhu kongresu vystavovaly 
své produkty a služby také společnosti 
AMBG, Omega Optix, Danae, Hoya, Ocu-
lus, Geodis, Merta Styl Optik, Kontaktní 
čočky s.r.o. a Opti-Club.

Hodnocení kongresu 
a plány na příští ročník   

S průběhem kongresu jsme spo-
kojeni – byl podle nás dobře připraven 
a přehledně zorganizován v příjemné 
neformální atmosféře. Kvalitní odborné 

prezentace přednesli zkušení předná-
šející, prostory Univerzitního kampusu 
byly vhodné nejen pro vzdělávání, ale 
i pro vystavující společnosti a sponzorské 
partnery. V neposlední řadě nás potěšili 
zúčastnění optometristé a optici tím, že 
mají o profesní vzdělávání ve společnosti 
svých kolegů stále zájem a pomáhají nám 
každoročně uskutečňovat velmi kultivo-
vanou společensko-vzdělávací akci.

Účastníky kongresu jsme požádali 
o vyplnění dotazníku, abychom zjistili 
jejich názory na organizaci a úroveň 
kongresu. Rovněž si ceníme všech při-
pomínek, které pro nás budou důležité 
při přípravách příštího kongresu pláno-
vaného na září 2013.

Poděkování závěrem   
Děkujeme všem účastníkům, spon-

zorům a vystavovatelům za jejich účast, 
pomoc a spolupráci při uskutečnění kon-
gresu a těšíme se na opětovné setkání.

Ing. Pavel Šebek
organizátor kongresu

scoo@scoo.cz

Program

sobota  - 15. září 2012

08:30  -  09:30 Registrace

09:30 Zahájení:
   Dáváme zrak pro život - poslání optiky a optometrie

10:00  -  10:45 Rozsah práce optometristy u nás a ve světě 
   Mgr. Markéta Cílková , Bc. Jiří Žaloudek

10:45  -  11:15 Vliv celkových onemocnění na oční pozadí
   MUDr. Hana Schwarzová

11:15  -  11:45 přestávka na kávu

11:45  -  12:15 Fundus – oční pozadí
   Bc. Martina Nováková, MSc.

12:15  -  12:45 Interiérové brýlové čočky
   Mgr. Martin Falhar, PhD

12:45 -  13:00 Vysvětlení průběhu workshopů a celého kongresu
13:00  -  14:30 oběd

14:30  -  15:30 1. Semináře A

15:45  -  16:45 2. Semináře A
16:45  -  17:15 přestávka na kávu

17:15  -  18:15 3. Semináře B

20:00 PARTY RAUT

* Přednášky probíhají v Aule

neděle  - 16. září 2012

08:30  -  09:30 Registrace

09:30  -  10:30 4. Semináře B

10:45  -  11:45 5. Semináře B
11:45  -  12:15 přestávka na kávu

12:15  -  13:15 6. Semináře A
13:30 Zápis kreditů + oběd

14:30 – 17:00 DISKUSNÍ FÓRUM 

Pořadatel

7. vzdělávací kongres zařazený do kreditního systému

15. - 16. Z Á Ř Í  2012 UN I V E R Z I T N Í  KAM P U S BO H U N I C E,  BR N O

M O T T O  K O N G R E S U :

Dáváme zrak pro ž ivot
P O S L Á N Í  O P T I K Y  A  O P T O M E T R I E

Generální sponzoři
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ZPRÁVY REDAKCE

OPTOFEST 2012:  
máte už svého 
optometristu?   

„Na letošní OPTOFEST do Olomouce 
přijelo 101 účastníků, což je nejvíc za pět 
jeho ročníků, takže účast nám stoupá. 
Máme z toho radost,“ říká na úvod Bc. Len-
ka Musilová, DiS., jedna z vyučujících 
a organizátorek konference.

Pátý ročník olomoucké konference 
OPTOFEST se letos konal v sobotu 13. října 
v aule Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci a pro účastníky byl 
podnětný a příjemný z několika důvodů: 
profesionální organizace, precizně připra-
vená témata přednášek, čilá a přirozená 
diskuze na úrovni mezi jejími účastníky, 
poznatky z praxe, přehledné brožury 
o tématu pro laiky.

Studenti
Moderní, prostorná, prosvětlená bu-

dova, ve které se OPTOFEST konal, byla 
dokončena v roce 2009. Před vlastními 
přednáškami se naskytla možnost pro-
hlédnout si učebny, kde se učí budoucí 
optometristé (vyšetřovna s přístroji, 
místnost s obrubami a brusy, vyšetřovna 
s moderním křeslem a pomůckami pro 
aplikaci kontaktních čoček). Zároveň bylo 
možné si vyslechnout profesionálně for-
mulované odpovědi na otázky od dvou 
studentů třetího ročníku bakalářského 
studia – Jana Olbrechta a Petra Langera. 

„Jsem technický typ, ale zároveň jsem 
chtěl pracovat ve zdravotnictví, proto vol-
ba padla na optometrii,“ odpovídá Langer 
na otázku, proč si vybral zdejší katedru. „Já 
jsem optometrii chtěl studovat proto, že 
jsem o ní četl – považuju ji za obor, který 

má budoucnost, dá se s ním uplatnit 
v praxi,“ objasňuje Olbrecht. Oba studenti 
vysvětlili, co je třeba změřit, než se čočka 
zasune do brusu, který ji opracuje (rozteč 
a výška zornic, důležité je totiž ohnisko 
čočky), ale upozornili třeba i na nový typ 
antireflexu (čirý, který nevrhá odlesky). 
Zmínili se i o tom, jak studenti druhého 
ročníku bakalářského studia jednou 
za čtrnáct dní vyšetřují lidem zrak (mají 
za úkol najít si klienta z řad známých, nebo 
jej zajistí katedra – často na vyšetření 
docházejí studenti z ostatních fakult). Při 
vyšetření na ně dohlížejí studenti 1. roč-
níku magisterského studia. Pokud by se 
objevilo něco, co rámec optometristy 
přesahuje, posílají klienta ke specializo-
vanému lékaři. Pak samostatně zhotovují 
čočky. Mají k dispozici také řadu obrub, 
které katedra objednává. Nejpopulárnější 
obruby jsou podle obou studentů v sou-
časnosti acetátové, z čoček pak plastové.

„Letos jsme vybírali na bakalářské stu-
dium 25 studentů do ročníku z celkového 
počtu 140,“ uvedl doc. RNDr. Jaroslav 
Wagner, Ph.D. „Na magisterské studium, 
kde je třeba uspět u přijímacího pohovo-
ru, bylo přijato studentů osm,“ doplňuje 
s tím, že tento počet studentů by katedra 
ráda zachovala. 

Katedra v současnosti    
Na úvod konference RNDr. František 

Pluháček, Ph.D., informoval přítomné 
o současném stavu vzdělávání na katedře 
i o zahraniční spolupráci v oblasti výzku-
mu či studia (Anglie, Španělsko, Němec-
ko). Úspěšně skončil projekt Optometrie 
pro budoucnost a začíná nový tříletý pro-
jekt Inovace výuky optiky se zaměřením 
na experimentální dovednosti. Nastínil 

také, jak probíhá akreditace Evropského 
diplomu z optometrie – části A, B a C1 
odpovídají požadavkům z české soustavy 
vzdělávání. Zájemci o tento diplom mu-
sejí mít odpovídající dokončené vzdělání 
a příslušné části jim pak budou uznány 
(týká se těch, kteří dokončili studium 
v roce 2011, 2012 a poté dalších pěti let, 
kdy akreditace bude platit).

Přednášky
Přednášky se dělily do dvou sku-

pin  – přednášky od absolventů katedry 
doplnilo několik firemních přednášek 
zaměřených na nové poznatky. 

Mezi nejpečlivěji připravená témata 
patřila přednáška Věkem podmíněné 
změny zrakových funkcí od Bc. Marcely 
Urbanové – tato studentka mimo jiné 
měla nejlepší výsledky při zkouškách 
na magisterské studium. Své práci se 
věnovala velmi poctivě – její výzkum mj. 
zahrnoval největší počet respondentů. 

Velice zajímavá byla i přednáška 
na téma Srovnání vybraných očních 
onemocnění malých zvířat a člověka 
od Bc. Jitky Losíkové – autorka měla velmi 
dobře připravené příklady a informace 
z praxe (např. kontaktní čočka musí být 
u zvířat těsnější než u lidí, a to z toho 
důvodu, že zvíře by ji „vymrklo“). 

Bc. Petra Ustohalová – opět v podnět-
né přednášce – se věnovala dosud málo 
probádanému tématu Oční vyšetření 
osob s mentálním postižením. Pacienti 
s tímto postižením jsou velmi citliví 
a vnímají signály těla, nemají rádi vysoce 
posazený tón hlasu, přílišnou blízkost, 
ale ani vycpávková slova. Často se ne-
chají ovlivnit, proto jim specialista nemá 
klást návodné otázky. Oční choroby jsou 

zprávy redakce
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hojné především u osob s Downovým 
syndromem. Specialista, který mentálně 
postiženému pomůže s korekcí, mu 
umožní lépe vnímat okolní svět.

Mgr. Hana Beranová ve velmi srozu-
mitelně pojaté a dokonale přednesené 
přednášce na téma Vliv změny myopické 
korekce na akomodačně-vergenční sys-
tém nastínila, jak nepříjemné může pro 
klienta být, pokud dojde k překorigování 
či podkorigování oka byť jen o čtvrt či 
půl dioptrie.

Praktické poznatky zazněly v profesio-
nálně podané přednášce Bc. Radka Wag-
nera o torických kontaktních čočkách. 
Wagner pracoval šest let v optických 
řetězcích, v současnosti má vlastní optiku 
v Olomouci. Mnozí odborníci v optikách 
podle Wagnera torické čočky považují 
za tabu, bojí se je předepisovat. V praxi 
má okolo 40 % zákazníků astigmatizmus. 
U kontaktních čoček je nejdůležitější 
vlastností smáčivost a jemnost, pro-
pustnost pro kyslík je už automatickým 
parametrem.

Na vliv silikon-hydrogelových kon-
taktních čoček na aberace oka se zaměřil 
Mgr. Jakub Hlaváček. Nejprve vysvětlil 
samotný pojem aberace a jeho důsledky 
pro oko. Pokud čočka tlačí na oko, mění 
se aberace. Výzkumem u padesáti očí, 
které měsíc nosily silikon-hydrogely, 
zjistil, že silikon-hydrogely mají nejnižší 
tuhost, a nemají proto téměř žádný vliv 
na aberace oka.

Vliv zrakového tréninku na refrakční 
vady si zvolila za své téma Mgr. Eliška Živ-
čáková. Popsala jednak alternativní meto-
dy tréninku, ale také klasické ortoptické 
cviky. Vymyslela pro oko sestavu vlastních 
cviků – její klienti je měli cvičit čtyři měsíce 
po dobu 10 minut nejméně třikrát týdně. 
Zjistila, že zrakový trénink funguje spíše 
jako podpůrný a preventivní jev (i to, 
jak neradi lidé cvičí systematicky a delší 
dobu). Ortoptické cviky mají svůj význam 
(cvičí oční svaly), špatně vedené cvičení 
je však pro oko pochybné. 

Firemní přednášky se věnovaly no-
vinkám v oblasti progresivních čoček 
(Bc. Luboš Merta, ESSILOR – OPTIKA, spol. 
s r.o.), presbyopické korekci při anizome-
tropii (Markéta Chromcová, Carl Zeiss 
spol. s r.o.), bariérám veřejného prostoru 
pro osoby se zdravotním postižením 

(Mgr. Martin Vrubel, Optika Čivice s.r.o.). 
O optometrii a zákonech pohovořil Bc. Jiří 
Žaloudek za SČOO (důležité pro optome-
tristu jsou zákony o NLZP, tj. č. 96/2004, 
č. 55/2011, č. 39/2005, dále pak zákony 
týkající se zařízení optiky č. 372/2011, 
č. 92/2012, č. 98–99/2012, a také zákony 
definující optometristu a jeho vzdělávání 
č. 55/2011 a č. 39/2005). Doplnil jej Beno 
Blachut, prezident SČOO, s informací 
o tom, že s MPO pokračují jednání o zru-
šení tzv. institutu odborného zástupce, 
kdy si neoptik může otevřít optiku. Tento 
jev by bylo možné zrušit přesunem po-
volání do profese v kategorii 5, která je 
definována tak, že neodborník by mohl 
ohrozit zdraví člověka. 

 
Výukové plakáty a brožury    

Část mezi přednáškami předělila 
odborně-edukační sekce. Studenti pod 
vedením PhDr. Danušky Tomanové, CSc., 
vytvářejí během roku materiály ve for-
mě plakátů, brožur a e-learningových 
materiálů, které jsou určeny laikům 
anebo slouží jako učební pomůcka pro 
ostatní studenty. Tento způsob práce 
nutí studenty myslet: musejí totiž pro-
kázat schopnost zformulovat složitou 
problematiku do stručného výtahu, který 
je srozumitelný i neodborníkovi. „Učení 
konáním je důležité. Edukační projekty 
směrem k laikům jsou lekcí ve vzájemném 
vzdělávání. Student by měl nejen vědět, 
ale i vidět,“ objasnila PhDr. Tomanová. 
Za všechny jmenujme leták od Bc. Jakuba 
Krále s názvem I vám může hrozit kerato-
konus (graficky i obsahově velmi důrazný) 

a také zdařilou pomůcku ve formě oma-
lovánky od J. Kotrncové a M. Přehnalové 
pro děti v mateřských školách, pomocí 
které se děti dozvídají o brýlích. 

Diskuze
Tím, že byli studenti mezi svými 

kolegy, nebáli se klást otázky, nestalo se 
tedy, že by po některé z přednášek otázka 
nezazněla. Jejich charakter bezprostředně 
souvisel s konkrétními přednáškami (do-
tazy na délku výzkumu u praktické části 
prací, způsob a metodika předkládání 
výsledků, to, zdali se určité čočky v praxi 
předepisují – a pokud ne, proč atd.). Za-
zněly však i obecné otázky, např.: Co se 
stane, pokud dojde k průšvihu a optik či 
optometrista papírově plní roli odborné-
ho zástupce podnikateli? (Odpovědný je 
podnikatel i optik či optometrista.) 

Závěr
Pokud katedry budou v tuzemsku 

fungovat obdobným způsobem jako 
ta olomoucká, kde učí optometrii a ma-
ximálně se studentům věnují, budou 
vyrůstat v tuzemsku generace vzděla-
ných, vnímavých a sebevědomých lidí, 
pokorných ke svému řemeslu. Katedra je 
moderně vedená, dbá na nové poznatky, 
sleduje vzdělávání ve světě, umí hospo-
dařit s financemi, má moderní vybavení, 
vybírá si dobré studenty, je k nim přísná, 
ale zároveň přátelská – bere je jako své 
partnery. Konference OPTOFEST je toho 
důkazem.

Text a foto: Eva Klapalová
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HOYA získala cenu 
Silmo d’Or za aplikaci 
visuReal Portable   

Aplikace pro iPad, které společnost 
HOYA poprvé představila na výstavě 
Opti’12 v Mnichově v lednu letošního 
roku, si rychle nacházejí svou cestu 
do celé Evropy. Za aplikaci visuReal 
Portable již HOYA obdržela cenu TOP 
Opta 2012 jako „nejoblíbenější produkt“ 
na veletrhu OPTA v Brně a nyní získala 
cenu Silmo d’Or v kategorii Material 
& Equipment (Materiály a vybavení) 
na mezinárodním veletrhu SILMO 
v Paříži. 

Aplikace visuReal Portable vychází 
ze známého systému visuReal, přesné-
ho měřicího videosystému společnosti 
HOYA. Tato aplikace však nepotřebuje 
samostatnou věž visuReal – její roli pře-
bírá iPad. Optik má navíc přístup ke všem 
funkcím visuReal odkudkoli na svém 
pracovišti. 

Aplikace získala cenu za „nejoblíbe-
nější produkt“ na veletrhu OPTA v Brně 
v únoru letošního roku a byla prezen-
tována v německé regionální televizní 
stanici Bayern 3 jako jedna ze dvou 

největších inovací z veletrhu Opti’12 
v Mnichově. 

„Jsme potěšeni, že nyní můžeme 
do tohoto seznamu přidat ještě oceně-
ní Silmo d’Or,“ říká Barbora Poštolková, 
marketingová manažerka společnosti 
Hoya Lens CZ. „Je to důkaz, že HOYA je 
na správné cestě, pokud jde o inovativní 
řešení a usnadnění prodejních procesů 
v optikách.“

Společnost HOYA byla nominována 
na cenu Silmo d’Or také s aplikací Hoya 

Vision Consultant Viewer v kategorii 
Vision (Zrak).

Aplikace HOYA jsou vynikajícím pří-
kladem způsobu, jímž společnost HOYA 
přistupuje k trendu mobilní práce. Optici 
mají k dispozici u každé služby všechny 
funkce, které potřebují, na dotek prstu, 
kdykoli a kdekoli. A mohou si tak plně 
užívat svobodu obchodování. 

Redakce

Vzpomínka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

začátkem listopadu ve věku nedoži-
tých 84 let zemřel pan Miroslav Stříbrný. 

Pro mnohé z nás, kteří jsme měli 
možnost se s Mirkem potkávat, ať 
už pravidelně, nebo jenom občas, to 
vždy byla chvíle, která přinesla radost 
a potěšení díky tomu, že jsme se setkali 
s někým, kdo kolem sebe šířil dobrou 
náladu – aspoň já si jej takto budu vždy 
pamatovat. 

Jeho postřehy, poznámky k tomu, 
co se kolem nás dělo, ukazovaly na to, 
že prožil život plný zvratů; zřejmě to 
však byl základ, ze kterého čerpal svůj 
elegantní pohled na svět.

Mnozí na něj budou vzpomínat 
jako na někoho, kdo stál u rozjezdu 
jejich soukromého podnikání, kdo jim 

dokázal pomoci na vysoce profesionální 
úrovni.

Proto se domnívám – ačkoliv od-
chod každého, koho máme rádi, je věc 
vzbuzující lítost – že v případě Mirka 
není lítost na místě. V tomto případě 

bohatě převažuje pocit radosti z toho, 
že jsme měli možnost se vídat se sluš-
ným a moudrým člověkem. 

 
Beno Blachut

Foto: Eva Klapalová



Inspirováno lidmi. Optimalizováno pomocí nové technologie.

Já?

Ano! Vy.

Pro nový progresivní design brýlových čoček Hoyalux iD 
LifeStyle V+ jste byli inspirací Vy!

Při každé objednávce progresivních čoček a zadání dat 
do MyStyle iDenti er nám poskytujete důležité informace. 
Analýza těchto dat, přímá zpětná vazba od Vás a Vašich 
klientů, klinické zkoušky a průzkumy názorů spotřebitelů 
přispěly ke vzniku nového designu. 

Právě pro Vás máme:
• lákavé propagační materiály
• soutěž, která pro každého končí zážitkem

Zavolejte si o více informací – Zákaznický servis HOYA Lens CZ (488 578 400).

Hoyalux iD LifeStyle V+ je jasným výsledkem inovací, 
které vycházejí z nového technologického procesu výroby 
a z toho, co lidé skutečně potřebují.

• Nový proces asferizace pro maximální zrakovou 
ostrost a jasnější vnímání obrazu.

• Inovativní výpočet progresivních ploch a rozložení 
dioptrií pro výrazně pohodlnější pohled. 

• Nové parametry jsou upravené tak, 
aby lépe odpovídaly trendům dnešní 
doby v módních tvarech obrub 
a chování klientů. 

• Design ověřený patentovaným 
Binokulárním očním modelem.

• Možnost volby ze dvou designů, 
umožňující jednoduché přizpůsobení 
nositeli na základě jeho životního stylu.
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OPTOMETRIE

V úvodním díle v minulém 
čísle jste si mohli přečíst 

o suchém oku, diagnóze, která 
se v dnešní době vyskytuje 
čím dál tím častěji. Pravda 
je však taková, že skutečné 
onemocnění, které nazýváme 
syndromem suchého oka, je 
daleko závažnější a nemoc-
ným přináší komplikace, které 
si nedokážeme představit, po-
kud se s tímto onemocněním 
sami nesetkáme.

Syndrom suchého oka (Dry Eye 
Syndrome – DES), známý také pod 
názvem keratoconjunctivitis sicca 
(KCS) nebo keratitis sicca, je multifak-
toriální onemocnění slzné produkce 

a povrchových vrstev oka. V mnoha 
případech vede toto onemocnění 
od nepohodlí a rozostřeného obrazu 
až k poškození rohovky. Toto onemoc-
nění souvisí také s celkovým zdravot-
ním stavem a kondicí postiženého. 

Skutečné onemocnění syndro-
mem suchého oka může mít mnoho 
příčin. V zásadě dělíme tyto obtíže 
do dvou skupin. První skupinu tvoří 
onemocnění sdružené se Sjögreno-
vým syndromem. Do druhé skupiny 
patří stav, který není se Sjögrenovým 
syndromem spojen, a nazýváme jej 
non-Sjögrenův syndrom. 

Onemocnění sdružené  
se Sjögrenovým syndromem    

Sjögrenův syndrom bývá spo-
jen se systémovým autoimunitním 
onemocněním,  které  způsobuje 

suchost sliznic, nefunkčnost slzných 
a slinných žláz. Často se vyskytuje 
u osob s onemocněním pojivových 
tkání, kdy dochází k poruše tvorby 
kolagenu – bílkoviny, která tvoří sou-
část vaziva, chrupavek a kostí jako 
pojivo, a elastinu, který je odpovědný 
za pružnost tkání. Jedná se převážně 
o revmatoidní artritidu, systémový 
lupus erythematosus. Zcela nezná-
mým onemocněním, které spadá 
do této kategorie,  je progresivní 
systémová skleróza (systémová skle-
rodermie). Jedná se o autoimunitní 
onemocnění pojivové tkáně, charak-
terizované fibrotickým a sklerotickým 
postižením stěny cév, kůže i vnitřních 
orgánů, kdy dochází k patologickému 
ukládání vláken kolagenu a dalších 
složek mezibuněčné hmoty v kůži 
a vnitřních orgánech (srdci, trávicím 

Suché oko 2. část
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traktu, ledvinách a plicích). Všechna 
tato onemocnění postihují třikrát až 
devětkrát častěji ženy než muže.

Non-Sjögrenův syndrom  
Non-Sjögrenův syndrom se vysky-

tuje nejčastěji na základě hormonálních 
změn u žen v menopauze, u těhotných 
žen, u žen, které užívají orální antikon-
cepci nebo prodělávají hormonální léč-
bu, zejména estrogenovou. Společným 
jmenovatelem těchto hormonálních 
změn je snížené množství androgenů 
v hormonální produkci, ať již v důsledku 
fyziologických a patologických stavů, 
nebo navozené uměle. Předpokládá se, 
že androgeny hrají roli ve výživě a stavbě 
žláz odpovědných za slzotvorbu. Podílejí 
se také na protizánětlivých procesech.

Syndrom suchého oka je tedy 
diagnóza, která neobnáší pouze kon-
statování suchosti oka, ale vyžaduje 
podrobnější lékařské zkoumání, testy, 
odběry atd. Je to však i onemocně-
ní, které může vést až k poškození 
rohovky. 

Včasná diagnóza a intenzivní léčba 
může být prevencí proti tvorbě korne-
ální ulcerace a v horším případě jizve-
ní. Léčba spočívá v aplikaci lubrikantů, 
antibiotik, může být použita steroidní 
léčba, v úpornějších případech je 
volen postup odstranění korneální-
ho epitelu a následně kontrolovaný 
nárůst nových buněk.

U nemocných Sjögrenovým syn-
dromem hraje poměrně velkou roli 
genetická dispozice. V důsledku ge-
netické změny dochází ke změnám 
na slzotvorných žlázách. To vede 
ke snížení produkce slz, snížení stimu-
lace, tj. postižení neurologické složky 
vyvolávající slzení a snížení reflexního 
slzení. Pakliže slzy fungují jako dezin-
fekční a ochranná složka oka, logicky 
z toho vyplývá, že snížení produkce 
slz je příčinou zvýšené náchylnosti 
oka, resp. rohovky, k zánětlivým one-
mocněním.

K poškození slzného filmu mohou 
vést i  j iná onemocnění. Jedná se 
o taková onemocnění, která vedou 
k degeneraci pohárkových buněk. Ty 
produkují za normálních okolností 

mukózní složku slz, jež má za úkol 
adhezi slzného filmu k rohovce. Dege-
nerace těchto buněk způsobuje nejen 
špatnou přilnavost vodné (a lipidové) 
složky slz k oku, ale i přímé poškození 
rohovky, neboť se tyto buňky vyskytu-
jí, mimo jiné, přímo v rohovce. Jedná 
se hlavně o j izevnatý pemfigoid, 
Steven-Johnsonův syndrom nebo 
nedostatek vitaminu A. Tyto stavy 
vedou k vysušování nebo keratinizaci 
(rohovatění) rohovkového epitelu. 

 
Příčiny vzniku suchého oka

Mezinárodní klasifikace dělí stav 
suchého oka do tří skupin podle etio-
logie, mechanizmu vzniku a stupně 
postižení oka. Postižení však vychází 
pouze ze dvou příčin – nedostatečné 
produkce slz nebo nadměrného od-
pařování slz. 

Nedostatečná produkce slz , 
resp. některé ze složek, bývá častějším 
důvodem obtíží. Příčinou může být 
například:
•	 primární nebo sekundární Sjö-

grenův syndrom,
•	 nedostatečnost slzných žlázek,
•	 obstrukce slzných žlázek,
•	 hyposekrece,
•	 užívání léků při léčbě systémo-

vých onemocnění (např. diuretik 
při vysokém krevním tlaku).

Příčinou nadměrného odpařová-
ní slz může být:
•	 nedostatečnost produkce Mei-

bomských žlázek,
•	 špatná funkce očních víček,
•	 nízká frekvence mrkání,
•	 užívání léků,
•	 nedostatek vitaminu A,
•	 konzervanty léků,
•	 používání kontaktních čoček,
•	 alergie.

Bc. Martina Nováková, MSc Optom
msc.optom@centrum.cz

Pokračování příště.

Suché oko obarvené bengálskou červení. Patrné jsou shluky mukózní složky slz.
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OPTOMETRIE

Genetické příčiny vysvětlují 
výskyt keratokonu pouze 

částečně: onemocnění jako 
např. Downův syndrom či ato-
pický ekzém, při nichž se kera-
tokonus vyskytuje častěji, totiž 
nemají genetický základ. Je zřej-
mé, že vznik keratokonu může 
být vyvolán také zevními faktory, 
jako např. častým mnutím očí. 
Jednoznačnou zevní příčinou 
vzniku keratokonu může být 
zeslabení rohovky při operaci 
LASIK a působení nitroočního 
tlaku.

Zvláštnosti rohovky  
při keratokonu

Gen nepůsobí přímo na buňky nebo 
organizmus, předává „pouze“ informaci 
speciálnímu proteinu, který pak v prů-
běhu fyziologických procesů v živoucích 
organizmech plní určitou funkci. Geny, 
které se podílejí na vzniku keratokonu, 

musí tedy prokazatelně vést ke struk-
turálním a funkčním změnám rohovky. 
Názory se shodují v tom, že geny spojené 
s keratokonem ovlivňují apoptózu kera-
tocytů v rohovkovém stromatu a mění 
aktivitu enzymů.

Apoptóza a keratokonus
Apoptóza je programová smrt jed-

notlivých buněk, která může být pod-
míněna jak nitrobuněčnými, tak zevními 
faktory. Na rozdíl od nekrózy, při níž se 
jedná o zevní poškození buněk, je apo-
ptóza regulérní součástí fyziologického 
procesu napadené buňky. Apoptóza 
podléhá přísné kontrole prostřednictvím 
genů, neboť nekontrolovaná apoptóza 
může vést k zániku tkáně. Tak je vysvět-
lováno i poškození zrakového nervu 
u glaukomu.

Z výzkumu syndromu suchého oka 
je známo, že mechanické ovlivnění 
epitelových buněk pohybem víček či 
mnutím očí může vést k osmotické-
mu stresu a apoptóze. Také nepatrná 
poranění a chemické faktory (např. 
působení konzervačních prostředků), 
které ovlivňují povrch rohovky, jsou 
schopny vyvolat biochemické reakce 

uvnitř buněk. Cytokiny, které se z poško-
zených buněk uvolní, nevedou pouze 
ke změnám na povrchu, ale pronikají 
i do rohovkového stromatu, kde působí 
na keratocyty (obr. 1) a mohou vyvolat 
apoptózu. Mnutí očí, nošení kontaktních 
čoček nebo alergické reakce stimulují 
uvolnění cytokinů.

Apoptóza hraje na vzniku keratoko-
nu významnou roli. Kim (1999) prokázal 
výskyt apoptotických keratocytů u 60 % 
vyšetřovaných rohovek s keratokonem. 
U rohovek s vrozenými dystrofiemi 
prokázalo 35 % vyšetřovaných rohovek 

příČiny 
keratokonu 2. část
Biochemické a zevní příčiny

obr. 1 Keratocyty rohovkového stromatu lidského 
oka. Jejich hustota je cca 20 000/mm3. 
Počet keratocytů se ročně snižuje téměř 
o 0,5 %. U keratokonu může být ztráta 
vyšší vzhledem ke zvýšené aktivitě apo-
ptózy.
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apoptotické změny, zatímco u zdravých 
rohovek nebyl prokázán žádný případ 
apoptózy keratocytů. 

Apoptóza keratocytů je řízena pro-
střednictvím cytokinů, jako je např. 
interleukin-1 (IL-1). Ten se zachycuje 
prostřednictvím receptorů interleukinů 
na povrchu buněk a vyvolává uvnitř buň-
ky kaskádu biochemických reakcí, které 
vedou k jejímu zániku. V rohovkách s ke-
ratokonem bylo prokázáno 4krát větší 
množství receptorů IL-1 než u zdravých 
rohovek. Mohan prokázal, že stimulace 
fibroblastů rohovky s IL-1 může vyvolat 
apoptózu buněk.

Apoptóza na rohovce téměř neza-
nechává stopy. Rohovka pacienta s ke-
ratokonem však vykazuje určité změny, 
které poukazují na apoptózu – jsou to 
například jemné trhliny Bowmannovy 
membrány nebo ztenčení rohovkové-
ho stromatu. V rohovce byly prokázány 
různé proteiny, které mohou působit 
na apoptózu. Protein LAR (leukocyte 
common antigen-related protein), kte-
rý stimuluje apoptózu, se v rohovkách 
s keratokonem nachází ve zvýšené 
koncentraci.

Katepsiny jsou proteázy podobné 
papainu – účastní se hydrolytického 
odbourávání extracelulární tkáně a ba-
zální membrány. Podporují odbourávání 
např. přestárlých mitochondrií nebo 
kolagenových tkání. U keratokonů se 
vyskytují ve zvýšené koncentraci. Poško-
zení mitochondrií, způsobené katepsiny, 
je považováno za důležitou cestu, která 
může být příčinou apoptózy.

Přítomnost pro-apoptotických fak-
torů může vyvolat apoptózu. Katepsiny 
mohou vyvolat zvýšení produkce peroxi-
du vodíku. Vlivem zvýšené koncentrace 
peroxidu vodíku nastává oxidační stres 
rohovky, který podporuje odbourávání 
rohovkové tkáně.

Proteiny v rohovce
Změněné geny následně vedou 

ke změně proteinů. Díky moderním, 
často automatizovaným laboratorním 
metodám není dnes určení proteinů 
obtížné. Moderní laboratorní metody 
jsou využívány i při výzkumu kera-
tokonu. Stále častěji jsou nalézány 
proteiny, které hrají určitou roli ve vý-

skytu keratokonu. Neznamená to však, 
že čím více nalezneme změněných 
proteinů, tím lépe lze pochopit vznik 
keratokonu.

Kolagen a kolagenázy
Ztenčení stromatu rohovky u kera-

tokonu lze vysvětlit zvýšenou aktivitou 
enzymů, které ovlivňují odbourávání 
extracelulární tkáně. Důležitou sou-
částí této tkáně je kolagen, který svým 
obsahem vytváří stabilní geometrii 
a konstantní lomivost rohovky. Ztráta 
kolagenních vláken mění vlastnosti 
rohovky, ovlivňuje nitrooční tlak , 
umožňuje zamlžení rohovky. U roho-
vek s keratokonem se vyskytuje zvý-
šená koncentrace kolagenáz. To jsou 
enzymy, které mají kolagenolytické 
účinky, to znamená, že odbourávají 
kolagen, čímž zeslabují rohovku. Tím 
se vysvětluje, že rohovky s keratokony 
mají nepatrnou vrstvu kolagenu a je 
u nich redukován i obsah hydroxylyzi-
nu, což je aminokyselina zodpovědná 
za správné síťování (crosslinking) 
kolagenových molekul. Při sníženém 
obsahu kolagenu je struktura síťování 
porušena a mechanická stabilita ro-
hovky je oslabena (obr. 2).

Více než dvě třetiny kolagenu 
v normálních rohovkách vytvářejí 
pravidelnou mřížku orientovanou 
ve směru úponů čtyř zevních okohyb-
ných svalů, která se zřetelně uchyluje 
od normálně orientované struktury 
sítě. V literatuře lze nalézt odkazy na to, 
že keratokonus se vyskytuje častěji 
u jedinců s vadou srdeční mitrální  
chlopně. Sharif udává, že ve skupině  
5 0  p a c i e n t ů ,  k t e ř í  p o d s t o u p i l i 
transplantaci rohovky z důvodu ke-
ratokonu, prokázal u 58 % pacientů 

mitrální vadu srdce. Tato vada je u lidí 
velice častá, udává se, že postiženo je 
více než 2,5 % všech lidí. Mezi mitrální 
vadou a keratokonem však neexistuje 
žádná kauzální souvislost – oba pří-
pady mají společnou příčinu, kterou 
je nedostatek kolagenu.

Proteázy
Mezi další enzymy, které ve zvýše-

né koncentraci způsobují při výskytu 
keratokonu poškození tkáně rohovky, 
patří lysozomální enzymy (esterázy, 
fosfatázy, lipázy), již výše zmíněné 
katepsiny a matrix-metaloproteinázy 
(MMP-2 a MMP-14). Tyto matrix-meta-
loproteinázy tvoří příbuznou rodinu 
proteáz, které jsou schopny v různých 
vazbách působit na extracelulární tkáň.

V neaktivní formě tkáň nepoško-
zují, při nekontrolované aktivitě však 
mohou těžce poškodit intaktní rohov-
kovou tkáň, takže epitel rohovky může 
být redukován na čtvrtinu a stroma až 
na šestinu.

Také koncentrace proteinu TIMP-1, 
která tlumí aktivitu matrix-meta-
loproteináz, je v případě výskytu 
keratokonu snížena. Následkem je 
zesílené odbourávání stromální tkáně, 
což samo o sobě není zodpovědné 
jen za vznik keratokonu. Zdá se, že 
odbourávání sklerální tkáně matrix-
-metaloproteinázami má svůj podíl 
i na vzniku myopie.

Antioxidanty
Stroma rohovky absorbuje více 

než 99 % dopadajících paprsků záření 
UV-B a velkou část záření UV-A, takže 
je vystaveno velkému oxidačnímu 
stresu. Rohovka disponuje bohatou 
výbavou antioxidačních látek, které 

Biochemické a zevní příčiny

obr. 2  Síťování dvou kolagenních pásem aminokyselinou hydroxylyzinem. Nedostatek hydroxylyzinu, 
který lze pozorovat u keratokonu, zabraňuje správné tvorbě vazeb a vytváří mechanicky méně 
stabilní rohovku.
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slouží k odstranění škod způsobených 
volnými radikály. V extracelulárních 
tkáních rohovky se nachází množství 
antioxidačně působících látek – super-
oxiddismutáz. Při keratokonu je jejich 
obsah nižší více než o polovinu. Proto 
není vyloučeno, že oxidační stres může 
podporovat odbourávání rohovkové 
tkáně.

Vnější faktory

Četné experimentální nálezy na-
značují, že vysoce regulovaná apoptóza 
může vyvolat keratokonus. Již dlouho 
se diskutuje o možné souvislosti mezi 
mnutím očí a vznikem keratokonu. 
Vyskytují se také zmínky o tom, že 
dlouhodobé nošení kontaktních čo-
ček může podpořit vznik keratokonu. 
Mnutí očí i kontaktní čočky mohou 
rovněž způsobovat jemná poranění 
rohovkového epitelu. Přitom dochází 
k uvolnění cytokinů, které u predispo-
novaných osob mohou aktivovat různé 
apoptózové pochody v keratocytech 
rohovkového stromatu. 

Mnutí očí
Pozitivní vztah mezi mnutím očí 

a keratokonem se předpokládá již 
několik desetiletí. U pacientů s ato-
pickým ekzémem nebo Downovým 
syndromem se vyskytuje keratokonus 
častěji než u zbytku populace. Je 
však jisté, že právě pacienti s těmito 
geneticky podmíněnými onemoc-
něními jsou zvyklí často si mnout 
oči. Je tedy otázkou, zda u těchto 
jedinců není geneticky podmíněno 
jemné poranění rohovky a zvýšená 
citlivost, která vyvolává nutnost mnutí 
očí. Bawazeer a jeho spolupracovníci 
zjistili při analýze 120 keratokonů, že 
u pacientů s atopickým ekzémem 
mohlo být mnutí očí příčinou vzniku 
keratokonu. Dvě třetiny dotázaných 
pacientů udaly, že si kvůli silnému 
svrbění velmi často mnou oči. Autoři 
dospěli k závěru, že atopický ekzém 
sám o sobě není příčinou vzniku 
keratokonu, jeho vznik je způsoben 
nepřímo prostřednictvím častého 
mnutí očí (obr. 3). 

Kontaktní čočky 
Častou komplikací při dlouho-

dobém nošení kontaktních čoček je 
rohovkové zkreslení. Rohovka je str-
mější a nepravidelná, což je příčinou 
astigmatizmu. Tyto změny však nelze 
označit jako keratokonus. Po vysazení 
kontaktních čoček se stav po několika 
týdnech upraví. 

U pacientů s keratokonem, kteří 
nosí kontaktní čočky, je počet keratocy-
tů redukován až na čtvrtinu ve srovnání 
s pacienty, kteří kontaktní čočky nenosí. 

Dlouholeté nošení kontaktních 
čoček je některými autory označováno 
jako příčina vzniku keratokonu. V jedné 
retrospektivní studii 398 očí u 199 paci-
entů s keratokonem se prokázala sou-
vislost mezi nošením kontaktních čoček 

a vznikem keratokonu na 106 očích 
u 53 pacientů. Diagnóza keratokonu 
byla stanovena v průměru po 12,5 letech 
od začátku nošení čoček. Keratokonus 
se u nositelů kontaktních čoček objevil 
později než u pacientů, u nichž se vyvíjel 
spontánně, a byl méně decentrovaný 
než u spontánního keratokonu.

obr. 4  Keratokonus 8 let po operaci LASIK

obr. 3  Atopický ekzém, zhoršený intenzivním 
škrábáním a třením silně svědících ložisek

obr. 5  Keratokonus po operaci LASIK. V kritické oblasti rohovky je její tloušťka menší než 350 μm.
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Keratokonus 
po refrakční operaci

K nejtěžším komplikacím po ope-
racích oka metodou LASIK patří kera-
tektázie, často vyžaduje transplantaci 
rohovky. Tato operace způsobí me-
chanické zeslabení rohovky. Jako pří-
činu vzniku keratokonu ji však nelze 
spolehlivě označit, neboť keratokonus 
se může vyvinout až po letech od vý-
konu a neexistují bohužel dlouhodo-
bé studie o komplikacích po opera-
cích LASIK. Na rozdíl od všeobecně 
rozšířeného názoru, že keratektázie se 
vyvinula v průběhu několika měsíců 
po operaci, se objevuje stále více 
zpráv o případech keratokonu, který 
se vyvinul až několik let po operaci 
LASIK (obr. 4, 5).

V roce 2010 uvedli Duffey a Lea-
ming ve své přednášce pro Americkou 
oftalmologickou akademii (American 
Academy of Ophthalmology), že 52 % 
dotázaných chirurgů zabývajících se 
refrakční chirurgií se nejméně jed-
nou setkalo s případem keratokonu, 
který vznikl v krátké době po operaci 
(obr. 6). Později vzniklé keratokony 
nebyly ve výzkumu zohledněny.

Aby bylo možno snést tkáň exci-
merovým laserem v hlubších vrstvách 
stromatu rohovky, je nutno nejpr-
ve vytvořit mikrokeratomem nebo 
femtosekundovým laserem lamelu 
na povrchu rohovky. Tloušťka této 
lamely závisí na operační technice 
a pohybuje se v rozmezí  100 až 
180 μm. Její přihojení ke spodině není 
nikdy tak dokonalé jako před operací, 
nepřispívá tedy k mechanické stabi-
litě rohovky. Dlouhodobé zkušenosti 
s lamelární keratoplastikou ukazují, 
že při tloušťce stromatu nad 320 μm 
jsou mechanické vlastnosti rohovky 
mnohem lepší. 

Riziko iatrogenního keratokonu 
je tím větší, čím tenčí byla rohovka 
před výkonem. Minimální tloušťka 
centrální rohovky by měla být ales-
poň 500 μm, aby pooperační tloušťka 
stromatu byla ještě schopna odolávat 
trvale působícímu nitroočnímu tlaku. 
V odpovědích na další otázky však 
60 % refrakčních chirurgů sdělilo, že 

operují i rohovky s nižšími hodnotami 
než 480 μm (obr. 7). Při takových před-
operačních hodnotách nelze vyloučit 
iatrogenní keratektázie.

Mezi možné rizikové faktory pro 
vznik post-lasikového keratokonu 
patří: forma frustního keratokonu, 
pelucidní marginální degenerace, 
vysoká myopie nebo příliš nízký věk 
pacienta.

Závěr

Ani po letech intenzivního vý-
zkumu př íčin vzniku keratokonu 
neexistuje  jednotná teor ie  jeho 
vzniku. Většina keratokonů se vysky-
tuje spontánně, bez genetického 

vysvětlení. Jen asi každý desátý ke-
ratokonus má dědičné příčiny. S vel-
kou pravděpodobností se na vzniku 
keratokonu podílí porucha regulace 
zániku buněk a odchylka biochemic-
kých podmínek v rohovce.

Přeložila prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura:

Berke, A. :  Ursachen des Keratokonus, Teil  2: 

Biochemische und exogene Ursachen, DOZ 12/2011, 

str. 71–75

obr. 7  Výsledky ankety týkající se minimální tloušťky rohovky, která by měla být zachována při operaci. 
Anketa proběhla mezi americkými refrakčními chirurgy.
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Z PRAXE SOUDNÍHO ZNALCE

Reklamace a stížnosti jsou 
součástí života každého 

podnikatele. Ekonomická situ-
ace nahrává tomu, aby zákazník 
reklamoval i věci, které mu dříve 
nestály za námahu. Reklamací 
přibývá a přibývat jistě ještě 
bude. 

Tentokrát jsem vybral krátkou ukázku 
několika reklamací, při nichž bylo složité 
a nejednoznačné prokázat mechanické 
poškození zákazníkem.

Reklamace č. 1

Jedná se o celokovové brýle známé 
značky. Zákazník není spokojen s odlu-
pující se povrchovou vrstvou na někte-
rých místech brýlové obruby (obr. 1, 2).

Popis reklamovaných brýlí
•	 brýlová obruba nevykazuje žádné 

výrazné mechanické poškození, 
způsobené např. sednutím na ob-
rubu či pádem;

•	 na brýlových čočkách lze vidět 
mechanické škrábance, které jsou 
jak na přední, tak na zadní straně, 
odpovídají používání a ne zrovna 
optimální údržbě (nejsou předmě-
tem reklamace);

•	 obruba nevykazuje žádné výrazné 
poškození vrstvy (galvanického 
povrchu barvy) mimo horní a dolní 
části očnice – jednoznačně jde 
o místa opotřebená neopatrným 
odkládáním brýlí;

•	 poškození povrchové vrstvy očnice 
je mechanické, na mnoha místech 
jsou hluboké škrábance; v těchto 
místech již došlo nebo následně do-
jde k odloupnutí galvanické vrstvy;

•	 poškození odpovídá délce pou-
žívání brýlí, na povrchové úpravě 
ostatních částí brýlí nebyla shledá-
na žádná jiná závada. 

Závěr
Nejedná se o vadu materiálu, ne-

jedná se ani o technologickou vadu. 
Uvedené poškození nebrání dalšímu 
používání brýlí. 

Doporučuji reklamaci posoudit jako 
neoprávněnou. 

Zajímavostí u uvedené reklamace je to, 
že zákazníkovi byla tato závada díky ochotě 
a dobrým vztahům s dodavatelem dvakrát 
vyměněna bez sepsání řádného reklamač-
ního protokolu (zamítnutí reklamace). 
Následně se ovšem zákazník domáhá 
odstoupení od smlouvy a vrácení peněz, 
protože se jedná již o třetí reklamaci stej-
ného problému. To, že zákazník reklamuje 
uvedený problém 30 dnů před vypršením 
24měsíční záruční doby, nepřekvapí. 

Reklamace č. 2

Brýle na silon původně s progre-
sivními čočkami. Zákazník reklamuje 
ulomenou stranici na levém kloubu – 
výrobní vadu.

Popis reklamovaných brýlí
•	 obruba má drobně mechanicky po-

škozenou a poškrábanou povrchovou 
úpravu odpovídající délce používání;

•	 na levé brýlové čočce je drobný 
výštipek u místa zachycení silonu;

•	 v místě zlomu stranice a jejího zbyt-
ku v kloubu (obr. 3) je zjevně patrné 
mechanické namáhání ohybem. 
Drobná deformace je vidět i v místě 
spojené očnice a stranice (obr. 4), 
která na druhé straně není patrná;

•	 zlomený kloub také vykazuje výraz-
ně vyšší tření a tím i větší namáhání 
při otvírání a zavírání stranic;

•	 zlom a jeho struktura nevykazuje 
známky výrobní vady.

Závěr
Nejedná se o materiálovou nebo 

montážní vadu výrobku. Jde o typický 
příklad sundávání brýlí jednou rukou 
a velmi špatné údržby (brýle nebyly 
nikdy čištěny ultrazvukem, nebylo pro-
váděno promazávání kloubu stranice). 

Doporučuji reklamaci posoudit jako 
neoprávněnou.

reklamace 
v praxi
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Reklamace č. 3 

Tento příběh je velmi podobný 
předcházejícímu případu.

Popis reklamované obruby
•	 poškozený kloub s flexem pravé 

stranice;
•	 obruba má místy výrazně mecha-

nicky poškozenou a poškrábanou 
povrchovou úpravu;

•	 v místě zlomu stranice a jeho zbytku 
v kloubu (obr. 5, 6) je zjevně patrné 
mechanické namáhání ohybem;

•	 drobná deformace je vidět i v místě 
spojené očnice a stranice, která 
na druhé straně není patrná;

•	 zlomený kloub také vykazuje 
výrazně vyšší tření (díky velkým ne-
čistotám uvnitř flexo systému, což 
napovídá o minimální údržbě brýlí) 
a tím i větší namáhání při otvírání 
a zavírání stranic;

•	 zlom a jeho struktura nevykazuje 
známky výrobní vady.

Závěr
Nejedná se o materiálovou nebo 

montážní vadu výrobku. Hlavním dů-
vodem poškození stranice je přepínání 
flexa a jeho nečistota a zanedbaná 
údržba. 

Doporučuji reklamaci posoudit jako 
neoprávněnou.

Jak předcházet uvedeným reklama-
cím? Existuje jediná cesta – zákazníka je 
nutné správně poučit o používání brýlí 
a jejich údržbě. Rovněž je třeba dostat 
zákazníka do optiky na pravidelnou kon-
trolu a vyčistit přitom brýle ultrazvukem.

Ing. Ivan Vymyslický
ivan.vymyslicky@ppo.cz

obr. 1  Škrábance na dolní části očnice

obr. 3  Ulomený kloub

obr. 5  Vytrhnutý kloub flexo stranice

obr. 2 Škrábance na čočce

obr. 4  Ulomená stranice – ohnutá stěžejka

obr. 6  Ulomené spojení flexo systému



Laboratorní výzkumy hlavních pré-
miových brýlových čoček na trhu ukazují, 
že každý výrobce řeší tento kompromis 
různým  způsobem (viz graf):
•   Buď brýlové čočky poskytují široké zorné 

pole vidění, ale zvětšují plovoucí efekt
•   Nebo redukují plovoucí efekt, ale zužují 

zorné pole vidění.

Měření brýlových čoček Varilux  a hlavních 
prémiových brýlových čoček konkurence 
v laboratořích pro výzkum a vývoj.

Varilux S series od společnosti Essilor je 
první progresivní brýlová čočka, která ten-
to kompromis a s ním související omezení 
překonala, a to díky dvěma exkluzivními 
technologiemi: 
•   Nanoptix, revoluce v technologii 

brýlové čočky, eliminuje plovoucí efekt 
a zlepšuje rovnováhu při pohybu.

•   SynchronEyes, revoluce v designu 
brýlové čočky, optimalizuje binokulární 
vidění a zajišťuje širokoúhlé vidění

NanoptixTM, revoluce v technologii 
brýlových čoček

Nanoptix při výpočtech brýlových 
čoček Varilux S series zásadně zefektivní 
jejich základní strukturu a výrazně tak 
omezí plovoucí efekt. Během celého pro-
cesu technologie Nanoptix rozdělí brýlo-
vou čočku na tisíce malých segmentů, 
které stabilizují vychýlení paprsků.

V průběhu celého procesu výpočtu 
Varilux S series je délka a umístění každého 
segmentu optimalizována:
•   Tvar každého segmentu je vypočítán tak, 

aby se přizpůsobil konkrétnímu optic‑ 
kému designu a přinesl tak požadovaný 
účinek konkrétnímu zákazníkovi.

•   Pozice každého segmentu je vypočí‑ 
tána s ohledem na požado vaný typ 
brýlové čočky.

•   Všechny segmenty jsou propojeny do 
jedné brýlové čočky s cílem zajistit 
požadované vlastnosti na konci výrob-
ního procesu. 

Varilux S SerieS
Revoluce v progresivních brýlových čočkách

Vlastnosti progresivních brýlových čoček se od jejich prvního 
uvedení na trh před 50 lety výrazně zlepšily. Navzdory tomu 

existují jistá omezení týkající se zejména vlastností a povrchu 
progresivních brýlových čoček. Tato omezení souvisí s faktem, 
že progresivní brýlové čočky jsou založené na kompromisu 
mezi šířkou zorného pole  a plovoucím efektem. 
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Měření v laboratořích pro výzkum 
a vývoj ukazují, že Varilux S series reduku-
je plovoucí efekt až o 90% v porovnání 
s hlavními prémiovými progresivními 
brýlovými čočkami. 

SynchronEyesTM,  
revoluce v designu
Na základě posledních výzkumů fyziologie 
lidského těla bere technologie Synchron-
Eyes v úvahu rozdíly mezi oběma očima 
a zajišťuje tak velmi široké zorné pole.  
Optický design brýlové čočky pro dané 
oko je ovlivněn předpisem druhého oka, 
což zabezpečuje podobné obrazy na sít-
nicích obou očí. Z tohoto důvodu je při ob-
jednávce jedné brýlové čočky požadován 
předpis obou očí. 

V řadě Varilux S series je poprvé 
výpočet levé a pravé brýlové čočky syn-
chronizován – do úvahy jsou brány rozdíly 
v předpisu mezi oběma očima. Při pohledu 
do stran prochází nositelův pohled pravou 
a levou brýlovou čočkou v zónách majících 
podobné optické vlastnosti. Obrazy na 
pravé a levé sítnici mají srovnatelnou kva‑ 
litu a zajišťují tak binokulární rovnováhu. 
Nositelé mají široké zorné pole, i když jsou 
rozdíly v hodnotách předpisu mezi oběma 
očima větší.

Varilux S series a standardní brýlová čočka

Přínosy technologie SynchronEyes byly 
ověřeny v rámci testování v laboratořích 
pro výzku a vývoj: výsledky ukazují až 
o 50% širší binokulární zorné pole v po-
rovnání se stávajícími prémiovými pro-
gresivními brýlovými čočkami.

Varilux S 4D, binokulární personalizace 
založená na vidění dominantního oka

Dokonalé vidění oběma očima přináší 
mnoho výhod. Zaručuje širší zorné pole, 
lepší vizuální rozlišovací schopnost, lepší 
vnímání objektů v prostoru a především 
orientace v prostoru.

Binokulární schopnost vizuálního 
systému je založená na analýze mozku, 
který využívá jak vnímání podobností, 
tak i odlišností obrazu. Vidění oběma 
očima vytváří tři mechanizmy: vidění, 
sloučení obrazů, které nastává, když jsou 
tyto obrazy podobné a prostorové vidění 
vznikající analýzou malých rozdílů mezi 
dvěma obrazy. 

Poprvé v historii optického průmyslu 
je binokulární personalizace progresivních 
brýlových čoček založená na vidění domi-
nantního oka vedoucího k úplně novému 
designu a bezkonkurenční vlastnosti 
4. dimenze vizuálních výhod: zrychlení 
reakčního času pro neomezené reflexivní 
vidění.

Na vrcholu řady Varilux S series je  
Varilux S 4D, revoluční novinka ve 
světě personalizovaných progresivních 
brýlových čoček, která bere do úvahy 
prvek času. U tohoto produktu  k exis‑
tujícím personalizujícím parametrům 
přibylo i využití vidění dominantního oka.

Obdobně jako se v populaci vysky-
tuje pravorukost a levorukost, je každý 
člověk specifický i svým dominantním 
okem, které ovlivňuje velmi výrazným 
způsobem naše vidění. Zjištění domi-
nantního oka je důležité pro optimální vi-
zuální vnímání. Díky tomuto  měření mají 
nositelé možnost poprve zažít maximální 
svobodu ve vidění v každém směru a na 
každou vzdálenost. 

Použití Technologie 4D znamená pro 
nositele vidění bez omezení, širokoúhlé 
vidění a rychlejší reakční čas. Progresivní 
brýlové čočky Varilux S 4D jsou tak plně 
přizpůsobeny vidění konkrétního nosi‑
tele.

S brýlovými čočkami Varilux S series 
objevíte vidění bez omezení.

BRýloVé čočky VaRilux S SERiES 
–ViDěNí BEz omEzENí:

rovnováha při pohybu  »

reflexivní vidění  »

pohodlné čtení  »

široké zorné pole  »
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ZAJÍMAVOSTI

V polovině září odstartovala 
vzdělávací kampaň Zrak 

pro život, kterou iniciovala di-
vize Vision Care společnosti 
Johnson & Johnson na základě 
výsledků dotazníkových prů-
zkumů i poznatků odborníků, ze 
kterých vyplývá, že Češi podce-
ňují pravidelné vyšetření zraku. 
Často ani nevědí, že vyšetření 
pro korekci zraku mohou pod-
stoupit nejen u očního lékaře, 
ale také u optometristů v očních 
optikách. Odbornou záštitu nad 
akcí, do níž se doposud zapojily 
již stovky optik a očních středi-
sek z celé republiky, převzaly 
Společenstvo českých optiků 
a optometristů a Česká kontak-
tologická společnost.

Oční optiky a zejména optometristé 
jsou v kampani představováni jako alter-
nativa ordinace očního lékaře ve chvíli, 
kdy se jedná o potřebu korekce vidění. 
Kampaň Zrak pro život směřuje veřej-
nost k tomu, aby si uvědomila plný vý-
znam a důležitost pravidelných kontrol 
zraku, ale také preventivních vyšetření 
u očních lékařů. Ta mohou navíc pomo-
ci včas rozpoznat různá onemocnění 
včetně systémových chorob – například 
hypertenzi nebo metabolické nemoci.

Součástí kampaně jsou také inter-
netové stránky www.zrakprozivot.cz, 
které jsou pro veřejnost zdrojem infor-
mací týkajících se zraku a vidění. V ob-
dobí od října do listopadu jsou po celé 
České republice k vidění billboardy 
a další velkoplošné plakáty, na nichž jsou 
ve stylizaci optotypu – nejrozšířenějšího 
a nejsrozumitelnějšího symbolu vyšetře-
ní zraku – umístěna klíčová sdělení této 
osvětové kampaně. Například „Svoje oči 

používáte každý den, nechte si je vyšetřit 
každý rok“, „Zdravé oči vidí tento text ze 
vzdálenosti...“, „Oční vyšetření vás bolet 
nebude“ nebo „15 minut může zachránit 
vaše oči na celý život“.

Kampaň Zrak pro život navazuje 
na dosavadní vzdělávací a osvětové ak-
tivity společnosti Johnson & Johnson 
Vision Care ,  jejichž cílem je zvý-
šit zájem široké veřejnosti o služby 
odborníků v oblasti péče o zrak. Již 
v uplynulých dvou letech organizovala 
společnost Johnson & Johnson Vision 
Care ve spolupráci s očními odborníky 
po celé republice průběžná orientační 
měření zraku. Z výsledků těchto měření 
a z dotazníkového šetření vyplynulo, že 
plná třetina lidí, kteří potřebují korekci 
zraku, si tuto skutečnost vůbec neuvě-
domuje, nebo ji prostě ignoruje. 

Kampaň Zrak pro život má od za-
čátku silnou mediální podporu – 
v celonárodní příloze deníku MF DNES 

zachránit 
zrak i vy

pomozte
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vyšel již v září článek upozorňující 
na nutnost pravidelných odborných 
prohlídek. Začátkem října se pak v Pra-
ze uskutečnila tisková konference, která 
se těšila hojné účasti novinářů. Tisková 
zpráva a materiály prezentované na tis-
kové konferenci byly zaslány i dalším 
důležitým redakcím a rozhlasovým 
stanicím. Ve spolupráci s TV Nova byly 
do živého vysílání pořadu Snídaně 
s Novou zařazeny ve dnech 8. a 11. října 
celkem čtyři rozhovory o kampani, a to 
s primářem očního oddělení Oblastní 
nemocnice Kolín MUDr. Pavlem Rez-
kem, CSc., optometristou Jakubem 
Vrbou a marketingovou manažerkou 
společnosti Johnson & Johnson Vision 
Care Janou Haškovou.

Velký úspěch letos zaznamenalo 
celodenní orientační měření zraku, 
které proběhlo 11. října v obchodním 
centru na pražském Chodově při 
příležitosti Světového dne zraku . 

Akce vzbudila značný zájem veřejnos-
ti – za jediný den se podařilo vyšetřit 
na 350 zájemců. Dalším stovkám lidí 
byly rozdávány informační materiály. 

O akci se přitom mnoho spoluob-
čanů dozvědělo z informací uveřejně-
ných právě v médiích a na internetu. 
Ve večerních hodinách téhož dne byla 
odvysílána v rámci Televizních novin – 
hlavní zpravodajské relace TV Nova – 
reportáž o kampani Zrak pro život 
a další upoutávky pokračovaly i během 
populárního seriálu Ordinace v růžové 
zahradě. Další medializace kampaně 
bude průběžně pokračovat.

Poděkování patří Společenstvu 
českých optiků a optometristů i České 
kontaktologické společnosti za patro-
nát nad touto kampaní a všem očním 
optikám, ordinacím a aplikačním 
střediskům, které se aktivit během 
kampaně Zrak pro život  aktivně 
účastní. Úloha odborníků je totiž ne-

zastupitelná – zviditelnění kampaně 
ve výloze optiky i blízkém okolí slouží 
k dalšímu připomenutí klíčového osvě-
tového sdělení a propojení mediální 
kampaně s konkrétní optikou. Další 
důležitý moment nastává při vstupu 
zákazníka do optiky – aktivní nabídka 
prověření kvality vidění, bez vyčkávání, 
zda si o ně zákazník sám řekne, je klí-
čem k úspěchu a mnoha spokojeným 
zákazníkům. 

Gábina Jankovská 
T.C.B.-CZ spol. s r.o.
jankovska@tcb.cz

Velkoplošný plakát stylizovaný do podoby optotypu

Tisková konference ke kampani Zrak pro život v observatoři Žižkovské věže v Praze Orientační vyšetření zraku v rámci Světového dne zraku v ob-
chodním centru v pražském Chodově
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8. odborný 
kongres optikov 
a optometristov 
Slovenska v Jasnej    

V krásnom prostredí Nízkych Ta-
tier v Jasnej sa uskutočnil v dňoch 
12.–14. 10. 2012 už 8. odborný kongres 
optikov a optometristov Slovenska. 
V rámci kongresu sa v nedeľu 14. 10. 
2012 konal aj volebný snem Optickej 
únie Slovenska. Organizátorom kongre-
su bola Optická únia Slovenska. 

Piatkový program kongresu 
Aj tento rok nás privítal vynovený 

hotel DRUŽBA**** a na tri dni nám 
ponúkol svoje zrekonštruované prie-
story a služby. Takmer 200 účastníkov 
kongresu si už od piatku mohli užívať 
relax v novom wellness centre a tí, ktorí 
chceli načerpávať vedomosti, mohli 
začať už od prvého dňa na pracovnom 
workshope, kde si mohli vyskúšať tech-
nické zariadenia sponzorských firiem. 
K dispozícii boli aj reprezentanti firiem 
ponúkajúcich kontaktné šošovky. Večer 

nás čakali grilované špeciality a posede-
nie pri ľudovej hudbe. 

Sobotný prednáškový 
maratón

Sobotný prednáškový maratón 
sa začal prednáškou Ing. Pekárovej 
o registračných pokladniciach a po-
kračoval prednáškami Mgr.  Pavla 
Kříža, Mareka Gruebera z firmy Essilor, 
Martina Sudera, MUDr. Ondreičku, 
Bc. Tomáše Dobřenského a Ing. Ivana 
Vymyslického na odborné optické, 
optometristické a oftalmologické 
témy. Všetci prednášajúci ponúkli 
poslucháčom veľmi pútavé prednášky, 
ktoré zakaždým rozpútali živú disku-
siu. Sme im veľmi vďační za ich účasť 
na kongrese a dúfame, že prijmú naše 
pozvanie aj v budúcnosti.

A konečne zábava a relax
Zábavný spoločenský večer mode-

rovaný Rasťom Piškom s vystúpením 
Aničky Veselovskej, finalistky Hlasu 
ČeskoSlovenska a mimochodom ab-
solventky študijného odboru očný optik 

v Bratislave, a speváčky Karin Olasovej 
bol príjemným vyvrcholením kongresu. 
Súčasťou programu bola aj bohatá 
tombola. Po nej nasledovala zábava až 
do skorých ranných hodín.

Prezident OÚS Pavel Moravec vyjad-
ril vďaku všetkým sponzorom kongresu, 
lebo bez ich účasti by sa takáto náročná 
akcia nemohla uskutočniť. Vďaka patrí 
predovšetkým hlavnému sponzorovi 
akcie, firme Essilor, ale aj všetkým 
ostatným firmám: Rodenstock, Zeiss, 
Oculus, CooperVision, Geodis, Danae 
Vision, Finest Group, AMBG, Optical 
Slovakia, Alcon.

Volebný snem Optickej 
únie Slovenska     

Hlavným bodom nedeľného prog-
ramu bol volebný snem Optickej únie 
Slovenska. Členovia OÚS volili 7 členov 
predstavenstva a 3 členov dozornej 
rady. Bolo rozdaných 74 hlasovacích 
lístkov, odovzdaných bolo 67 hlasova-
cích lístkov.

optická únia 
SlovenSka 
informuje

STRÁNKY OÚS
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Výsledky volieb 
predstavenstva 
a dozornej rady OÚS:
•	 Pavel Moravec 67 hlasov,
•	 Peter Urbánek 65 hlasov,
•	 Andrej Slaninka 62 hlasov,
•	 Martin Morvay a Alexandra Kováči-

ková 52 hlasov,
•	 Tatjana Hošková 34 hlasov,
•	 Richard Šebeň a Michal Krasňanský 

30 hlasov,
•	 Oľga Gavorová 21 hlasov,
•	 Stanislava Šebeňová 16 hlasov,
•	 Ján Žácky 9 hlasov,
•	 Brigita Hradňanská 4 hlasy.

Do predstavenstva OÚS boli zvolení 
páni Moravec, Urbánek, Slaninka a Mor-
vay, pani Kováčiková a Hošková, a keďže 
Richard Šebeň a Michal Krasňanský mali 
rovnaký počet hlasov, predstavenstvo 
na prvom spoločnom zasadaní, ktoré 
sa konalo hneď po sneme, hlasovaním 
rozhodlo, že Richard Šebeň sa stane čle-
nom predstavenstva. Michal Krasňanský 
spoločne s Oľgou Gavorovou a Stanisla-
vou Šebeňovou budú členmi dozornej 

rady, ktorá sa bude aktívne zúčastňovať 
všetkých zasadaní predstavenstva OÚS. 
Prezidentom OÚS bol opätovne zvolený 
Pavel Moravec a viceprezidentom sa stal 
Peter Urbánek.

Gratulujeme!

Uznesenie zo snemu OÚS
Nové predstavenstvo Optickej únie 

Slovenska sa zaväzuje, že:
•	 Bude hľadať možnosti ako spropa-

govať sieť nezávislých optík pod 
zastrešením OÚS, napr. formou 
udeľovania certifikátov členom 
OÚS, prípadne formou reklamných 
článkov v regionálnych novinách 
a iné.

•	 Na základe poverenia snemu 
bude jednať s MZ SR o možnos-
tiach štúdia pre očných optikov 
formou atestačného (špecializač-
ného) štúdia optometrie v exter-
nej forme.

•	 Pošle podnet na riaditeľstvo DÚ 
ohľadne prešetrenia nelegálneho 
predaja kontaktných šošoviek 
a roztokov na kontaktné šošovky. 

Podrobnejšie informácie zo snemu 
budú členom doručené v zápisnici zo 
snemu OÚS.

Záver 8. odborného 
kongresu optikov 
a optometristov v Jasnej 

Tri dni v Jasnej boli pre všetkých 
vyčerpávajúce. Nasávanie vedomostí, 
štipka zábavy, relaxu, spoločné stretnu-
tia, krásne Nízke Tatry, snem, voľby, účasť 
takmer 200 účastníkov... Jednoducho 
odchádzali sme plní dojmov a tešíme sa, 
čo prinesie budúci kongres v roku 2013! 
Všetci ste vítaní.

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS

Foto: p. Gaál, Essilor

Odborná prednáška Ing. Ivana Vymyslického
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ROZHOVOR 

MUDr. Jiří Cendelín, CSc., 
je primářem Centra mi-

krochirurgie oka Ofta v Plzni. 
Operace dětských šedých zá-
kalů provádí na Klinice dětí 
a dospělých FN v Motole, kde 
také předává své zkušenosti 
mladším oftalmochirurgům. 
Jeho koníčkem je výuka medi-
ků na 2. LF UK v Motole a opti-
ků-optometristů na FBMI ČVUT 
v Kladně. Byl členem příprav-
ných i řádných výborů České 
kontaktologické společnosti 
a České společnosti refrakční 
a kataraktové chirurgie. Vydával 
časopisy Česká kontaktologie 
a Novinky v oftalmologii.

Jako mikrochirurg operujete šedý 
zákal (kataraktu) nejen u dospělých, 
ale i u dětí. Je mezi těmito pacienty 
nějaký zásadní rozdíl?
Hlavní rozdíl je v tom, jak rychle je nut-
né zjištěný šedý zákal operovat. U dětí 
se po narození zraková ostrost teprve 
vyvíjí. Pokud je v oku nějaká překážka, 
vzniká tzv. tupozrakost, zhoršená zraková 
ostrost, kterou již v dospělosti nelze nijak 
řešit. Proto se už v porodnici provádí 
u každého novorozence jednoduchý 
test, který by měl odhalit vrozený šedý 
zákal a upozornit i na některá další zá-
važná postižení. Syté vrozené zákaly je 
pak nutné operovat v několika prvních 
týdnech života. Časné řešení vyžadují 
i další dětské katarakty, které mohou 
často souviset s úrazy nebo celkovými 
chorobami. 

Je nějaký rozdíl v operační technice 
mezi dětskou a dospělou kataraktou?
Operační technika je ovlivněna přede-
vším jinými vlastnostmi tkání a vyšší 
schopností mladšího oka reagovat 

na přítomnost čočky. U novorozenců 
proto implantujeme čočky pouze v odů-
vodněných případech, od jednoho roku 
je implantace umělých čoček již standar-
dem. Dalším problémem je výběr hod-
noty nitrooční čočky, protože v průběhu 
vývoje dochází k růstu oka a tím i změně 
dioptrií. Při operační technice se musíme 
vyrovnat s jinými vlastnostmi pouzdra 
čočky při jeho otvírání, do určitého věku 
šijeme i menší operační rány (u dospě-
lých se ve většině případů ponechávají 
bez stehu), provádíme přední vitrektomii 
(odstranění přední části sklivce) apod. 

Šedý zákal se operoval ultrazvukem, 
nyní se operuje i laserem. V čem se 
tyto zákroky liší?
Musím začít trochu zeširoka. Při operaci 
vstupujeme do oka malým řezem, jehož 
rozměr většinou odpovídá velikosti 
sbalené umělé čočky, kterou do oka 
implantujeme ke konci operace. Velikost 
řezu pro běžné čočky se pohybuje mezi 
2 až 2,7 mm. Dále vytvoříme kruhový 
otvor v pouzdru čočky (kapsulorhexi). 

nejdůležitější vlastností 
oftalmochirurga je psychická

odolnoSt
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Tímto otvorem odsajeme zkalený obsah 
čočky. Protože jádro je většinou tvrdé, 
musíme ho při odsávání rozmělnit ultra-
zvukovou koncovkou (fakoemulzifikací). 
Do pouzdra za kapsulorhexi pak umístí-
me – implantujeme – umělou nitrooční 
čočku. Při laserové operaci šedého zákalu 
(femtokataraktě) je část mechanických 
úkonů na začátku operace nahrazena la-
serovými pulzy. Laser tak nahradí při pro-
vádění řezu diamantový nůž, při otevření 
pouzdra pinzetu a rozdělí jádro. Dále se 
již postupuje u obou typů operace shod-
ně. Fragmenty jádra se i po laserovém 
rozdělení odsávají pomocí ultrazvukové 
koncovky. Požadavky na tvar, velikost 
a vlastnosti řezu a kapsulorhexe jsou pro 
mechanický i laserový postup shodné. 

Jaké jsou výhody femtolaserové 
operace šedého zákalu? Má nějaké 
výhody tradiční postup?
Laser dokáže s vyšší přesností a opako-
vatelností provést řez i otevření pouzdra. 
Rozdíl v přesnosti je zřetelnější přede-
vším u méně zkušených chirurgů. Další 

výhodou je potřeba nižší ultrazvukové 
energie díky rozdělení jádra laserem. 
Předpokládané nižší riziko komplikací 
(především riziko roztržení pouzdra 
čočky) se u prvních femtokatarakt zatím 
nepotvrzuje. Nevýhodou femtolaserové 
operace šedého zákalu je především 
její cena a to, že operace je vlastně roz-
dělena do dvou zákroků – na přípravu 
řezu, otevření pouzdra a rozdělení jádra 
femtolaserem přes konus přisátý na oko 
a na vlastní operaci s operačním mikro-
skopem, fakoemulzifikací a implantací 
nitrooční čočky.

Při operaci šedého zákalu (katarak-
ty) jste začali jako první v tuzemsku 
používat na vašem pracovišti nový 
typ čoček, u kterých se „nastavení 
dioptrií“ upravuje až po implantaci. 
Na jakém principu tyto čočky fungují?
Nitrooční čočky přizpůsobitelné světlem 
(Light Adjustable Lenses, LAL, Calhoun 
Vision) umožňují nastavit optické vlast-
nosti čočky až po její implantaci do oka, 
a to neinvazivně, pomocí ultrafialového 

světla o specifické vlnové délce. Pacient 
si tak může reálně vyzkoušet, zda mu 
dané nastavení optických parametrů 
bude vyhovovat. Optická část čočky 
obsahuje fotosenzitivní makromer, který 
vlivem určité vlnové délky UV záření po-
lymerizuje. Intenzita záření je rozložena 
podle potřebné změny optické mohut-
nosti implantátu. V oblastech s vyšší 
intenzitou záření dojde k výraznější 
polymerizaci. Do této oblasti následně 
difunduje volný makromer a dojde tak 
k jejímu „ztluštění“ a změně zakřivení. 

Jak se liší operace s použitím čoček 
LAL od běžné operace šedého zá-
kalu? U kterých pacientů tyto čočky 
používáte?
Průběh operace ani vlastní implantace 
se neliší od běžných postupů. Po ope-
raci až do doby tzv. uzavření (úplná 
polymerizace materiálu) po deseti až 
čtrnácti dnech nosí pacient speciální 
brýle, které blokují specifickou část UV 
záření. Optická mohutnost čočky se 
mezitím upravuje v jednom až třech 
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sezeních. Používat tyto čočky u běžných 
pacientů považujeme za nadbytečný 
luxus, protože velmi dobrých výsledků 
dosahujeme i standardními postupy. 
LAL se nám osvědčily především u pa-
cientů po předchozích refrakčních zá-
krocích na rohovce a u nepravidelných 
astigmatizmů, u kterých nám výběr osy 
a velikosti cylindrické korekce umožnilo 
až zjištění optimální korekce po operaci.

Jaká je budoucnost těchto umělých 
nitroočních čoček?
Již od začátku výzkumu se u čoček LAL 
úspěšně experimentálně upravovaly 
i aberace vyšších řádů. Lze očekávat, že 
tato možnost bude uvedena do praxe 
a umožní individuálně odstranit při 
operaci katarakty různé odchylky optic-
kého systému. Také již byly prezentovány 
velmi úspěšné výsledky vytváření multi-
fokální korekce. 

Jak dlouho lidskému oku trvá, než 
přijme umělou čočku za svou?
Umělá nitrooční čočka se do oka implan-
tuje do míst, která vykazují minimální 
reakci na cizí tělesa. Organizmus si im-
plantované čočky téměř „nevšímá“, takže 
za svou ji přijímá velmi rychle. Tzv. reakce 
po implantaci nitrooční čočky jsou tak 
většinou způsobeny jejím nevhodným 
umístěním, infekcí apod.

Pracujete řadu let v oboru mikrochi-
rurgie. Jaké schopnosti a předpokla-
dy jsou pro tento obor klíčové? 
Samozřejmě je nezbytná určitá míra 
zručnosti, představivosti a schopnosti 
koordinovat pohyby všech čtyř končetin. 
U začínajících oftalmochirurgů, které 
jsem učil operovat, se však vždy jako 
klíčová ukázala schopnost nezpanika-
řit při neobvyklém průběhu operace 
nebo při hrozících komplikacích, takže 
za nejdůležitější vlastnost považuji psy-
chickou odolnost. Každý operatér – to 
platí ve všech oborech – musí mít navíc 
schopnost se učit ze svých chyb (ještě 
lepší je, když se učí z cizích). 

Jakým způsobem si vybíráte pracov-
níky do svého operačního týmu?
O výsledku operace a spokojenosti 
pacienta rozhoduje široký okruh spo-

lupracovníků. Operatér se musí spo-
lehnout na to, že jsou dobře změřeny 
všechny parametry oka, že je pacient 
řádně poučen o všem, co ho čeká, že se 
sálové sestry dobře postarají o nástroje 
a hygienu sálu, že pacient nebude před 
operací stresován atd. Takže úspěšný tým 
tvoří daleko více lidí, než odpovídá běž-
né představě, a nejdůležitějším kritériem 
je právě zmiňovaná spolehlivost. Jsem 
rád, že jsem takový tým našel na svém 
hlavním působišti a že mohu přispívat 
k jeho rozvoji.

Přednášíte medikům i optometris-
tům. Jaký je největší rozdíl v jejich 
výuce v oblasti oftalmologie? 
Mezi výukou mediků a optometristů 
je zásadní formální rozdíl. U mediků 
vyučující vede svou speciální část výuky 
(např. seminář o rohovce, čočce apod.) 
v průběhu roku u každého z deseti 
až dvanácti kruhů (studijních skupin). 
Znamená to, že vyučující přednáší stej-
nou látku opakovaně třeba desetkrát 
do roka, pokaždé jiným studentům. 
U optometristů přednášející provádí 
celý ročník studentů celým předmětem, 
takže každý týden stejným studentům 
sděluje nové poznatky. Přiznám se, že 
tento způsob výuky mi vyhovuje více, 
protože při něm získávám od studentů 
lepší zpětnou vazbu, mohu lépe přizpů-
sobovat tempo výuky, reagovat na různé 
podněty a průběžně kontrolovat, zda 
jsem nemluvil zbytečně.

Jaký je po ukončení školy rozdíl 
ve znalostech týkajících se zraku mezi 
lékaři a optometristy?
Ke specializaci lékařů dochází až 
po ukončení fakulty. V průběhu medicíny 
jsou oftalmologii věnovány většinou jen 
dva týdny a oko je zmiňováno v jiných 
oborech dosti okrajově. Proto by měl 
optik-optometrista po ukončení baka-
lářského studia vědět o očích a korekci 
zraku daleko víc než začínající lékař.

Co vedlo k výběru oftalmologie Vás?
S trochou nadsázky na tuto otázku od-
povídám, že jsem vždy chtěl operovat, 
ale nevydržel bych u toho stát – tak se 
výběr oborů dost zúží. Ve skutečnosti 
to na začátku byla trochu náhoda, 

protože pracovní trh v té době nebyl 
příliš flexibilní. Oftalmologii, která pro 
mne spojuje klinickou práci, chirurgii, 
optiku a obrovské množství různorodých 
technologií, jsem ale naprosto propadl 
a nedovedu si zpětně představit, že bych 
dělal něco jiného.

Jak jste se dostal ke kontaktním 
čočkám?
Po škole, velmi brzy po nástupu na kli-
niku, mi byly kontaktní čočky více méně 
přiděleny. Opět jsem měl obrovské 
štěstí, protože mne to přivedlo na Ústav 
makromolekulární chemie, kde jsem 
potkal prof. Wichterleho, Ing. Vacíka, 
Ing. Michálka a další zajímavé lidi. Mohl 
jsem obdivovat jejich práci a úžasný 
přístup k ostatním lidem a jejich nápa-
dům. Měl jsem možnost spolupracovat 
při klinickém zkoušení různých novinek, 
ať z oblasti terapeutických kontaktních 
čoček, tak nitroočních čoček. Kromě 
některých speciálních aplikací mi však 
na kontaktní čočky už nezbývá čas, takže 
o nich alespoň učím.

Jaké jsou podle Vás nejčastější kon-
taktologické omyly? 
Nejnebezpečnějším omylem v oblasti 
kontaktologie je, že kontaktní čočky jsou 
již tak dokonalé, že jsou zcela bezpečné. 
Je pravda, že materiály, způsoby nošení 
a design kontaktních čoček doznaly 
v poslední době obrovského rozvoje. 
Bezpečnost nošení kontaktních čoček 
zvýšila především vynikající propustnost 
pro kyslík a plánovaný způsob výměny. 
To však nepomůže, pokud si nositel 
pořídí kontaktní čočky na internetu a ani 
neví, co může očekávat a jaké příznaky 
by ho měly upozornit na riziko kom-
plikací. Ještě horší je, pokud si nositel 
pořídí kontaktní čočky na internetu nebo 
„v drogérii“, protože mu jejich nošení 
kontaktolog nedoporučil a čočky mu 
neprodal. 

Za korespondenční rozhovor 
poděkovala Eva Klapalová

Foto: archiv J. Cendelína
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Z PRAXE OPTIKA

V poslední době se stále častěji v oč-
ních optikách setkáváme s předpisy, kde 
vedle hodnot lámavosti sférické a cylin-
drické složky korekčního předpisu jsou 
také hodnoty v prizmatických dioptriích 
s udáním směru báze. Děje se tak nejen 
díky rozvoji a zdokonalování měřicích 
metod, ale také díky zvyšování odborné 
úrovně našich očních lékařů a optome-
tristů. Ve své praxi učitele na optické 
škole jsem byl několikrát požádán oč-
ními optiky o radu, jak takový předpis 
převést do praktické podoby hotových 
brýlí. V následujícím příspěvku se proto, 
alespoň v základech, zaměříme na tuto 
problematiku. 

Základní pojmy  

Optický klín (prizma) je optický 
hranol o malém lámavém úhlu φ (obr. 1). 

Prizmatická dioptrie [pD nebo 
cm/m] je jednotka stupně odchýlení 
paprsku od původního směru po prů-

chodu (lomu) optickým hranolem. Jednu 
prizmatickou dioptrii má hranol, který 
odchýlí paprsek od původního směru 
o 1 centimetr na vzdálenosti 1 metru. 

Optický hranol (klín) je tvořen dvěma 
lámavými plochami a základnou (bází). 
Lámavé plochy svírají lámavý úhel 
hranolu (φ). Báze se nachází na opač-
né straně než vrchol hranolu, tvořený 
lámavým úhlem. Paprsky dopadající 
na první lámavou plochu jsou po prů-
chodu optickým hranolem odkloněny 
z původního směru směrem k bázi (B) 
optického hranolu. Říkáme, že tento 
optický člen má hranolový (klínový, 
prizmatický) účinek. Zároveň dochází 
k barevnému rozkladu bílého světla – 
disperzi (obr. 1), což je jev nežádoucí 
pro optické členy a je ovlivněn složením 
optického materiálu a lámavým úhlem 
hranolu. Stupeň disperze optického ma-
teriálu se vyjadřuje Abbeovým číslem. 
Čím je Abbeovo číslo nižší, tím vyšší 
stupeň disperze. U brýlových čoček by 
nemělo klesnout pod 30. Této hodnotě 

se bohužel blíží některé vysokoindexové 
minerální materiály a polykarbonáty. 
Projevem disperze při optickém zobrazo-
vání jsou duhové lemy na černo-bílém 
rozhraní vzniklého obrazu (obr. 2). Čím 
vyšší prizmatické účinky (u čoček větší 
vzdálenost od optické osy), tím jsou 
zřetelnější.

prizmatická 
korekce

obr. 1  Optický klín – rozklad (disperze) bílého 
světla po průchodu klínem
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Proč se prizmata 
předepisují

Prizmatická korekce se používá k léč-
bě dětského šilhání, u dospělých jedinců 
ke korekci heteroforií (skrytého šilhání) 
nebo ke zkvalitnění binokulárního vidění 
díky nápravě úhlu odchylky fixace očí 
(Haaseho metoda MKH), kdy mohou po-
moci i velmi nízké prizmatické hodnoty. 
Po nasazení korekce s prizmaty se oční 
pár musí nastavit do kompenzačního 
fixačního postavení podle stupně 
prizmatických hodnot, a to stočením 
fixačních os z přímého směru pohledu 
(PD

D
) proti směru báze (obr. 8). Nastane 

tedy určitý stupeň zjevného šilhání. Tím 
se ovšem při korekci skrytého šilhání 
(HTF) dosáhne cíle této korekce. Uvolní 
se totiž zatížení motorické fúze, která 
zajišťovala s velkým úsilím jednoduché 
binokulární vidění, a ustoupí asteno-
pické potíže. 

Uvedené astenopické fúzní potíže 
mohou být způsobeny i nevhodnými 
brýlemi:
•	 překorigováním myopa do dálky,
•	 podkorigováním hypermetropa 

do dálky,
•	 nerespektováním vzdálenosti stře-

dů zornic v brýlích,
•	 nesprávným stanovením přídavku 

do blízka (adice), kdy se vytvoří 
nevhodný poměr mezi akomodací 
a konvergencí,

•	 nevhodným přizpůsobením brýlí.
V tomto případě je samozřejmým 

řešením zhotovení nových, přesně změ-
řených a sestavených brýlí.

Konstrukční typy 
klínové úpravy čoček 
do brýlí

Podle stupně prizmatických hodnot 
a účelu použití je možné technicky řešit 
i typ této korekce. Čočky do brýlí se 
mohou vyrábět s čistě prizmatickým 
účinkem, aniž by vykazovaly sférický 
a cylindrický účinek. Častěji se však 
setkáváme s prizmatickým účinkem 
v kombinaci s korekcí refrakční zrakové 
vady. Pak jsou dvě možnosti: buď navodit 
klínový účinek decentrací čoček vůči 

středům zornic, nebo objednat speciální 
prizmatickou čočku se vztažným bodem 
v jejím geometrickém středu. Vztažným 
bodem rozumíme bod na přední ploše 
čočky, ve kterém naměříme přede-
psané korekční prizmatické hodnoty. 

Tyto čočky mají stoupající okrajovou 
tloušťku ve směru základny (báze) op-
tického klínu. Navozovat klínový účinek 
decentrací je možné jen u velmi nízkých 
prizmatických předpisů. Jinak se obecně 
více doporučuje, zvláště pro vyšší klínové 

obr. 2  Pohled na čtvercový rastr pravým a levým okem po nasazení brýlí se spojkami s prizmatickým 
účinkem s bázemi k nosu – vliv zkreslení a disperze (duhové kontury svislých zevních čar rastru).

obr. 3  Fresnelovy prizmatické fólie

obr. 4  Ohebná Fresnelova prizmatická fólie
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účinky, nechat vyrobit přímo druhou 
variantu čoček podle daného předpisu. 

  

Fresnelovy  
prizmatické fólie

Dětem se někdy v průběhu léčby šil-
hání předepisují tzv. Fresnelova prizmata 
(obr. 3, 4). Jsou i s vysokými hodnotami 
klínového účinku podstatně tenčí a lehčí 
a snadno se aplikují do brýlí. Mohou být 
vyráběna v tvrdém i ohebném prove-
dení (obr. 3, 4). Druhý typ se, na rozdíl 
od prvního, dá upevňovat na již vsazené 
sférické nebo torické korekční čočky 
v brýlích. Jedna plocha fólie je zubatá, 
druhá hladká. Směr báze se dá poznat 
z charakteru zubů na fólii (obr. 9) nebo 
průhledem, kdy je obraz posunutý pro-
ti směru báze. Tvrdá plastová varianta 
se tvarově zabrušuje na zábrusovém 
automatu a vsazuje do obrub. Měkká se 
po přesném stočení, jež je dáno předpi-
sem, po obkreslení tvaru očnic vystřihne 
a pak se hladkou stranou přitlačí ke vsa-
zeným čočkám v brýlích, a to na jejich 
zadní plochy. Ty musí být předtím dobře 
očištěny a odmaštěny. Čočkami jsou 
zároveň korigovány případné refrakční 
vady dítěte. Fólie pak drží na čočkách 
vlastní přilnavostí.

Důvody vyváženého 
rozložení klínových 
účinků na pravé  
a levé oko

I když by klínová korekce splnila svůj 
účel i jednostrannou aplikací, je běžné ji 
rozložit na obě oči.

Důvodů je několik:
•	 estetický,
•	 stranové vyvážení brýlí,
•	 snížení disperze,
•	 snížení zkreslení,
•	 snížení neostrosti vlivem astigmati-

zmu šikmých paprsků.
 
Z estetického hlediska je jasné, že 

pokud rozdělíme hodnoty klínových 
účinků stejnoměrně na obě čočky, bu-
dou i okrajové tloušťky čoček přibližně 
stejné. Pak bude i hmotnost pravé a levé 

čočky přibližně stejná, což je podmín-
kou stranové vyváženosti brýlí na nose. 
Projevy disperze světla (duhové lemy) 
budou po rozložení účinku na poloviny 
také poloviční ve srovnání s jednostran-
nou aplikací optického klínu. To stejné 

platí o zkreslení a astigmatizmu šikmých 
paprsků. 

Co si však počít v optice s před-
pisem, kde na jednom oku je klínová 
korekce pro vertikální směr a na druhém 
oku pro horizontální směr? Chybou 

obr. 5  Rozložení předpisu klínového účinku stejnoměrně na obě oči pro objednání čoček do brýlí

a) stav předpisu před úpravou: 
 PO +4,00 D 2,00 pD B 90°  
 LO +3,00 D 4,00 pD B 0°

b)  stav předpisu po úpravě (černé šipky označují rozložené klínové účinky ve vodorovném a svislém směru, 
červené šipky označují konečné klínové účinky a směr báze):

 PO +4,00 D 2,25 pD B 153°
 LO +3,00 D 2,25 pD B 333°

obr. 6  TABO schéma
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by bylo, vzhledem k výše uvedeným 
argumentům, objednat přesně podle 
tohoto předpisu i pár prizmatických 
čoček do brýlí. Je tedy potřeba klínové 
účinky rozložit stejnoměrně před obě 
oči. Můžeme si pomoci grafickou vek-
torovou konstrukcí podle obr. 5. Rozlo-
žené klínové účinky musí vždy působit 
protisměrně ve stejné přímce, pokud 
si je pro obě oči představíme přiložené 
na sebe. Výsledný účinek vyjádřený 
červeným vektorem si vypočítáme 
pomocí Pythagorovy věty (c2 = a2 + b2) 
a úhel si změříme z grafické konstrukce 
nebo jej vypočítáme pomocí některé 
goniometrické funkce (sinus, cosinus, 
tangens). Musíme si uvědomit, že směr 
báze může být v celém rozsahu 360° 
úhlové stupnice. V oční optice se používá 
dohodou určená orientace úhlových 
stupnic pro pravé a levé oko podle tzv. 
TABO schématu (obr. 6).

Měření prizmatických 
čoček na fokometru    

Před zábrusem je třeba brýlové čoč-
ky s klínovým účinkem změřit a označit 
na nich vztažný bod. Před vložením 
čočky do fokometru musíme mít jasno, 
kde je horní a spodní okraj čočky, 
a po naměření si ho popisovačem jasně 
označit, včetně označení pravé a levé 
čočky. Tu po naměření nelze jinak stáčet, 
došlo by ke stočení směru báze!

U klasického okulárového fokometru 
posouváme v okuláru obraz středu svě-
telné testové značky u všech čoček (spo-
jek, rozptylek, sférických nebo torických) 
vždy ve směru báze podle daného 
předpisu pro konkrétní oko. Hodnoty 
prizmatických dioptrií jsou vyznačeny 
dílky a kružnicemi na rameni nitkového 
kříže v okuláru (obr. 7). V případě potřeby 
čočkou pro přesnější nalezení vztažného 
bodu (nebo zároveň i nastavení osy 
cylindru) pootáčíme. Po nastavení poža-
dovaných hodnot označíme čočku třemi 
body značkovacím zařízením. Ty nám 
udávají pomocnou horizontální přímku, 
podle které bude čočka před okem vo-
dorovně rotačně nastavena. Pro měření 
vyšších klínových účinků nad 5 pD bývá 
klasický fokometr doplněn prizmatickým 

kompenzátorem (diasporametrem), což 
je otočná soustava dvou klínů.

U automatického fokometru po-
sunujeme a otáčíme čočkou podobně 
jako u klasického fokometru za neustá-
lého pozorování zobrazovaných údajů 
na displeji. Zde zvlášť je potřeba dát 
si velký pozor na správnou orientaci 
čoček ve svislém směru, aby u nich 
nedošlo k záměně horního a dolního 
okraje.

 
Posunutí polohy středů 
zornic při centraci čoček   

Naznačenou polohu středu zor-
nice na demonstrační fólii v obrubě 
posuneme as i  o 0,25 mm  proti 
směru báze pro každou navozenou 
prizmatickou dioptrii (4 pD = 1 mm 
decentrace). Čočku pak centrujeme 
z fokometru označeným vztažným 
bodem na tuto posunutou značku. 
Úpravu provedeme pro pravou i levou 
stranu. Tato úprava se provádí, jak 
jsme si řekli na začátku, kvůli kom-
penzačnímu pootočení fixační linie 
oka při pohledu přes daný klínový 
účinek (obr. 8).

obr. 7  Centrovací kříž a testová značka fokometru

obr. 8  Kompenzační stočení fixačních os očí 
do divergence vlivem klínového účinku 
s bází dovnitř (PO: B 0°, LO: B 180°)

a) spojkami u hypermetropa

b) rozptylkami u myopa
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U klínových čoček s nulovým sféric-
kým a cylindrickým lámavým účinkem 
odpadá centrování. Musíme však provést 
pečlivé rotační nastavení směru báze. 

Vedlejší účinky klínové 
korekce v brýlích    

Uživatelé klínové korekce mohou 
subjektivně vnímat tyto nedokonalosti 
v zobrazení:
•	 astigmatizmus šikmých paprsků,
•	 zkreslení,
•	 zrakový klam prostorové polohy 

barev,
•	 odrazy světla, parazitní obrazy,
•	 změna vnímání velikosti obrazu.

Posunutím optického středu brýlové 
čočky mimo střed zornice se zároveň 
posouvá i optická osa brýlové čočky 
mimo střed otáčení oka. Na střed zornice 
se centruje vztažný bod, ve kterém vyka-
zuje čočka požadovaný klínový účinek. 
Tím se přestává respektovat podmínka 
bodového zobrazení čočkou a projevu-
je se astigmatizmus šikmých paprsků. 
U individuálně vyráběných speciálních 
prizmatických brýlových čoček může 
být tento problém vyřešen zhotovením 
speciálních asférických ploch, které ten-
to astigmatizmus mohou neutralizovat. 

Dalším problémem je zkreslení ob-
razu u prizmatických spojných a rozptyl-
ných čoček vyšších hodnot. Rovné linie 
jsou zobrazeny jako obloukovitě prohnu-
té a duhovými lemy se také projevuje 
disperze světla (obr. 2). Vysokoindexové 
materiály vykazují vyšší disperzi, proto se 
z nich klínové čočky nevyrábějí.

Někteří uživatelé klínové korekce 
vnímají také pseudostereoskopický 
efekt klínové korekce. Červená barva 
z dlouhovlnné části spektra se jim jeví 
blíže než barvy krátkovlnného konce 
spektra (fialová, modrá, zelená). Tento 
jev je výraznější u vyšších prizmatických 
hodnot z materiálů s nízkým Abbeovým 
číslem. Projevuje se zde vlivem disperze 
světla barevná vada polohy (obr. 10). 

Rušivý může být pro uživatele i lesk 
zadní plochy, zvláště u klínů s bází do-
vnitř (k nosu). Obě odrazné plochy čoček 
mimo to ještě vytvářejí v prostoru před 

očima uživatele zdvojené parazitní obra-
zy, které mohou rušit zvláště v prostředí 
se sníženým osvětlením. Na tmavém 
pozadí jsou totiž i přes svou malou 
světelnou intenzitu více vnímány. Proto 
jsou velmi doporučovány antireflexní 
úpravy, kterými ovšem neodstraníme 
projevy disperze.

Makropsie (zdánlivé zvětšení obrazu) 
může vznikat vlivem kompenzačního 
sbíhavého stočení fixačních os. Mikro-
psie (zdánlivé zmenšení obrazu) naopak 
vzniká rozbíhavým stočením očí. 

Všechny popisované vady zobra-
zení jsou však druhořadé v porovnání 
s úlevou, kterou uživateli zvláště vyšších 
stupňů poruch binokulárních funkcí tato 
korekce přinese. 

V současné době rozvoje free-
-form technologií a možnosti obrábění 
optických ploch čoček nejrůznějších 
asférických designů se nabízí možnost 
snížení vzniklých zobrazovacích vad 
čoček s prizmatickými hodnotami for-

mou individuálně zhotovených čoček. 
S ohledem na změřené parametry – PD, 
výška, vrcholová lámavost, předepsaná 
prizmatická hodnota, úhel sklonu očnice 
obruby, prohnutí nosníku obruby, vzdá-
lenost rohovka/brýlová čočka – by tak 
byly díky navrženým úpravám optických 
ploch na nejmenší míru sníženy vlivy 
těchto vad. 

Ladislav Najman
SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz

obr. 9  Fresnelova prizmatická fólie

obr. 10  Prostorový barevný zrakový klam vlivem disperze světla

c) čelní pohled na fóliia) klasický optický klín

b) Fresnelova prizmatická fólie stejné hodnoty 
(směr báze označen šipkou)
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JAK TO VIDÍM JÁ

Malíř, který vytváří výrazné, 
uhrančivé ornamentál-

ní obrazy. Učí na Fakultě vý-
tvarných umění VUT v Brně. 
Vyzdobil ručně slavnostní sál 
divadla Reduta v Brně červe-
nou vrstevnatou barvou. Na-
vrhl také podlahovou mozaiku 
do nemocnice U Milosrdných 
bratří v Brně či bránu švýcarské 
ambasády v Praze. Jeho práce 
jsou k vidění také v zahraničí – 
ve švýcarském Lausanne lze 
jeho nástěnnou malbu nalézt 
v bytě architekta Kolečka, je 
také autorem skleněné stěny 
s ornamenty na tamější Po-
lytechnice. Vytváří však např. 
i obrazy do kaváren či orna-
mentální malby do soukro-
mých prostor. V roce 2012 přišel 
s nápadem venkovní Galerie 
Myšina v Brně – v podchodu 
k vlakovému nádraží si tak 
kolemjdoucí mohou prohléd-
nout velkoformátové obrazy 
studentů FaVU.

Jací jsou lidé, pro které malujete?
Když mě někdo osloví s nabídkou spo-
lupráce, už dopředu si rozumíme. Do-
tyčný má vztah k mé tvorbě. Do světa 
obrazů, které vytvářím, se ukládá můj ži-
vot a to tomu druhému musí něco říkat. 
Jedná se o nonverbální porozumění. 
V určitém časovém okamžiku, pokud 
si někdo můj obraz pořídí, si tak část 
života vyměníme. Jedná se o společně 
sdílené hodnoty. 

Jací jsou Vaši studenti?
Moji studenti jsou dobří, musím je 
pochválit.  Mám radost z toho, že 
řada mých absolventů se uplatnila 
na umělecké scéně. Když se hodnotily 
na akademii ateliéry po devadesátém 
roce, vyšel můj ateliér z brněnských 
škol co se úspěšnosti absolventů týče 
jako nejlepší. 
Lidem fascinovaným oborem musím 
vysvětlit, že nestačí umět malovat 
a mít talent. Pokud jste talentovaní, 
rychle se to dozvíte, máte odezvu. 
Důležitý je naprosto nadstandardní 
aktivní zájem a nutnost zajímat se 
o další věci – číst knihy, časopisy, jezdit 
na výstavy, chodit do divadel, na kon-
certy atd., vydávat peníze za barvy, což 
něco stojí.

Talentovaných lidí, kteří mají např. cit 
pro barvu, je hodně. Nejdůležitější je 
ale hloubka osobnosti. Povrchnější 
člověk může být sebevíc talentovaný, 
může se řadu věcí naučit – stačí cit, 
vědomosti a zkušenosti. Ale k tomu, 
abyste mohl udělat výpověď, musíte 
mít potenciál vnitřního růstu. Kdysi 
jsem slyšel krásnou větu od jednoho 
českého grafika, kterému jsem pomá-
hal jako kluk paspartovat. Jednomu 
krajináři z Vysočiny na otázku, co zlepšit, 
poradil (a šibalsky na mě přitom mrkal): 
„Pracovat na sobě, ne na obrazech.“

Jaká kniha, film nebo výstava Vás 
v poslední době zaujaly?
Těším se na nového Bonda. Z výstav Eu-
ropa Jagellonica. Z knížek si teď listuju 
Středověkým člověkem a jeho světem 
od Le Goffa, což souvisí s výstavou. 
V knížce jsou statě o tom, jak ve stře-
dověku vypadaly různé typy lidí: rytíř, 
kupec, mnich nebo člověk na okraji. 
Koupil jsem si nového McCartyho 
(Strážce sadu). Jeho Krvavý poledník 
taky stojí za to. A znovu si musím od něj 
přečíst knížku Tahle země není pro starý. 
Ta knížka má spád, nedá vám vydech-
nout, valí zběsilým tempem, má silný, 
hutný proud děje. Ale hlavně – skoro 

jak to vidí

petr kvíČala
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na každé páté dvoustraně jsem si říkal, 
že se k ní musím vrátit. Jde o nadčasová 
sdělení pod příběhem. Film si ale ujít 
klidně nechám, protože to, co je pod 
příběhem, se do něj nevejde. 

Existuje něco, před čím zavíráte oči? 
Před internetovými zbytečnými ukrut-
nostmi. Pokud to není nutné, nezpůso-
buji si záměrně negativní emoce, strach, 
hrůzu. Nic mi to nepřináší, nevšímám si 
jich. Nemám rád ani horory, kromě těch 
klasických.

Nad čím byste přivřel oko?
Přimhuřovat oko je třeba nad veškerými 
lidskými slabostmi.

Kdo si u Vás udělá dobré oko?
Uvědomuju si, že jako správný muž 
jsem vždycky potěšen, když se mi li-
chotí, protože muži jsou ješitové, takže 
dobré oko si u mě udělá ten, komu se 
líbí mé obrazy.

Otevřel Vám někdy někdo oči?
Jedná se o rozhodující setkání s lidmi. 
Vážíte si jich lidsky a profesně a připa-
dáte si proti nim jako červíček, který 
nic neumí. Aniž víte proč, chtějí se stát 
a stanou se vašimi přáteli. Pak zjistíte, 
že máte nějakou schopnost nebo vlast-
nost, které důvěřují. Rozhodující setkání 
vás naťuknou, ale jen v momentě, když 
je na to člověk připraven.
 
Uhodilo Vás v poslední době něco 
do očí?
Na začátku září vždycky jezdím na do-
volenou, protože mám rád jih a teplo 
a vyhnu se tak davům. Pak jsem se vrátil, 
začal semestr, měl jsem spoustu práce. 
Bylo hezky a mě jako vždycky uhodila 
do očí krása českých a moravských žen. 
Co mě ještě překvapilo? Rusko, kde se 
ženy nebojí být atraktivní a elegantně se 
oblékají, nebojí se být ženské a krásné. 
Vzpomínám si u toho na rok 1993, kdy 
jsem byl na sympoziu v Dánsku, kde 
běžela móda druhé vlny ortodoxního 
feminizmu. Martensky, velké zipy, ostří-
hané vlasy. Často se to interpretuje jako 
velká svoboda výběru, ale já nevím, jak 
na to reagovat. Jako by ženy z ženskosti 
měly strach. Se čtvercem vzdělanosti se 

to ještě zvyšuje – bojí se, aby nevypa-
daly lacině. Pokud se strachem nechají 
zachvátit, zjistí, že existují ženy, které se 
prvku dekorativnosti nebojí, protože 
muže to přitahuje. Možná to ale souvisí 
s věkem, citem a kontextem země. Bavil 
jsem se s kamarádem nakladatelem, 
který zažil letos stejný šok – když přestu-
poval v Holandsku, potkal se s holand-
skou mezinárodní realitou a prohlásil, ať 
utíkáme na východ za krásnými ženami, 
které se nebojí své krásy.
A do třetice – v průmyslovém neutě-
šeném Iževsku jsem vešel do pseudo-
hezké stavby z devadesátých let a tolik 
butiků světových značek s botami těžko 
uvidíte na jednom místě v Londýně 
nebo v Paříži. V botách se trošku vy-
znám, protože když na to přijde, hezké 
boty si rád koupím. Uvědomil jsem si, 
že něco takového je možné jen v Rusku, 
trh je tam obrovský.
  
Jak vnímáte dnešní dobu?
Fantasticky. Z médií nás pronásledují 
slova o krizi. Mám někdy chuť ukázat 
i tu druhou stranu. Doba je potentní 
novými myšlenkami a svobodami. Po-
dívejme se na středověk nebo na dobu 
před sto lety. Dřív dobu určovala úzká 
elita, která jako jediná ekonomicky 
prosperovala a měla čas se vzdělávat, 
měla vědomosti, čas sama na sebe, 
přemýšlela, jak žít. Dnes vznikají umě-
lecké i další školy jako houby po dešti, 

přibývá studentů nejen umění bez 
ohledu na ekonomickou prosperitu. To 
je možné pouze v situaci, kdy není třeba 
přemýšlet o existencionálním živobytí, 
člověk má luxus zabývat se sám sebou. 
Takže vše teprve teď začíná kvasit. 

Co pro Vás znamená Vaše práce?
Těžko se to říká a přiznává, ale kdysi 
jsem zjistil, že když maluju, mám nejvíc 
pocit, že jsem člověkem. Používám 
možná mozek o procento víc – všechny 
jeho schopnosti. Je to pro mě nejin-
tenzivnější způsob žití. Tehdy jsem své 
bývalé manželce, což je chytrá ženská, 
musel v dobrém, ale naprosto upřímně 
říct, že pokud se neděje nic zvláštního, 
malování je pro mě na prvním místě, 
pak jsou děti a až pak ona. Malování 
se proto stalo i tématem mých obrazů. 
Něco takového se mi ale vyslovuje 
těžko, protože když to takto zazname-
náte do slov, může to vyznít strašně 
nabubřele.

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová
Foto: Eva Klapalová

Celou verzi rozhovoru najdete na stránkách www.4oci.cz.
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OPTOMETRIE

V Německu se na jednoho 
obyvatele spotřebuje ročně 

průměrně 1 100 tablet, čípků, 
kapslí a jiných léčebných pro-
středků. Každý lék má ovšem ješ-
tě vedlejší účinky, kterými může 
být postiženo oko. Patří mezi 
ně přechodná změna refrakce, 
kterou pacient subjektivně vní-
má jako zhoršení vidění. Po vy-
sazení léku účinek mizí během 
několika dnů či týdnů. V příbalo-
vých letácích léků jsou pacienti 
na takovou možnost vedlejšího 
účinku upozorněni, neznamená 
to však, že se musí projevit. Tyto 
vedlejší účinky nebývají časté, 
avšak vzhledem k množství léků, 
které jsou denně užívány, je tře-
ba s nimi počítat. Jde především 
o jednotlivé případy, u nichž je 
lék zodpovědný za přechodnou 
změnu refrakce.

Četnost užívání léků 

Léčebné prostředky jsou definová-
ny jako látky či přípravky, které slouží 
k uzdravení či zmírnění nemocí nebo 
k poznání lékařské diagnózy, návratu, 
zlepšení nebo ovlivnění tělesných funkcí. 
Německo patří na špici v konzumaci 
léků. V průměru při každé návštěvě u lé-
kaře je předepsán nějaký lék. Z pohledu 
lékaře je předpis léku rychlá a nenároč-
ná forma terapie. Z pohledu pacienta 

představuje užívání léku naději na brzké 
zlepšení obtíží, navíc nijak nezasahuje 
do normálního života. Asi 30 % všech 
mužů a 40 % všech žen užívá denně 
nebo téměř denně nějaký lék.

V roce 2009 bylo pojišťovnami uhra-
zeno více než 34 miliard denních dávek 
léků v hodnotě 30 miliard eur. (Jako 
denní dávka je definováno průměrné 
množství léku, dostačující pro jeden 
den léčení). Každému pojištěnci bylo 
v průběhu roku ordinováno průměrně 

léky a refrakce
1. částrohovka a čočka

obr. 1  Ordinované denní dávky léků za rok ve vztahu k věku
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462 denních dávek léku. Počet skutečně 
užitých léků činí přibližně 1 100 dávek 
ročně. Na obr. 1 je znázorněn počet dá-
vek v závislosti na věku. V roce 2005 činil 
tento počet ve věkové skupině 20–25 let 
59 dávek, zatímco ve věkové skupině 
85–89 let to bylo 1 400 denních dávek. 
Ve věkové skupině do 45 let převažovalo 
léčení nachlazení, bolestí, oběhových 
a zažívacích poruch. Ve věkové skupině 
nad 45 let dominují léky na onemocnění 
srdce, revmatická onemocnění a cho-
roby látkové výměny. Četnost užívání 
léků ve skupině dětí a mladistvých od-
povídá v současnosti skupině dospělých 
ve středním věku. 

Navíc je třeba připočítat také léky, 
které jsou užívány bez předpisu lékařem. 
Jejich hodnota činila v Německu v roce 
2005 téměř 700 milionů volně prodej-
ných balení. 

Změny refrakce

Stejně jako jiné fyziologické veličiny 
lidského těla nemá ani refrakce kon-
stantní hodnotu – podléhá změnám 
v průběhu dne v závislosti na kolísání 
tloušťky a zakřivení rohovky. Průběh 
akomodace není nikdy exaktní, neboť 
se jí účastní pouze hladké svaly; kolísání 
lomivosti čočky o jednu čtvrtinu dpt 
při akomodaci určitého objektu je po-
kládáno za normální. Kolísání zaostření 
je ovlivněno i světelnými podmínkami 
a změnami šíře zornice až o hodnotu 
v rozmezí 0,1 a 0,5 dpt.

Přechodné změny refrakce 
Přechodné změny refrakce se 

vyskytují většinou spontánně; mohou 
být způsobeny systémovým one-
mocněním nebo onemocněním oka 
(tab. 1), ale také zevními vlivy jako např. 
užitím léku.

Některé léky mohou jako vedlejší 
účinek vyvolat symptomy nebo kli-
nické příznaky onemocnění, které lze 
vysvětlit přechodnou změnou refrakce.

Kortizon, lék užívaný již dlouhá léta, 
zvyšuje hladinu cukru v krvi, takže lze 
očekávat změny refrakce podobné dia-
betickým. Chronické užívání analgetik 
poškozuje ledviny a postupně může 

dojít k poruše rovnováhy elektrolytů. 
Působení těchto léků lze přirovnat 
ke stavům u chronických onemocnění 
ledvin.

Délka trvání a hodnota změn 
refrakce je var iabilní .  Pokud trvá 
déle než 6 měsíců, nepokládáme ji 
za přechodnou. Změny refrakce při 
užívání léků postihují pravidelně obě 
oči. Po vysazení léků se refrakce vrací 
k původním hodnotám.

Ve většině případů se setkáváme 
s myopizací jako výsledkem zvýše-
né lomivosti: ve výsledku jde buď 
o zvětšení myopie, nebo o zeslabení 
hypermetropie. Jen vzácně je tomu 
naopak. Příčinu změn refrakce hle-
dáme v rohovce, může se vyskytnout 
i nepravidelný astigmatizmus. Při 
účasti ciliárního tělíska je porucha vi-
dění následkem ovlivnění akomodace 
podobná jako u presbyopie.

Mechanizmy přechodných 
změn refrakce

Refrakce je určována lomivostí 
rohovky, čočky, délkou oka, hloub-
kou přední komory a sklivce. Změny 
v těchto tkáních jsou podstatou 
mechanizmu změn refrakce. Hloubka 
přední komory hraje nejmenší roli. 
Snížení hloubky přední komory vede 
ke zvýšení lomivosti systému rohov-
ka-čočka, její prohloubení ke snížení 
celkové lomivosti oka. 

Změny lomivosti rohovky a čočky 
a polohu sítnice lze vysvětlit třemi 
mechanizmy:

•	 Osmotické efekty: osmotický 
přívod vody do rohovky a čočky 
vede ke změně hodnoty lomivos-
ti tkáně.

•	 Otoky: výsledkem prosáknutí 
ciliárního tělíska je jeho přiblížení 
k čočce, tím je ovlivněn závěsný 
aparát čočky a dochází ke zvýšení 
její lomivosti. Prosáknutí rohovky 
způsobí změny jejího zakřive-
ní a nepravidelnosti povrchu. 
Prosáknutí v oblasti makuly ji 
vyzdvihne dopředu, tím se jakoby 
„zkrátí oko“ a mohou nastat změ-
ny ve smyslu hypermetropie.

•	 Neuronální mechanizmy: poruchy 
parasympatické inervace ciliární-
ho tělíska mohou způsobit obrnu 
nebo spazmus akomodace.

Nejpředvídanější jsou vedlejší účin-
ky léků, které ovlivňují parasympatický 
nervový systém – vítaným účinkem je 
jeho podpora, nevítaným vedlejším 
působením je pak jeho utlumení.

Účinky léků, které ovlivňují obsah 
elektrolytů a vody v tkáních, lze odhad-
nout obtížněji, protože pacienti na ně 
mohou reagovat odlišným způsobem.

Úloha ledvin
Oko je orgán, který nejsilněji rea-

guje na změny stavu ledvin. Jedním 
z úkolů, které ledviny v lidském těle 
plní, je udržovat konstantní hladinu 
elektrolytů v organizmu. Ledviny 
zpětně vstřebávají značné množství 
vody, tím současně zadržují v těle so-

Systémová onemocnění Oční onemocnění

cukrovka záněty duhovky a ciliárního tělíska 

onemocnění ledvin záněty bělimy

poruchy hladiny elektrolytů makulární edém

akutní kloubový revmatizmus tumory očnice

záněty mozku otoky víček

operační zásahy na očích

tab. 1  Systémová onemocnění jako příčina přechodných změn refrakce

část oka Koncentrace

stroma 134 mmol/l nevázaného sodíku
 45 mmol/l vázaného sodíku

komorová voda 143 mmol/l

tab. 2  Koncentrace sodíku v rohovce a v komorové vodě
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dík. Naproti tomu draslík je ledvinami 
vylučován. Zpětná resorpce sodíku 
a vylučování draslíku mohou být 
vlivem léků buď podporovány, nebo 
potlačovány. Z léků, které v této oblasti 
působí, jsou to především diuretika. 
Steroidní hormony jako estrogeny, 
progesteron nebo kortizon podporují 
zadržování sodíku, tím stoupá riziko 
otoků. Kortizon podporuje i vylučování 
draslíku a vápníku.

Osmotické efekty jsou důležitou 
příčinou přechodných změn refrakce, 
kationy sodíku a draslíku hrají podstat-
nou roli v osmotické rovnováze v těle. 
Sodík hraje zásadní roli v osmotické 
rovnováze rohovky, podílí se i na pro-
dukci komorové vody (tab. 2).

Ledviny jsou nejdůležitějším orgá-
nem, který vylučuje léky z organizmu. 
Při chronickém užívání léků je poško-
zení ledvin velice pravděpodobné. 
K lékům, které obzvláště poškozují 
ledviny, patří analgetika jako Aspirin, 
Ibuprofen, Diclofenac atd. Mechaniz-
mus účinku těchto léků spočívá v útlu-
mu syntézy prostaglandinů, což jsou 
látky, které ovlivňují bolest, ale také 
prokrvení orgánů. Dlouhodobé pra-
videlné užívání může vést k těžkému 
poškození ledvin na základě poruchy 
jejich prokrvení.

Rohovka a čočka 

Jen málo léků působí přímo na ro-
hovku a čočku; klinickým příznakem 
takového účinku jsou usazeniny na ro-
hovce a čočce, které však lze pozorovat 
až po velmi dlouhé terapii chronických 
onemocnění. Nežádoucím účinkem 
je například snížení citlivosti rohovky, 
které můžeme pozorovat při dlouho-
dobém léčení glaukomu betablokáto-
ry; v těchto případech je nutno počítat 
i se suchým okem. Vedlejším účinkem 
léků, které zvyšují obsah vody v ro-
hovce a tím v ní porušují rovnováhu 
hladiny elektrolytů, je změna hodnoty 
lomivosti čočky.

Čočka reaguje na kolísání hladiny 
glykemie. Při jejím zvýšení zpravidla 
následuje myopizace, při snížení se 
naopak zvyšuje hypermetropie.

Fyziologické základy 
hospodaření s vodou 
a elektrolyty

Rohovka
Prosáknutí rohovky, vyvolané léky, 

je možnou příčinou změn refrakce. Pro-
jeví se, jakmile obsah vody v rohovce 
překročí 78 %. Z hlediska biofyziky je 
rohovka elektricky nabitý hydrogel. 
Sulfátové a karboxylové skupiny glykos- 
aminoglykanu jsou nositeli negativní-
ho elektrického náboje. Tyto negativní 
náboje se vzájemně odpuzují, čímž 
dochází k bobtnání stromatu. Tato 

tendence je označována jako bobtnací 
tlak – „Quellungsdruck“ (QD). Jde o od-
pudivé síly, které působí na elasticitu 
rohovky – jejich hodnota představuje 
asi 55 mmHg. Obě síly působí spolu 
s nitroočním tlakem na prosáknutí 
rohovkové tkáně podle vzorce

ID = IOD – QD, 

kde ID je  hodnota nasávání ,  
QD odpudivá síla a IOD nitrooční tlak.

Při nitroočním tlaku 15 mmHg je 
tlak nasávání –40 mmHg.

Elektrický náboj stromatu působí 
na účinky kationů, především na po-
zitivně nabité ionty sodíku. Pouze asi 
jedna čtvrtina negativního náboje 
glykosaminoglykanů je jimi vázána, 
přibližně 75 % negativních nábojů by 
ještě mohlo vázat ionty sodíku a tím 
zvýšit obsah vody v rohovce. 

Při zvýšení obsahu vody v rohovce 
o méně než 5 % se sice mění tloušťka 

rohovky, ale vzhledem k refrakci je 
to bezvýznamná změna. Při zvýšení 
obsahu vody o více než 5 % se již musí 
počítat se změnou refrakce – dochází 
ke zvýšení lomivosti rohovky a tím 
k myopizaci.

čočka
Zvláštností čočky je její velice vy-

soký obsah proteinů, jaký nenajdeme 
v žádné jiné tkáni v těle. Tato vlastnost 
umožňuje vysokou lomivost čočky, 
lomivost komorové vody je 1,336. 
Čočka je bezcévná tkáň s vysokým 
obsahem proteinů, proto je důležitým 

faktorem obsah vody. Pouzdro čočky je 
prostupné pro vodu, ionty a molekuly 
o velikosti do 70 kDa. Buňky epitelu 
čočky nepředstavují pro transport 
vody a látek velkou překážku, protože 
volný přístup a výměnu látek zaručují 
různé iontové kanálky, pumpy a trans-
portní mechanizmy (obr. 2).

Ačkoliv je obsah proteinů vysoký, 
což samo o sobě představuje enormní 
osmotický potenciál, není jeho vliv 
na čočky vysoký. Proteiny a krystalky 
v čočce mají negativní náboj a rea-
gují především s pozitivními ionty 
sodíku v čočce, což vede ke zvýšené 
osmolaritě.

Koncentrace sodíku v čočce je asi 
25 mmol/l, koncentrace iontů draslí-
ku je šestkrát vyšší, činí 150 mmol/l. 
Odchylky od těchto hodnot narušují 
obsah vody i optické vlastnosti čočky. 
Jednou z charakteristických změn 
čočky v důsledku stáří je zvýšení  kon-
centrace sodíku na základě zhoršené 
funkce buněčné membrány čočky. 

Čočka reaguje na kolísání hladiny 
glykemie. při jejím zvýšení zpravidla 
následuje myopizace, při snížení se 

naopak zvyšuje hypermetropie.
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Ve stáří stoupá koncentrace iontů 
sodíku na 40 mmol/l. Tento vzestup 
podporuje zvýšení obsahu vody v čoč-
ce a tím vede ke změnám indexu lomu 
i jejího zakřivení.

 
Změny hladiny cukru v krvi 

Je známo, že při diabetu mohou 
změny obsahu cukru v krvi působit 
na refrakci. Vedle rychlých změn až 
o –2 dpt, ke kterým dochází během 
několika týdnů, je to především krát-
kodobé kolísání refrakce, které vzniká 
jako reakce na kolísání glykemie.

Po jídle nastává nejprve vzestup 
hladiny cukru v krvi, teprve později 
i v komorové vodě a v čočce. Tam 
zvýšený obsah glukózy způsobí i změ-
ny ve vodním hospodářství a dojde 
k myopizaci, při poklesu hladiny cukru 
naopak nastává hypermetropizace. 
Tyto změny lze pozorovat i při užívání 
léků ovlivňujících metabolizmus cukru. 
Kromě antidiabetik jsou to především 
kortizonové preparáty.

Léky s účinkem 
na rohovku a čočku

Poruchy hladiny sodíku a draslíku 
jsou důležitou příčinou změn refrak-
ce. Ledviny představují orgán, který 
reguluje rovnováhu elektrolytů, jejich 
poškození je možnou příčinou změn 
refrakce. V principu tak může působit 
každý lék, který ovlivňuje funkci ledvin. 
V praxi jsou zajímavé především léky, 
které způsobují retenci sodíku.

Orální antikoncepce
Řada žen, které začnou užívat 

antikoncepci po porodu nebo vůbec 
poprvé, pozoruje změny vidění, při 
nošení kontaktních čoček zjišťují zhor-
šení jejich tolerance. V obou případech 
jsou příčinou ženské sexuální hormony 
estrogen a gestagen. Estrogen může za-
příčinit i příznaky suchého oka a změny 
rohovkového zakřivení. Estrogeny také 
oslabují účinek inzulinu; následkem 
toho je zvýšená hladina cukru v krvi.

Základním úkolem estrogenu je 
řízení menstruačního cyklu a těhoten-
ství. Kromě toho má estrogen vliv také 
na minerální kortikoidy, to znamená, 
že podporuje zpětnou resorpci sodíku 

a vylučování draslíku ledvinami. Zvý-
šení hladiny sodíku působí prostřed-
nictvím komorové vody na rohovku, 
následkem je změna zakřivení rohovky 
a tím i změna refrakce. Myopizace 
až do 1 dpt není po zahájení užívání 
antikoncepce výjimkou, vzhledem 
k nehomogennímu rozložení vody 
v rohovce může nastat i nepravidelný 
astigmatizmus.

Po vysazení dlouhodobého užívání 
antikoncepce se setkáváme s odpoví-
dajícím efektem. Obsah sodíku v krvi 
klesá, ledviny mohou opět vylučo-
vat více sodíku. Současně rohovka 
odevzdává více sodíku do komorové 
vody. Ztráta vody z rohovky způso-
buje ve většině případů její oploštění, 
z toho plyne snížení lomivosti.

Gestageny, které jsou rovněž uží-
vány k zabránění početí ,  mohou 
vedle ukládání vody v těle ovlivnit 
i glukózové hospodaření v těle zvý-
šením obsahu cukru v krvi. Příznakem 
tohoto stavu je velká žízeň a zvýšené 
močení, především v noci. Aby bylo 
možné vyloučit diabetes, je nutné vy-
šetřit glykemii. Kolísající hodnoty cukru 
v krvi mohou být příčinou zhoršeného 
vidění.

Thiazidy
Diuretika jsou léky, které pod-

porují vylučování moči ledvinami. 
Krátkodobě klesá krevní tlak, protože 
srdce „pumpuje“ méně krve. Při dlou-
hodobém užívání se uvolňují svalové 
buňky, které obklopují cévy, a tím klesá 

obr. 2  Proudění sodíku a draslíku v čočce. Transport sodíku probíhá od zadního pólu čočky k přednímu. 
Draslík míří opačným směrem. Červené linie označují elektrické proudy, které vznikají z transportu 
iontů. Voda dosahuje předního i zadního pólu čočky a u ekvátoru ji opět opouští. 
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tlak krve. Mezi často užívaná diuretika 
patří thiazidy, které vedle vylučování 
vody způsobují i vylučování sodíku 
a draslíku ledvinami. Proto je při dlou-
hodobém užívání nutné pravidelně 
kontrolovat jejich hladinu. Thiazidy 
navíc snižují glukózovou toleranci 
organizmu, neboť zvýšené vylučování 
draslíku a z toho vyplývající snížení 
jeho hodnot v krvi (hypokalemie) 
zpomaluje uvolňování inzulinu z pan-
kreatu. Změny refrakce na základě 
změn hladiny cukru jsou proto možné.

Kortizon
Kortizon má dvojí účinek: jeho 

mineralokortikoidní účinky ovlivňují 
obsah elektrolytů v těle, glukokorti-
koidní vlastnosti působí na glykemii. 
Hormon kortizol podporuje odbou-
rávání proteinů a jejich přeměnu 
v glukózu – způsobuje vzestup hladiny 
cukru v krvi. Také syntetické preparáty 
kortizonu mají stejný účinek. Přede-
vším pacienti s chronickými zánětli-
vými onemocněními, kteří jsou závislí 
na dlouhodobém užívání kortizono-
vých preparátů, musejí se vzestupem 
hladiny cukru v krvi počítat. V dlouho-
dobých případech tak lze vyvolat tzv. 
steroidní diabetes, který je provázen 
kolísáním refrakce i myopizací.

Minerální kortikoid aldosteron pů-
sobí primárně na hladinu elektrolytů, 
především na vzestup zpětné resorpce 
sodíku a zvýšené vylučování draslíku. 
Syntetické preparáty mají podobný 
efekt. Jediný syntetický mineralokor-
tikoid je fludrokortizon. 

Přímý účinek kortizonu na mozek 
nemusí vést ke změnám refrakce; 
může jít spíš o porušené zpracování 
vizuálních informací. 

Antidiabetika
Diabetes typu 1 je tzv. inzulinde-

pendentní onemocnění, které je závislé 
na pravidelných injekcích inzulinu. Ten 
snižuje hladinu cukru v krvi, tím umožňu-
je glukóze obsažené v krvi vstup do bu-
něk. Závažnou komplikací může být její 
nadměrné snížení při vyšších dávkách 
inzulinu – hypoglykemie. Snížení hladiny 
cukru v krvi na počátku léčby může vést 
k hypermetropii, která může trvat dny 

až týdny. Akomodace, která by ji snížila, 
je většinou omezena, a to buď stářím, 
nebo porušenou inervací ciliárního tě-
líska způsobenou diabetem. Na počátku 
terapie inzulinem by měli být pacienti 
na tuto okolnost upozorněni, protože 
hypermetropie může omezovat vidění 
i při řízení vozidla.

Diabetici typu 2 jsou často léčeni 
orálními antidiabetiky, která snižují hla-
dinu cukru v krvi, podporují produkci 
inzulinu v pankreatu, ztěžují vstřebá-
vání glukózy ze střev do krve a ztěžují 
tvorbu glukózy v játrech (glukoneo-
geneze). Účinek antidiabetik se může 
zvýšit při větší tělesné námaze, protože 
svalové buňky odebírají glukózu z krve 
ke své činnosti. 

Antidiabetika ze skupiny sulfonyl-
močoviny (např. glibenklamid a řada 
dalších) podporují uvolňování inzulinu 
a jsou předepisována u diabetu typu 2. 
I zde je třeba počítat se zhoršeným 
viděním ve smyslu dalekozrakosti.

U diabetu typu 2 produkuje sice 
pankreas ještě inzulin, tělesné buňky 
jej však vzhledem k inzulinové re-
zistenci neumějí zužitkovat. Některé 
léky (pioglitazon, rosiglitazon) zvyšují 
citlivost tělesných buněk vůči inzulinu, 
dodatečně klesá obsah cukru v krvi 
a potlačuje glukoneogenezi v játrech. 
Takto vzniklá hypoglykemie je příčinou 
dalekozrakosti asi v 1 % případů.

Glinidy (nateglinid, repaglinid) 
tvoří skupinu léků, které urychlují 
uvolňování inzulinu po jídle. Hladina 
cukru v krvi klesá a její kolísání může 
být příčinou poruch vidění.

Další skupina léků (biguanid) po-
tlačuje novotvorbu glukózy v játrech, 
ulehčuje příjem glukózy ve svalových 
buňkách a snižuje chuť k jídlu. Je 
užívána většinou s jinými perorálními 
antidiabetiky či s inzulinem a může tak 
přispět k hypoglykemii.

Jiné léky s účinkem na hladinu 
cukru v krvi

V případě léčby psychóz (např. 
schizofrenie) je užíván Clozapin. Zvy-
šuje hladinu cukru v krvi; někdy může 
být zvýšení tak výrazné, že může dojít 
k diabetickému komatu: latentní dia-
betes se může rozvinout. Takto vzniklá 

hyperglykemie se obtížně normalizuje. 
Vedlejším účinkem antidepresiv je 
nadváha, která může nastat i u diabe-
tiků se sníženou glukózovou tolerancí.

Některé prostředky, které podporují 
sympatický nervový systém, při opako-
vaném užívání potlačují noradrenalin, 
podporují neogenezi glukózy v játrech 
a následkem může být vzestup glukózy 
v krvi. Opačný efekt mají betablokátory, 
které neogenezi glukózy v játrech tlumí. 
Na základě snížené glykemie zpomalují 
normalizaci, oslabují také varovné sig-
nály v těle, které aktivuje sympatický 
nervový systém.

Aspirin a kyselina salicylová mohou 
některá orální antidiabetika vytlačit 
z jejich pevné vazby na plazmatic-
ké bílkoviny v krvi. Tak stoupá podíl 
sulfonylmočoviny v krvi a následuje 
uvolňování inzulinu a pokles glukózy 
v krvi. Hormon štítné žlázy L-thyroxin 
podporuje ve vysokých dávkách lát-
kovou výměnu a tím snižuje glykemii, 
v nízkých dávkách podporuje tvorbu 
glykogenu a tím vzestup glukózy v krvi.

Hyperbarická terapie kyslíkem
Při ozařování tumorů v ústech se 

může jako vedlejší účinek paprsků 
projevit odumírání kostěných buněk 
(osteoradionekróza). Příčinou poškoze-
ní kosti je zánik jemných cév v oblasti 
čelisti. Možnou terapií je hyperbarická 
léčba kyslíkem. Pacienti jsou vystaveni 
pravidelně až na dvě hodiny působení 
vysokého parciálního tlaku kyslíku (až 
98 % O

2
). Masivním přívodem kyslíku 

může být zachráněna poškozená, 
avšak ještě neodumřelá tkáň. Při této 
terapii  je pozorována myopizace 
v průměru 1,6 dpt. Vysvětlení pro tyto 
změny neexistuje, pravděpodobně jde 
o změny v čočce.

Přeložila 
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
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ORTOPTIKA

Pseudostrabizmus neboli 
zdánlivé šilhání se vyskytuje 

relativně často u malých dětí. 
Rodiče přicházejí k očnímu 
lékaři s podezřením, že jejich 
dítě šilhá. Při vyšetření je však 
zjištěno paralelní postavení očí 
a také jednoduché binokulární 
vidění je v pořádku. Příčin vzni-
ku pseudostrabizmu může být 
několik. 

Příčiny 
pseudostrabizmu

Nejčastější příčinou pseudostrabiz-
mu je epikantus, který vyvolává dojem 
esotropie – vzniká tedy pseudoesotro-
pie. Epikantus je tzv. mongoloidní řasa, 
která vznikne tak, že kožní řasa horního 
víčka zakryje část nazální poloviny oční-
ho bulbu, vzniká tedy dojem esotropie. 
Zjednodušeně lze také říci, že se vysky-
tuje u malých dětí s ještě nevyvinutým 
širokým nosním kořenem. Růstem nosní-
ho kořene dochází k nadzvedávání kožní 
řasy a postupnému vymizení pseudo- 
strabizmu. Pseudoesotropie může rov-
něž vzniknout při malé pupilární distanci.

Dále se můžeme setkat s pseudo-
exotropií. Tento typ pseudostrabizmu 

se vyskytuje např. při velké pupilární 
distanci, je-li větší než 70 mm (hypertelo-
rizmus), nebo při nerovnoměrném růstu 
lícních kostí. Vzniká tak dojem exotropie.

Velice vzácně se můžeme setkat 
ještě s pseudohypertropií, která se 
objevuje při asymetrickém růstu lebky, 
kdy je jedna očnice položena výše než 
druhá. Tak vzniká dojem hypertropie. 

Úhel gama  
a jeho zjišťování 

Pseudostrabizmus se může objevit 
také při tzv. větším úhlu gama. Velikost 
úhlu gama zjišťuje ortoptista při prvním 
setkání s pacientem v rámci vyšetření 
postavení očí společně např. se zakrý-
vacím testem. Úhel gama je úhel, který 
svírá optická osa s osou pohledovou. 
Optická osa se nekryje s pohledovou 
osou, protože místo nejostřejšího vidění 
neleží v zadním pólu oka, ale temporálně 
od něho níže. Proto je rohovkový reflex 
uložen mírně nazálně nahoře.

Úhel gama nemusí být stejný 
na obou očích. Zjištění úhlu gama se 
provádí na každém oku zvlášť. Úhel 
gama vyšetřuje ortoptista nejčastěji 
na synoptoforu (troposkopu) nebo 
na Maddoxově kříži. Lze ho také zjistit 
pomocí perimetru. Velikost úhlu gama 
se udává ve stupních. O kladném úhlu 

gama mluvíme tehdy, jestliže pohle-
dová osa prochází rohovkou nazálně 
od optické osy. O záporném úhlu ho-
voříme, jestliže pohledová osa protíná 
rohovku temporálně. Větší kladný úhel 
vytváří dojem exotropie, větší záporný 
úhel vyvolává dojem esotropie. Kladný 
úhel se vyskytuje nejčastěji u hyperme-
tropie a mění se s růstem oka, záporný 
úhel se objevuje nejčastěji u myopie. 
Fyziologický úhel gama je kladný a má 
rozsah 3–5 stupňů. Úhel gama vyšet-
řuje ortoptista tak, že pacient sleduje 
světelný fixační bod. Reflex je viditelný 
na jeho rohovce. Pacient sleduje určité 
body na stupnici před sebou tak dlouho, 
dokud se reflex neobjeví ve středu ro-
hovky. Číslo stupnice, kdy se objeví reflex 
ve středu rohovky, odpovídá velikosti 
úhlu gama. Podmínkou pro vyšetření 
na synoptoforu (obr. 1) nebo Maddoxo-
vě kříži je centrální fixace a spolupráce 
pacienta. 

Pseudoesotropie 
jako rizikový faktor

Doktor David Silbert z USA se dlou-
hodobě zabýval otázkou, jak často 
se u dětí před třetím rokem života, 
u kterých byla diagnostikována pseu-
doesotropie, později diagnostikovalo 
šilhání nebo amblyopie. Problematiku 

pSeudoStraBizmuS
z pohledu ortoptisty
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pseudoesotropie představil na XII. me-
zinárodním ortoptickém kongresu 
v kanadském Torontu. Tímto výzkumem 
se zabýval od roku 2001 do roku 2010. 
U všech pacientů s diagnózou pseu-
doesotropie vyloučil šilhání a provedl 
komplexní vyšetření jednoduchého 
binokulárního vidění (obr. 2). Vyšetřil 
celkem 309 pacientů s pseudoesotropií, 
u kterých nenašel žádnou podstatnou 
refrakční vadu. Všem těmto pacientům 
doporučil pravidelné kontroly u očního 
lékaře. Těchto pravidelných kontrol vždy 
1x ročně se účastnilo 204 pacientů. 
U 20 dětí (10 %) byl později diagnosti-
kován strabizmus, u 9 dětí se objevila 
refrakční vada (4 %). Doktor Silbert 
doporučuje u všech dětí s diagnózou 
pseudoesotropie pravidelné kontroly 
u očního lékaře, při kterých se vyloučí 
možný vznik strabizmu, amblyopie či 
refrakční vady. Výsledky studie doktora 
Silberta potvrdil také doktor Simonsz 
z Nizozemska, který se touto problema-
tikou rovněž několik let zabýval. 

Závěr

Závěrem bych tedy ráda zdůraznila, 
že u pacienta s pseudostrabizmem je 
nutné provést zakrývací test, zjistit zra-
kovou ostrost a vyšetřit centrální fixaci. 
Zároveň je na místě sdělit rodičům, že 
výskyt pseudoesotropie může být jed-
ním z rizikových faktorů do budoucna 
pro možný výskyt strabizmu, amblyopie 
či refrakční vady, a doporučit jim proto 
pravidelné návštěvy u očního lékaře.

Mgr. Andrea Jeřábková
předsedkyně ČSO

andrea.jerabkova@email.cz

Literatura:

1. Hromádková, L.: Šilhání, Institut pro další vzdělávání 

pracovníků ve zdravotnictví Brno (IDVPZ Brno), 1995 

2. Divišová, G.: Strabismus, Avicenum Praha, 1979 

3. Silbert, D.: Transactions of the XII. International 

Orthoptic Congress, Incidence of Strabismus and 

Amblyopia in Preverbal Children Previously Diagnosed 

with Pseudoesotropia, Vision Science Department, 

Lancaster, PA, USA, 2012

obr. 1  Pacient při vyšetření na synoptoforu

obr. 2  Pacient při vyšetření jednoduchého binokulárního vidění
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Z PRAXE OPTIKA

Každý materiál okuliarových 
šošoviek používaný v očnej 

optike spôsobuje nežiaduce od-
razy (parazitné efekty) a absorp-
ciu svetla, ktoré cez šošovky pre-
chádza. Tieto nežiaduce efekty 
spôsobujú bolesť a únavu očí, 
čo je v najväčšej miere pozoro-
vateľné pri používaní počítača 
a počas šoférovania v noci. 
Z estetického hľadiska, veľa 
ľudí považuje odrazy okuliaro-
vých šošoviek za „neatraktívne“ 
a pre niektorých sú dokonca 
prekážkou od nosenia okulia-
rov. Pre dôvody hore uvedené 
je čím ďalej tým viac rozšírené 
používanie antireflexných (AR) 
úprav pre okuliarové šošovky 
aj vďaka narastajúcej cenovej 
dostupnosti – cena AR úprav 
postupom času klesá a môže si 
ju dovoliť čoraz viac ľudí.

Úvod

V súčasnosti je trend používania vyš-
ších indexov okuliarových šošoviek vďaka 
znižujúcim sa cenám vysoko indexových 
materiálov. Z toho dôvodu je používanie 
AR úprav čoraz viac nevyhnutné práve 
u vyšších indexov. Mnohí výrobcovia už 
nedodávajú vyššie indexy bez AR úprav. 
Reflexia jednotlivých indexov lomov 
okuliarových šošoviek sa vypočíta podľa 
vzorcov uvedených nižšie.

R
S  

reflexia pre jednu stranu okuliarovej 
šošovky

R
T  

celková reflexia pre obidve strany 
okuliarovej šošovky

n index lomu okuliarovej šošovky

Z hore uvedených vzorcov vyplýva, 
že materiál o indexe lomu 1,5 má prie-
pustnosť svetla 92,4 %, zatiaľ čo materiál 
o indexe lomu 1,7 má priepustnosť svetla 
87,4 % (Priepustnosť = 100 % – Reflexia).

AR úpravy eliminujú odrazy okulia-
rových šošoviek na základe takzvanej 
deštruktívnej interferencie, kvôli vlnovej 
povahe svetla (svetlo sa správa aj ako 
vlna aj ako častica – fotón). V súčasnosti 
sa používajú viaceré druhy nanášania AR 
úprav, pričom dominantná a najviac použí-
vaná technológia je naparovanie vo vákuu 
(PVD). Materiály (anorganické oxidy kovov) 
s rôznym indexom lomu sú vyparované 
elektrónovým lúčom na povrch okuliaro-
vých šošoviek vo vysokom vákuu o presne 
vymedzenej hrúbke/váhe. Najčastejšie 
používané anorganické oxidy kovov sú: 
ZrO

2
, SiO

2
, Ti

3
O

5
, Ti-Al-O, SIO, Ta

2
O

5
.

Prvé antireflexné vrstvy boli jedno-
vrstvové a postupom času sa ich počet 
ustavil zhruba od 6 do 10 vrstiev (v závis-
losti od výrobcu), pričom posledná vrstva 
býva hydrofóbna alebo olejofóbna na za-
bezpečenie lepšieho čistenia šošoviek uží-
vateľom, poprípade protišmyková vrstva, 
ktorá je aplikovaná kvôli operácii brúsenia 
okuliarových šošoviek a po zabrúsení šo-
šoviek do rámu býva odstránená.

Na obr. 1 je znázornená šošovka s AR 
úpravou. AR úprava sa vždy nanáša 

antireflexné 
úpravy
a kontrola kvality 

Antireflexné úpravy a kontrola kvality  
Každý materiál okuliarových šošoviek používaný v očnej optike spôsobuje 
nežiaduce odrazy (parazitné efekty) a absorpciu svetla, ktoré cez šošovky 
prechádza. Tieto nežiaduce efekty spôsobujú bolesť a únavu očí, čo je 
v najväčšej miere pozorovateľné pri používaní počítača a počas šoférovania 
v noci. Z estetického hľadiska, veľa ľudí považuje odrazy okuliarových šošoviek 
za “neatraktívne“ a pre niektorých sú dokonca prekážkou od nosenia okuliarov. 
Pre dôvody hore uvedené je čím ďalej tým viac rozšírené používanie 
antireflexných (AR) úprav pre okuliarové šošovky aj vďaka narastajúcej cenovej 
dostupnosti – cena AR úprav postupom času klesá a môže si ju dovoliť čoraz 
viac ľudí. 

Úvod 
V súčasnosti je trend používania vyšších indexov okuliarových šošoviek vďaka 
znižujúcim sa cenám vysoko indexových materiálov. Z toho dôvodu je 
používanie AR úprav čoraz viac nevyhnutné práve u vyšších indexov. Mnohí 
výrobcovia už nedodávajú vyššie indexy bez AR úprav.  Reflexia jednotlivých 
indexov lomov okuliarových šošoviek sa vypočíta podľa vzorcov uvedených 
nižšie. 

RS       
             RT     

       

RS   - reflexia pre jednu stranu okuliarovej šošovky 
RT   - celková reflexia pre obidve strany okuliarovej šošovky 
n   - index lomu okuliarovej šošovky 

Z hore uvedených vzorcov vyplýva, že materiál o indexe lomu 1,5 má 
priepustnosť svetla 92,4% zatiaľ čo materiál o indexe lomu 1,7 má priepustnosť 
svetla 87,4%  (Priepustnosť = 100% - Reflexia). 

AR úpravy eliminujú odrazy okuliarových šošoviek na základe takzvanej 
deštruktívnej interferencie, kvôli vlnovej povahe svetla (svetlo sa správa aj ako 
vlna aj ako častica - fotón). V súčasnosti sa používajú viaceré druhy nanášania 
AR úprav, pričom dominantná a najviac používaná technológia je naparovanie 
vo vákuu (PVD). Materiály (anorganické oxidy kovov) s rôznym indexom lomu 
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(vyparuje) na zalakovanú šošovku, 
aby sa zabezpečila dostatočná adhézia. 
Hrúbky antireflexných úprav závisia od via-
cerých faktorov, ale vo všeobecnosti sa 
dá povedať, že hrúbka je v rádoch stoviek 
nanometrov (tisícin milimetra). Priemerná 
hrúbka vlasu sa pohybuje od 42 do 95 mik-
rometrov, čiže hrúbka ľudského vlasu je 
približne 180x väčšia ako hrúbka AR vrstvy.

Výnimkou medzi AR vrstvami je vrstva 
Mirror (zrkadlo), ktorá je presný opak an-
tireflexu. Úlohou antireflexných vrstiev je 
znižovať odrazy, zatiaľ čo vrstva Mirror od-
razy zvyšuje. Vrstva Mirror je tiež nanášaná 
pomocou PVD a pozostáva zo 4–6 vrstiev.

Kvalita  
antireflexných úprav

Za posledné dva roky sa podiel šošo-
viek, na ktorých bola aplikovaná antireflex-
ná úprava, pohybuje okolo 70 % (okrem 
bifokálnych šošoviek), čo znamená, že 
dvaja nositelia z troch používajú antiref-
lexnú úpravu. Čo znamená kvalita pre 
antireflexné úpravy? Odpoveď na túto 
jednoduchú otázku je viac komplexná ako 
by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Našťastie 
kvalita antireflexných úprav sa dá objektív-
ne zhodnotiť na základe viacerých testov, 
ktoré si predstavíme. Kvalita antireflexných 
úprav sa dá z časti testovať v rámci jednotli-
vých receptových brusiarní a zvyšok môže 
byť otestovaný buď u výrobcov zariadení 
na AR úpravy, alebo v špecializovaných 
laboratóriách na kvalitu, ako je napríklad 
COLTS Laboratories.

Vlastnosti antireflexných úprav by sa 
vo všeobecnosti dali rozdeliť do dvoch 
skupín:
•	 optické parametre AR úprav,
•	 mechanické parametre AR úprav.

Optické parametre

Svetelná priepustnosť
Hlavnou úlohou aplikácie antiref-

lexných vrstiev je eliminácia odleskov. 
Každý materiál má v závislosti na indexe 
lomu určité percento odleskov – viď text 
z úvodu tohto článku. Zariadenie, ktoré 
sa používa na meranie priepustnosti 
okuliarových šošoviek, sa nazýva spek-

trofotometer. Účinnosť antireflexných 
úprav sa rozdeľuje podľa parametrov 
udaných v tab. 1.

Tab. 1 je daná skôr historicky, pretože 
drvivá väčšina moderných antireflexných 
úprav patrí do kategórie vysokej efektivity. 
Je nutné poznamenať, že žiadna súčasná 
antireflexná úprava nedokáže zabezpečiť 
100% priepustnosť svetla. Výsledok me-
rania antireflexnej úpravy je zobrazený 
na obr. 2 (v tomto prípade pozerať iba 
na krivku procesu 1,5). Krivka procesu 1,5 

na obr. 2 reprezentuje zelenú farbu refle-
xie s približne 99% priepustnosťou svetla. 
Zelená farba reflexie je daná potlačením 
farebného spektra v oblasti 400 nm (fia-
lovej) a 600 nm (žltooranžovej).

Pri meraní krivky antireflexnej úpravy 
pomocou spektrofotometra sa meraná 
krivka musí nachádzať v limitách reflexie, 
ktorá je znázornená v osi y na obr. 2.

V praxi sa meria priepustnosť re-
ferenčnej vzorky, ktorá je umiestnená 
v procese spolu s výrobnými šošovkami. 

Typ AR úpravy Reflexia od jedného povrchu Celková priepustnosť

štandardná 1,6–2,5 % 95–97 %

stredná 1,0–1,8 % 96–98 %

vysoká 0,3–0,8 % 98–99 %

tab. 1  Efektivita antireflexných úprav/vrstiev

Šošovka (substrát)
Primer (adhézna vrstva)

Vysoko indexná vrstva

Vysoko indexná vrstva
Nízko indexná vrstva

Antistatická vrstva
Nízko indexná vrstva
Hydrofóbna / Olejofóbna vr.

Laková vrstva

300‐450 [nm]

2‐4 [цm]
0.5‐1.5 [цm]
2‐20 [mm]

AR

Protišmyková vrstva

Vlnová dĺžka [nm]

Re
fle

xi
a 

[%
]

Proces 1.5

Proces 1.6

Proces 1.7

obr. 1  Zloženie šošovky s AR úpravou

obr. 2  Obrázok ilustruje meranie AR úprav pre materiál o indexe lomu 1,5. Simulácia troch nanesených 
procesov vytvorených pre rôzne indexy lomu.
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Meria sa zvlášť predná strana a zvlášť 
zadná strana okuliarovej šošovky. Meranie 
je vyhotovené za pár sekúnd.

Farba reflexie
Kontrola farby reflexie je vykonávaná 

pomocou spektrofotometra v tom istom 
meraní ako svetelná priepustnosť. Každá 
nameraná krivka (AR vrstva) má svoj 
„farebný odtieň“ v diagrame CIE (obr. 3). 

Farba sa líši medzi jednotlivými 
indexami, keď nie je použité takzvané 
indexové párovanie. Pri návrhu dizajnu 
antireflexnej úpravy/vrstvy sa okrem 
priepustnosti svetla ustavuje aj farebný 
odtieň (najčastejšie zelenej farby). Keď 
je takýto dizajn hotový a používaný, 
konkrétny farebný odtieň je aktuálny iba 
pre index lomu, pre ktorý bol vyhotovený 
(pre materiál 1,5 proces 1,5; pre materiál 
1,6 proces 1,6 atď.). Na obr. 2 je znázornený 
posun vo farebnom spektre pri používaní 
iných procesov ako 1,5 – v jednoduchosti 
to znamená, že keď nie je použité indexo-
vé párovanie medzi materiálom šošovky 
a procesom, tak reflexná farba zelenej 
farby bude zeleno-žltá.

Farba reflexie môže byť tiež kon-
trolovaná pohľadom a je porovnávaná 
predná strana (cx) a zadná strana (cc) 
okuliarových šošoviek (obr. 4).

Rozdiely medzi farbou reflexie pred-
nej a zadnej strany sa dajú presnejšie 
zmerať na spektrofotometri. Rozdiely 
farby reflexie môžu vzniknúť pri dizajne/
návrhu AR úpravy – dizajn sa robí zvlášť 
pre prednú a zvlášť pre zadnú stranu (pre 
technológiu naparovania vo vákuu).

Kontrola pohľadom
Na testovacích šošovkách sa kontro-

lujú nasledovné parametre:
•	 popraskania vrstvy,
•	 či idú šošovky „ľahko“ a kompletne 

vyčistiť,
•	 nečistoty pod AR vrstvou,
•	 škrabance,
•	 transparentnosť/priehľadnosť šošoviek,
•	 odtlačky prstov nad/pod AR vrstvou,
•	 či nie je základný materiál šošovky 

nažltnutý,
•	 interferenčné/Newtonove krúžky.

Kontrola hore uvedených parametrov 
na šošovkách s AR vrstvou najčastejšie 

prebieha tak, že ku každému parametri sa 
priradí číslo od 1 do 5 (1 – bez poškodenia, 
5 – nadmerné poškodenie) a nasleduje 
spriemerovanie všetkých hodnôt. Takáto 
kontrola je značne subjektívna, preto by 
ju mal vykonávať iba vysoko odborný 
personál.

Mechanické parametre 
AR úprav

Artifical Ageing – QUV
Test QUV je určený k meraniu adhézie 

AR vrstvy a odolnosti voči UVA žiareniu. 
V zariadení sa jednoducho simuluje život-
ný cyklus šošoviek (cca 2 roky). Na šošov-
ku sa ostrým predmetom vyryje mriežka 
(obr. 5). Šošovky sa vložia do zariadenia 
a pri určitej nastavenej vlhkosti a teplote 
tam zostanú po dobu 10 dní. Po určitom 
čase sú šošovky vyberané a kontrolova-
né. Po 10 dňoch sú na vyrytú mriežku 
na šošovkách aplikované lepiace pásky, 
ktoré sú rýchlo strhávané. Po určitom 
cykle strhávania sú šošovky pozorované 
pod mikroskopom a limitné výsledky sú 
znázornené v popise (obr. 5).

Defekty AR vrstiev sa rozdeľujú 
do troch kategórií:
•	 odlúpnuté časti AR vrstvy (obr. 5),
•	 popraskania AR vrstvy,
•	 deformácie v AR vrstvách alebo 

v lakovej vrstve.

Tento test môže byť vykonaný na tak-
mer každej okuliarovej šošovke s AR 
úpravou. Testované šošovky môžu mať 
super hydrofóbnu vrstvu alebo môžu byť 
testované bez nej. Požiadavka na bázu 
je, aby bola menšia ako +8 D. Tento test 
je časovo najnáročnejším testom pre AR 
úpravy.

Bayerov test
Bayerov test (abrazívny) je používaný 

k určeniu odolnosti šošoviek voči poškria-
baniu. Týmto testom sa nekontroluje 
tvrdosť len najvrchnejšej vrstvy, čo je 
v prípade šošoviek s AR úpravou super 
hydrofóbna vrstva, ale tvrdosť celého sys-
tému – šošovka + primer + lak + AR úpra-
va. Ako prvá sa na šošovkách skontroluje 
čistota (v zmysle priehľadnosti) optickým 
prístrojom. Potom sú šošovky vystavené 

kontaktu s abrazívom (obr. 6) po dobu 
300–600 cyklov a následne porovnávané 
optickým prístrojom voči šošovke (ktorá 
bola tiež v procese) z materiálu CR39, 
ktorá neobsahuje žiadne povrchové úp-

  CX             CC

obr. 3  Normalizovaný diagram CIE

obr. 4  Na hornom obrázku sa farba reflexie 
zhoduje pre prednú aj pre zadnú stranu, 
na dolnom obrázku majú predná a zad-
ná strana rozdielnu farbu reflexie.

obr. 5  Modrá farba ilustruje schádzajúcu/od-
trhnutú AR vrstvu. V ľavom hornom rohu 
je znázornený zlý výsledok a v pravom 
dolnom rohu je znázornený výborný 
výsledok.
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Check of colour differences between concave and convex surface in the substrate's centre.  
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ravy. Bayerovo číslo je pomer, koľko krát 
menej je poškriabaná testovaná šošovka 
oproti šošovke z materiálu CR39 bez 
povrchových úprav.

Výsledok 1 znamená, že odolnosť voči 
oteru testovanej šošovky je rovnaká ako 
pre šošovku CR39 bez úprav, výsledok 
5 znamená, že testovaná šošovka je 5x 
odolnejšia voči oteru ako šošovka CR39 
bez úprav. Väčšina moderných šošoviek 
s AR úpravou má Bayerovo číslo 5 a viac. 

Testovacie šošovky musia byť plano 
(0 D), číre alebo Transitions a nie zafarbené 
viac ako 20 %. Bayerove testy (a aj výsled-
ky) sa môžu líšiť v počte cyklov pôsobenia 
abrazíva na testované šošovky a v druhu 
použitého abrazíva. Ako abrazívum sa 
zvyčajne používa Al

2
ZrO

5
. 

Varný test
Testované šošovky sú ponorené 

do vodného roztoku so soľou privede-
ného k bodu varu po dobu dvoch minút 
a potom ponorené do vodného roztoku 
o teplote 10–20 °C po dobu jednej mi-
núty. Po uplynutí času sa na šošovkách 
skontrolujú: popraskania, zmena farby, 
odlúpnuté časti (obr. 7). Celá táto proce-
dúra je opakovaná ešte viackrát (zvyčajne 
ešte deväť krát). 

Po varnom teste môže byť vykonaný 
test, kde sa na povrch šošoviek vyryje 
mriežka a lepiacou páskou sa bude strhá-
vať – pozri obr. 5. Pre varný test je vhodná 
ľubovoľná šošovka.

Teplotný test
Pri teplotnom teste sú šošovky vlo-

žené do pece na 30 minút. Štartovacia 
teplota je 60 °C. Po uplynutí 30 minút sa 
šošovky skontrolujú a v prípade, že na šo-
šovkách nie sú žiadne popraskania, zvlne-
nia atď., šošovky sa vložia späť do pece 
a teplota sa zvýši o 10 °C. Testovanie sa 
opakuje až dovtedy, pokiaľ bude pop-
raskanie vrstvy viditeľné po 15 minútach 
pri izbovej teplote. Maximálna teplota 
pri tomto teste je 100 °C. Výsledky testov 
môžu byť obdobné ako na obr. 7.

Meranie kontaktného uhlu
Slúži na otestovanie hydrofóbnych 

vlastností šošoviek a je vykonávané po-
mocou kvapky vody, ktorá je nanesená 
na povrch šošovky – v tomto prípade 

na super hydrofóbnu vrstvu. Toto meranie 
je vykonávané iba na prednej (konvexnej) 
strane šošovky pomocou kamery, foto-
aparátu, ale zariadením, ktoré je uvedené 
na obr. 8.

Moderné hydrofóbne a super hydro-
fóbne úpravy majú kontaktný uhol väčší 
ako 100°. Čím je kontaktný uhol väčší, tým 
viac vody odpudzuje.

Záver

V tomto článku boli spomenuté naj-
používanejšie testovacie metódy. Metód 
je oveľa viac, ale najdôležitejšie je vhodne 
interpretovať výsledky meraní (ako celok 
– súbor meraní jednotlivých testov). To, že 
výsledok testovania šošoviek sa v jednom 
teste ukáže ako excelentný a v nasledujú-
com teste ako nevyhovujúci, znamená, že 
AR úprava nie je vyhovujúca. Na výsledok 
treba pozerať ako na priemer všetkých vy-
konaných testov. V druhom rade si treba 
uvedomiť, že testy AR úprav/vrstiev nie 
sú testami AR vrstvy ako takej, ale testami 
celého systému (šošovka + primer + lak 
+ AR vrstva). Rovnakými testami sa tiež 

určujú parametre zalakovaných šošoviek 
bez AR úpravy. Žiadna AR úprava nie je 
nezničiteľná a preto by mali nositelia do-
držiavať pokyny pri manipulácii a čistení, 
s ktorými boli oboznámení pri preberaní 
na optike.

Ing. Peter Šimovič
Sagitta s.r.o.

simovic@sagitta.sk

Literatúra:

1. Test report ohne Results – Leybold Optics GmbH

2. Konvenční a free-form technologie výroby brýlových 

čoček, MU v Brně, 2012

3. Coatings, Essilor, 2007

obr. 6  Zariadenie pre vykonávanie Bayerovho testu. Testovacie šošovky prichádzajú do kontaktu 
s abrazívom za pomoci oscilačného pohybu misky.

obr. 7  Výsledky varného testu. Na obrázku vľavo je šošovka bez poškodení, v strede nadmerné popraskanie 
a v pravo efekt „pomarančovej“ kôry.

obr. 8  Zariadenie na meranie kontaktného uhlu
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OPTOMETRIE

Lidské oko je z hlediska his-
torického vývoje (evoluce) 

jednoznačně uzpůsobeno tak, 
aby do dálky pracovalo bez 
zbytečně velkých energetických 
výdajů. Naopak práce do blízka 
znamená pro oko pracovní 
stres. Oko musí akomodovat, 
konvergovat, měnit průměr pu-
pily, úkolem mozku je „přečíst“ 
veškeré informace, analyzovat 
je, porozumět jim... 

Úvod

V dnešní hektické době, kdy čas-
to dokážeme pracovat i 12 hodin 
na blízkou vzdálenost, je velkou měrou 
zatěžován celý vizuální systém. Výsled-
kem je celá řada komplikací a potíží, 
které často označujeme jako office 
syndrom. Této změně životního rytmu 
a nároků kladených na vidění do blízka 
je třeba přizpůsobit také měření zra-
ku a následnou korekci. Dodavatelé 
brýlových čoček mají ve své nabídce 
řadu produktů určených pro tento typ 
zátěže lidského oka. Otázka je, zda i při 
měření korekce skutečně testujeme 

vše potřebné pro práci na střední 
a blízkou vzdálenost.

Co je součástí moderní korekce 
do blízka? Jsou to následující kroky:
•	 úvodní anamnéza;
•	 určení monokulární zrakové ostros-

ti do blízka;
•	 zkouška akomodace, její velikosti, 

akomodační šíře;
•	 určení adice, pokud je to třeba;
•	 kontrola a změření astigmatizmu 

do blízka;
•	 binokulární rovnováha a kontrola 

zrakové ostrosti;
•	 kontrola a změření forie do blízka;
•	 akomodační flexibilita u lidí mlad-

ších 45 let;
•	 stanovení AC/poměru;
•	 kontrola a změření NRA, PRA, NRK, 

PRK;
•	 kontrola stereovidění;
•	 funkční kontrola – okulomotorika, 

max. bod konvergence, reakce 
pupil, Amslerova mřížka apod.;

•	 kontrola barevného vidění;
•	 závěrečné poradenství.

Anamnéza
Anamnéza již byla samozřejmě pro-

vedena před měřením do dálky, přesto 
je dobré zeptat se na některé detaily 

týkající se práce na blízkou vzdálenost: 
zajímá nás především denní délka 
pracovní doby, vzdálenost a dynamika 
práce do blízka, ergonomie pracoviště, 
typ práce, osvětlení pracoviště, stávající 
způsob korekce, potřebné zorné pole... 
Správné informace jsou základem pro 
další postup měření a nápovědou, jaké 
můžeme očekávat komplikace při sa-
motném měření.

Monokulární 
zraková ostrost    

Kontrola probíhá standardně s jed-
ním přikrytým okem za použití vhodného 
optotypu do blízka. Použít můžeme 
papírový optotyp od různých firem, 
nebo i modernější interaktivní optotyp 
na iPadu, kde si kvalitu hodnotí zákazník 
sám a kde je možno kontrolní znaky také 
náhodně měnit. Při této kontrole je důle-
žitá správná okluze oka a určení správné 
vzdálenosti, na kterou je daný optotyp 
přepočítán (nejčastěji je to 40 cm). Při 
hodnocení kvality zrakové ostrosti je 
vhodné sledovat nejenom kvalitu, ale 
i rytmus a přesnost čtení, stejně tak 
i pravidelné dýchání, popřípadě posta-
vení hlavy. Neměli bychom zapomenout 
změnit u zkušební obruby PD a inklinaci. 
Stejně tak musíme dávat při tomto jedno-
duchém testu pozor na osvětlení.

refrakce 
do Blízka 1. část

Subjektivní
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Akomodace
Akomodace se mění s věkem podle 

tzv. Duanovy křivky. Pro rychlejší orien-
taci při určování akomodace a daného 
věku zákazníka je lepší použít vzorec: 

A (akomodace) = 18 – 1/3 věku ±1,0 dpt

Příklad: student 21 let, očekávaná 
akomodace A = 18 – 21 x 1/3 = 11 dpt.

Pokud chceme zkontrolovat, zda 
tento student skutečně dosahuje 11 dpt 
akomodace, musí jeho blízký bod s max. 
akomodací ležet přibližně 10 cm před 
okem. 

L (vzdálenost od oka) = 1 / akomodace v dpt

Uvedený test je možné provést 
monokulárně pro kontrolu každého oka, 
nebo binokulárně, pokud nemáme po-
chybnosti o kvalitě obou očí. Rozdílnou 
schopnost akomodace často zjistíme 
u myopů s odlišnými dioptriemi na pra-
vém a levém oku, kteří na čtení velmi 
často odkládají brýle.

Akomodační šíře je délkový inter-
val s ostrým viděním mezi maximální 
akomodací a minimální akomodací 
(obr. 1). 

Pro správné určení jednotlivých 
bodů je nejlepší použít Duanův test 

(obr. 2), kdy je testovaný schopen vel-
mi dobře poznat okamžik rozostření 
obrazu.

Adice
Nejsnazší, zároveň však nejhorší va-

rianta je určení adice pouze na základě 
věku podle velmi rozšířené tabulky, kte-
rá však často končí věkem 65 let a adicí 
3,5 dpt. Správnou adici můžeme určit 
několika způsoby:
•	 pomocí určení akomodační 

šíře (obr. 1). U malých adicí cca 
do 1,25 dpt se doporučuje 
umístit hlavní pracovní bod HPB 
do 1/3 akomodační šíře. U adi-
ce 1,5–2,0 dpt se umístí HPB 
do 1/2 akomodační šíře a u vyš-
ších adicí (tedy téměř s minimální 
akomodační šíří) se umístí HPB 
co možná nejlépe do optimální 
pracovní vzdálenosti. 

•	 za použití červeno-zeleného tes-
tu – v obou barvách mají být testy 
podobné. Vyhodnocení: 
lepší červená = přidat minus –  
adice je silná, 
lepší zelená = přidat plus –  
adice je slabá.

•	 pomocí tzv. relativní akomodace – 
jednoduchým způsobem zjistíme 
nejslabší možnou a nejsilnější 

možnou adici, ze kterých potom 
uděláme průměr.

•	 pomocí zkříženého cylindru 
a mřížkového testu (obr. 3).

Nejčastější chybou při určování 
adice je nerespektování fyziologie zkou-
šeného klienta (delší ruce, větší PD...), 
zbytečně vysoká adice (každá adice 
nad 2,75 dpt je podezřelá a musí být 
ověřená a opodstatněná), a v určitých 
případech nerespektování rozdílné 
adice pravého a levého oka. V případě 
potřeby vysoké adice, např. 4,0 dpt 
a více (pro potřeby hobby), je nutné 
k adici přidat ještě prizma pro snížení 
konvergence.

Astigmatizmus do blízka    
Astigmatizmus do blízka může být 

jiný než do dálky. Jeho příčinou může být: 
•	 akomodace a konvergence s ní 

spojená;
•	 natáčení očí (Listingovo pravidlo);
•	 čočkový astigmatizmus (změna 

polohy, zakřivení a indexu); 
•	 tvar a velikost pupil (světlo během 

pracovního dne);
•	 katarakta a její počáteční stadium;
•	 decentrace intraokulární čočky 

po operaci;
•	 refraktivní chirurgie rohovky;

Hlavní pracovní bod, AŠ

2/3

1/3

PP

HPB

PR

ODOS

Akomodační šířka 


obr. 1  Akomodační šíře u začínajícího presbyopa
 PR – daleký bod
 PP – blízký bod
 HPB – hlavní pracovní bod

obr. 2  Duanův test

obr. 3  Mřížkový test
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•	 vyšší cylindr do dálky (cca od 2,00 dpt); 
•	 měnící se vzdálenost rohovka-čočka 

u brýlí (při pohledu do blízka).

V poslední době se v souvislosti 
s brýlovými čočkami často zmiňuje tzv. 
Listingovo pravidlo, pojmenované 
podle německého matematika Johanna 
Benedicta Listinga (1808–1882). Listing 
jako první popsal situaci, kdy při pohledu 
očí doprava, doleva nebo k sobě dochází 
i k určitému natáčení očí. Uvedené na-
táčení očí může dosáhnout i několika 
stupňů a může proto ovlivnit astigmati-
zmus do blízka. Ideální stav by tedy byl, 
aby brýlová čočka směrem k periferii 
postupně měnila osu astigmatizmu 
podle Listingova pravidla (obr. 4).

Při použití Listingova pravidla dochá-
zí ke změně osy astigmatizmu směrem 
k periferii brýlové čočky. Největší změnu 
astigmatizmu do blízka lze očekávat 
v případě:
•	 vyšších cylindrů do dálky od 2,00 dpt,
•	 nízkých adicí – větší schopnosti 

akomodovat,
•	 malé pracovní vzdálenosti méně 

než 40 cm,
•	 větší vzdálenosti mezi rohovkou 

a brýlovou čočkou (nad 15 mm),
•	 větších PD (cca od 70 mm).

Kontrola astigmatizmu do blízka 
probíhá nejlépe monokulárně a jako 
test slouží astigmatický vějíř, který je 
s úspěchem používán do dálky. Pokud 
se zjistí, že se jedná o astigmatizmus 
do blízka, je možno jej korigovat zkří-
ženým cylindrem nebo pootočením 
osy podle tabulky na obr. 5.

Poradenství v případě odlišného 
astigmatizmu do dálky a do blízka:
•	 Ponecháme astigmatizmus do dál-

ky (dnes tak běžně činíme).
•	 Ponecháme astigmatizmus do blíz-

ka (pro dálku použijeme astigmati-
zmus do blízka).

•	 Zvolíme kompromis (metoda 
pokus-omyl).

•	 Doporučíme moderní brýlové čočky. 

Ing. Ivan Vymyslický
ivan.vymyslicky@ppo.cz

Pokračování příště.

Směr p
ohledu

Směr pohledu

Osa rotace

Osa rotace

Listingova rovina

Protipohyb očí při pohledu 
do blízka

Původní postavení oka

Původní postavení oka

obr. 4  Změna osy astigmatizmu podle Listingova pravidla

zjištění refrakční chyby do dálky
(sph / cyl / osa)

jemné doladění sférické hodnoty

test astigmatizmu do blízka 
monokulárně

astigmatický vějíř

Refrakce do blízka

astigmatizmus do blízka: ANO

nestejná intenzita černé barvy

astigmatizmus do blízka: NE

stejná intenzita černé barvy

objednávka brýlových čoček

Dálka – sph / cyl / os   
Blízko – sph / cyl / os

Zjištění refrakční chyby do blízka

jemné doladění sférické hodnoty

metoda křížového cylindru

stanovení cylindrické hodnoty

ověření
osy

cylindru

ověření
hodnoty
cylindru

použití astigmatického vějíře

zjištění orientace astigmatizmu

změna
hodnoty
cylindru

změna
osy

cylindru

změna
hodnoty a osy

cylindru

tmavší linie
orientovaná

souběžně
nebo kolmo

k původní
ose cylindru

tmavší linie
orientovaná

šikmo
k původní

ose cylindru

tmavší linie
orientovaná

šikmo 
k původní ose 
cylindru, i přes
samostatnou 

změnu osy
cylindru bez 

vyrovnání
odstínu černé
barvy celého 

vějíře

stanovení hodnoty adice

běžný postup (sph)

objednávka brýlových čoček

sph / cyl / osa  / add

Rovnováha, 
forie, 

stereopse

Rovnováha, forie, stereopse

obr. 5  Možnosti korekce astigmatizmu do blízka

Listingovo pravidlo – vidění do blízka

Opačný pohyb očí při pohledu do blízka

S Listingovým pravidlem (blízko)

Znázornění osy na pravé čočce

Bez Listingova pravidla (blízko)

Znázornění osy na pravé čočce

Listingovo pravidlo – vidění do blízka

Opačný pohyb očí při pohledu do blízka

S Listingovým pravidlem (blízko)

Znázornění osy na pravé čočce

Bez Listingova pravidla (blízko)

Znázornění osy na pravé čočce
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SPORTOVNÍ OPTIKA A OPTOMETRIE

V době nepříliš lichotivých 
hospodářských výsledků 

v našem optickém světě se 
určitě každý zamýšlí nad tím, 
kudy své snažení nasměrovat, 
aby právě do jeho provozovny 
přišlo co nejvíce zákazníků. 
Jednou z cest, jak se odlišit 
od konkurence, je specializace 
optiky. Známe dětské speciálky, 
speciálky pro slabozraké a jiné. 
Možnost profilovat svou provo-
zovnu na služby pro aktivní i pa-
sivní sportovce je zatím v našich 
krajích nedoceněna. Ve světě již 
optici běžně absolvují speciální 
studium, zaměřené tímto smě-
rem, a pyšní se tituly sportov-
ních optických specialistů. U nás 
se specializace, nejen sportovní, 
rozbíhá zatím jen nesměle. 
Každý má sice v optice několik 
kusů sportovních brýlí, ale nad 
sportovní optometrií se zatím 
příliš nezamýšlíme. Možná je to 
škoda...

Profilování  
sportovní optiky

Sportovní optika je bezesporu 
velmi zajímavý segment trhu s vy-
sokým potenciálem. Vždyť nejen 
profesionální sportovci, ale přede-
vším amatérští sportovní nadšenci 
jsou schopni investovat do potřeb 
a vybavení pro sport desítky až stovky 
tisíc korun. Karbonové rámy na kola, 
speciální lyže s kovovým jádrem, 
padáky, letadla, lodě, golfové hole 
a řadu dalších věcí si pořizují naprosto 
běžně. Všechno to stojí značné částky 
a sportovci si takový luxus dopřávají 
pro vlastní potěšení. Protože je to 
baví. A vzhledem k tomu, že analyzují 
každý kus své výbavy, dříve nebo poz-
ději začnou přemýšlet, jaké vhodné 
brýle si pořídit. Ať už z nutnosti, nebo 
jen proto, že k tomu kterému druhu 
sportu brýle prostě patří. Najednou 
zjistí, že vlastně neexistuje žádný spe-
cialista, který by jim mohl fundovaně 
poradit. V obchodech se sportovním 
vybavením personál brýlím nerozumí 
a jejich optik má omezené znalosti 
problematiky a velmi úzký sortiment. 
Specialista neexistuje...

Modul sportovní 
optiky, jeho start 
a investice do něj

Je jasné, že sportovním optikem- 
-specialistou se nestanu přes noc, i když 
v jistém slova smyslu to mohu dokázat. 
Je jen na mě, odkud začnu. Buď je 
prvním krokem vzdělání a sebevzdělá-
vání, které musím získat hlavně pomocí 
informací na internetu a v zahraničních 
odborných časopisech, nebo nejprve 
přetvořím svůj obchod a vzdělávat se 
budu postupně při práci. Není asi možné 
přetvořit celou provozovnu na koncept 
sportovní optiky, ale její část určitě ano. 
Rozdělil bych přerod na několik skupin, 
které je třeba postupně měnit:
•	 vyčlenit místo v rámci provozovny,
•	 nákup zboží určitého segmentu,
•	 změna marketingové strategie.

Zboží  

Pro začátek je dobré vybrat si něko-
lik sportů, kterým se v rámci sportovní 
optiky budete věnovat. Nejlepší je, 
pokud máte s nějakými sporty vlastní 
zkušenosti. Určitě na začátku nepostih-

Specializace na

Sportovní 
optiku
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nete všechny sportovní disciplíny, ale 
postupně můžete přidávat další podle 
zájmu klientů. Na našem trhu je dostatek 
velkoobchodů, které se tímto zbožím za-
bývají. Je nutné mít v sortimentu několik 
různých značek (jedna značka nemusí 
vyhovovat všem zákazníkům) s důra-
zem na vybrané sporty. Dále je třeba 
zkompletovat vzorník úprav brýlových 
čoček a mít připraveny různé varianty 
řešení refrakčního problému nebo jen 
ochranných a slunečních brýlí.

Marketing

Správně naplánovaný marketing je 
jedním z nejdůležitějších kroků při startu 
sportovního modulu optiky. Rozdělil 
bych ho na tzv. vnější a vnitřní marketing.

Vnitřní marketing
Prvním krokem je úprava vyhrazené 

části provozovny tak, aby na první po-
hled bylo vidět, že se jedná o sportovní 
optiku. Dále je třeba proškolit personál 

s využitím informací od dodavatelských 
společností a jejich mateřských firem. 
Výlohu je třeba zřetelně označit jako 
„Sportovní optika“.

Vnější marketing
Marketing směrem ke klientům se 

velmi zúží! Můžete oslovovat pouze úzkou 
skupinu potenciálních klientů v odbor-
ných sportovních časopisech, na webech 
a v jiných vhodných médiích, ale nemusíte 
inzerovat pro všechny! Stojí to méně peněz 
a má to daleko větší účinek, protože se 
informace dozví jen ti lidé, pro které jsou 
skutečně určeny a kteří o ně stojí.

Můžete půjčovat sportovní brýle 
k testování svým přátelům nebo zná-
mým sportovcům ve vašem regionu. Ti 
vás potom budou doporučovat ve spor-
tovním světě.

Inovativní marketing   

Vzhledem k tomu, že u nás není 
marketing zaměřený na sportovní 

optiky propracovaný, můžete vymýšlet 
vlastní cesty a designy sportovních 
plakátů. Můžete oslovovat sportovce 
přímo na zápasech a sportovních klá-
ních nebo spolupracovat s obchody se 
sportovním zbožím.

Informace, které budete sdělovat 
svým potenciálním klientům, jim ještě 
nikdo nesdělil, a to je velká výzva!

Myslím, že sport je pro nás optiky 
a optometristy velkým tématem, které se 
neustále rozšiřuje, a je jen otázkou času, 
kdo z nás bude nejschopnější a tuto 
rukavici zvedne jako první.

Mgr. Vilém Rudolf
VilemRudolf@seznam.cz

www.visusoptik.cz

shutterstock©
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OPTOMETRIE

vývoj 
myopie 1. část

Cílem tohoto článku je upo-
zornit na aktuální poznatky 

a nové teorie, které vysvětlují 
mechanizmy vývoje myopie, 
a představit současné názory 
na potenciální možnosti ovliv-
ňování vývoje vady. 

Znalost současných trendů v pro-
blematice myopie je pro nás jako 
odborníky na péči o zrak velmi důle-
žitá. Stačí si uvědomit, jak naši klienti 
reagují na předpis myopické korekce. 
Jen málokterý je k vývoji své refrakční 
vady lhostejný. Naopak, často se v praxi 
setkáváme s obavami klientů z používání 
vyšší korekce, musíme čelit zažitým, ne 
vždy správným názorům na používání 
korekce, posloucháme nejrůznější iraci-
onální vysvětlení vzniku vady. Je proto 
nutné, abychom byli schopni vhodnou 
korekci nejen předepsat, ale zejména 
abychom podali kvalifikované poraden-
ství, vysvětlili a vyvrátili některé mýty 
a zodpověděli klientovy otázky týkající se 
etiologie vady. Pouze komplexní přístup 
nám může zajistit skutečně spokojeného 
zákazníka, který nám bude důvěřovat 
a korekci bude používat s přesvědčením. 
My tak máme šanci stát se v jeho očích 
opravdovými odborníky.

Úvod

Vývoj myopie, její mechanizmus 
a možnosti ovlivňování se stávají 
předmětem častých diskuzí. Za svou 
popularitu vděčí toto téma skutečnosti, 
že výskyt myopie celosvětově roste. 
Statistiky ukazují, že počet případů 
myopie ve Spojených státech ame-
rických vzrostl za posledních pět let 
o 40 % a ve státech východní Asie, jako 
je Čína, Singapur, Japonsko a Tchaj-wan, 
dosahuje výskyt u školních dětí až 84 %.1 

Česká republika udává 15–30% výskyt 
myopie (obr. 1).

Závažnost krátkozrakosti přitom ne-
spočívá pouze ve snížené nekorigované 
zrakové ostrosti, ale zejména v přidru-
žených komplikacích, které doprovázejí 
vysoký stupeň vady a jež mohou mít 
fatální dopad na vidění: odchlípení 
sítnice, choroidální atrofie, katarakta, 
glaukom (obr. 2).

Výše uvedené skutečnosti nás mo-
tivují k tomu, abychom se snažili lépe 
porozumět mechanizmu vývoje vady. 

EPIDEMIOLOGIE MYOPIE

Asie Singapur až 80 %

Čína 77,3 % středoškoláků; více než 80 % 
vysokoškoláků

Indie a Malajsie 41–80 %

Jordánsko 53,7 % ve věkové skupině 17–40 let

Tchaj-wan 84 % ve věkové skupině 16–18 let
(z 18letých má 21 % myopii nad 6,0 Dpt)

Evropa Velká Británie 50 % bělochů; 53,4 % britských Asiatů

Řecko 36,8 % studentů ve věku 15–18 let

Severní Amerika USA 25 % ve věkové skupině 1254 let

Austrálie Austrálie 2,5–17 % 

Jižní Amerika Brazílie 6,4 % ve věkové skupině 1259 let

obr. 1  Procentuální zastoupení myopie v různých státech světa1 
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Pouze dokonalé pochopení může zajis-
tit předpoklady pro úspěšné stanovení 
spouštěcích faktorů či inhibitorů rozvoje 
vady a potenciálně umožní zvrátit nepří-
znivý trend vývoje vady.

Mechanizmus vzniku 
myopie

Nejčastější příčinou vzniku myopie 
je prodloužení předozadní osy bulbu 
(axiální, osová myopie). Obvyklý scénář 
vývoje vady je takový, že se růst bulbu 
během fáze emetropizace nezastaví 
na optimální úrovni, ale pokračuje v pro-
dlužování. Výsledkem je relativně dlouhé 
oko a vznik ostrého obrazu před sítnicí. 

Příčina vzniku popsané odchylky 
však zůstává nejasná. Tradičně byla ze 
vzniku myopie obviňována dědičnost. 
Dnes už však existuje mnoho nevyvra-
titelných důkazů o tom, že myopie není 
pouze jednoduše determinována gene-
ticky. Sledováním familiárního výskytu 
myopie byl sice potvrzen významný 
podíl genetické predispozice na rozvoji 
vady, ale dramatický nárůst prevalence 
a stupně vady, který zaznamenáváme 
ve velkých populačních studiích, svědčí 
o tom, že nutně musí existovat další 
vlivy. Jsou to nejspíše vlivy prostředí, tzv. 
environmentální faktory. Tempo, jakým 
narůstá počet případů myopie, je zkrátka 
příliš vysoké na to, aby mohlo být vysvět-
leno pouze genetickou zátěží. To, co je 
skutečně čistě geneticky předurčeno, 
je nejspíš pouze omezená schopnost 
emetropizace oka.

V současnosti byly popsány dvě 
možné teorie vysvětlující vznik myopie 
(obr. 3). Každá předpokládá odlišný 
mechanizmus vzniku vady, v určitých 
místech jsou však shodné a prolínají se. 

Myopie jako výsledek 
hyperopického defokusu

První teorie je založena na předpo-
kladu, že za axiální prodlužování oka 
je zodpovědný hyperopický retinální 
defokus (hyperopické sítnicové rozos-
tření), který vzniká kvůli nedostatečné 
akomodaci při pohledu do blízka. Před-
pokládá se insuficience akomodace 
u myopických dětí. K této tradiční for-

mulaci přistupuje v posledních letech 
nové hledisko – význam periferního 
sítnicového defokusu. Ukazuje se, že 
periferní sítnice může mít v procesu 
emetropizace rozhodující význam. 

Význam sítnicového rozostření 
jako modulátor růstu oka je intenzivně 
zkoumán již téměř 25 let na zvířecích 
očích. U očí zvířecích mláďat (kuřata,2,3 
morčata,4 opice5,6) se potvrdilo, že proces 
emetropizace může být ovlivňován růz-
nými zrakovými manipulacemi. Obecně 
platí, že zvířecí oči přizpůsobují svůj růst 
tak, aby kompenzovaly rozostření obrazu 

na sítnici (tzv. aktivní emetropizace).3,4,6 
Při navození hyperopického defokusu 
rozptylnými čočkami (vytvoření ohniska 
za sítnicí) dochází ke zvětšování axiální 
délky oka (tzv. Lens Induced Myopia), 
zatímco myopický defokus (vytvoření 
ohniska před sítnicí) prodlužování oka 
zpomaluje. Při působení úplné zrakové 
deprivace (okluze) je výsledkem nárůst 
sklivcové komory a vznik tzv. deprivační 
myopie (tzv. Field/Form Deprivation 
Myopia).

Rozostření (defokus) se projevu-
je nejen osově (axiální refrakce), ale 

Zadní subkapsulární katarakta
2 – 5 x

Odchlípení sítnice
4 – 10 x

Glaukom s otevřeným úhlem
2 – 3 x

Choroiretinální degenerace

TEORIE MECHANICKÉHO PNUTÍ

FAKTORY VEDOUCÍ K NÁRŮSTU 
VELIKOSTI BULBU

ZVÝŠENÍ CILIO-CHOROIDÁLNÍ
TENZE

MECHANICKÉ OMEZENÍ
EKVATORIÁLNÍHO RŮSTU

INSUFICIENCE 
AKOMODACE

INSUFICIENCE AKOMODACE

TEORIE AKOMODAČNÍ
INSUFICIENCE

HYPEROPICKÝ RETINÁLNÍ
DEFOKUS

NEDOSTATEČNÁ
KOMPENZACE ČOČKOU

VÝVOJ PROTÁHLÉHO 
TVARU OKA

TEORIE PERIFERNÍHO 
HYPEROPICKÉHO DEFOKUSU

PROGRESE MYOPIE

ZRYCHLENÝ AXIÁLNÍ RŮST

HYPEROPICKÝ PERIFERNÍ
DEFOKUS

obr. 2  Možné komplikace vysoké myopie. Čísla udávají násobnost rizika oproti emetropickým očím.

obr. 3  Schéma teorií vzniku myopie a jejich vzájemné prolínání21
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také mimo optickou osu (periferní 
defokus). Obrazová rovina má přibližně 
tvar sférické slupky, která při plné korekci 
axiální refrakce splyne svým vrcholem 
s centrální částí zadního pólu oka (fo-
veou). V periferních oblastech se však 
obrazové pole může nacházet za sítnicí 
(hyperopický defokus), nebo před sítnicí 
(myopický defokus), jak je vidět na obr. 4.

Právě význam periferie sítnice a peri-
ferního sítnicového rozostření se dostává 
do centra pozornosti. Na základě výsled-
ků experimentů u zvířat lze předpoklá-
dat, že pro řízení růstu oka nemá význam 
pouze centrální oblast sítnice, ale že se 
uplatňuje více vlivů, z nichž některé mají 
lokální sítnicový charakter. Příkladem 
mohou být výsledky u kuřat7 a opic,8 kde 
nárůst sklivcové komory nastal pouze 
v těch oblastech sítnice, kde působil 
hyperopický defokus nebo byla prove-
dena okluze (obr. 5, 6). Asymetrický růst 
zadního pólu oka podporuje význam 
lokální regulace vývoje refrakce. Bylo by 
těžké vysvětlit, jak by mohl komplexní 
mechanizmus, jako je akomodace, vy-
volat takové změny ve tvaru bulbu, které 
se vyskytují například u očí vystavených 
hemiokluzi.

Některé experimenty dokonce uka-
zují, že signály z periferie jsou upřednost-
ňovány před signály z centra a dominují 
pří řízení refrakčního vývoje oka.9 Zkou-
maným očím u opic byly aplikovány 
čočky, které umožňovaly ostré centrální 
vidění v rozsahu 24–35° centrální sítnice, 
zatímco periferní část zorného pole byla 
zakryta (obr. 7). Centrální sítnice dostá-
vala zrakové signály, které normálně 
podporují emetropizaci, kdežto periferie 
byla vystavena situaci, která běžně vede 
ke vzniku myopie. U většiny opic se vy-
vinula axiální myopie. Signály o ostrém 
zobrazení nebo myopickém defokusu 
(normálně brzdí vývoj myopie) v cen-
tru sítnice nejsou dostatečně účinné 
v zastavení růstu oka, pokud současně 
nastává hyperopický defokus v peri-
ferii. Možné vysvětlení pro dominanci 
periferní sítnice nabízí Wallman,10 který 
mluví o prosté sumaci signálů v řízení 
růstu oka. Jelikož centrum (fovea + 
para- a perifovea) představuje méně 
než 4 % celkového rozsahu sítnice, může 
periferie díky většímu počtu nervových 

Hyperopický defokus

Myopický defokus

Dvoutýdenní okluze poloviny zorného pole

Okluze

Oblast sítnice postižená
zrakovou deprivací

Prodloužení bulbu

Temporálně

Nasálně

obr. 4  Schéma hyperopického a myopického periferního defokusu

obr. 5  Princip experimentů s částečnou okluzí zorného pole. Pohled shora. Okluze nazální části zorného 
pole působí prodloužení sklivcové komory v odpovídající oblasti. 

obr. 6  MRI snímky opičích očí vystavených monokulární zrakové deprivaci celého zorného pole 
(Full-Field Form Deprivation) a deprivaci pouze v nazální části zorného pole (Nasal-Field Form 
Deprivation). Léčené oči vlevo (Treated Eyes), kontroly vpravo (Control Eyes). Temporální část 
sítnice je značena T, nazální N. Vpravo jsou pro porovnání schematické nákresy léčených očí 
(červeně) a kontrolních očí (modře).
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buněk převážit nad vlivem centra. Hus-
tota neuronů je sice nejvyšší v centru, 
avšak rozložení některých specifických 
buněk (dopaminergní amakrinní buňky) 
je relativně rovnoměrné v rozsahu celé 
sítnice. Právě tyto buňky jsou přímo 
zapojeny v biochemické kaskádě reakcí 
řídících refrakční vývoj oka. V popsaném 
experimentu však může hrát roli i pouhá 
geometrie bulbu. Dojde-li k impulzu 
pro růst v oblasti periferie bulbu, pak 
tangenciální expanze ovlivní i pozici 
centra a dochází zároveň k axiálnímu 
prodlužování oka.

Další z nálezů, který podporuje 
význam periferních částí sítnice, je pro-
dlužování bulbu jako reakce na zrakovou 
deprivaci u opičích očí s poškozenou 
foveou9 (obr. 8, 9). Bylo tak prokázáno, že 
odpověď fovey není nezbytně nutná pro 
regulaci růstu oka a významnou roli zde 
hrají periferní oblasti sítnice. Uvážíme-li, 
že akomodace je stimulována téměř 
výhradně nervovými vlákny z fovey, 
můžeme odvodit, že akomodace sa-
motná nemůže být jediným spouštěcím 
faktorem pro prodlužování bulbu. To by 
znamenalo kromě potvrzení významu 
periferie sítnice také skutečnost, že 
akomodační úsilí, které je tradičně spojo-
váno s progresí vady, má ve skutečnosti 
pouze omezený vliv.

V jiných experimentech se zvíře-
címa očima se ukázalo, že dokonce 
i po přetnutí zrakového nervu je oko 
stále citlivé na indukovaný defokus a po-
kračuje ve svém růstu, pokud je ohnisko 
lokalizováno za sítnicí. To znamená, že 
zraková zpětná vazba prostřednictvím 
kompletní zrakové dráhy není jediným 
mechanizmem, který oko uplatňuje 
při regulaci svého růstu. Jinými slovy, 
pro ovlivnění růstu oka není potřeba, 
aby informace o rozostření sítnicového 
obrazu postoupila do vyšších zrakových 
center. Naopak mechanizmus regulace 
účinkuje lokálně.

Nicméně dlouhou dobu nebylo 
jasné,  jak ým způsobem dok áže 
sítnice rozpoznat povahu rozostření 
(myopický nebo hypermetropický 
defokus),  protože oba vyvolávají 
v rovině sítnice stejné rozostření obrazu. 
Možnou odpověď na tuto otázku přinesli 
Bitzer a Schaeffel,11 kteří identifikovali 

obr. 8  Fotografie fundu a OCT snímky makuly léčeného oka (vpravo) a kontrolního oka (vlevo) u dvou 
experimentálních opic (A, B). U obou opic byla provedena léze v celém rozsahu fovey a přilehlé 
perifoveální oblasti. OCS scany demonstrují účinnost laserové fotoablace fovey (poškození 
senzorické sítnice).44

obr. 7  Efekt zrakové deprivace v periferii na vývoj refrakce. Schematická ilustrace efektu okluze s centrálním 
otvorem. Vpravo graf rozložení ametropie po ukončení léčby. Prázdné symboly značí kontrolní oči, 
plné symboly značí oči kryté okluzí s centrálním otvorem 4 mm (symbol ◊) a 8 mm (symbol •). 

Difuzér

24 – 37°
(4-8 mm otvor)

Neomezené
centrální vidění

Zraková deprivace

Zraková deprivace

Kontroly Léčené oči
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schopnost amakrinních buněk sítnice 
detekovat a hlásit znaménko defokusu 
pomocí transkripčního faktoru ZENK. 
V závislosti na znaménku indukovaného 
defokusu se mění exprese faktoru ZENK 
tak, že u hyperopického defokusu klesá 
a u myopického roste. Míra exprese 
má vliv na regulaci syntézy růstových 
faktorů zodpovědných za proces 
emetropizace. 

Jiný teoreticky možný způsob, jak 
může oko rozpoznat charakter ob-
razu v periferii sítnice a efektivně tak 
řídit emetropizaci, je využití šikmého 
astigmatizmu.12 Takový mechanizmus 
by však mohl být účinný pouze pro 
obrazy s relativně stejnou hloubkou 
ostrosti v rozsahu celého zorného pole, 
jako je tomu například při pohledu 
do dálky během venkovních aktivit. 
Naopak vnitřní prostředí je specifické 
přítomností mnoha zrakových pod-
nětů v různých vzdálenostech, takže 
periferní sítnice může často dostávat 
zcela jiný signál než centrální oblast, 
což může vést k chybnému hodnocení 
znaménka defokusu, „zmást“ proces 
emetropizace a vést k nekontrolované-
mu růstu předozadní délky oka. 

Význam periferní sítnice může 
působit přinejmenším kontroverzně. 
U primátů včetně člověka máme 
zažitou prominentní roli centrálního 
vidění a přirozeně bychom očekávali 
rozhodující roli fovey v řízení refrakč-
ního vývoje oka. V této souvislosti je 
dobré si uvědomit následující skuteč-
nosti. Zrakově závislý mechanizmus 
řídící vývoj refrakčního stavu oka se 
vyvíjel v průběhu evoluce u živočiš-
ných druhů s očima bez fovey (např. 
u ryb), u nichž je periferní vidění 
důležitější než centrální. Zmiňované 
mechanizmy se také velmi efektivně 
uplatňují u očí s nízkým prostorovým 
viděním (kuřata, morčata). Základní 
principy těchto mechanizmů byly 
v průběhu vývoje pevně uchovány 
např íč  jednot l ivými  ž ivočišnými 
druhy.13

Shrneme-li poznatky týkající se 
této teorie, pak můžeme vyvodit 
následující závěr. U zvířat včetně pri-
mátů má pro řízení růstu oka význam 
jak centrální, tak zejména periferní 

oblast sítnice (obr. 10). Myopie vzniká 
jako reakce na zrakovou deprivaci 
nebo navozený hyperopický defokus. 
Povaha vzájemné interakce mezi cen-
trální a periferní sítnicí při ovlivňování 
tvaru oka a vliv na centrální (osovou) 

refrakční vadu však zůstává nejasný. 
U lidské myopie existují dva příklady 
hyperopického defokusu, kde se nabízí 
možná souvislost s myopií vyvolanou 
rozostřením (defocus-induced myopia) 
u zvířat:

obr. 9  A) Rozdíly v refrakčním stavu pravého (léčeného) oka a levého oka (kontrolního bez laserové 
ablace fovey).  
B) Stupeň ametropie na konci léčby u očí s provedenou ablací fovey a okluzí (laser + FD), 
okluzí zorného pole s intaktní sítnicí (FD only) a kontrolní oči bez zásahu.

obr. 10 Shrnutí důvodů obhajujících význam periferního sítnicového defokusu v řízení refrakčního 
vývoje oka13

5 důkazů pro význam  
periferního defokusu

•	 Růst oka a vývoj refrakce jsou řízeny zrakovou 
zpětnou vazbou (visual feedback)

•	 Mechanizmy, které regulují vývoj refrakce, působí 
selektivně na lokální úrovni

•	 Zrakové signály z fovey nejsou nezbytné pro 
zrakově řízený růst oka

•	 V případě existence různých signálů z centrální 
a periferní sítnice jsou pro růst oka rozhodující 
signály z periferních oblastí sítnice

•	 Refrakce se různí podle vzdálenosti od centra 
(excentricity) a periferní refrakce může přímo 
ovlivnit vývoj centrální refrakce
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•	 Relativně protáhlý tvar bulbu, 
který se typicky vyskytuje u očí 
s axiální myopií, je zatížen vzni-
kem relativního hyperopického 
defokusu v periferních oblas-
tech sítnice.14–16 Zpětná vazba 
pak působí prodlužování axiální 
délky oka a progresi myopie. Jako 
spouštěč prodlužování bulbu 
se uplatňuje relativní periferní 
hyperopický defokus.

•	 Insuficience akomodace způsobí 
hyperopický defokus centrálně. 
Jsou popsány souvislosti mezi in-
suficiencí akomodace a vznikem 
myopie.17–19 Nicméně to, zda je 
insuficience akomodace přítom-
na už před nástupem myopie 
a zda skutečně působí progresi 
myopie, je předmětem diskuzí.

V souvislosti s čistě akomodační 
teorií je třeba uvést další skutečnost. 
Význam hyperopického defokusu 
je podporován nálezem u zvířecích 
očí, které reagují na předsazení roz-
ptylných čoček nárůstem délky oka. 
Na druhé straně, i jen velmi krátká 
doba ostrého vidění během dlouhé 
periody konstantního hyperopického 
retinálního defokusu dokáže u zvířat 
úplně zastavit toto prodlužování.20 
Je otázkou, zda pouze přechodné 
rozostření sítnicového obrazu při po-
hledu do blízka (kvůli nedostatečné 
akomodaci) může působit progresi 
vady a proč se neuplatní ochranný 
faktor pohledu do dálky a nepotlačí 
růst oka tak jako u zvířat. Tento nález 

opět nahrává významu periferního 
sítnicového rozostření.

Myopie jako výsledek 
mechanického pnutí

Teorie mechanického pnutí tvrdí, že 
napětí způsobené čočkou a ciliárním 
svalem omezuje možnost ekvatoriál-
ního růstu a vede ke zrychlení růstu 
axiálního.21

Teorie předpokládá, že u dětí se 
sklonem k myopii existují jisté faktory, 
které vedou k větším rozměrům oční 
koule. Ciliochoroidální napětí v přední 
části bulbu roste, až dosáhne maxima 
a další proporcionální rozpínání bulbu 
již není možné. Od této chvíle je ome-
zen růst v ekvatoriálním směru a na-
opak růst axiálním směrem se zrychlí. 
Myopie je pak výsledkem excesivního 
prodlužování oční koule, které není 

kompenzováno oční čočkou. Vysoké 
ciliochoroidální napětí navíc vyvolává 
potřebu většího úsilí, které musí být 
vynaloženo k akomodaci, a zvyšuje se 
insuficience akomodace a poměr AC/A 
(akomodační konvergence/akomoda-
ce). Podle této teorie je insuficience 
akomodace průvodním jevem myopie, 
avšak nikoliv její kauzální příčinou. 
Existuje studie na očích hlodavců,22 
která potvrzuje, že vyšší nedostatečnost 
akomodace není příčinou myopie, a ob-
jevuje se jako její důsledek. 

Ciliochoroidální tenze omezující 
ekvatoriální růst může být skutečným 
spouštěčem myopie a vysvětlovala by, 
proč také některé longitudinální studie 
u lidí nalezly insuficienci akomodace 

až jako doprovázející jev, a nikoliv před 
objevením vady. 

Teorie mechanického napětí je 
konzistentní s charakteristickou změnou 
tvaru oční koule, kterou nacházíme 
u myopů. Při zadním pólu jsou myopické 
oči více protáhlé oproti emetropickým. 
Toto protažení způsobuje, že periferní 
oblasti sítnice jsou relativně více hyper- 
opické ve srovnání s centrem. Protažení 
zadního pólu se zvýrazňuje s dalším 
nárůstem axiální myopie a je možné 
je pozorovat na snímcích NMR.23 Podle 
některých zdrojů je periferní hyperopie 
spíše výsledek vývoje myopie než její 
příčina.24 

Pozorování dětí, u kterých se vy-
vinula krátkozrakost, ukázala již dva 
roky před objevením myopie výrazný 
nárůst relativní periferní hyperopie. To 
by mohlo být vysvětleno zvyšující se 
ciliochoroidální tenzí, která začíná brz-
dit ekvatoriální růst, bez omezení růstu 
axiálního.

Mgr. Jitka Bělíková
Katedra optometrie a ortoptiky

LF MU v Brně
jitka.belikova@gmail.com

Pokračování příště.

Seznam odkazů na odbornou literaturu si můžete 

vyžádat u autorky, e-mail: jitka.belikova@gmail.com

u zvířat včetně primátů má pro řízení růstu 
oka význam jak centrální, tak zejména 
periferní oblast sítnice. myopie vzniká 

jako reakce na zrakovou deprivaci nebo 
navozený hyperopický defokus.
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OFTALMOLOGIE

Dokonalé zobrazení přední-
ho segmentu oka dokazuje 

korelace mezi anatomickými 
strukturami orgánu oka a jeho 
aberacemi. Pokračující vývoj 
zobrazovacích technik předního 
segmentu oka nabízí očním chi-
rurgům u jednotlivých pacientů 
nové možnosti dokonalého 
snímkování pomocí modelu 
oka. Výsledkem jsou zajímavé 
údaje, které naleznou využití 
v kataraktové a refrakční chi-
rurgii.

Snímkování pomocí 
modelu oka

N a  to m to  m o d e l u  p ře d n í h o 
segmentu oka lze úspěšně prokázat 
vztah mezi vlastnostmi v geometrii 

oka a jeho optickými aberacemi a je-
jich klinický význam. Mezi důležité 
údaje, které jsou nezbytné v očním 
lékařství a souvisejí s kvalitním vidě-
ním, patří poloměry křivosti rohovky 
a její asféricita, tvar přední a zadní 
plochy rohovky, vzdálenosti mezi 
jednotl ivými očními strukturami, 
přední a zadní plocha čočky, umístění 
čočky včetně její decentrace, rozlo-
žení indexů lomu oční čočky a další.

Na trhu je k dispozici  mnoho 
přístrojů, které nabízejí jen některé 
z výše jmenovaných údajů. Jednot-
livá zařízení však vykazují odlišnosti 
v měřeních u stejných parametrů 
a přesnost přístrojů v různých ob-
lastech použití musí být ještě ově-
řena. Současné klinické přístroje se 
zaměřují na zjištění tvaru oční čočky, 
její polohy a decentrace. Některé 
přístroje, které měří jen geometrii 
zadní plochy rohovky, pak potřebují 
ještě další měření.

Nové technologie

V posledním desetiletí se vyvíjí 
zcela nový systém měření, který by 
zahrnoval údaje z výše uvedených 
parametrů. Patří sem zejména systém 
Purkyňových obrázků, který je určen 
ke sledování stavu, polohy a decen-

možnosti nového

zoBrazení oka

Prostorová rekonstrukce rohovky a duhovky po-
mocí OCT u pacienta s intrastromálním ringem
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trace oční čočky, a to i v případě 
přirozených a umělých nitroočních 
čoček. Principem takového zobra-
zení je projekce světelných bodů 
na oko a jejich následné zpracování 
do obrázku vzniklého z jednotlivých 
odrazných ploch. Tyto plochy působí 
jako zrcadlo a z jejich pozice ve formě 
Purkyňových obrázků je pak možné 
zkonstruovat tvar čočky. Stejným způ-
sobem lze určit polohu čočky, včetně 
implantované čočky IOL.

Scheimpflugovo zobrazení je další 
technologie zobrazení, která posky-
tuje informace o anatomii rohovky 
a čočky. Při tomto způsobu snímání 
může systém vlivem lomivosti očních 
médií vykázat určitou nepřesnost 
v geometrii struktur. Proto byly na-
vrženy algoritmy, které mohou tyto 
nepřesnosti snižovat, jako je tomu 
například u systému Pentacam (Ocu-
lus). Opravené obrázky jsou sestaveny 
z několika měření. Scheimpflugovo 
zobrazení je tak derivátem několi-
kanásobných informací. V několika 
studiích byla srovnávána phakometrie 
založená na Purkyňových obrázcích 
s výsledky získanými Scheimpflugo-
vým systémem zobrazení ve skupině 
mladých klientů s očima v akomodač-
ním klidu. Z výsledků těchto studií 
vyplynulo, že oba systémy poskytly 
velmi podobné informace a také po-
ukázaly na velkou rozmanitost mezi 
jednotlivými pacienty. Největší rozdíly 
vykazovala geometrie oční čočky při 
akomodaci za použití kvantitativního 
OCT.

Model čočky ve tvaru 
„úsměvu“

OCT překonává Scheimpflugovo 
zobrazení zejména svými možnostmi 
provedení dynamických snímků ana-
tomie oka. Tato schopnost umožňuje 
postupně zaznamenávat změny oční 
čočky při akomodaci. Výzkumné týmy 
sestavily spektrální OCT s vysokým 
rozlišením a aplikací algoritmů vad 
optického zobrazení do jednotlivých 
měření pomocí OCT dokázaly kvantifi-
kovat data z celkového tvaru rohovko-

vé tkáně a její tloušťky a také z měření 
oční čočky. Použitím nástrojů ke ko-
rekci šumu a segmentace společně 
s úpravami nepřesností bylo možné 
pomocí OCT vytvořit skutečný tvar 
rohovky. Hlavním záměrem však bylo 
vytvoření prostorové rekonstrukce 
oční čočky pomocí indexů zjištěných 
na základě skutečných měření pra-
sečích a lidských čoček in vitro. Tyto 
výzkumy pomohou lépe pochopit 
optické aberace oční čočky, stejně 
jako mechanizmus akomodace a její 
úbytek s věkem. Vše souvisí se stav-
bou a optikou. Bylo možné porovnat 
tkáně, které měly stejné geometrické 
vlastnosti, ale lišily se různorodostí 
indexů lomu. Oční čočka pak vyka-
zovala pozitivní sférickou aberaci. Je 
pravděpodobné, že tato skutečnost 
hraje důležitou roli v poklesu akomo-
dační amplitudy, která se mění s při-
bývajícím věkem. Následovaly studie 
srovnávající oči v různých věkových 
kategoriích v závislosti na změně 
tvaru čočky a její elasticitě ve spojení 
s věkem.

Větší množství informací přispívá 
k lepšímu pochopení mechanizmu 
akomodace oka. Také lepší znalost 
oční čočky a souvisejících struktur 
by mohla vést ke zlepšení výsledků 
v oblasti chirurgie katarakty a designu 
nitroočních čoček.

Mgr. Sylvie Petrová, Mgr. Pavel Beneš
Klinika nemocí očních a optometrie 

a Katedra optometrie a ortoptiky 
LF MU v Brně
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Scheimpflugovo zobrazení (vlevo) a Purkyňovy obrázky (vpravo) u pseudofakického oka. Kvantitativní 
zobrazení umožňuje měření polohy a decentraci IOL.

3D zobrazení prasečí oční čočky in vitro (vlevo) a indexová škála (vpravo)
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Univerzitní kampus, pavilon A17, 
Kamenice 5, 625 00 Brno
tel.: 549 494 710, 5415, 8076, 6782, 6855, 
4729, fax: 549 491 325
e-mail: studijni@med.muni.cz
www.med.muni.cz

Typ studia:
•		Prezenční	bakalářské	studium	Specia-

lizace ve zdravotnictví, studijní obor 
Optika a optometrie, doba studia 3 roky.
•		Prezenční	navazující	magisterské	studium	
pro absolventy bakalářského studia Spe-
cializace ve zdravotnictví, studijní obor 
Optometrie, doba studia 2 roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:
–  pro bakalářské studium do 28. 2. 2013 

formou elektronické přihlášky na adrese 
http://is.muni.cz/prihlaska/, administra-
tivní poplatek 400 Kč;

–  pro navazující magisterské studium 
do 30. 4. 2013, administrativní poplatek 
400 Kč.

Podmínky pro přijetí do bakalářského 
oboru:
–  středoškolské studium ukončené matu-

ritní zkouškou,
–  úspěšné vykonání přijímací zkoušky 

na fakultě (písemný test z fyziky a bio-
logie).

Podmínky pro přijetí do navazujícího 
magisterského oboru:
–  ukončené bakalářské studium optome-

trie státní závěrečnou zkouškou, 
–  úspěšné vykonání přijímací zkoušky 

na fakultě (test z úrovně vědomostí 
na bakalářském studiu).

Termíny přijímacího řízení:
– 14. 6. 2013 pro bakalářské studium, 
–  26. 6. 2013 pro navazující magisterské 

studium. 

Den otevřených dveří: 
12. 1. 2013 v 9.00 a 11.00 hodin, 
16. 1. 2013 v 15.00 hodin

Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Palackého 
v Olomouci

17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
tel.: 585 634 253
e-mail: pluhacek@prfnw.upol.cz
www.optometry.cz, www.upol.cz

Typ studia:
•		Prezenční	bakalářské	studium	Optome-

trie, doba studia 3 roky.
•		Prezenční	 navazující	 magisterské	

studium Optometrie, doba studia 
2 roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu: 
do 28. 2. 2013 formou elektronické 
přihlášky; více na www.prf.upol.cz.

Přijímací zkoušky: 
– od 31. 6. 2013,

–  bakalářské studium: písemný test z fy-
ziky a biologie;

– magisterské studium: písemný test a přijí-
mací pohovor s ověřením praktických odbor-
ných profesních dovedností, vše v rozsahu 
bakalářské zkoušky oboru Optometrie na UP.

Den otevřených dveří: 
19. 1. 2013 od 9.00 do 14.00 hodin

České vysoké učení 
technické v Praze, Fakulta 
biomedicínského inženýrství

nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
tel.: 312 608 274, 224 358 497
e-mail: marcela.kreckova@fbmi.cvut.cz
www.fbmi.cvut.cz

Typ studia:
•	Prezenční	bakalářské	studium	Optika 
a optometrie, doba studia 3 roky.

Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:
–  do 31. 3. 2013. Přihlášky se podávají elektro-

nicky prostřednictvím http://prihlaska.cvut.
cz, administrativní poplatek 500 Kč.

Podmínky pro přijetí do bakalářského 
oboru:
–  dosažení úplného středního nebo úplného 

středního odborného vzdělání. 

Termíny přijímacího řízení:
–  19. až 21. 6. 2013. Přijímací řízení 

se sk ládá z přij ímacích zkoušek 
a z předložení maturitního vysvědče-
ní. Tematickými okruhy pro přijímací 
zkoušky na všech výše uvedených 

vzdělávání 
očních optiků a optometristů
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oborech jsou biologie (20 otázek) 
a fyzika (20 otázek). Přijímací zkouš-
ky z tematických okruhů biologie 
a fyzika mají formu testu s volenou 
odpovědí.

Den otevřených dveří: 
25. 1. 2013 od 11.00 do 15.00 hodin

Střední zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola 
zdravotnická

Merhautova 15, 613 00 Brno
tel.: 545 576 263, fax: 545 425 850
e-mail: skola@szsmerh.cz
www.szsmerh.cz

Typ studia: 
•		Oční optik (OčO) – čtyřleté denní 

studium po základní škole ukončené 
maturitní zkouškou.
•		Diplomovaný oční optik (DOP) – 

tříleté dálkové studium pomaturitní, 
ukončené absolutoriem.

Termín podání přihlášek a počet 
přijímaných:
–  obor OČO – do 15. 3. 2013, přijímáme 

25 žáků;
–  obor DOP – do 31. 5. 2013, přijímáme 

25 studentů.

Termíny přijímacích zkoušek: 
–  obor OČO – 22. a 24. 4. 2013 (1. kolo), 

2. kolo bude upřesněno počátkem 
května 2013;

–  obor DOP – 25. 6. 2013 (1. kolo),  
2. kolo proběhne 26. 8. 2013.

Požadavky na přijímací zkoušky:
–  obor OČO – test matematicko-fyzikální, 

test z přírodopisu; dále se hodnotí prů-
měrný prospěch ze 2. pololetí 8. třídy 
a 1. pololetí 9. třídy ZŠ;

–  obor DOP – test matematicko-fyzikál-
ní, test z cizího jazyka (anglický nebo 
německý); dále se hodnotí průměrný 
prospěch ze 2. pololetí 3. ročníku 
a 1. pololetí 4. ročníku SŠ.

Den otevřených dveří:
29. 11. 2012 a 15. 1. 2013, 
vždy od 11.00 do 17.00 hodin

Vyšší odborná škola 
zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola

Alšovo nábřeží 6/82, 110 00 Praha 1
tel.: 221 771 111, fax: 222 320 006
voszaszs@szspraha1.cz 
www.szspraha1.cz

Typ studia:
•		Oční optik (OčO) – čtyřleté denní vzdělání 
ukončené státní maturitní zkouškou.
•		Diplomovaný oční optik (DOO) – tříleté 
denní vyšší odborné studium zakončené 
absolutoriem složeným z odborných 
předmětů, cizího jazyka a obhajoby ab-
solventské práce. Absolvent je oprávněn 
užívat titul DiS.

Termín podání přihlášek:
– obor OČO – do 15. 3. 2013,
– obor DOO – do 31. 5. 2013 (1. kolo).

Termíny přijímacích zkoušek: 
–  Obor OČO – přijímací zkoušky se 

nekonají. O přijetí rozhoduje bodové 
hodnocení uchazeče podle kritérií sta-
novených ředitelem školy.

–  Obor DOO – přijímací zkoušky se ne-
konají. Kritéria pro přijímací řízení budou 
uveřejněna na webových stránkách 
školy a na úřední desce školy. Podmín-
kou pro přijetí ke studiu je odevzdání 
ověřené fotokopie maturitního vysvěd-
čení. Výsledky přijímacího řízení budou 
zveřejněny na webových stránkách školy 
a na úřední desce školy 24. 6. 2013.

Dny otevřených dveří a Dny otevřeného 
vyučování na SZŠ:
28. 11. a 10. 12. 2012, 16. 1. 2013, vždy 
od 16.00 do 18.00 hodin

Den otevřených dveří na VOŠZ:
5. 12. 2012 a 8. 4. 2013 od 16.00 hodin

Vyšší odborná škola 
zdravotnická, managementu 
a veřejnosprávních studií, s.r.o.

Ledecká 35, 323 21 Plzeň
tel.: 377 534 450
e-mail: info@vosplzen.cz
www.vosplzen.cz 

Typ studia:
•		Diplomovaný oční optik – tříleté vyšší 
odborné studium absolventů středních 
škol ukončené absolutoriem. Denní i dál-
ková forma studia.

Termín podání přihlášek: 
31. 5. 2013

Termín přijímacích zkoušek: 
27. 6. 2013 a 27. 8. 2013

Roční školné:
19 000 Kč; je splatné ve dvou splátkách.

Den otevřených dveří:
24. 1. 2013 od 14.00 do 18.00 hodin,
16. 3. 2013 od 9.00 do 15.00 hodin

Vyšší odborná škola – 
Diplomovaný oční technik, s.r.o.

Masarykovo náměstí 1484, 
532 30 Pardubice
tel.: 602 592 819, 603 588 331 
e-mail: vos-pce@inekooptik.cz
web: vos.inekooptik.cz

Typ studia:
•		Tříleté	 studium	v	 oboru	 39-43-N/02	
Diplomovaný oční optik zakončené 
absolutoriem.

Podmínky pro přijetí:
–  ukončené středoškolské vzdělání s ma-

turitou (doložit ověřenou kopií matu-
ritního vysvědčení, popř. předloženým 
originálem),

– doložený strukturovaný životopis,
–  praxe v oční optice v trvání nejméně 

jednoho roku (doloženo potvrzením 
třetí strany),

–  vyhovující zdravotní stav (doložený potvr-
zením od lékaře),

–  řádně podaná podepsaná přihláška 
ke studiu. 

Termín podání přihlášek: 31. 5. 2013

Termín přijímacího řízení: 14. 6. 2013

Školné: 26 000 Kč

Redakce
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VELETRHY

I přes pokračující ekonomickou 
nestabilitu si veletrh SILMO 

vede dobře. Letošní výstavy 
v Paříži ve dnech 4. až 7. října 
se zúčastnilo 900 vystavovatelů 
a jako již tradičně představili 
známé značky a výrobky, kte-
ré si prohlédli nejen odborní 
návštěvníci. Těch letos přišlo 
34 696 (54,8 % ze zahraničí 
a 45,2 % z Francie). 

Silmo Academy   

Středobodem letošního veletrhu se 
staly konference, workshopy a odborné 
poradenství pro optiky. Akademie Silmo 
na své vědecké sympozium s tématem 
refrakce ve třech sekcích přilákala 900 
účastníků a na 100 optiků se mohlo 
zdokonalit právě v této oblasti. 

Módní trendy 

Tvar skel: u acetátových je to nej-
častěji ovál (nebo protažený ovál), u ko-
vových brýlí je laděný spíše do hranata. 
Sázkou na jistotu jsou brýle typu pilotky, 
dále zůstává v kurzu hravý tvar motýlí 
oči s jemným nádechem do retrostylu. 

Oblíbená je v současnosti inspirace 
padesátými léty. 

Nově se objevuje u brýlí z acetátu 
motiv šmouh ze základních barev 
(modrá, červená, žlutá) – jako by si brýle 
vypůjčily pečlivou techniku z malířství 
zvanou pointilizmus, která působí velmi 
výrazně, ale zároveň jemně. Letos se 
klade u brýlí důraz na soulad s doplňky. 
Nově se nosí také brýle fluorescenčních 
barev (zelená, žlutá a růžová). 

Křivky a linie
Dominují obruby z kovu a vycizelo-

vané křivky. Zároveň zůstává nejpopu-
lárnější propojení kovu a acetátu, které 
se dále propracovává. Linie jsou tenké, 
objevuje se například menší obruba 
ve větší obrubě. Ustupuje přezdobenost 
stranic – mají také tenký jednoduchý 
tvar, ne však rovný, tvoří např. tvar rybího 
těla nebo vlnu. Tvar skel je oválný nebo 
nepravidelně hranatý. Mezi barvami se 
objevují např. fialová nebo růžová.

Ultrabarvy
Tedy červená, modrá a zelená. Tvar 

skel je spíše oválný do hranata, z ma-
teriálů se používá nejčastěji acetát. 
Nově se objevuje trend teček až šmouh 
na stranicích (pointilizmus). Pokud mají 
obruby červenou barvu, jsou stranice 
laděny rejstříkem do podobné barvy, 
např. fialové.

Fluorescenční barvy
Nově je zájem o fluorescenční barvy 

(jak jste jistě zaznamenali i v oblečení – 
svítivá trika v růžové, zelené, oranžové 
a žluté). Materiál – především acetát, tvar 
spíše do hranata. Vzhledem k výraznosti 
barev se kombinují s černou (např. černá 
obruba, barevné stranice a naopak).

 Retrofuturizmus
Tvar skel bývá oválný nebo motýlí, 

ne hranatý. U slunečních brýlí je širší, 
výrazný. Převažující barvy brýlí: bílá, 
černá, šedá, tygrovaná.

Laděno do černa
Letos se preferuje ladění do matných 

tónů. Jako jediná z barev si černá zachová-
vá větší tvar obrub i skel – jak hranatých, 
tak kulatých, protažených do oválu.

Klasika
Vsadila letos na hnědou barvu a tyg-

rovaný vzor (který ovšem není decentní, 
jak se nosíval např. v 50. letech, ale barvy 
jsou zářivější). Tvar skel u klasiky: oválné 
u žen, hranaté a decentnější u mužů (kde 
figuruje i zlatá a šedá barva).

Příští veletrh SILMO se bude konat 
od čtvrtka do neděle 26.–29. září 2013.

Z tiskových zpráv veletrhu SILMO 
vybrala redakce.

Silmo 2012
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Ceny SILMO D’OR 2012    

Cena Zlaté Silmo, která je značkou 
originality a kvality, se na veletrhu 
uděluje od roku 1994. Z nominovaných 
výrobků zvolí odborná porota ve slo-
žení předseda, osm členů (odborníci 
z každé kategorie, hlavní mezinárodní 
odběratelé a novináři) a prezident 
veletrhu SILMO osm výrobců, kteří 
obdrží ocenění Zlaté Silmo za kreativitu 
a vynalézavost. Letos byly oceněny tyto 
společnosti:

•	Kategorie	Zrak/Vidění
ESSILOR za výrobek 
Varilux S Design

•	Kategorie	Materiály/Přístroje
HOYA za výrobek VisuReal

•	Kategorie	Krátkozrakost/
Optické pomůcky
ETEX za výrobek DaVinci

•	Kategorie	Dětské	brýle
SEAPORT za obruby Milky 
od značky Little Paul & Joe

•	Kategorie	Brýlové	obruby
UNDOSTRIAL za obrubu Lucas de Staël

•	Kategorie	Sluneční	brýle
JEREMY TARIAN za obrubu
Saintonge

•	Kategorie	Sportovní	brýle
SILHOUETTE za obrubu 
Adidas Tour Pro

•	Kategorie	Obruby	–	
technologické inovace
DI ESSE za obrubu FN 719
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veletrh opti 2013 nabízí 
perfektní start do nového roku

Pro obor oční optiky začíná nový rok ve dnech 25.–27. 1. 2013, kdy se na mni-
chovském výstavišti koná Mezinárodní veletrh optiky a designu opti 2013. Osvědčené 
výrobky i žhavé novinky zde představí více než 450 vystavovatelů. 

„Veletrh opti je ve svém oboru opravdu jedinečný. Nabízí na 40 000 metrech 
čtverečních komplexní přehled celého oboru optiky a je právem považován za vele-
trh, který udává nový směr a nové impulzy. Právě zde uvidíte premiéry jednotlivých 
značek a trendy pro následující období,“ říká Dieter Dohr, ředitel veletržní správy GHM 
Gesellschaft für Handwerksmessen mbH, pořadatelské organizace. 

 
Veletrh s jasnou strukturou přesvědčí

Velkým pozitivem veletrhu je jeho struktura a celkové uspořádání jednotlivých 
hal, které jsou přehledně rozděleny podle oborů. V hale C1 se představí etablované 
značky z oblasti životního stylu a atraktivní kolekce. Chybět nebude ani „Walk of 
Frame“ – alej skleněných vitrín a celkový přehled značek umístěný v samém centru, 
to vše v novém designu. Velkým zážitkem bude jistě i společný stánek italských 
firem, kde se poprvé společně představí deset firem ze severoitalského regionu. 

Haly C2 a C3 budou místem pro očekávané premiéry novinek v sortimentu 
předních světových výrobců brýlových obrub, brýlových a kontaktních čoček. 
Vystavovat zde budou samozřejmě také výrobci technického vybavení, nástrojů 
a pomůcek pro zrakově postižené. Zde budou hrát prim domácí firmy, neboť 
německé podniky patří v této oblasti ke světové špičce.

Hala C4 společně s halou C1 propojí design a trendy v oblasti optiky. V pro-
storu zvaném „YES! – Young Eye Styles“ se setkají návrháři a výrobci designových 
značek a nabídnou odborným návštěvníkům přehlídku nápaditých a originálních 
novinek. Své kolekce zde veřejnosti poprvé představí také nováčci na trhu nebo 
menší výrobci. 

Naplánujte si j iž nyní návštěvu mnichovského veletrhu ve dnech  
25.–27. 1.  2013. Veškerý návštěvnický servis (vstupenky se slevou za koruny, ubytování 
v různých cenových kategoriích) je pro vás připraven na stránkách www.expocs.cz.

OPTICKÁ VELETRŽNÍ 
SEZONA 2013 
19.–20. 1. Brille & Co
Dortmund, SRN
www.hvvplus.de

25.–27. 1. opti 2013
Mnichov, SRN
www.opti-munich.com

12.–14. 2. The Eye Show 2013 
Londýn, Velká Británie
www.theeyeshow.com

17.–19. 2. EXPOÓPTICA 
Madrid, Španělsko
www.expooptica.ifema.es

22.–24. 2. OPTA
Brno, ČR
www.bvv.cz/opta

26.–28. 2. SIOF – CHINA (Shanghai) 
Shanghai, Čína 
www.siof.cn

2.–4. 3. MIDO
Milán, Itálie
www.mido.it

15.–17. 3. VISION EXPO EAST
New York, USA
www.visionexpoeast.com

10.–12. 4. Vision-X 
Dubai, Spojené arabské emiráty
www.vision-x.ae

13.–15. 4. Optrafair
Birmingham, Velká Británie
www.optrafair.co.uk

17.–19. 4. DIOPS 
Daegu, Korea
www.diops.co.kr

24.–27. 4. EXPO ABIÓPTICA
Sao Paulo, Brazílie 
www.expoabioptica.com.br

5.–7. 7. ODMA 2013
Brisbane, Austrálie
www.odma-2013.com.au

10.–12. 7. WOF WENZHOU INT’L  
OPTICS FAIR
Wenzhou, Čína
www.donnor.com

9.–11. 9. CIOF 
Beijing, Čína
www.ciof.cn

26.–29. 9. SILMO
Paříž, Francie 
www.silmo.fr

3.–5. 10. VISION EXPO WEST  
Las Vegas, USA
www.visionexpowest.com

9.–11. 10. IOFT 
Tokyo, Japonsko
www.ioft.jp

6.–8. 11. Hong Kong Optical Fair
Hong Kong
www.hkopticalfair.com

Redakce
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kontaktní 
ČoČky
pravidelná příloha
časopisu Česká oční optika

Na příloze spolupracují:

Obsah
 74 Alergie a kontaktní čočky.
 78  Vlastnosti povrchu kontaktních čoček a jejich vliv na úspěšné nošení.
 84  Kontaktní čočka Biofinity® toric – vhodná volba pro korekci astigmatizmu.
 86  Barvení rohovky a stanovení vhodné diagnózy.
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KONTAKTNÍ ČOČKY

Práce, kterou v roce 2011 
publikovali James Wolffsohn 

a Jean Emberlin,1 odhalila, že 
řadě lidí trpících očními (pylo-
vými) alergiemi nošení kontakt-
ních čoček skutečně zmírnilo 
alergické příznaky a projevy. Ji-
nými slovy: oči pylových alergi-
ků často vypadaly lépe a bylo 
pro ně lepší, když tito lidé nosili 
kontaktní čočky. Cílem tohoto 
článku je popsat důvody, proč 
některé kontaktní čočky zmír-
ňují příznaky pylové alergie lépe 
než jiné.

Sezonní alergie je 
rozšířený problém

Sezonní alergie postihuje velkou 
část populace ve Velké Británii. Podle 
britské organizace Allergy UK zasáhne 
alergie alespoň jednou za život každé-
ho třetího člověka.2 Mnoho odborníků 
na péči o zrak by asi toto číslo považo-
valo za nízké vzhledem k tomu, kolik 
jejich pacientů, kteří používají kontaktní 
čočky, má v anamnéze alergie (pylové), 
přecitlivělost na potraviny nebo parfémy 
a sennou rýmu. Podle Wolffsohna dosáh-

lo rozšíření alergií v USA 50 %, přičemž 
u většiny populace se vyskytla nějaká for-
ma očních příznaků. Vzhledem k tomu, 
že děti, mládež a mladí lidé v dospělém 
věku trpí očními alergiemi častěji,3 je 
důležité, aby odborníci na péči o zrak 
poskytovali správné rady a seznámili 
pacienty s tím, že na základě výzkumů 
jsou některé kontaktní čočky pro pylové 
alergiky vhodnější než jiné. Míra výskytu 
sezonní alergie v evropské populaci je 
na vzestupu a v příštích několika letech 
se vyrovná USA.

Co je vlastně alergie?

Alergie je přehnaná reakce imunit-
ního systému na látky, na které by nor-
málně nereagoval. Krátce řečeno: tato 
reakce vede k vyplavování zánětlivých 
markerů, jako je histamin, a ke spuštění 
kaskády fyziologických reakcí, které 
mohou mít mnoho forem a dosahují 
různých stupňů závažnosti. Například 
kožní reakce způsobuje svědění, za-
rudnutí, vyrážku a případně otoky. Při 
reakci dýchacího ústrojí může postižený 
kýchat, kašlat, sípat nebo trpět decho-
vou nedostatečností. Mezi oční projevy 
a příznaky patří pálení, slzení, překrvení 
spojivek, otok očních víček a spojivek, 
snížená stabilita slzného filmu, papilární 
změny palpebrální spojivky (tj. spojivky 

očního víčka), skvrny na rohovce a zhor-
šené vidění. 

Existuje velké množství látek, na kte-
ré mohou být lidé alergičtí, a reakce 
může být sezonní, jako je senná rýma, 
nebo celoroční, jako je tomu v případě 
zvířecích alergenů a domácích roztočů. 
Alergii na pyl se obecně říká senná rýma 
a je problémem letních měsíců. Senná 
rýma je však nesprávný název a před-
stava, že pylová alergie je letní problém, 
je mylná, protože lidé často nejsou aler-
gičtí na pyly travin, nýbrž na pyly stromů. 
Stromy uvolňují pyl v různých obdobích 
po celý rok (tab. 1), takže pokud máte tu 
smůlu, že reagujete na více různých stro-
mů, mohou vaše příznaky trvat měsíce. 
Důvodem, proč byly příznaky historicky 
v období senosečí horší, byla skutečnost, 
že kosení trávy a obracení sena vířilo 
ve vzduchu prach a pyl usazený na trávě.

Kontaktní čočky 
a pylová alergie

Zdánlivě to vypadá, že nasazení 
kontaktní čočky na oko zanícené aler-
gickou reakcí není zrovna to správné, 
co bychom měli udělat, zejména když 
jde o čočku na opakované použití, která 
bude znečištěna proteiny, lipidy a muci-
ny ze slz, což povede ke snížení pohodlí.4 
Hayes a kol. (2003) nicméně publikovali 

alergie 
a kontaktní ČoČky 



  75

důkaz o tom, že jednorázové kontaktní 
čočky příznaky pylové alergie omezují,5 
že jsou pro své uživatele mnohem 
komfortnější než jejich obvyklé čočky 
na opakované použití a že jsou účinnou 
strategií pro uživatele kontaktních čoček 
trpící pylovou alergií.

Studie příznaků 
alergické reakce

Wolffsohn a Emberlain sledovali 
u asymptomatických uživatelů kon-
taktních čoček, kteří reagovali pozitivně 
na kožní prick testy na travní pyly, jejich 
reakci vyvolanou vystavením stejným py-
lovým částicím roznášeným vzduchem. 
Jejich projevy a příznaky byly na počátku 
každé fáze studie klasifikovány a každý 
účastník byl v nahodilém pořadí vystaven 
pylu ve třech situacích: bez čoček, s jed-
norázovými čočkami na denní nošení 
z materiálu etafilcon A a s kontaktními 
čočkami DAILIES AquaComfort Plus.

Účastníci studie byli poté požádáni 
o zhodnocení závažnosti a délky trvání 
příznaků. Vyhodnocení projevů a přízna-
ků je podrobně shrnuto v tab. 2. 

Výsledky studie

Účastníci studie zjistili, že pro jejich 
oči je významně pohodlnější, když 
použijí čočky DAILIES AquaComfort 
Plus, než když nepoužijí vůbec žádné 
čočky. Došli rovněž k závěru, že ačkoliv 
etafilcon A omezuje projevy a příznaky, 
zlepšení je méně výrazné. Při použití 
čoček DAILIES AquaComfort Plus účast-
níci zjistili, že závažnost pálení a bodání 
byla významně snížena a že se celkově 
významně zkrátila délka trvání příznaků. 
Čočky DAILIES AquaComfort Plus také sni-
žovaly hyperemii v porovnání se stavem 
bez čoček nebo s čočkami z etafilconu A.

Pohodlí je 
nejdůležitější

Při nošení kontaktních čoček je 
klíčovou otázkou pohodlí. Zůstává stále 
nejčastějším důvodem, proč uživatelé 
od nošení kontaktních čoček upouštějí, 
a strach z nepohodlí je na prvním místě 
mezi faktory, které mnoho lidí odradí už 
jen od jejich vyzkoušení.

Zlepšení pohodlí při nošení kon-
taktních čoček zvětší podíl uživa-
telů, kteří u nich zůstanou, a zlepší 
také pověst kontaktních čoček jako 
pohodlné možnosti korekce zraku. 
Prevence ukončení používání čoček 

Typ pylu leden únor březen duben květen červen červenec srpen září

Líska (Corylus)

Tis (Taxus)

Olše (Alnus)

Jilm (Ulmus)

Vrba (Salix)

Topol (Populus)

Bříza (Betula)

Jasan (Fraxinus)

Platan (Platanus)

Dub (Quercus)

Řepka olejka (Brassica napus)

Borovice (Pinus)

Trávy (Poaceae)

Jitrocel (Plantago)

Lípa (Tilia)

Kopřiva (Urtica) 

Šťovík (Rumex)

Pelyněk (Artemisia)

Hlavní pylová sezona                                            vrcholné období 

tab. 1  Pylové sezony běžných alergenních rostlin8

Projev Příznak

Bulbární hyperemie Nepohodlí

Limbální hyperemie Pálení

Palpebrální hyperemie Suchost

Zbarvení spojivky Svědění

Bulbární zbarvení Bodání

Zhrubnutí víček

tab. 2  Vyhodnocené projevy a příznaky alergické reakce
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má také příznivý finanční obchodní 
dopad, protože uživatelé kontaktních 
čoček mají proporcionálně větší podíl 
na příjmech než nositelé brýlí, jsou 
loajálnější a častěji než nositelé brýlí 
dávají doporučení dalším lidem; zlep-
šování vašeho prodeje kontaktních 
čoček má tedy smysl. 

Zvlhčovadla  
aktivovaná mrkáním

Kontaktní čočky DAILIES Aqua-
Comfort Plus obsahují tři ingredience, 
které během dne poskytují komfortní 
efekt kapek. Hydroxymetylcelulóza 
(HMPC) čočku lubrikuje, polyetyleng-
lykol (PEG) zvlhčuje a polyvinylalkohol 
(PVA) osvěžuje až do konce dne. Je 
prokázáno, že čočky DAILIES Plus za-
jišťují lepší stabilitu slzného filmu díky 
uvolňování PVA při mrkání.6 Wolffsohn 
ve své práci uvádí: „Používání kontaktní 
čočky, jejíž známou charakteristikou 
je, že vyplavuje do slzného filmu jeho 
klinický doplněk, polyvinylalkohol, 
dále snižovalo limbální a palpebrální 
zarudnutí (v porovnání s čočkami 
z etafilconu A).“ 

Zlepšení života

Tato studie ukazuje, že nošení 
kontaktních čoček v obdobích, kdy 
uživatelé trpí sezonní alergickou reakcí, 
skutečně zlepšuje projevy a příznaky, 
pokud jde o závažnost i délku trvání. 
Důležité je však to, že jedinečné, 
mrkáním aktivované zvlhčovací pro-
středky čoček DAILIES Plus je zmírnily 
více než materiály kontaktních čoček, 
které tuto vlastnost nemají .  Jako 
odborníci na péči o zrak jsme svým 
klientům povinni zajistit, aby s noše-
ním kontaktních čoček získali jen ty 
nejlepší zkušenosti, co se týče zraku, 
pohodlí a dlouhodobého zdraví očí. 
Pohodlí zůstává hlavním důvodem, 
proč uživatelé od nošení kontaktních 
čoček upouštějí,7 takže optimalizace 
pohodlí udrží více stávajících uživatelů 
a ostatní povzbudí k tomu, aby objevili 
výhody ostrého vidění bez brýlí. Čočky  

DAILIES Plus se zvlhčovadly aktivo-
vanými mrkáním pomáhají zvyšovat 
stabilitu slzného filmu během dne 
a omezovat projevy a příznaky sezonní 
alergie.

Z anglického originálu „Allergy and CLs – 
what your wearers are itching to know“, 

publikovaného v časopise Optician 
06. 07. 2012, přeložila překladatelská 

agentura a korigovala 
Mgr. Jana Balíková. 

Autoři článku Jayne Schofield a Andrew Elder 

Smith pracují v oddělení profesionálních záležitostí 

ve společnosti Alcon UK.
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KONTAKTNÍ ČOČKY

Úvod

Řada lidí, kteří používají měkké 
kontaktní čočky, pociťuje během jejich 
nošení známky suchého oka.1, 2 Suché 
oko spojené s nošením kontaktních 
čoček (CLRDE) se vyskytuje přibližně 
v 50 % případů.1, 3, 4 Může ho provázet 
snížená ostrost zraku a pocit nepohodlí 
při nošení, stejně tak i zvýšené riziko 
změn povrchu oka a infekce.5 Právě pocit 
nepohodlí během nošení kontaktních 
čoček je hlavním důvodem, proč je lidé 
přestávají používat.6 Přibližně polovina 
pacientů ve Spojeném království a tři 
čtvrtiny pacientů v USA, kteří přestali 
nosit kontaktní čočky, nošení přerušili 
z důvodu nepohodlí.7, 8 Celkem 12 % 
nových pacientů přestalo kvůli těmto 
příznakům nosit čočky v období prvních 
pěti let nošení.5 Údaje z poslední doby 
ukazují, že téměř třetina (31 %) pacientů, 
kteří s nošením čoček přestanou, tak 
učiní během prvních tří měsíců (Euro-

pean Incidence Survey, květen 2011, 
n = 1 170). V evropském průzkumu 
zaměřeném na důvody, proč lidé nosí 
svou současnou značku kontaktních 
čoček, nositelé nejčastěji uváděli: jsou 
pro mé oči doporučeny jako nejvhod-
nější, je to známá a důvěryhodná značka, 
nosí se pohodlně a nejpohodlnější jsou 

na konci dne (průzkum U&A prováděný 
po internetu v roce 2011 v 9 evropských 
zemích, zúčastnilo se jej 3 525 osob 
používajících kontaktní čočky). Většina 
pacientů přestane nosit kontaktní čočky 
konkrétně kvůli pocitu nepohodlí při 
nošení a uvedené selhání je v typických 
případech důsledkem problémů s kon-

vlaStnoSti 
povrchu 
kontaktních čoček 
a jejich vliv na úspěšné nošení
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obr. 1  Hodnoty koeficientu tření (CoF) pro spektrum materiálů kontaktních čoček10
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krétním produktem nebo očním odbor-
níkem. Pro většinu těch, kteří s nošením 
přestali, je však možné správné čočky 
znovu úspěšně vybrat.8

Komfort při nošení kontaktních čo-
ček ovlivňuje řada přímých i nepřímých 
faktorů (shrnutých v tab. 1). Pro zajištění 
optimálního pohodlí, zdraví a násled-
ného úspěchu je nutné pečlivě vyvážit 
vlastnosti čočky. Cílem tohoto článku je 
poskytnout přehled o tom, jak vlastnosti 
povrchu, a to jak kontaktní čočky, tak 
i očního povrchu, ovlivňují pohodlí při 
nošení, aby bylo možné zvýšit spokoje-
nost pacienta a podpořit úspěšné nošení 
kontaktních čoček.

Povrchové vlastnosti 
materiálu čočky

Tření je odpor kladený materiálem 
pohybujícím se po jiném materiálu, 
jako je například pohyb očního víčka 
po povrchu kontaktní čočky při mrknutí.9 
Třecí vlastnosti kontaktní čočky je možné 
popsat pomocí koeficientu tření (CoF). 
Ten je ovlivněn řadou vlastností čočky, 
jako je lubricita, smáčivost a míra uklá-
dání depozit. Měření se provádějí in vitro 
přístroji přizpůsobenými k tomuto účelu 
a pomocí různých postupů, pro měření 
CoF však neexistuje platný průmyslový 
standard. Až v poslední době byl vyvinut 
biologicky relevantní protokol.10 Uve-
dený postup je navržen tak, aby věrně 
napodoboval prostředí in vivo, a to co 
se týče zvlhčující látky, síly působení 
očního víčka i vlastností protilehlého 
povrchu. Koeficient tření změřený tímto 
postupem pro řadu materiálů kontakt-
ních čoček je uveden na obr. 1.

Různé studie ukázaly, že kontakt-
ní čočky „zvyšující komfort“ vykazují 
ve srovnání se standardními alternativa-
mi nižší hodnoty CoF. Například vložení 
polyvinylpyrrolidonu (PVP) do materiálu 
etafilcon A (čočka 1‑DAY ACUVUE® 
MOIST®, výrobce Johnson & Johnson 
Vision Care) vede ve srovnání s pů-
vodními čočkami 1‑DAY ACUVUE® 
k 55% snížení CoF11 (obr. 1). Kontaktní 
čočky k opakovanému použití, jako jsou 
ACUVUE® OASYS® se zvlhčující složkou 
HYDRACLEAR®, které rovněž využívají 

PVP jako smáčedlo, mají velmi nízkou 
hodnotu CoF.10 Nelfilcon A (čočka DAI-
LIES® AquaComfort Plus, výrobce CIBA 
Vision) využívá přídavek polyvinylal-
koholu (PVA), polyetylenglykolu (PEG) 
a hydroxypropylmetylcelulózy (HPMC). 
Fakt, že jsou zjišťovány rozporuplné 
hodnoty,10 je pravděpodobně způsoben 
rozdíly v metodách, které byly ke stano-
vení CoF použity. Jednodenní kontaktní 

Přímé faktory Nepřímé faktory

Existující syndrom suchého oka
•	Snížený	objem	slz	(tloušťka	slzného	menisku)
•	Nízká	stabilita	slzného	filmu	(NIBUT)
•	Nekvalitní	lipidová	vrstva
  – Dysfunkce Meibomských žlázek (MGD)
  – Blefaritida
•		Fyziologie	povrchu	oka	 

(barvení rohovky a spojivky)
•		Spojivkové	epiteliální	řasy	souběžné	s	okrajem	

víčka (LIPCOF)
•	„Lid	wiper“	epitelopatie	(LWE)

Kontaktní čočky
•	Dehydratace
•	Vlastnosti	povrchu
  – Nízká smáčivost
  – Vysoký koeficient tření
•	Vysoký	modulus	(nízká	pružnost	čočky)
•	Špatně	padnoucí	kontaktní	čočka
•	Design	čočky	a	jejího	okraje
•	Materiál	a	zvlhčující	látka	obsažená	v	čočce
•	Frekvence	výměny

Faktory týkající se pacienta
•	Věk
•	Zdraví
•	Medikace
•	Pohlaví
•	Dieta
•		Součinnost	pacienta	(týkající	se	doby	

nošení, výměny čoček, atd.)

Faktory spojené s úkonem
•	Čtení
•	Práce	na	počítači
•	Jiné	úkony	na	blízkou	vzdálenost

Faktory prostředí
•	Nízká	vlhkost	vzduchu
•	Klimatizace,	ústřední	topení
•	Povětrnostní	podmínky

Další
•	Konzervační	látky	v	očních	kapkách	 
a/nebo v režimech péče o čočky
•	Režimy	péče	o	čočky	
•	Zvlhčující	kapky
•	Alergie	(GPC/CLAPC)

tab. 1  Přímé a nepřímé faktory ovlivňující pocit pohodlí pacienta

tab. 3  Klíčové faktory předpovídající úspěšnost nošení kontaktních čoček a tipy pro oční specialisty22, 42

tab. 2  Klasifikační stupnice pro spojivkové epiteliální řasy souběžné s okrajem víčka (LIPCOF)19

Hodnocení LIPCOF v oblasti bulbární spojivky
Stupeň 
LIPCOF

Bez spojivkových řas 0

Jedna jasná, souvislá spojivková řasa souběžná s okrajem víčka 1

Dvě jasné, souvislé spojivkové řasy souběžné s okrajem víčka (běžně tenčí než 0,2 mm) 2

Více než dvě jasné, souvislé spojivkové řasy souběžné s okrajem víčka (běžně silnější než 0,2 mm) 3

Začátečníci Zkušení uživatelé kontaktních čoček

Index onemocnění povrchu oka  
(Ocular Surface Disease Index, OSDI) ↑
+
NIBUT ↓
+
LIPCOF Sum ↑

Pocit nepohodlí na konci dne ↑
+
LIPCOF Sum ↑

obr. 2  Spojivkové epiteliální řasy souběžné 
s okrajem víčka (LIPCOF) 2. stupně
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čočky „zvyšující komfort“ pomáhají 
zachovat stabilitu slzného filmu před 
čočkou13 a díky smáčivé látce, jako je PVP 
a PVA, bylo popsáno zvýšení subjektiv-
ního pocitu pohodlí14 a optické kvality.15 
Proto je pravděpodobné, že povědomí 
praktického lékaře o koeficientu tření 
čočky a následné předepisování kontakt-
ních čoček s nižším koeficientem tření 
(předpokládá se porozumění metodě 
použité ke stanovení CoF) zvýší pocit 
pohodlí pacientů a úspěšnost nošení 
kontaktních čoček.16

Známky tření  
na očním povrchu

Zatímco testování CoF probíhá in 
vitro, tření in vivo při přirozeném mrkání 
bude mít pravděpodobně jiné výsledky, 
a to z důvodu individuálních vlastností 
slzného filmu u osob nosících kontaktní 
čočky.17 Spojivkové epiteliální řasy sou-
běžné s okrajem víčka (LIPCOF) a „lid 
wiper“ epitelopatie (LWE) se považují 
za klinické indikátory tření. I když se jed-
ná v klinické praxi o poměrně neobvyklé 
diagnostické testy, jsou vynikajícími 
předpoklady úspěšného nošení kontakt-
ních čoček jak u začátečníků, tak u stá-
lých uživatelů.18,19 LIPCOF jsou subklinic-
ké řasy v laterálním dolním kvadrantu 
bulbární spojivky, které jsou souběžné 
s dolním okrajem víčka20 (obr. 2). LIPCOF 
se hodnotí v oblasti bulbární spojivky 
nad dolním víčkem kolmo na temporální 
a nazální limbus pomocí biomikroskopu 
se štěrbinovou lampou (bez čočky, bílé 
světlo, bez fluoresceinu) se zvětšením 
18 až 27x (podle potřeby) a klasifikují se 
podle optimalizované stupnice (tab. 2).18 
Je nutné pečlivě rozlišovat mezi LIPCOF 
a mikroskopickými řasami. Běžná tloušť-
ka LIPCOF je 0,08 mm (přibližně polovina 
normální výšky slzného menisku), za-
tímco mikroskopická řasa je mnohem 
menší (přibližně 0,02 mm).21 Nedávné 
šetření ukázalo, že série testů zahrnující 
tzv. LIPCOF Sum (kombinované nazální 
a temporální skóre), neinvazivní mě-
ření doby do přerušení slzného filmu  
(non-invasive tear break-up time, NIBUT) 
a příznaky (zaznamenané pomocí inde-
xu OSDI – Ocular Surface Disease Index) 

vykazuje vynikající citlivost a specifičnost 
předpovědi příznaků suchého oka u za-
čínajících uživatelů čoček (obr. 3).19 Mi-
moto je LIPCOF Sum údajně v kombinaci 
s hodnocením komfortu na konci dne 
účinný v předpovědi CLRDE u zkušených 
uživatelů čoček.22 Pro oční specialisty je 
to zdůraznění významu série testů, která 
zahrnuje objektivní i subjektivní známky 
a příznaky předpovídá lépe než pouze 
samotný test slzného filmu (tab. 3).

LWE je klinicky patrná změna epitelu 
pohyblivého okraje víčka, tzv. „lid wiper“. 
U pacientů s příznaky suchého oka ne-
stačí slzný film k oddělení povrchu oka 
a epitelu pohyblivého okraje víčka,23 
a tak dochází v průběhu pohybu víčka 
k traumatizaci epitelu.23,24 Jelikož existuje 
silný vztah mezi přítomností LWE a LIP-

Stupnice délky zbarvení 
v horizontálním směru

Stupeň

2 mm 0

2–4 mm 1

5–9 mm 2

>10 mm 3

Stupnice šířky zbarvení 
v sagitálním směru

Stupeň

25 % šířky pohyblivého  
okraje víčka 0

25–50 % šířky pohyblivého 
okraje víčka 1

50–75 % šířky pohyblivého 
okraje víčka 2

>75 % šířky pohyblivého 
okraje víčka 3

tab. 4  Stupnice pro kvantifikaci epitelopatie 
pohyblivého okraje víčka („lid wiper“ 
epitelopatie, LWE), součet délky a šířky23

Prediktivní test pro nošení kontaktních čoček 
Vstupní prohlídka

Objektivní vyšetření:

NIBUT (s)
Temporální LIPCOF
Nazální LIPCOF

1. 2. 3.  Medián

Subjektivní zhodnocení:
Stupnice:
Neustále 
= 4

Většinu 
času 
= 3

Polovinu 
času = 2 Někdy = 1 Vůbec 

ne = 0

Zažil/a jste během minulého 
týdne některý z následujících 
příznaků?

Prosím, uveďte stupeň (0–4)

Oči citlivé na světlo?
Pocit drhnutí v očích?
Bolest nebo pocit rozbolavělých očí?
Rozmazané vidění?
Špatný zrak?

Omezovaly Vás oční problémy 
během minulého týdne v prová-
dění některých z níže uvedených 
činností?

Prosím, uveďte stupeň (0–4) Prosím, vyplňte „x“,  
pokud není relevantní

Čtení?
Noční řízení?
Práce s počítačem nebo 
při použití bankomatu?
Sledování televize?

Pociťoval/a jste během minulého 
týdne v očích pocit nepohodlí 
v některé z následujících situací?

Prosím, uveďte stupeň (0–4) Prosím, vyplňte „x“, pokud 
není relevantní

Za větrného počasí?
V prostředí s nízkou vlhkostí 
vzduchu?
V klimatizovaném prostředí?

Skóre OSDI

P-Test
Riziko pozdějšího vývoje CLIDE:
Screening:

obr. 3  Formulář hodnocení programem PULT-test19,43  (hodnocení osob, které začínají nosit kontaktní 
čočky) zahrnující dotazník OSDI (Ocular Surface Disease Index).44
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COF, předpokládá se, že mají společný 
původ ve tření.18,25 Proto jsou LIPCOF 
a LWE považovány za nepřímé in vivo 
projevy tření povrchu oka při mrkání.26 
LWE lze zviditelnit vkápnutím 1% roz-
toku lisaminové zeleně a 2% roztoku 
fluoresceinu; hodnotí se pouze pro 
horní víčko. Po 5 minutách by měly 
být opět vkápnuty obě barvy.27 LWE se 
klasifikuje podle šířky a délky zbarve-
ní18, 23-25  (tab. 4) a je nutné pečlivě odlišit 
fyziologické barvení spojené s Marxovou 
linií28,29 a barvení epitelu pohyblivého 
okraje víčka23,24 (obr. 4a, b). U symptoma-
tických uživatelů kontaktních čoček byly 
pozorovány významně vyšší hodnoty 
LWE.24 Dále bylo prokázáno, že testy 
LIPCOF Sum a LWE mají dobrou pozi-
tivní předvídající hodnotu či testovací 
přesnost při detekci příznaků u osob 
navyklých na nošení čoček.18 Tyto testy 
jsou pro detekci známek a příznaků tření 
na očním povrchu vhodnější než tradiční 
testy slzného filmu. Proto je vyšetření 
vhodné i u začínajících uživatelů ještě 
před aplikací čoček. Jelikož změny lze 
pozorovat přímo po vyjmutí čočky, toto 
vyšetření by mělo být zahrnuto do ob-
vyklé prohlídky předního segmentu oka 
i u stálých uživatelů čoček.

Pacientům, u nichž jsou takovéto 
abnormality povrchu oka patrné, by 
měly být vybrány jiné čočky s nízkým 
CoF. Je však třeba mít na paměti, že 
ke stanovení referenčních hodnot tření 
je využívána řada různých metod. Proto 
jsou nejvýše ceněny postupy, kde jsou 
hodnoty přebírány ze studie napodo-
bující podmínky in vivo, jako je např. 
studie autorů Roba a kol.10 Zvýšené 
tření při mrkání vede ke vzniku LIPCOF, 
LWE a následně k pocitu nepohodlí při 
nošení čoček.18,25,26 Ve studii malého 
rozsahu u osob používajících kontaktní 
čočky bylo po použití lubrikačních kapek 
pozorováno zlepšení v rozsahu barvení 
na LWE.30 Zatímco zvlhčující kapky mo-
hou být řešením u příležitostně sympto-
matických uživatelů čoček nebo u těch 
symptomatických uživatelů, kteří nosí 
čočky jen po určitou část dne a příleži-
tostně, zvlhčující látky15 zakomponované 
přímo do materiálu čočky se jeví jako 
ještě příznivější. Tření povrchu oka je 
možné snížit předepsáním kontaktních 

čoček s lepší smáčivostí a nízkým CoF, 
oční odborník však musí mít na paměti, 
že rozdílné metody měření těchto kritérií 
ztěžují řádné porovnání jednotlivých 
produktů. 

Slzný film

V hlášení z konference Dry Eye 
Workshop (DEWS) z roku 2007 bylo 
nošení kontaktních čoček označeno 
za významnou etiologickou příčinu 
suchého oka.31 Nošení kontaktních 
čoček negativně působí na stabilitu slz-
ného filmu, zejména na lipidovou vrstvu, 
a vede ke zvýšené evaporaci slzného 
filmu a snížené smáčivosti čočky.2 To je 
pravděpodobnou příčinou zvýšeného 
tření při mrknutí, které vede k projevům 
traumatizace povrchu oka včetně LWE 
a LIPCOF. Proto je optimální lipidová 
vrstva zásadně důležitá pro stabilní slzný 
film před čočkou, který vede k lepší smá-
čivosti kontaktní čočky a menšímu tření 
při mrkání.2,32 Jednou z nejběžnějších 
příčin nedostatečnosti lipidové vrstvy je 
dysfunkce Meibomských žlázek – MGD 
(obr. 5).33 Z hlášení o Meibomských žláz-
kách z konference Tear Film and Ocular 
Surface Workshop vyplývá, že je to prav-
děpodobně nejběžnější příčina suchého 
oka v důsledku evaporace.33 Proto se 
nesmí podcenit důležitost řešení jaké-
hokoli onemocnění okraje víčka včetně 
blefaritidy a MGD za účelem snížení tření 
a většího pohodlí při nošení čočky. Lepší 
hygiena víčka a důsledné přikládání 
teplých vlhkých obkladů s následnou 
masáží víčka může přinést výraznou úle-
vu od příznaků CLRDE (tab. 5).2,34 Veškerá 
zlepšení kvality a kvantity slzného filmu 

navíc pravděpodobně povedou ke sní-
žení tření a mají pozitivní dopad na pocit 
pohodlí při nošení kontaktních čoček.

Roztoky

Řada roztoků určených pro péči 
o kontaktní čočky nyní obsahuje zvlh-
čující látky a surfaktanty podporující 
smáčivost čočky a komfort použití jak 
při nasazování, tak i během nošení 
čočky. Například roztok Biotrue (výrobce 
Bausch+Lomb) obsahuje hyaluronan, 
zvlhčující prostředek, který údajně vy-
tváří hydratační síť na povrchu čočky. 
Zvlhčující hmota HydraGlyde Moisture 

Kvalita Kvantita

•	Lipozomální	oční	spreje

•	Kyselina	hyaluronová

•	Léčba	onemocnění	Meibomských	žlázek
   –  Teplé a vlhké obklady, po nichž následuje 

masáž a hygiena víčka

•	Dieta	(doplňky	s	Omega	3	mastnými	 
  kyselinami)

•	Časté	zvlhčování
•	Redukce	vypařování
  – Lipozomální oční spreje
  – Zlepšení sekrece Meibomských žlázek
  – Ochrana před větrem
  – Zvýšení vlhkosti v okolním prostředí
  –  Hydratace – pijte velké množství vody, 

méně kofeinu a alkoholu
•		Uzávěr	punctum	lacrimale	(ujistěte	se,	že	

není přítomno onemocnění okraje víčka)

tab. 5  Možnosti zlepšení kvality a kvantity slzného filmu2, 32

obr. 4  Marxova linie (A) ve srovnání s „lid-wiper“ 
epitelopatií (B)

obr. 5  Typický vzhled středně závažné obstrukč-
ní nejizvící dysfunkce Meibomských 
žlázek (MGD) u 24letého muže. Všimněte 
si šedavě bílých ucpávek v ústí Meibom-
ských žlázek v okraji horního víčka. 
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Matrix v čočkách OPTI-FREE EverMoist 
(výrobce Alcon) by měla zvyšovat 
hydrofilnost povrchu a zajišťovat stálý 
vlhký ochranný plášť na povrchu čočky. 
Uvedené prostředky zvyšují smáčivost 
čoček, tím se zvyšuje pohodlí při jejich 
nošení. Zdůrazňují tak, jak je důležité 
doporučit moderní víceúčelový dezin-
fekční roztok pro bezproblémové nošení 
kontaktních čoček. U jednodenních čo-
ček může být přínosné navlhčit je před 
nasazením zvlhčujícími kapkami, čímž 
se může napomoci zvýšení smáčivosti 
čočky a pohodlí při nošení.35

V řadě studií bylo popsáno zvýšení 
rohovkového barvení (SICS) vyvolané 
roztokem. Dochází k němu v případě 
některých kombinací roztoků pro péči 
o čočky, obsahujících konzervační či-
nidlo polyhexametyl biguanid (PHMB), 
a silikon-hydrogelových kontaktních 
čoček. Někteří výzkumní pracovníci 
naznačuj í ,  že SICS36-38 může vést 
ke sníženému pohodlí a potenciálně 
zvyšuje riziko zánětlivých komplikací 
na rohovce.33 Jiní zastávají názor, že 
rohovkové epiteliální barvení nižšího 
stupně nesvědčí o toxicitě rozto-
ku.39 Barvení SICS zůstává sporným 
tématem a kombinace měkké čoč-
ky a roztoku by měla být zvolena 
u každého pacienta individuálně. 
Užitečnými alternativami jsou často 
roztoky bez konzervačních látek, jako 
jsou systémy na bázi oxychloridu nebo 
jednostupňový peroxidový systém. 
Systémy na peroxidovém základu jsou 
předepisovány méně často,40 ačkoliv 
způsobují méně příznaků suchého 
oka přičítaných použitému roztoku, 
po neutralizaci nejsou toxické a jsou 
kompatibilní se všemi materiály měk-
kých kontaktních čoček.41 Zdrženlivost 
očních lékařů je v typických případech 
důsledkem toxických účinků na rohov-
ku, ke kterým dochází poté, co pacienti 
své čočky neúmyslně opláchnou v pe-
roxidu nebo neumožní dostatečnou 
neutralizaci roztoku. Tomu však lze za-
bránit dobrým proškolením pacienta. 
Vzhledem k tomu, že po neutralizaci 
již nepůsobí další dezinfekce, je jed-
nostupňový peroxidový systém méně 
vhodný pro pacienty nosící čočky 
pouze příležitostně.

Závěry

Pro maximalizaci pohodlí a úspěš-
nost nošení kontaktních čoček je zá-
sadní, aby byly při výběru čoček a při 
následných prohlídkách u odborníka 
použity jak subjektivní testy komfortu 
pro pacienta, tak i objektivní testy 
povrchu oka s použitím klinických 
ukazatelů, jako jsou LIPCOF a LWE. 
Příznaky a pocit nepohodlí a/nebo 
známky tření o povrch oka je možné 
potenciálně zmírnit výběrem čoček 
s nízkým povrchovým třením, při-
čemž je nutné vzít v úvahu význam 
optimálního složení slzného filmu 
a lipidové vrstvy a zvládnout jakékoli 
onemocnění okraje očního víčka. Při 
výběru kontaktní čočky mějte rovněž 
na paměti, že k optimalizaci pohodlí 
a k celkovému úspěchu je nutné 
pečlivé vyvážení vlastností čočky. 
Přínosem může být rovněž dopo-
ručení moderního roztoku pro péči 
o čočky se zvlhčovadly nebo použití 
zvlhčujících kapek. Dále je nezbytné 
vhodně nastavit očekávání pacienta 
na základě jeho příznaků, aby se za-
bránilo zbytečnému ukončení nošení 
kontaktních čoček. 

Oční odborník by měl pamatovat 
na to, že přes významný pokrok v ob-
lasti materiálů a ve výrobě kontaktních 
čoček jsou stále možná další zlepšení 
vedoucí ke snížení počtu pacientů, 
kteří nošení čoček ukončují. Anamné-
za předchozího nošení kontaktních 
čoček by měla být zmíněna během 
schůzky vyhrazené výběru čoček, aby 
se zjistily důvody předchozího přeru-
šení nošení a zabránilo se opakování 
situace. Během všech vyšetření v rám-
ci následné péče je nezbytná podrob-
ná anamnéza týkající se spokojenosti 
s čočkami a pohodlí při jejich nošení, 
zejména pocitu nepohodlí na konci 
dne. Individuální reakce pacientů 
na jednotlivé čočky a roztoky se bu-
dou lišit, takže je nutné vybrat čočku 
i režim péče o ni na individuální bázi. 
Kontaktologové mají dnes k dispozici 
širokou nabídku dostupných výrobků, 
měli by se tedy snažit přizpůsobit čoč-
ku pacientovi a ne pacienta čočce. Pak 
bude možné předpokládat bezpro-

blémové nošení čoček a maximální 
spokojenost pacienta.
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Hladký povrch pro pohodlnější „jízdu“

ACUVUE® OASYS® - ultra hladké kontaktní čočky.

Pomáhají předcházet pocitu unavených očí.

Oční víčka vašich pacientů „ujedou“ po povrchu kontaktní 
čočky v důsledku mrkání ročně téměř 42 km - tedy 
vzdálenost srovnatelnou s maratonem.1

ACUVUE® OASYS® mají ultra hladký povrch s nízkým 
koefi cientem tření a díky tomu po nich mohou oční víčka 
snadno a lehce klouzat. 

Tím pomáhají udržovat oči vašich pacientů v pohodlí 
a bez pocitu únavy po celý den.2 ACUVUE®. SEE WHAT COULD BE®.

I pro korekci astigmatismu.
1. Sulley A. Optician 2011, 241;6292:30-34. 2. JJVC data on fi le 2010. Maskovaná, bilaterální, randomizovaná studie s paralelními skupinami pravidelných 
nositelů kontaktních čoček. Výsledky po 1 týdnu denního nošení. 71 % pacientů souhlasilo s tím, že ACUVUE® OASYS® jsou vynikající/velmi dobré v ochraně 
očí proti únavě v průběhu celého dne. N=171. ACUVUE®, SEE WHAT COULD BE®, ACUVUE® OASYS® a HYDRACLEAR® jsou registrované ochranné známky 
společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. © Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2012. www.acuvue.cz
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Zvyšující se nároky na vidění 
vzešlé z řad našich klientů 

posouvají aplikaci kontakt-
ních čoček stále více k přesné 
a plné korekci zraku – přede-
vším k plné korekci cylindrické 
složky refrakční vady. Je dobré si 
uvědomit, že plná astigmatická 
korekce se v nižších až středních 
hodnotách cylindru mnohdy 
toleruje lépe s kontaktními 
čočkami než s brýlemi. Navíc 
výrazně zlepšuje kvalitu vý-
sledného vidění klienta a vede 
tak k jeho větší spokojenosti 
i loajalitě. A větší loajalita klientů 
k aplikačním střediskům spoje-
ná s aplikací sofistikovanějších 
čoček znamená mimo jiné 
i vyšší finanční obrat.

Úvod

Všechny měkké torické čočky mají 
tendenci rotovat nazálním směrem, jako 
se tomu děje u všech sférických čoček. 
Proto je nutné je stabilizovat. Použití 
stabilizačních prvků v designu kontakt-
ních čoček přirozeně znamená, že čočka 
bude v určitých místech silnější. Praktický 
dopad je takový, že v místě, kde dochází 
k navýšení tloušťky čočky, se sníží pro-
stupnost pro kyslík (Dk/t), což může v ko-
nečném důsledku působit až případné 
změny na rohovce. Pokud uvážíme tento 
fakt, pak logicky dojdeme k závěru, že 
použití silikon-hydrogelových materiálů 
je u torických čoček lepším a jistějším ře-
šením. A to především při každodenním 
dlouhodobém používání.

Vlastnosti materiálu
Materiál comfilcon A, z něhož jsou 

vyrobeny čočky Biofinity®, má hodnotu 

Dk 128x10-11, takže i v místě prizmatické-
ho balastu, tedy nejtlustším místě, které 
lze na čočce nalézt, klesá Dk/t pouze 
na 44x10-9. Tato hodnota je dostatečně 
vysoká pro bezpečné dlouhodobé denní 
používání torických kontaktních čoček. 
Kombinace vysoké propustnosti mate-
riálu a relativně tenkého designu torické 
čočky dělá z čočky Biofinity® toric ideální 
řešení pro korekci astigmatizmu měkkou 
kontaktní čočkou.

Modul pružnosti
Další důležitá vlastnost, která zaru-

čuje dosažení maximálního pohodlí, je 
nízký modul pružnosti. Dnes již nikdo 
nepochybuje o vlivu modulu pružnosti 
na pohodlí nošení kontaktních čoček. 
Vysoký modul pružnosti je vždy spojen 
se sníženým pohodlím. Ti z nás, kteří měli 
možnost si vyzkoušet počáteční nepo-
hodlí s RGP čočkami, určitě potvrdí, že 
tužší materiál zvyšuje nepohodlí. 

kontaktní čočka 
Biofinity® toric 
je vhodná volba pro korekci 
astigmatizmu
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Nesmíme také zapomenout, že 
kontaktní čočka a horní víčko tvoří 
společnou dynamickou soustavu, 
kdy se horní víčko neustále posouvá 
po povrchu čočky. Jakýkoliv odpor proti 
tomuto pohybu se projevuje změnou 
celkového pohodlí. Tento odpor vůči 
pohybu lze vyjádřit koeficientem tření.

Kontaktní čočky Biofinity® mají 
modul pružnosti 0,75 MPa, což patří 
v kategorii silikon-hydrogelových ma-
teriálů k lepší části spektra. Také nízký 
koeficient tření s hodnotou 0,015 je více 
než dostatečný pro skutečně plnohod-
notný komfort nošení. 

Okraj čoček
Velmi často přehlížený a přitom 

důležitý bod z hlediska pohodlí je 
okraj čoček. Kontaktní čočka Biofinity® 
toric se může pochlubit konzistent-
ním okrajem, který je nejen dobře 
zaoblený, ale je také mírně posunutý 
vzad do centra čočky. Takové řešení 
zmírňuje kontakt čočky s perilimbální 
oblastí a zlepšuje nejen pohodlí, ale 
také výměnu slzného filmu pod kon-
taktní čočkou.

Smáčivost čočky
Přímý vliv na chování čočky na oku 

má její smáčivost. Primárně po mate-
riálu čoček požadujeme, aby udržel 
souvislý slzný film co nejdéle mezi 
jednotlivými mrknutími. Subjektivně 
můžeme posoudit tuto vlastnost 
čočky sledováním chování slzného 
filmu na povrchu čočky na štěrbinové 
lampě. Smáčivost povrchu u kontakt-
ních čoček Biofinity® se kvalitativně 
blíží hydrogelovým materiálům, proto 
i zde je vliv na pohodlí při používání 
kontaktních čoček pozitivní.

Patentová literatura je plná nejrůz-
nějších řešení pro torické kontaktní 
čočky. Řada designů zaznamenala vel-
ké úspěchy a u předchozích generací 
hydrogelových čoček poskytla dobré 
výsledky. Vlastnosti silikon-hydrogelo-
vých materiálů, jako je tomu v případě 
čoček Biofinity®, jsou však odlišné. 
Proto bylo nutné provést odpovídající 
úpravy pro zachování správné funkč-
nosti čoček.

Design kontaktních čoček 
Biofinity® toric

Jak již bylo řečeno, všechny měkké 
torické čočky vyžadují stabilizační prvky. 
Čočka Biofinity® toric není výjimkou. 
Její design navíc obsahuje souměrné 
horizontální ztenčení profilu ve stabili-
zační zóně. Tím je zajištěna stejnoměrná 
tloušťka čočky v širokém rozsahu diopt-
rických hodnot. 

S každým mrknutím horní víčko 
přechází dolů přes povrch čočky. Pokud 
by na čočce byly rozdíly v tloušťce, pak 
horní víčko nebude působit stejnoměr-
ným tlakem při přechodu přes čočku, 
bude ji roztáčet a posouvat mimo ide-
ální polohu. Tento rotační efekt a posun 
mimo ideální osu čočky se projeví oče-
kávanou ztrátou vidění. Optimalizovaná 
interakce čočka-víčko je klíčovým rysem 
designu čoček Biofinity® toric. Kromě 
toho byla o něco zvětšena optická zóna, 
což by mělo vést ke zlepšení optických 
vlastností čočky.

Závěr

Kontaktní čočky Biofinity® toric 
s nejvyšší hodnotou Dk ze všech sili-
kon-hydrogelových torických čoček, 
které jsou v současné době na trhu, 
spolu s širokým rozsahem dioptrických 
parametrů od –10,00 do +8,00 D sféry, 
ve 4 cylindrických hodnotách a všech 
osách v krocích po 10°, jsou opravdu 
velmi užitečnou volbou pro korekci 
zraku při astigmatizmu.

Bc. Tomáš Dobřenský
Professional Services Manager for CEE, 

CooperVision Limited
TDobrensky@coopervision.com
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Jednou z hojně využívaných 
pomůcek při diferenciální 

diagnostice předního seg-
mentu oka je barvení rohovky 
a jejího blízkého okolí. Pou-
žívání fluoresceinu je dnes 
už téměř rutinní záležitost 
a slouží ke zjištění možných 
defektů v epitelu rohovky. Je 
to metoda, která pomáhá lépe 
stanovit případné počínající 
patologické procesy na rohov-
kové tkáni. Při samotném po-
souzení intaktní rohovky musí 
mít kontaktolog na paměti 
rozdíly mezi barvícími se místy, 
které však nemusejí vykazovat 
výrazné abnormality. 

Barvení povrchu živé tkáně je nepo-
stradatelné pro:
•	 zhodnocení stavu rohovky před 

aplikací kontaktních čoček,
•	 zobrazení struktury slzného filmu 

a jeho případný rozpad,
•	 lokalizaci možných cizích tělísek 

v rohovce,
•	 detekci případných patologických 

projevů na víčkách a na spojivce,
•	 identifikaci dalších abnormalit 

rohovky a předního segmentu oka.

Mezi abnormality se řadí rohovkové 
dystrofie, degenerativní procesy, poško-
zení způsobené suchým okem nebo 
jiným onemocněním a záněty. 

K rozpoznání abnormalit slouží 
barvení předního segmentu, které nám 
poskytne informace o prostředí a sle-
dované rohovkové tkáni na konkrétním 
místě v danou dobu. Pro stanovení 
diagnózy však není barvení jedinou 
pomůckou.

Rohovka je velmi složitá a tenká tkáň. 
Vyhodnocení barvení svrchní epiteliální 
vrstvy může poskytnout také informace 
o stavu dalších očních struktur, jako jsou 
okraje víček a spojivka, se kterými rohov-
ka sousedí. Vše závisí na volbě vhodného 
barvicího činidla, způsobu jeho nane-
sení, množství a délce působení. Mezi 
nejpoužívanější činidla patří fluorescein, 
lisaminová zeleň a bengálská červeň.

Možnosti barvení

Bengálská červeň je derivát fluo-
resceinu a používá se k obarvení mrt-
vých nebo poškozených buněk a hle-
novitých shluků. Je vhodná k pozorování 
spojivky a při podezření na herpetické 
léze. Její hlavní nevýhodou je, že paci-
enty v oku štípe.

Lisaminová zeleň může být pou-
žita ve více případech. Lisamin rovněž 
barví mrtvé a poškozené rohovkové 

a spojivkové buňky, stejně jako hlenová 
vlákénka. Dlouhou dobu se lisaminová 
zeleň používala při studiích týkajících 
se syndromu suchého oka, protože 
je dobrým indikátorem pohárkových 
buněk. V případě lisaminové zeleně je 
třeba použít větší množství látky, k sa-
motnému vyšetření patří pozorování 
bílým světlem.

V těch případech, kdy se používá 
fluorescein, probíhá pozorování s nasta-
veným kobaltovým filtrem na štěrbinové 
lampě, přičemž průběh vyšetření musí 
být rychlý, aby se látka z oka nevyplavi-
la. Dříve se fluorescein používal pouze 
ke zhodnocení mrtvých a poškozených 
buněk. Existují však důkazy o tom, že 
látka prostupuje do zdravých buněk 
rohovky, což lze označit jako hyperflu-
orescenci, a odlišuje je tak od poško-
zených epiteliálních buněk. Úspěch při 
rozpoznání poškozené tkáně od zdravé 
lze vysvětlit stálostí fluoresceinu. Výraz-
ných změn si lze všimnout u projevů 
spojených se suchým okem nebo 
v případě komplikací, které se vyskytují 
u nositelů kontaktních čoček. U klientů 
používajících víceúčelové roztoky lze 
objevit nízký stupeň keratopatie a přetr-
vávající hyperfluorescenci, jejich výskyt 
je však asymptomatický a bez zjevných 
projevů možného onemocnění. 

V některých dalších případech se 
objevují typické nálezy již v počátcích 

Barvení rohovky 
a stanovení vhodné diagnózy
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onemocnění. Například barvení u pacienta se suchým okem 
bude patrnější ve spodní části rohovky než po celém povrchu. 
Ačkoliv jsou k dispozici různé tabulky s procentuálním zobra-
zením typického nálezu při barvení, vždy záleží na kombinaci 
vlastností materiálů kontaktních čoček a používaných čisti-
cích roztoků s ochrannými látkami, které se z čoček uvolňují 
po určitou dobu, a jejich schopnosti obarvit se fluoresceinem. 
Tyto tabulky však neposkytují informace o úrovni poškozené 

tkáně, protože fluorescein je vázaný na konzervační činidlo, 
které se nachází na povrchu oka. Studie prokázaly, že hyper-
fluorescence rohovky nemá žádný vztah k možnému výskytu 
infekce, sníženému příjemnému pocitu a infiltrátům u nositelů 
kontaktních čoček. Ochranné látky se dostanou do měkké 
kontaktní čočky při jejím máčení v roztoku, míra absorpce je 
závislá na materiálu kontaktní čočky a typu ochranné látky. 
Po nasazení kontaktní čočky se tyto látky uvolní do slzného 
filmu, mohou se vázat na mucin a další složky na povrchu oka. 
Jejich koncentrace se pozvolna snižuje a je odplavena slzami.

Fluorescein společně s ochrannými látkami způsobuje hy-
perfluorescenci, tu však nelze považovat za opravdové barvení.

Mgr. Pavel Beneš
Klinika nemocí očních a optometrie 

a Katedra optometrie a ortoptiky LF MU v Brně

Literatura: 

Bloomenstein, M. R.: Diagnostic value of corneal staining depends on recognition. 

Optometry Times. 2011 (11/12), p. 26–27

 

Barvení pomocí fluoresceinu (NaFl) 

Barvení spojivky lisaminovou zelení

Větvičkovitý vřed obarvený bengálskou červení

Typický nález u suchého oka pomocí barvení fluoresceinu (NaFl)

fluorescein se dříve používal 
pouze k určení mrtvých 
a poškozených buněk. 

existují však důkazy o tom, 
že vstupuje i do zdravých buněk 

a odlišuje je od poškozených 
epiteliálních buněk.
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3 EXKLUZIVNÍ REVOLUÈNÍ TECHNOLOGIE VE VAŠICH PROGESIVNÍCH BRÝLOVÝCH ÈOÈKÁCH

NEZÁLEŽÍ NA VZDÁLENOSTI, NEZÁLEŽÍ 
NA SITUACI, NOVÝ VARILUX S SERIES 
VÁM POSKYTNE NEOMEZENÉ VIDÌNÍ 
JAKO NIKDY PØEDTÍM.

REVOLUCE V TECHNOLOGII 
BRÝLOVÝCH ÈOÈEK
Bìhem výpoètu se zmìní základní struktu-
ra brýlové èoèky a zajistí se tak rovnováha 
pøi pohybu.

REVOLUCE VE FYZIOLOGII
Pøi výpoètu brýlové èoèky se berou do 
úvahy fyziologické rozdíly mezi obìma 
oèima s cílem zabezpeèit širokoúhlé 
vidìní.

REVOLUCE V INDIVIDUALIZACI
Pøizpùsobení brýlových èoèek urèením 
dominantního oka umožní zkrácení 
reakèní doby na zmìnìné podmínky.   


