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Keratokonus je onemocnění oční rohovky, které může postupně způsobit výrazné 
zhoršení zraku až ztrátu vidění. Příčina vzniku keratokonu není známa a v současné době 
nezná medicína postup, jímž by keratokonus zcela vyléčila, umí jej alespoň úspěšně 
pozastavit a stabilizovat. 
 
Vedle invazivních metod, kterými jsou světlem iniciované sesíťování rohovky, 
intrastromální prstenec a v krajním případě transplantace rohovky, je stále k dispozici 
konzervativní přístup využívající kontaktní čočky. Kromě toho je i po invazivním zásahu 
někdy potřebná následná korekce. Následující článek poskytuje přehled použití 
kontaktních čoček u v případě keratokonu. 
 
 
Základní principy při aplikaci kontaktních čoček 
 
Záměrem korekce keratokonu je vytvořit homogenní optiku v celé optické zóně oka bez 
aberací nižších i vyšších řádů. Při volbě čočky je třeba vzít v úvahu rozsah rohovkové 
ektázie, stupeň rozvoje keratokonu a zvýšené požadavky fyziologie oka, aby pacienti 
mohli nosit kontaktní čočku dlouhodobě. 
 
Keratokonická rohovka v prvním stadiu obsahuje zvýšené množství buněčných vrstev s 
fragmentovanou strukturou. Je obecně přijímaným faktem, že častým mechanickým 
drážděním, mnutím, se může stav keratokonu zhoršit právě kvůli křehčí struktuře 
rohovky. Čočky pro keratokonus by proto měly být v minimálním kontaktu s rohovkou, 
bez vyvolávání tlaku, protože tlak na oko spolu s mnutím může dále zhoršit ektázii nebo 
vyvolat lokální zkalení. 
 
U pokročilého stadia se počet buněk snižuje, a tím se dále zvyšuje křehkost rohovky. 
Proto jsou kladeny zvýšené nároky na zachování normální fyziologie rohovky.   
Při aplikaci kontaktních čoček je třeba vzít v úvahu významnou roli limbální oblasti, 
protože v ní se vytvářejí nové kmenové buňky, které se podílejí na regeneračním 
mechanismu rohovky i celé její fyziologii. Kontakt čočky s limbální oblastí by měl být 
minimální či vůbec žádný, zejména v případě tvrdých čoček nebo měkkých čoček s 
vysokým modulem.  
 
Palpebrální spojivková tkáň je v neustálém dynamickém kontaktu s čočkou kvůli 
ohromnému množství mikropohybů při mrkání. Proto je nutné, aby povrch čočky byl 
velmi dobře vyleštěn a aby byla minimalizována interakce spojivkových papil s 
povrchem a okrajem čočky, jinak hrozí riziko mechanicky vyvolaného zánětu spojivky.  
 
 
Měkké torické nebo sférické čočky  
 
Hydrogelové čočky si kontaktologové i pacienti s keratokonem oblíbili kvůli komfortu 
nošení. Další výhodou je možnost prodlouženého nošení a aplikace brzy po sesíťování 
rohovky (CXL), protože pouze minimálně ovlivňují zpevňující terapii rohovky.  Měkké 
čočky lze použít i jako druhou alternativu vedle RGP čoček například při sportu, kdy je 
vyžadován větší komfort a kdy hrozí ztráta pevné čočky. 
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Korekční princip měkkých čoček spočívá v zavedení externího pravidelného optického 
povrchu na přední straně kontaktní čočky, který má pouze malé aberace vyššího řádu 
způsobené deformací měkkého materiálu. Pomocí měkkých čoček tak lze kromě korekce 
sférické a torické alespoň částečné kompenzovat aberace vyššího řádu a dosáhnout 
optimálního nebo alespoň zlepšeného vízu.  
 
Měkké čočky se vyrábějí se středovou tloušťkou 0,3 až 0,7 mm, sférickou refrakcí -40,0 D 
až + 30,0 D, cylidrickou do 12 D a základním zakřivením obvykle od 8,0 do 9,2 mm [1]. 
Používají se silikonhydrogelové či hydrogelové materiály se středním a vysokým 
obsahem vody a Dk vyšším než 50. Youngův modul materiálu měl by být menší než 0,6 
MPa, aby čočka příliš netlačila na rohovkovou a spojivkovou tkáň. 
 
Čočka musí mít dobrou centraci s pohybem 0,5 mm při mrkání. Běžné sférické či torické 
kontaktní čočky se použijí v případě, že při brýlové korekci je možné dosáhnout vízu 1,0 
bez zdvojeného obrazu nebo stínů. V případě potřeby lze vyrobit geometricky složitější 
čočky, například s asymetrickou optickou korekcí, která koriguje vertikální komu, jež je 
hlavní optickou aberací u keratokonu. Tyto čočky mají podél vertikální osy optické zóny 
rozdílnou refrakci. Například ve vrchní části může být -1,0 D a ve spodní – 5,0 D [2].  
 
Většina měkkých čoček má i torickou korekci a nějakou formu osové stabilizace, 
prizmatickou či prismodynamickou, což způsobuje, že některé oblasti čočky mají 
rozdílnou tloušťku [3]. Čočky s nerovnoměrnou tloušťkou jsou náchylnější k prasknutí. 
Kombinace zmíněných faktorů kladou zvýšený nárok na přesnost parametrů čočky. 
Základní křivka a průměr čočky, se volí podle běžných pravidel pro měkké kontaktní 
čočky a stejně tak se pro hodnocení usazení čočky používají běžné postupy.  
Vyhodnocení efektu čočky je možné přímo na oku pomocí korneální tomografie. 
Povrchová aberace je přímo zjistitelná a může napomoci s kompenzací aberace na 
zadním povrchu rohovky. 
 
 
 
Korneální tvrdé plynopropustné čočky (RGP)  
 
Korneální RGP čočky jsou u keratokonu pravděpodobně globálně nejužívanějšími 
čočkami, a to ze dvou důvodů. Předně poskytují stabilní optický povrch a dobře korigují 
optické aberace vytvořením slzné čočky mezi vnějším povrchem rohovky a vnitřním 
povrchem čočky. Druhým důvodem je výrobní metoda. Nejjednodušší tvary byly 
vyráběny ručním soustružením už před 50 lety, kdy nebyly k dispozici CNC soustruhy ani 
RGP materiály. Dnes moderní materiály a výrobní zařízení umožňují vyrábět tvarově 
složité čočky, které velmi dobře pomáhají při zvládání keratokonu.  
 
Původně byly RGP korneální čočky aplikovány tak, aby působily určitým tlakem na 
konickou oblast. Tím se dosáhlo vyššího kontrastu a lepšího vízu a panoval názor, že 
mírný tlak pomůže udržet tvar rohovky. Novější data získaná pomocí optické koherentní 
tomografie (OCT) ukázala, že původní představa není správná a že je vhodnější, aby byl 
tlak rozložen na větší plochu rohovky, a slzy mohly při mrkání volně protékat pod 
čočkou. Při použití materiálu s vysokým Dk (100 a vice) může zůstat rohovková 
fyziologie zcela nedotčena.  Palpebrální spojivka si zasluhuje zvláštní pozornosti, protože 
tvar okraje a jeho zpracování může vyvolat nežádoucí interakci. Okraj být vyroben tak, 
aby jeho přizvednutí umožňovalo volný průtok slz, ale zároveň musí být natolik přisedlý 
k rohovce, aby mechanicky nedráždil mukózní tkáň. Velikost korneálních RGP čoček je 
většinou volena tak, aby vůbec nezasahovaly do limbální oblasti. 
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Zkušení kontaktologové RGP čočky snadno aplikují za použití fluoresceinu, který zřetelně 
vizualizuje slzný film pod čočkou. Refrakce se stanoví přímo s nasazenou zkušební 
čočkou a je ve většině případů sférická.  Nízký astigmatismus a vyšší aberace obvykle 
koriguje slzný film pod kontaktní čočkou. Mírný kontakt v oblasti vrcholu konu 
odstraňuje zbytkovou komu zadního povrchu rohovky.  
 
Důležitým aspektem pro RGP čočky je, že pacient musí respektovat limity, dané tvarem 
čočky a fyziologií oka. Neodpovědné nošení může způsobit dráždění a vyvolat různé 
symptomy, kvůli nimž uživatel musí přiměřeně omezit dobu nošení.   
 
Nedostatkem korneálních RGP čoček je nižší kvalita vízu v případech, kdy je čočka 
decentrována nebo když špatně sedí a naklání se. Mohou tak vznikat aberace vyšších 
řádů, které snižují kontrastní citlivost, přestože výsledky testování na Snellenově 
optotypu jsou normální. Někteří výrobci kontaktních čoček se snaží výše uvedené 
problémy překonat rozšířením optické zóny až na 7,5 až 8,0 mm, zavedením asférické 
zadní plochy čočky, která lépe odpovídá ektatické rohovce, a zvětšením průměru čoček 
na 10,0 až 11,0 mm. Aplikace takto velkých čoček je však problematická, protože na 
okraji mohou na rohovku vyvíjet nežádoucí tlak.  
 
 
Hybridní čočky s centrálním RGP materiálem a měkkým okrajem 
 
Hybridní čočky se začaly používat v poslední dekádě a oblibu si získaly pro výbornou 
optickou kvalitu centrální části i kvůli počátečnímu komfortu nošení díky měkkému 
okraji. Střední tvrdá část má obvykle průměr 8,0 mm, zatímco celkový průměr čočky je 
až 14,5 mm. Díky měkkému okraji mají hybridní čočky dobrou centraci. Korekční 
podstata je stejná jako u výše popsaných korneálních RGP čoček.  
 
Správně vyrobené a aplikované čočky z hybridního materiálu rovnoměrně distribuují 
kontakt s tkání na rohovku a spojivku nebo pouze na okraj rohovky a spojivku. V druhém 
případě by měl být modul měkkého materiálu co nejnižší, aby lépe odpovídal korneální a 
spojivkové tkáni. Některé typy hybridních čoček se přibližují čočkám sklerálním tím, že 
udržují mezeru mezi rohovkou a centrální částí čočky.   
 
Nevýhodou hybridních čoček je, že měkká část poněkud dehydratuje, tím se čočka na oko 
přisaje a omezí cirkulaci slz pod čočkou. Vyrábějí se pouze ve sférickém provedení, a 
proto u nich není možné zavést komplexnější torickou nebo asférickou geometrii.  
 
 
Sklerální čočky 
 
Sklerální čočky jsou historicky nejstarším typem čoček; první byly vyrobeny v polovině 
19. století ze skla, později bylo používáno plexisklo (PMMA). PMMA kvůli nízké 
propustnosti pro kyslík výrazně omezoval dýchání rohovky, a to bylo příčinou malého 
rozšíření sklerálních čoček. V posledních letech došlo k prudkému rozvoji sklerálních 
čoček, jednak kvůli zavedení vysoce propustných tvrdých materiálů s Dk 100 a vice, 
jednak díky používání CNC soustruhů pracujících s mikronovou přesností, které 
umožňují vyrábět čočky se sofistikovanou geometrií a maximálně reprodukovatelně i v 
případě individualizovaného tvaru. Sklerální čočky představují nejnovější trend při 
zvládání keratokonu. 
 
Při aplikaci sklerálních čoček je třeba striktně dodržovat dva základní principy. Předně 
nesmí docházet ke kontaktu s korneální a limbální oblastí. Druhou zásadou je, že tlak 
čočky musí být rovnoměrně distribuován na oblast skléry, na které čočka spočívá. Čočky, 
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které se dotýkají periferie rohovky nebo limbu mohou po dvou až třech měsících nošení 
vyvolat nežádoucí reakci [4]. 
 
Sklerální čočka téměř utěsní bulbální spojivku, a tím významně omezí nebo dokonce 
zcela zastaví výměnu slz pod čočkou. Proto je důležité, aby uživatel po každých 6 až 9 
hodinách čočku vyjmul a naplnil ji čerstvým fyziologickým roztokem.  
 
Velmi důležitým faktorem u sklerálních čoček je jejich celkový design, který musí zaručit 
co nejmenší hmotnost čočky, zajistit stabilitu v oku a zamezit dráždění oka. V poslední 
době se oproti dřívějšku průměr sklerálních čoček zmenšil na 16 až 20 mm, ale přesto 
tyto čočky na oku velmi dobře sedí i u velmi komplikovaných případů. Obecně je 
nejmenší akceptovatelný průměr 16 mm, aby čočka netlačila na rohovku ani na limbální 
oblast. Korekční účinek je jako u korneálních čoček dosažen kapalnou čočkou, která 
kompenzuje aberace přední plochy rohovky, avšak nemůže korigovat aberace zadní 
strany rohovky. Ty lze kompenzovat asférickou či torickou geometrií předního povrchu 
čočky. To není problém u moderních pevných materiálů s vysokou propustností pro 
kyslík, které umožňují dlouhou dobu nošení, vhodnou ochranu rohovky i její dostatečnou 
lubrikaci [5].   
 
Zveřejněno na stránkách ČKS se souhlasem autora a překladatele 9. 5. 2019. 
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