
INSPIROVÁNO SLZAMI
Bart Johnson, Dr. Brian Pall a Dr. Charles Scales nás seznámí s fakty, které nám umožní lépe 
pochopit vliv kontaktních čoček na slzný �ilm. Ten je sám o sobě inspirací pro vývoj nových 
materiálových technologií.
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Slzy udržují zdravý povrch oka a vyt-
vářejí nerozptylující optický vstup 

do oka. Bez slz by nevznikal ostrý sítni-
cový obraz, který nám umožňuje ostře 
vidět okolní svět a sebe navzájem. Slzy 
jsou svým složením komplexní a právě 
v bohatosti jejich složení se skrývá jejich 
hlavní přínos.

Voda sama o sobě nemůže zvlhčovat 
a chránit citlivou rohovku a spojivkový 
epitel ani nám během dne neposkytuje 
ostré a stabilní vidění. Lidský slzný film 
je optimalizován k zajištění jedinečného 
náročného úkolu: vytvořit hladké, opticky 
transparentní refrakční rozhraní, které sto-
jí mezi hydrofilním prostředím oka a vněj-
ším hydrofobním prostředím vzduchu.

Toto rozhraní je stabilní díky spřízněnému 
vzájemnému působení hydrofilních, am-
fifilních a lipofilních částí slzného filmu, 
včetně očního mucinu, proteinů a lipidů. 
Tyto komponenty spolu spolupracují tak, 
aby zajistily trvalou lubrikaci, zvlhčení, 
hladkost, okysličování, odvod odpadních 
látek a ochranu povrchu oka během 
a mezi mrknutím.

Složitá struktura 
slzného �ilmu
Tradiční pohled dělí slzný film na tři jed-
noduché struktury – mucinovou, vodnou 
a lipidovou vrstvu. Nedávné výzkumy ale 
odhalily, že slzný film je mnohem složi-
tější. V slzném filmu nalezneme více než 
18 známých mucinů, okolo 491 doposud 
známých proteinů a nejméně 153 typů 
lipidů. Všechny tyto komponenty se 
navzájem ovlivňují a vytváří celistvou 
strukturu slzného filmu, kde má každá 
součást svou individuální úlohu.1-3 Každá 
ze tří hlavních vrstev slzného filmu je mul-
tifunkční a má komplikované vnější vazby.

Multifunkční mucin
Základní vrstvu slzného filmu tvoří mu-
cinová vrstva, která začíná již uvnitř epi-
teliálních rohovkových buněk. Přechází 
přes jejich hydrofobní buněčnou mem-
bránu a končí na jejich vnější části. Vy-
sokomolekulární mucin zvaný glykokalyx 
je svým jedním koncem vázán na rohov-
ku a svým druhým hydrofilním koncem 

zasahuje do vodné vrstvy slzného filmu, čímž tuto vrstvu váže k povrchu rohovkových 
buněk (Obrázek 1).1

Buněčná membrána je z větší části hydrofobní a bez mucinu glykokalyxu by slzy 
nemohly držet na povrchu rohovky, protože by stékaly podobně jako voda z teflo-
nové pánve. Zároveň má mucin odpuzující účinky a zabraňuje přilnutí tarzální spojivky 
k epitelu rohovky.

Funkce mucinu v slzném filmu je shrnuta v Tabulce 1.

Víc než voda
Ostatní muciny volně plavou ve vodné vrstvě slzného filmu. Jejich úloha spočívá 
v čištění, ochraně a poskytování výživy a kyslíku rohovce.4 Vodná vrstva obsahuje, 
spíše než vodu, větší či menší množství různých chemických elementů. Bylo v ní iden-
tifikováno až 491 proteinů. Funkce vodné vrstvy spočívá také v odvádění odpadních 
látek prostřednictvím slzné drenáže.3

Co víme o lipidech
Nad vodnou vrstvou je složitá a stále málo probádaná lipidová vrstva. Lipidová vrst-
va, dříve považována za jednoduchou bariéru bránící odpařování, je nyní chápaná 
jako dvouvrstvá struktura. Na rozhraní vodné a lipidové části slzného filmu je vrstva 
z polárních lipidů obsahujících fosfor, která přechází do tenké vrstvy nepolárních li-
pidů (jako jsou vosky, triglyceridy a estery cholesterolů). Vrstva nepolárních lipidů je 
v kontaktu se vzduchem.5

Obrázek 1
Vysokomolekulární mucin je svým jedním koncem vázán  na rohovku a svým druhým hydrofi lním koncem směřuje 
do vodné vrstvy slzného fi lmu. Buněčná membrána epitelu je převážně hydrofobní, a proto je vázání mucinu na 
buněčnou membránu velmi důležité. Bez přítomnosti mucinu by slzy stékaly pryč z povrchu rohovky. (Obrázek je 
jen pro ilustrační účely)

Volně plovoucí mucin ve vodné vrstvě

Hydrofi lní konec

Mucin v slzách vázaný  na rohovku

TABULKA 1
FUNKCE MUCINU V SLZNÉM FILMU

 Udržuje a stabilizuje slzný �ilm.
 Díky formaci glykokalyxu je povrch oka chráněn proti oděru.
 Lubrikuje povrch buněk, takže se rohovkový epitel nelepí k tarzální spojivce.
 Snižuje smykové napětí během mrkání.
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Lipidová vrstva podporuje lubrikaci, za-
braňuje ztrátě vody a pomáhá udržet 
hladký optický povrch. Bez amfifilního 
(tedy hydrofilního a zároveň lipofilního) 
polárního fosfolipidového rozhraní by se 
nepolární lipidy nedostatečně rozprostře-
ly ve vodné vrstvě, lipidová vrstva by byla 
méně stabilní a vedla by k rychlejšímu roz-
tržení slzného filmu.5

Vliv nošení kontakt-
ních čoček
Pokud je oko zdravé, všechny komponen-
ty slzného filmu pracují v harmonii. Pokud 
je slzný film narušený, je to podobné 
jako v případě suchého oka nebo jako 
u vlivu nežádoucích účinků při systémové 
medikaci. Slzný systém selže, což vede 
k pocitu suchosti a nepohodlí, dochází 
k barvení rohovky, červenání spojivky a k 
ovlivnění vidění.

Každý den zažíváme výrazné změny pros-
tředí a současně máme vysoké nároky na 
své oči. To vše ovlivňuje kvalitu vidění 
a pohodlí. Jako příklad můžeme uvést kli-
matizované nebo zakouřené prostředí ne-
bo dlouhé hodiny práce před obrazovkou 
počítače.

Kontaktní čočky výrazně mění prostředí 
na povrchu oka. Přítomnost čočky ovliv-
ňuje produkci mucinu, mění proudění 
vodné vrstvy a má dopad na koncentra-
ci určitých proteinů v slzách.6 Kontaktní 
čočka na oku „rozdělí“ slzný film a skry-
je klíčovou mucinovou vrstvu pod sebe. 
Kontaktní čočka tak dramaticky sníží ob-
jem vodné vrstvy a naruší lipidovou vrst-
vu.7 Tenký slzný film na kontaktní čočce 
má zvýšenou odpařivost a snižuje stabili-
tu slzného filmu (break-up time), čímž 
ovlivňuje vidění.8

Simulované 
prostředí slz
Ideální povrch kontaktní čočky by měl 
vytvářet podmínky, které jsou podobné 
povrchu oka. Takové podmínky mohou 
v případě nasazených kontaktních čoček 
pomoci ke snížení negativních dopadů 
na slzný film a okolní oční tkáně.

Efektivně toho dosáhneme, když bude 
mít měkká kontaktní čočka stejné vlast-
nosti jako slzný film. Taková kontaktní 
čočka bude schopna podpořit všechny 
komponenty slzného filmu (muciny, vod-
né složky a lipidy), a ne pouze vodnou 
vrstvu. Pokud má kontaktní čočka napo-
dobit funkci povrchu rohovky, musí efek-
tivně znovu vytvořit mucinovou vrstvu 
na svém povrchu s cílem udržet lubrikaci 
a snížit tření, což je velmi důležitý faktor.

Co se děje, když se zvyšuje tření mezi víčkem a povrchem oka v průběhu denní-
ho nošení? Například, když se povrch kontaktní čočky v závěru dne stává méně 
kluzký? V tomto případě zvyšují tisíckrát opakované pohyby víčka po povrchu oka 
odporové tření a víčko vykoná v průběhu dne určité množství fyzické práce navíc.9

Tato skutečnost souvisí se známým zjištěním pozorovaným u mnoha nositelů, kteří za 
určitých podmínek necítí své kontaktní čočky a jsou jim pohodlné.  Pokud ale změní 
prostředí, aktivity nebo dobu nošení, dostaví se příznaky nepohodlí nebo oční náma-
ha („unavené oči“).7, 10

Kontaktní čočky by kromě udržení fyzické celistvosti slzného filmu a jeho komponent 
měly také zachovávat funkční prvky slzného filmu v jejich přirozené podobě. Konkrét-
ně lze uvést proteiny (jako například lysozym), které by se měly chránit před stavem 
denaturace, což je stav, který může být navozen teplem, suchostí, vystavením účinku 
oxidace nebo chemickým působením. Zároveň chrání lipidy před oxidací a degradací 
způsobenou vystavením ultrafialovému záření.11

Je tedy nezbytně nutné udržet tyto komponenty v takovém stavu, aby plnily svou 
funkci. Pokud se stane, že přirozeně se vyskytující proteiny a lipidy degradují, uvolní 
se zánětlivé látky, které mohou dráždit oko. K těmto závěrům se došlo během in vitro 
studií.5

Vstříc novým technologiím
Pohodlí je klíčovým atributem kontaktních čoček. Pocit suchosti a nepohodlí je nej-
častěji udávaným symptomem mezi klienty, kteří přestali nosit kontaktní čočky.12 Ne-
pohodlí je často popisováno jako pocit suchosti. U nositelů kontaktních čoček známe 
dopady na slzný film, které jsou spojovány s pocitem suchého oka.8

Klinické příčiny nepohodlí jsou velmi složité a není identifikován konkrétní jedinečný 
faktor, který by byl hlavním viníkem. Je mnoho faktorů, které jsou potenciálně za tento 
problém odpovědné. Časté a negativní důsledky nepohodlí v kontaktních čočkách 
jsou klíčovým bodem ve vývoji kontaktních čoček. Cílem je vyrobit takové kontaktní 
čočky, které budou pohodlné a lubrikované v průběhu celého dne.

Výrobci používají různé metody, aby se pokusili vytvořit stabilní slzný film na povrchu 
kontaktní čočky. Může se například jednat o povrchové úpravy kontaktní čočky nebo 
o vytvoření ionického povrchu kontaktní čočky. Novým přístupem je technologie, 
která funguje v harmonii se složitým slzným filmem.

TABULKA 2 
CHARAKTERISTIKA KONTAKTNÍ ČOČKY S PŘÍZNIVÝM DOPADEM 
NA SLZNÝ FILM

 Zachovává fyzickou integritu slzného �ilmu a jeho komponent.

 Udržuje funkční prvky slzného �ilmu v jejich přirozeném stavu.

 Chrání proteiny (jako lysozym) před denaturací, která může být způsobena  
 vyšší teplotou, suchostí a vlivem chemických látek.

 Chrání lipidy před oxidací, která je způsobena expozicí ultra�ialovému záření.

 Snižuje smykové napětí během mrkání.

Lubrikovaný povrch 
usnadňující mrkání

Zvlhčující látky 
v kontaktní čočce
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Obrázek 2
Ilustrace znázorňuje, jak je materiál 
kontaktních čoček složen z vylepšené 
sítě molekul. Ty vážou slzy na vysoce 
prodyšný hydratovaný silikon, který in-
tegruje slzný fi lm nositele.
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Výzkumní pracovníci vyvinuli materiál kontaktních čoček, který má vylepšenou 
síť molekul vázající slzy. Materiál také obsahuje vysoce prodyšný hydratovaný si-
likon integrující slzy nositele (Obrázek 2). Síť molekul, která váže slzy, je jednotná  
v celém objemu čočky a funguje po celý den stejně. Kontaktní čočky z nového 
materiálu jsou navržené pro spolupráci s klíčovými komponenty slzného filmu  
s cílem lubrikovat a zvlhčovat čočku. Podporují slzný film v průběhu celého dne. Ten-
to koncept je nazván Technologie integrující slzy. Tyto kontaktní čočky jsou v České 
republice a na Slovensku komerčně dostupné od března 2017.

Díky tomu, že máme základní znalosti, jak různé materiály kontaktních čoček ovlivňu-
jí slzný film, můžeme vyvinout novou technologii, která nám umožňuje lepší volbu  
a pomáhá naplnit potřeby našich klientů. Spojuje v sobě umění pochopit naše klienty 
a vědecké porozumění principů mezi okem a kontaktní čočkou. Toto spojení vytváří 
velkou příležitost pro častější dialogy s našimi klienty.
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Dr. Brian Pall je vedoucím pracovníkem základního výzkumu a vývoje v optometrii  
a Dr. Charles Scales je vedoucím vědeckým pracovníkem pro Johnson & Johnson 
Vision Care, Inc., USA.
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