
Karen Walsh podává přehled očních patologických změn souvisejícíh s UV zářením, 
zabývá se problematikou poskytování patřičné ochrany a úlohou měkkých kontaktních 
čoček s UV filtrem.

Následky expozice kůže UV záření jsou 
obecně známy, 95 % lidí spojuje UV 
záření s kožními problémy a 85 % si 
uvědomuje riziko melanomu kůže.1 Tato 
úroveň znalostí je však zcela jiná, pokud 
se jedná o oko, pouze 7 % lidí spojuje UV 
záření s očními problémy.1

Lze uvést, že vedle kůže je právě oko 
nejvnímavější k poškození slunečním 
světlem.2 To je dostatečný argument pro 
to, aby optický průmysl a oční odborníci 
více vzdělávali veřejnost o nebezpečí 
oční expozice UV záření a o nejlepší 
ochraně před ním. Tento článek shrnuje 
současné vědomosti o interakci UV záření 
s očními tkáněmi, jsou v něm diskutovány 
možnosti jak dosáhnout patřičné ochrany 
a nakonec jsou uvedeny mechanismy 
účinku měkkých kontaktních čoček s UV 
filtrem při ochraně očí.

Co je UV záření?
Je důležité začít pochopením toho, co je 
vlastně UV záření. Je to mnohem jasnější, 
pokud uvedeme, co UV záření není: 
nejedná se o světlo – UV záření není 
součástí viditelného spektra. Je umístěno 
za modrým koncem viditelné části spek-
tra elektromagnetického vlnění. Tvoří je 
vlnové délky 400 až 100 nm a dělí se na 
UV-A záření s vlnovou délkou 400 až 
315 nm, UV-B s 315 až 280 nm, UV-C 
s 280 až 200 nm a UV-vakuum s 200 až 
100 nm.3 Slunce je přirozeným zdrojem 
UV energie. Kratší a pravděpodobně 
mnohem toxičtější vlnové délky UV-C 
a UV-vakua jsou blokovány ozónem 
ve stratosféře a nedopadají na zemský 
povrch.3 Proto je mnohem důležitější se 
zabývat v tomto článku  UV-A a UV-B 
zářením.

Mechanismus účinku
Když je absorbován foton slunečního 
záření, je jeho energie převedena na 
molekulu, která ho pohltila.4 Způsob 
účinku UV záření závisí na jeho vlnové 
délce. Energie je nepřímo úměrná vlnové 
délce, s poklesem vlnové délky se zvyšuje 
energie. Z toho vyplývá, že UV záření 

s kratší vlnovou délkou má větší schopnost 
poškodit organismus. To potvrzuje fakt, 
že UV-B záření s vlnovou délkou 300 nm 
je přibližně 600x biologicky účinnější při 
poškozování oční tkáně než UV-A záření 
s vlnovou délkou 325 nm.5 Naopak čím 
delší je vlnová délka, tím hlouběji záření 
proniká do živé tkáně. Rozsah poškození 
UV zářením je dán vlnovou délkou, trvá-
ním, intenzitou a délkou expozice.

Některé účinky UV záření jsou příznivé, 
jedná se například o jeho roli při tvorbě 
vitamínu D v kůži. Avšak stejné vlnové 
délky UV-A záření také způsobují úžeh 
kůže.6 UV-A i UV-B záření mohou poško-
zovat kolagenní vlákna a tím urychlovat 
stárnutí kůže. UV-A záření nepoškozuje 
DNA přímo jako UV-B záření, ale může 
vytvářet reakční chemické mediátory jako 
jsou hydroxylové a kyslíkové radikály, 
které mohou DNA poškozovat. UV-A 
nezpůsobuje zčervenání kůže, proto 

nemůže být měřeno pomocí slunečního 
ochranného faktoru (SPF) testovaného 
u opalovacích krémů. Z hlediska ochrany 
kůže neexistuje vhodné klinické měřítko 
pro blokádu UV-A záření, ale je důležité, 
že opalovací krémy chrání před UV-A 
i UV-B zářením.

UV záření s kratší vlnovou délkou ozna-
čované jako UV-B způsobuje poškození 
na molekulární úrovni základního staveb-
ního kamene života – deoxyribonukleové 
kyseliny (DNA).6 DNA snadno absorbuje 
UV-B záření. Tak dochází snadno ke 
změně tvaru molekuly přerušením hydro-
genových vazeb, ke tvorbě agregátů pro-
tein-DNA a přerušení vláken šroubovice 
(obr. 2). Změny molekuly DNA často 
vedou k tomu, že enzymy tvořící proteiny 
nemohou „číst“ kód DNA v postiženém 
místě. Důsledkem může být tvorba vad-
ných proteinů nebo může dojít dokonce 
k odumření buňky.

Následky expozice kůže
UV záření je nejvýznamnějším příčinným 
faktorem vzniku rakoviny kůže.7 Je dobře 
známo, že zvýšená incidence maligního 
melanomu kůže souvisí s těžkými úžehy 
anebo s nadměrnou expozicí slunečnímu 
záření v útlém věku.8 Bylo také prokázáno, 
že UV záření je hlavním predisponujícím 
faktorem vzniku skvamocelulárního kar-
cinomu víček.9 Incidence bazocelulárního 
karcinomu na nosním křídle je významně 
vyšší než na ostatních místech tváře 
vystavených přímému slunci, důvodem 
může být zakřivení oblasti očí, které má 
fokusující vliv a vytváří „horkou“ skvrnu 
na křídle nosu.10
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Obr. 2. UV záření může poškodit chemické 
vazby v DNA. Následkem toho   se mohou 
ztratit nebo přemístit nukleotidy.
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Co může UV záření 
způsobit očním tkáním?

Absorpční charakteristiky očních tkání
Již bylo uvedeno, že UV-A a UV-B 
záření mají různý vliv na biologickou 
tkáň odpovídající příslušné vlnové délce. 
Podobně existují rozdíly v charakte-
ristikách absorpce UV záření očními 
tkáněmi. Rohovka a čočka hrají v oku 
nejvýznamnější úlohu při absorpci UV 
záření. Rohovka absorbuje většinu záření 
pod 300 nm (UV-B), čočka primárně 
absorbuje UV-A záření s vlnovou délkou 
kratší než 370 nm (obr. 3).11 Expozice UV 
záření je považována za rizikový faktor 
v patogenezi mnoha očních změn.12,13

Spojivka
Spojivka může být snadno poškozena 
UV zářením, které aktivuje rozsáhlou 
sérii oxidativních reakcí, které mohou 
vést k odúmrtí buněk.14 Mohou vznikat 
skvamocelulární karcinomy spojivky, 
které nejčastěji začínají v oblasti limbu.9 
Studie ukázala, že oční melanomy, jako 
např. melanom chorioidey je 8 až 10x 
častějí u bělochů než u černochů.15 U obou 
zmíněných nálezů je za rizikový faktor 
považováno UV záření.

Existují jasné epidemiologické důkazy, 
které podporují spojení mezi chronickou 
expozicí UV záření a tvorbou pterygia.16,17 
Tato křídlovitá duplikatura spojivky pře-
růstající na rohovku je častěji pozorována 
u lidí, kteří žijí ve slunečných oblastech 
a u těch, kteří pracují venku (obr. 4).12,18,19 
Prevalence pterygia vznikajícího v oblasti 
nasální spojivky je vysvětlována fokusací 
periferního světla do mediální oblasti 
přední komory blízko rohovkových 
limbálních kmenových buněk. Aktivně 
se množící kmenové buňky mají nižší 
práh citlivosti k poškození než rohovkové 
epiteliální buňky bez mitóz.20

Méně jasný vztah byl zjištěn mezi UV 
zářením a vznikem pinguekuly12,21 s vyso-
kou prevalencí v populaci žijící ve slun-
ných a sněhem pokrytých oblastech.22,23

Rohovka
Citlivý vůči UV záření je rohovkový epitel 
a endotel (který není schopen regenerace). 
Zvýšená expozice UV-B záření poškozuje 
antioxidační ochranné mechanismy, čímž 
dochází k poškození rohovky a dalších 
tkání oka.24 Významná část UV-B záření 
je absorbována stromatem rohovky, proto 
jeho ztenčení při keratokonu nebo po 
refrakční operaci umožňuje, aby se více 
UV-B záření dostalo k čočce. Dosud však 
není prokázáno, zda chirurgické ztenčení 
stromatu zvyšuje riziko katarakty.25

Zatímco mnoho patologických změn 
spojených s expozicí UV záření je chro-
nických a jsou potřeba roky, aby došlo 
k jejich rozvoji, fotokeratitida je jasným 
příkladem akutní reakce na UV záření. 
Je také známá pod názvem „sněžná 
slepota“ a jedná se o reverzibilní stav 
charakterizovaný velkou bolestí, slzením, 
blefarospasmem a fotofobií.26 Rohovkový 
epitel a Bowmanova membrána absorbují 
asi 2x více UV-B záření než zadní vrstvy 
rohovky.27 Při fotokeratitidě je postižen 
právě povrchový epitel. Jednohodinová 
expozice UV záření odraženého od 
sněhu nebo šesti až osmihodinová expo-
zice světlu odraženému od světlého písku 
kolem poledne jsou dostatečné ke vzniku 
fotokeratitidy.23 I při nižších úrovních 
expozice může docházet k lehkým přízna-
kům a očnímu diskomfortu.

Klimatická nodulární keratopatie nebo 
sféroidní degenerace jsou trvalé patolo-
gické změny charakterizované akumulací 
kapkovitých lézí v povrchovém stromatu 
rohovky.11 Chronická expozice UV záření 
v prostředí je považována za významný 
faktor jejich vzniku.16

Přední komora
V předněkomorové tekutině je přítomen 
ve vysoké koncentraci antioxidant kyse-
lina skorbová (vitamín C). Má schopnost 
eliminovat volné radikály v komorové 
tekutině a chránit před změnami DNA 
v čočce vyvolanými UV zářením.28 Jeho 
přítomnost účinkuje jako filtr pro UV-A 

i UV-B záření a předpokládá se, že má 
ochrannou úlohu při patogenezi katarak-
ty.29 Pacienti s kataraktou mají sníženou 
hladinu kyseliny askorbové v přední 
komoře30 a bylo zjištěno i snížení obsahu 
askorbové kyseliny v komorové tekutině 
po UV expozici.31

Čočka
S věkem čočka žloutne a ztrácí svou prů-
hlednost, primárně kvůli ireverzibilním 
změnám proteinů způsobeným stárnutím, 
vrozenou predispozicí a expozicí UV 
záření.32 Bylo prokázáno, že expozice UV 
záření vede u pokusných zvířat ke vzniku 
katarakty a je zřejmé spojení mezi UV 
zářením a kataraktou i u lidí.34,35,36 Světo-
vá zdravotnická organizace odhaduje, že 
u 20 % z 12 až 15 miliónů lidí, kteří ročně 
oslepnou na kataraktu, může být tento 
stav způsoben nebo zhoršen expozicí 
slunečnímu záření.37

Čočka absorbuje UV-A i UV-B záření. 
Je vystavena třikrát většímu účinku 
UV-A složky, ale každý z typů záření 
působí jiným mechanismem.38 Významně 
pozitivní souvislost je uváděna mezi 
UV-B zářením a kortikální kataraktou, 
pravděpodobně existuje i souvislost se 
zadní subkapsulární kataraktou.39,40

U stárnoucího oka jsou přítomny žluté 
chromofory vázané na bílkoviny, které 
účinkují jako filtry UV záření. Při expozici 
UV-A záření chromofory produkují reak-
tivní oxidační složky (ROS).41 Předpoklá-
dá se, že jejich zvýšená hladina v čočce 
může vést k poškození DNA a zkřížené 
vazbě mezi proteiny. Denní expozice UV 
záření a následná tvorba ROS vede ke 
vzniku katarakty.42,43

Sítnice
Díky filtračním vlastnostem čočky dopadá 
na sítnici velmi malé množství UV záření 
(1 % UV pod 340 nm a 2 % v rozmezí 340 
až 360 nm), přesto některé studie spojují 
časný vznik věkem podmíněné makulární 
degenerace s delší dobou strávenou 
venku,12,45,46,47 zatímco v jiných studiích 
tento vztah nebyl zjištěn.48 Nedávno byl 
uveřejněn významný vztah mezi deseti-
letou incidencí časné věkem podmíněné 
makulární degenerace a nadměrné expo-
zice letnímu slunečnímu záření.49

Riziko expozice

Úbytek ozónu
Atmosférický ozón představuje hlavní 
ochrannou bariéru před zářením s kratší 
vlnovou délkou. Blokuje nejen škodlivé 
UV-C záření a UV-vakuum, oslabuje 
i složku UV-B záření dopadajícího na 
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Obr. 3. Nitrooční filtrace UV záření očními 
tkáněmi.

Obr. 4. Pterygium (se svolením Rachael 
Peterson, University of Wateloo, Kanada).
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zemský povrch. Množství ozónu v hor-
ních vrstvách atmosféry, které závisí na 
poloze, roční době a denní době, určuje 
množství UV-B a kratší části UV-A záře-
ní do 330 nm, kterému jsme vystaveni na 
zemském povrchu.50 Ztenčení ozónové 
vrstvy jednoznačně souvisí s UV expo-
zicí a je příčinou zvýšení UV-B složky 
dopadající na zemský povrch. Po zákazu 
používání chlorofluorokarbonů (CFC) se 
odhaduje, že k obnovení hladiny ozónu 
nedojde dříve než v roce 2050.51 Jak již 
bylo uvedeno, platí pro nás v praxi, že UV 
ochrana musí být považována za zásadní 
součást našeho poslání.52

Nadmořská výška a zeměpisná 
šířka
Úroveň UV záření je ovlivněna nadmoř-
skou výškou, protože ve vyšší výšce je 
atmosféra tenčí a absorbuje méně UV 
záření, čímž se zde zvyšuje expozice. 
Množství UV záření se zvyšuje s klesající 
zeměpisnou šířkou, v oblasti rovníku je 
nejvyšší úroveň dopadající UV radiace.53

Kumulativní efekt
Je užitečné pochopit, kdy jsme nejvíce 
vystaveni UV záření. Aby se tak stalo, je 
důležité se seznámit s několika klíčovými 
poznatky. Zaprvé, účinek UV záření se 
kumuluje v průběhu života. Také mnoho 
lidí má více volného času a rádi ho 
tráví venku. To společně s rostoucími 
životními nároky zvyšuje možnost expo-
zice a poskytuje dostatek času k rozvoji 
tkáňových změn.3,54 Širší zornice a více 
čirá oční média u dětí zvyšují možnost 
poškození jejich očí UV zářením. Svě-
tová zdravotnická organizace uvádí, že 
až k 80 % celoživotní expozice člověka 
UV záření dochází do věku 18 let. Flu-
orescenční fotografie umožňuje zobrazit 
případy časných poškození očí sluncem 
u mladých očí, kdy tyto změny ještě 
nejsou viditelné za normálního osvětlení 
(obr. 5).55 Z uvedených důkazů je zřejmé, 
že je velmi důležité poskytnou ochranu 
proti UV záření od útlého věku a umožnit 
ji po celý život.

Zdroje expozice
Asi před 10 lety Voke upozornil na běžný 
mýtus, že primární riziko UV radiace 
pochází z přímého slunečního záření.44 
Expozice rozptýlenému UV záření 
vznikajícímu při průchodu atmosférou 
a odraženému od reflexních povrchů jako 
je sníh, budovy nebo voda je stejně tak 
významná. Množství rozptýleného nebo 
odraženého UV záření závisí na typu 
povrchu, například sníh odráží 80 až 94 % 
UV-B záření, ve srovnání s vodou, která 
odráží 5 až 8 %. Nejedná se jen o to, že 

nepřímá expozice je zodpovědná za 50 
% dopadajícího UV záření,56 ale zároveň 
se jedná o expozici, která běžné populaci 
nemusí být známa. Podobně většina 
oblačnosti nechrání před UV zářením, 
což může být nebezpečné, protože při 
zamračených dnech mají lidé pocit, že 
se nemusí chránit.44 Výzkum ukázal, 
že i při zamračených dnech s vysokou 
oblačností je UV index oslaben velmi 
lehce na 0,9 oproti 1,0 v případě jasné 
oblohy nebo lehké oblačnosti. Expozici 
UV záření podstatně snižuje pouze déšť, 
mlha a nízká oblačnost.57

Expozice v neobvyklou dobu
Již bylo uvedeno, že 80 % UV záření 
dopadá na zemský povrch mezi 10. a 14. 
hodinou s výrazně vyšší úrovní přede-
vším v letních měsících.56 Při nedávném 
výzkumu byla měřena oční expozice 
UV-B záření v průběhu dne v různých 
ročních dobách.58 Při této japonské studii 
bylo zjištěno, že expozice oka UV záření 
je nejvyšší v průběhu rána a pozdního 
odpoledne ve všech obdobích mimo 
zimy. Na jaře, v létě a na podzim byla 
expozice v těchto vrcholných obdobích 
časného rána a pozdního odpoledne přib-
ližně dvakrát vyšší než v poledne (obr. 6) 
Z toho vyplývají problémy, které má běž-

ná veřejnost se znalostmi, kdy dochází 
k maximální expozici oka UV zářením. Je 
nutné vzdělávat veřejnost o potřebě stálé 
ochraně proti UV záření při pobytu venku 
a to v průběhu celého dne i celého roku.

Problematika ochrany
Tvar orbity a obočí poskytují částečnou 
anatomickou ochranu před UV zářením 
a při ostrém světle dochází k jeho další 
redukci díky přivírání očních víček. 
Je však dokázáno, že odražené světlo 
přitom stále dopadá do oblasti orbity59 
a anatomie očních adnex přispívá k jejich 
snadnějšímu postižení rozptýleným nebo 
odraženým UV zářením, například tím, 
které je odraženo od povrchu slzného 
filmu.56 Experimentálně bylo potvrzeno, 
že použití klobouku se širokým okrajem 
může snížit expozici očí odpovídající 
faktoru 4.60 Časté používání slunečních 
brýlí je spojeno se 40% snížením rizika 
zadní subkapsulární katarakty.39

Doporučování klobouků a slunečních 
brýlí je samozřejmě důležité, ale do 
úvahy musí být brány dva fakty. Zaprvé 
používání brýlí v populaci se individuálně 
liší. Průzkumem bylo zjištěno, že většina 
lidí nenosí ochranu déle než 30 % času 
stráveného venku, navíc téměř čtvrtina 
nikdy sluneční brýle nenosí.61 Zadruhé 
sluneční brýle nechrání před dopadem 
periferních paprsků do oka.62

Děti jsou také více náchylné k poškození 
UV zářením, protože mají širší zornice,63 
průzračnější čočky64,65 a stráví mnohem 
více času venku a přitom pouze 3 % z nich 
nosí pravidelně sluneční brýle.66

Obr. 5. UV fluorescenční fotografie odhalí časné změny způsobené slunečním zářením, které 
nejsou viditelné na standardní fotografii (se svolením Coronea).

Obr. 6. Průměrná intenzita UV-B záření od 
východu slunce do západu (podle Sasakiho).
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Efekt fokusace 
periferních paprsků
Je uváděno, že ve skutečnosti jsou peri-
ferní UV paprsky nejnebezpečnější.62 
Coroneo publikoval v devadesátých 
letech hypotézu vysvětlující to, proč se 
pterygia vyskytují především v nasální 
oblasti spojivky.67,68,69 Úvodní studie 
ukázaly, že rohovka účinkuje jako čočka 
fokusující světlo dopadající na její tempo-
rální část do opačné strany oka. Anatomie 
nosu brání vzniku tohoto efektu opačným 
směrem tím, že na nasální limbus nedo-
padá světlo pod tak nízkým úhlem, který 
by umožnil fokusující efekt do oblasti 
temporálního limbu. Účinnost limbální 
fokusace je určena především tvarem 
rohovky a hloubkou přední komory, což 
snad může vysvětlit individuální postižení 
v různých prostředích.70

Bylo vypočítáno, že efekt periferní 
fokusace zvyšuje vrchol intenzity světla 
v oblasti nasálního limbu přibližně 20x 
oproti intenzitě dopadajícího světla.69 
Navíc je světlo stejným mechanismem 
koncentrováno do nasální oblasti čočky 
s vrcholem intenzity 3,7 až 4,8x vyšším 
než má dopadající světlo.71 Předpokládá 
se, že fokusace periferního světla je fak-
torem přispívajícím ke vzniku katarakty. 
Podporuje to údaj, že vznik katarakty je 
nejčastěji pozorován v dolním nasálním 
kvadrantu.45

Ochrana očí před efektem 
fokusace periferního 
světla
K efektu fokusace periferního světla 
dochází u širokého rozsahu úhlů dopadu 
světelných paprsků, včetně velmi šikmých 
drah, které prochází za frontální rovinou 
oka.72 Dobře navržené sluneční brýle brá-
ní UV záření téměř v celém rozsahu projít 
k čočce,62 většina designů však neposky-
tuje dostatečnou boční ochranu.73 Ve 
skutečnosti bylo prokázáno, že sluneční 
brýle s nepřiléhajícími rámečky poskytují 

malou nebo neposkytují žádnou ochranu 
před fokusací periferně dopadajících UV 
paprsků (obr. 7).74

Kontaktní čočky 
s UV filtrem
Dobře aplikované měkké kontaktní čočky 
pokrývají celou rohovku a limbus. Přidání 
UV filtru do měkkých čoček poskytuje 
ochranu obou těchto oblastí a vnitřku oka 
před přímými a odraženými UV paprs-
ky. Na rozdíl od některých slunečních 
brýlí také chrání před efektem fokusace 
periferního světla. Experimentálně bylo 
demonstrováno, že kontaktní čočky 
z etafilconu A výrazně snižují intenzitu 
periferních UV paprsků fokusovaných do 
oblasti nasálního limbu (obr. 8).74 Ochra-
na je poskytována u všech úhlů dopadu 
a autoři zdůrazňují možnost, že nošení 
kontaktních čoček s UV filtrem snižuje 
riziko takových očních chorob jako je 
pterygium a časná kortikální katarakta.

Výzkum ochranného účinku kontaktních 
čoček s UV filtrem nadále pokračuje. Vliv 
silikon-hydrogelových čoček při prevenci 
patologických změn rohovky, komorové 
tekutiny a čočky vyvolaných UV zářením 
je zjišťován týmem Ohio State Univer-
sity. V rohovce mohou být při expozici 
UV záření aktivovány matrix-metalo-
proteinázy (MMP), které jsou součástí 
zánětlivých kaskád. Byly měřeny hladiny 
MMP a askorbové kyseliny v přední 
komoře po expozici UV záření s nasaze-
nými a bez nasazených kontaktních čoček 
s UV filtrem. Autoři uzavírají, že se jedná 
o jednu z prvních studií, která prokazuje, 
že kontaktní čočky s UV filtrem jsou 
schopné chránit rohovku, komorovou 
tekutinu a čočku před patologickými 
procesy vyvolanými UV zářením.75

Některé kontaktní čočky poskytují ochra-
nu před UV zářením, přičemž množství 
absorbovaného a pronikajícího UV záření 

závisí na materiálu a designu čočky. Kon-
taktní čočky s UV filtrem musí odpovídat 
standardům specifikovaným FDA a ISO, 
které jsou založeny na absorpční schop-
nosti minimální tloušťky čočky (často se 
jedná o -3,00 D).76 Pro 1. třídu je napří-
klad požadována blokáda minimálně 
90 % UV-A a minimálně 99 % UV-B 
záření, pro 2. třídu je požadována blokáda 
minimálně 70 % UV-A a minimálně 95 % 
UV-B záření.

Kontaktní čočky značky Acuvue (Johnson 
& Johnson Vision Care) jsou unikátní tím, 
že všechny splňují požadavky standardu 1. 
nebo 2. třídy (obr. 9). Schopnosti ochrany 
proti UV záření je u čoček značky Acuvue 
dosaženo při výrobě kopolimerizací UV 
absorbujícího monomeru benzotriazolu 
s monomerem čočky, například etafil-
conem A. Benzotriazol absorbuje UV-A 
a UV-B záření a je znám svou velkou 
stabilitou, pokud je polymerizován.56 
Bylo prokázáno, že přidání UV filtru do 
kontaktních čoček Acuvue neovlivňuje 
při denním nošení jejich klinické vlast-
nosti.77 Kontaktní čočky z galyfilconu 
A a senofilconu A s 1. třídou ochrany proti 
UV záření získaly jako první pečeť World 
Council of Optometry pro svou schopnost 
ochrany před UV zářením.

Studie, při které byly zjišťovány osla-
bující vlastnosti různých čoček na UV 
záření78 ukázaly, že čočky ze senofilconu 
A mají nejmenší propustnost UV záření 
(8,36 %), což splňuje standardy ANSI 
pro UV ochranu.79 Byl zjištěn statisticky 
významný rozdíl propustnosti UV záření 
senofilconu A a galyfilconu A ve srovnání 
s jinými testovanými silikon-hydrogelo-
vými čočkami bez UV filtrů. Autoři také 
vypočítali ochranný faktor pro každou 
z testovaných čoček, který umožňuje 
kvantifikovat ochranu před UV zářením 
kontaktní čočkou podobným způsobem 
jako ochranný faktor u opalovacích kré-
mů. U senofilconu A byl nalezen nejvyšší 

Obr. 7. Efekt fokusace periferního světla.

Obr. 8. Efekt fokusace periferního 
světla - detekce UV záření v oblasti 
nasálního limbu (podle Kwoka).
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ochranný UV-faktor mezi všemi testova-
nými silikon-hydrogelovými čočkami.

UV ochranu podle standardu 2. třídy lze 
také nalézt u některých dalších hydroge-
lových a silikon-hydrogelových kontakt-
ních čoček (např. Precision UV od CIBA 
Vision a Avaira, Biomedics 55 Evolution 
a Biomedics 1-Day od Cooper Vision).

Vzdělávání v praxi
Pokud je pacientovi vysvětlena výhodnost 
ochrany před UV zářením, lze předpoklá-
dat velký zájem o kontaktní čočky s UV 
filtrem. Tři čtvrtiny nositelů kontaktních 
čoček jsou připraveny zaplatit více za 
čočky s UV ochranou.80 Navíc 85 % rodi-
čů teenagerů a mladších dětí zapojených 
do nedávné studie  považuje UV ochranu 
za důležitou nebo velmi důležitou při roz-
hodování o tom, jakou kontaktní čočku 
by jejich dítě mělo nosit.81 Informační 
materiály o ochraně před UV zářením 
mohou být použity v recepci. Součástí 
anamnézy by se měly stát otázky na 
životní styl a medikaci, aby byly zjištěni 
pacienti s vysokým rizikem.

Při diskuzi možností následující po vyšet-
ření je vhodné uvést způsoby, kterými 
může pacient snižovat svou expozici 
UV záření, jako je nošení přiléhajících 
slunečních brýlí při každém pobytu ven-
ku a používání kontaktních čoček s UV 
filtrem.

Obr. 9. Ochrana před UV zářením u škály 
různých kontaktních čoček.

Závěr
Zatímco současná úroveň znalostí o účin-
ku UV záření na kůži je vysoká, existuje 
velká příležitost poučit 93 % pacientů, 
kteří nespojují UV záření s očními pro-
blémy. Oko je vystaveno UV-A i UV-B 
záření. I když je UV-B záření přítomno 
v menším množství, je pravděpodobně 
nebezpečnější vzhledem ke své vyšší 
energii a schopnosti přímo působit na 
DNA.

Existují epidemiologické a experimen-
tální důkazy o úloze UV záření u mnoha 
očních patologických změn, jako je 
pterygium, fotokeratitida a katarakta.

Účinek UV záření se kumuluje v průběhu 
života a možnost postižení je především 
u mladých očí. Důraz musí být kladen 
na ochranu proti UV záření začínající od 
útlého věku. K maximální oční expozici 
UV záření dochází v neočekávaných 
časech a tato expozice není relativně 
ovlivněna výskytem oblačnosti, což zvy-
šuje význam ochrany v průběhu celého 
roku. Efekt fokusace periferního světla 
se účastní při vzniku nasálního pterygia 
a kortikální katarakty.

Sluneční brýle bez vhodné boční ochrany 

neposkytují prevenci efektu fokusace 
periferních paprsků. Používání měkkých 
kontaktních čoček s ochranou proti 
UV záření 1. nebo 2. třídy významně 
redukuje expozici nasálního limbu peri-
ferním paprskům. Kontaktní čočky s UV 
filtrem poskytují ochranu rohovce, limbu 
a vnitřním strukturám oka v situacích, 
kdy nošení slunečních brýlí není vhodné. 
Asi nejdůležitějším závěrem z hlediska 
pacientů je nutnost jim doporučit použí-
vání kombinované ochrany: klobouků se 
širokým okrajem, kvalitních slunečních 
brýlí s přiléhajícími rámečky a u těch, 
kteří potřebují korekci zraku, používání 
kontaktních čoček s UV filtrem.
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