
Nové poznatky  
o kontaktních čočkách 
u dětí a náctiletých

Znáte studie s názvem CLIP, CLAP nebo ACHIEVE? Mohou mladí 
klienti opravdu dosáhnout bezproblémového nošení kontaktních 
čoček? Dr. Jeff Walline nás seznámí s novými poznatky nejnovějších 
studií zaměřených na děti a kontaktní čočky.

Již na první pohled se může zdát, že výhody, které nám 
kontaktní čočky přinášejí, jsou stejné, jak pro dospělé, 
tak pro malé děti. Mnohem vhodnější je však učinit 
tento závěr na základě vědeckých důkazů.

V minulosti proběhlo několik studií, které se věnovaly 
dětem a kontaktním čočkám. I v současnosti je 
toto téma v popředí zájmu současných výzkumů 
a nově vzniklo několik významných studií, které daly 
vzniknout velkému počtu publikací (Tabulka 1).

Výsledky současných výzkumů doporučují aplikovat 
kontaktní čočky dětem. Vyvstávají tak klíčové otázky 
a témata zabývající se dětskou aplikací kontaktních 
čoček a naplněním požadavků korekce zraku u dětí. 
Současné výzkumy se také vážně zabývají tématem 
kontroly růstu myopie prostřednictvím kontaktních 
čoček.

V tomto článku se podíváme na nedávno uvedené 
publikace, které nám mají odpovědět na otázky 
o kontaktních čočkách u dětí a náctiletých a zamyslíme 
se nad tím, jak tyto poznatky snadno aplikovat 
v každodenní praxi.

Jak jsou děti spokojeny  
s kontaktními čočkami?
Spokojenost dětí s kontaktními čočkami je vysoká, což 
je potvrzeno většinou studií. V singapurské studii CLIP 
byly dětem ve věku 8 až 11 let naaplikovány jednodenní 
kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE® nebo  
1 •DAY ACUVUE® for ASTIGMATISM, kde celých 90 % 
dětí studii úspěšně dokončilo.1 Faktory jako celková 
kvalita vidění, celodenní komfort a pohodlí na konci 
dne, děti hodnotily ke konci sledovaného tříměsíčního 
období. Všecny uvedené faktory děti u kontaktních 
čoček hodnotily výrazně lépe než u nošení brýlí.

Většina dětí a dospělých preferují kontaktní čočky před 
brýlemi. Je to především z důvodů jakým je kvalita 
vidění, komfort, údržba korekční pomůcky a vlastní 
vzhled. Celých 95 % nositelů bylo s kontaktními 
čočkami ke konci dne „velmi spokojeno“ nebo 
„spokojeno“. Závěry CLIP studie byly zároveň 
podpořeny americkou studií, která používala podobný 
výzkumný protokol, a sledovala skupinu dětí mezi  
8 až 12 lety a mezi 13 až 17 lety.2, 3 V této studii byly 
aplikovány čtrnáctidenní kontaktní čočky ze silikon-
hydrogelu - ACUVUE® ADVANCE® with HYDRACLEAR® 
nebo ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM.



Obě studie se dodatečně dotazovaly klientů ještě 
tři měsíce po závěrečné kontrole u kontaktologa, 
aby se zjistilo, kolik procent účastníků stále 
pokračuje v nošení kontaktních čoček.4 Spokojenost 
s kontaktními čočkami byla velmi vysoká, ať už byl 
nebo nebyl realizován nákup kontaktních čoček. Děti 
i náctiletí označili přibližně stejnou úroveň komfortu 
kontaktních čoček a nízký výskyt nežádoucích 
symptomů. Po skončení studie zakoupilo kontaktní 
čočky 80 % rodičů náctiletých a 63 % rodičů malých 
dětí.
 
Nedávno uvedená publikace, vycházející z ACHIEVE 
studie, srovnávala délku nošení mezi kontaktními 
čočkami 1•DAY ACUVUE® a ACUVUE® 2® s nošením 
brýlí u myopických dětí a náctiletých.5 Tato skupina 
nositelů se vyznačovala velmi vysokou adaptací 
na nošení měkkých kontaktních čoček. Výsledky 
ukázaly, že přibližně 93 % náhodně vybraných nositelů 
pokračuje s nošením kontaktních čoček po sobě 
následující tři roky. 

Mladí nositelé kontaktních čoček nosí svou korekční 
pomůcku po dobu kratší, než je to u nositelů brýlí. 
Přesto je celkový čas korigování zraku (doba součtu 
nošení korekce brýlí a kontaktních čoček) podobný 
u obou skupin korekčních pomůcek. Nositelé 
kontaktních čoček je využívali v průměru 74 hodin 
týdně. Můžeme tedy uzavřít, že jsou kontaktní čočky 
plnohodnotným způsobem korekce zraku i v případě 
dětí a náctiletých.

Děti a náctiletí mají na kontaktní čočky velmi dobrou 
odezvu, ať už se jedná o prvotní zkoušení, adaptaci, 
frekvenci výměny nebo délku nošení.

Doporučení pro vaši praxi:
•  Více si důvěřujte při aplikaci kontaktních čoček 

u dětí a náctiletých.
•  Vysvětlete dětem a jejich rodičům, že až 9 z 10 

dětí nemá s kontaktními čočkami problémy.
•  Zapamatujte si, že pohodlné nošení kontaktních 

čoček je bezproblémové v jakémkoliv věku.

Jaké výhody nabízí kontaktní 
čočky dětem?
Děti a náctiletí si sami mohou zhodnotit výhody, které 
jim kontaktní čočky nabízí v rámci zrakové ostrosti. 
Nejnovější studie příšly také s velmi zajímavými 
výsledky, které se zrakem přímo nesouvisejí. Fyzický 
vzhled, možnost sportovat a mít pocit, že jsem více 
sociálně akceptován, jsou pro děti velmi důležité 
motivy. U jejich hodnocení je u dětí s kontaktními 
čočkami mezi 8 až 11 lety na lepší úrovni než u nositelů 
brýlí. Oční odborníci by proto měli v brát potaz nejen 
zrakové, ale i sociální výhody nošení kontaktních 
čoček, a to zejména při rozhodování o možnostech 
korekce zraku pro děti a mladistvé.6

Další nedávno publikovaná studie srovnává kvalitu 
života nositelů kontaktních čoček dětí ve věku 
mezi 8 až 12 roky a náctiletých ve věku 13 až 17 let. 
Zúčastnění v rámci studie odpovídali na otázky týkající 
se délky nošení a spokojenosti s kontaktními čočkami 
během vybraných činností. Ze studie vyplynulo, že 
kontaktní čočky u dětí zvyšují kvalitu života podobně 
jako u náctiletých. Pozitivní hodnocení života 
dotazovaných se nejvíce zvýšilo v oblasti vzhledu 
a zapojení se do společenských aktivit. V případě, že 
děti nosily kontaktní čočky, jejich hodnocení se zvýšilo 
dramaticky.

Zkratka studie Anglický originál Překlad

ACHIEVE Adolescent and Child Health Initiative to 
Encourage Vision Empowerment

Iniciativa za zdravotní podporu plnohodnot-
ného vidění u dětí a adolescentů

CLAMP Contact Lens and Myopia Progression Progrese myopie a kontaktní čočky

CLAY Contact Lenses and Youth Kontaktní čočky u mladých

CLESG Contact Lens Evolution Study Group Vývojová studijní skupina kontaktních čoček

CLIP Contact Lenses in Paediatrics Kontaktní čočky v pediatrii

COOKI Children’s Overnight Orthokeratology Investigation Ortokeratologický výzkum nočního nošení 
kontaktních čoček u dětí

CRAYON Corneal Reshaping and Yearly Observation of 
Nearsightedness Tvarování rohovky a roční sledování krátkozrakosti

LORIC Longitudinal Orthokeratology Research in Children Dlouhodobý ortokeratologický výzkum u dětí

Tabulka 1: Nově uvedené velké studie kontaktních čoček u dětí a náctiletých



Kontaktní čočky mají přínos v korekci zraku a mají také 
méně hmatatelné, ale velmi reálné, sociální výhody 
oproti brýlové korekci.

Doporučení pro vaši praxi:
• Připomeňme si , že vidění není jediný faktor, který 

rozhoduje při výběru korekční pomůcky.

• Vysvětlete rodičům dětí, že kontaktní čočky 
mohou u dětí a dospívajících zlepšit kvalitu života 
a mnoho aspektů ve vnímání sebe sama.

• Zdůrazněte, že se děti a náctiletí při výměně brýlí 
za kontaktní čočky cítí mnohem více sebejistější 
díky svému vzhledu, mají více sportovních 
příležitostí a lépe se zapojují do kolektivu.

Kdy děti mohou začít nosit  
kontaktní čočky?
Zájem o kontaktní čočky vzniká v brzkém věku 
a existuje mnoho zrakových ale i jiných důvodů, proč 
by mělo dítě začít nosit kontaktní čočky. Průměrný 
věk, kdy lékaři začínají předepisovat kontaktní čočky, 
je 13 let.7 Navzdory statistice se ale předpokládá, že 
i mnohem mladší děti jsou schopné samostatně nosit 
kontaktní čočky.1-6

Rozhodnutí, zda je dítě již připraveno na nošení 

kontaktních čoček, by nemělo být postaveno na 
základě věku. Je zde mnoho jiných důležitých faktorů, 
jako je motivace, vyzrálost a úloha matky (trojice 
motivation, maturity, mother je také označována jako 
„3 Ms“).
Nezájem o správnou péči a manipulaci s kontaktními 
čočkami může být hlavním důvodem pro nedoporučení 
nosit kontaktní čočky u malých dětí. Nedávno 
zveřejněné studie ale poskytují důkazy, že i malé děti 
mohou být stejně úspěšnými nositeli kontaktních 
čoček jako náctiletí. Děti ve věku od 8 do 11 let jsou 
toho stejně schopné jako děti ve věku od 12 do 17 let. 
Úroveň péče je stejná, což potvrzují obdobné zdravotní 
nálezy na oku u obou věkových skupin.2 Jakmile se 
jednou kontaktní čočky na oko nasadí, obě dvě věkové 
skupiny nosí kontaktní čočky po stejně dlouhou dobu 
(80 a 84 hodin týdně).
Věk nelze použít jako ukazatel, zda je pro dítě vhodné 
nosit kontaktní čočky. Motivace, vyzrálost dítěte 
a závazek matky jsou mnohem důležitější faktory, ze 
kterých lze usuzovat, zda může dítě nosit kontaktní 
čočky.

Doporučení pro vaši praxi:
• Rozšiřte věkový interval nositelů kontaktních 

čoček, neváhejte aplikovat čočky i mladším dětem
• Vysvětlete rodičům i dětem, že motivace, 

vyzrálost dítěte a dohled matky má mnohem 
větší váhu než samotný věk dítěte.

• Uklidněte rodiče tím, že malé děti jsou při nošení 
kontaktních čoček stejně tak spokojené a úspěšné 
jako náctiletí.

Jaký typ kontaktní čočky  
je nejlepší?
Výhody a nevýhody různých typů kontaktních čoček již 
byly popsány v řadě článků.8 Nedávné studie ale odhalily 
více faktorů, na jejichž základě se lze rozhodnout, 
kterou kontaktní čočku zvolit.
CLAMP studie nám ukázala, že děti mohou pohodlně 
nosit jak tvrdé plynopropustné čočky (RGP), tak i měkké 
kontaktní čočky, u kterých je dlouhodobé pohodlí 
pravděpodobnější.9 Přibližně 93 % dětí s aplikovanou 
jednodenní nebo čtrnáctidenní kontaktní čočkou 
pokračují s jejím nošením i po dalších třech letech.5 Pro 
srovnání u RGP čoček je to pouze 55 % nositelů.9 Délka 
nošení měkkých kontaktních čoček je okolo 87 hodin 
týdně, kdežto tvrdé plynopropustné kontaktní čočky 
jsou nošeny průměrně 76 hodin týdně. Kratší doba 
nošení RGP čoček v oku může být způsobena vyšším 
výskytem nežádoucích symptomů.

Obrázek 1: Kontaktologové by měly mezi výhody 
kontaktních čoček považovat nejen zrakovou 
stránku, ale i přínosy v sociální oblasti.



Tvrzení, že měkké kontaktní čočky mohou zvýšit 
progresi myopie, nebylo potvrzeno. Neexistuje 
žádný klinický důkaz spojený s růstem axiální délky 
oka, rohovkového zakřivení nebo progrese myopie 
u měkkých kontaktních čoček, ve srovnání s brýlovou 
korekcí.10

Měkké kontaktní čočky jsou u mladých lidí 
nejoblíbenější volbou. Možnosti designu, materiál 
čočky, frekvence výměny, snadnost manipulace 
s čočkami a UV filtr obsažený v čočkách jsou faktory, 
které je nutné mít vždy na paměti, když vybíráme 
vhodnou kontaktní čočku.11 Potřeby životního stylu 
a zdraví očí by samozřejmě neměly zůstat stranou.12

Oční specialisté často diskutují nad klady jednodenních 
kontaktních čoček oproti silikon-hydrogelovým 
kontaktním čočkám. Tato diskuze však ztratila 
na významu příchodem silikon-hydrogelových 
jednodenních kontaktních čoček. V budoucnu se budou 
klinické výzkumy bez pochyby zaměřovat na klinickou 
úspěšnost těchto kontaktních čoček u mladých 
klientů.
Budeme-li se bavit o ceně, je nošení měkkých 
čtrnáctidenních kontaktních čoček a měsíčních 
měkkých kontaktních čoček téměř stejné.12 Jednodenní 
kontaktní čočky jsou pro klienty ekonomičtější, pokud 
jsou nošeny 1 až 4 dny týdně.
Studie zaměřující se na UV záření jednoznačně 
prokazují dlouhodobý škodlivý účinek UV záření na 
oči.13 Dětská sítnice je náchylnější k poškození UV 
zářením kvůli méně častému nošení ochranných brýlí 
při pobytu venku, větší pupile a transparentnější 
oční čočce. Bylo také určeno, že celou čtvrtinu životní 
expozice UV záření absorbuje člověk do svých  
18 let.14 Kontaktologové by měli své klienty v otázce 
UV ochrany vzdělávat již od útlého věku – děti, 
dospívající, rodiče, dospělé - bez výjimky. a Doporučení 
kontaktních čoček s UV filtrem je nasnadě.
Závěrem je možné shrnout, že mnoho dětí si zvykne 
na měkké kontaktní čočky lépe než na kontaktní 
čočky plynopropustné. Jak jednodenní kontaktní čočky 
a měkké kontaktní čočky pro opakovanou výměnu jsou 
pro děti vhodnou volbou.

Doporučení pro vaši praxi:
• U dětí podrobně informujte o důvodech svého 

rozhodnutí jak dítě tak rodiče.
• Podporujte děti, aby nepřestávaly nosit kontaktní 

čočky.
• Vyhledávejte nové informace o přínosech různých 

typů měkkých kontaktních čoček u dětí.

Je nasazení kontaktních čoček  
u dětí snadné? 
Navzdory studiím, které tvrdí, že děti a náctiletí jsou 
schopni nosit různé typy kontaktních čoček, mají 
kontaktologové tendenci předpokládat, že mladším 
dětem je obtížnější kontaktní čočku naaplikovat 
a zabere to více času. Čas strávený aplikací u dětí od 
8 do 12 let je však pouze o 15 minut delší, než u doby 
aplikace u náctiletých ve věku od 13 do 17 let.2

Většinu tohoto rozdílu lze přičíst delší době učení dětí, 
jak kontaktní čočku na oko nasadit a jak ji vyndat. 
Nasazování a vyjímání čoček většinou učí pomocný 
personál a samotný kontaktolog pak tráví s klientem 
stejnou dobu ať už se jedná o dítě nebo dospělého. 
Některé děti potřebují absolvovat několik návštěv, 
aby se naučily kontaktní čočky nasazovat, což je 
také důvodem rozdílného trvání aplikace. Ovšem při 
zanedbání těchto krajních, výjimečných případů je 
časový průměr aplikace u dětí pouze o pět minut delší 
než aplikace náctiletých. 
Jak určit, zda bude aplikace na delší dobu? Tento 
úsudek lze postavit na prvotní motivaci dítěte, míře 
úzkosti, hygieně, velikosti oční štěrbiny a na nadšení 
a motivaci rodičů.
Aplikace u dětí je mnohem snazší, než se 
předpokládalo, a celkový čas strávený aplikací čoček 
dětem je jen nepatrně delší než u náctiletých.

Doporučení pro vaši praxi:
• Překonejte obavy o nadměrnou časovou 

náročnost při práci s dětmi.
• Časový plán stanovujte na základě individuálních 

potřeb klienta spíše než na základě jeho věku.
• Přenechávejte učení nasazování a vyndávání 

pomocnému personálu.

Dovedou se děti starat  
o kontaktní čočky?
Nedodržování zásad péče o kontaktní čočky je hlavním 
důvodem obav rodičů a kontaktologů. Nové poznatky 
nám ale ukazují, že jsou tyto obavy většinou zbytečné.
Děti a náctiletí si jsou rovni při manipulaci s měkkou 
kontaktní čočkou a perfektně rozumějí péči o čočky.2 
U dříve provedených studiích uvedlo celých 90 % dětí 
s jednodenními kontaktními čočkami ve věku od 8 do 
11 let, že „nikdy neměli problém“ nebo „obvykle nemají 
problém“ při manipulaci s kontaktními čočkami.15 Jiní 
autoři uvádějí, že úroveň dodržování péče o kontaktní 
čočky není o nic horší než u ostatních nositelů. 



Děti jsou při manipulaci s kontaktní čočkou zcela 
samostatné, dodržují frekvenci výměny a péči o ně.16

Další anketa, která trvala 6 měsíců, byla provedena 
u nositelů měkkých kontaktních čoček ve věku od  
11 do 13 let. Ta potvrdila velmi dobrou péči o kontaktní 
čočky a také schopnost těchto dětí dodržovat instrukce. 
Okolo 90 % dotazovaných dobře vědělo, že mají 
kontaktní čočky denně čistit, 96 % perfektně pochopilo 
podstatu desinfekce kontaktních čoček a 99 % vyjádřilo 
důvěru ve svou péči o kontaktní čočky.7

Stejně jako u všech nositelů kontaktních čoček, je 
i u dětí důležité znovu opakovat pravidla péče u každé 
následné kontroly. Děti a náctiletí správně odpovídali 
na otázky týkající se péče o kontaktní čočky v 93 % 
případů. Po třech měsících skóre u dětí nepatrně 
spadlo na 88 %, zatímco u náctiletých konečné skóre 
zůstalo na vyšších 92 %.17

Děti a náctiletí umí velmi dobře manipulovat 
s kontaktní čočkou, úroveň dodržování péče je na velmi 
dobré úrovni. Je ale doporučeno opakovaně informovat 
o zásadách, zvláště u menších dětí.

Doporučení pro vaši praxi:
• Přijměte myšlenku, že i malé děti jsou schopny se 

postarat o kontaktní čočky.
• Při každé návštěvě klienta se ptejte, jak se stará 

o své kontaktní čočky.
• Sestavte si jednoduchý psaný test týkající se péče 

o kontaktní čočky, kterým zjistíte úroveň znalostí 
u dětí; odpovědi použijte k zdůraznění potřebných 
informací.

Je nošení kontaktních čoček pro 
děti bezpečné?
CLIP studie poukázala na dobrý zdravotní stav očí 
u dětí, které nosí kontaktní čočky. V americké studii 
nebyl nalezen žádný rozdíl mezi těmito dvěma 
věkovými skupinami a nebyly shledány žádné 
nežádoucí účinky.2 Statisticky významné bylo pouze 
barvení rohovky u následných kontrol, než na počátku, 
a většina biomikroskopických příznaků byla po třech 
měsících nižší nebo pod počáteční úrovní.
Závěry plošné ankety CLAY podporuje názor, že 
malé děti mohou bezpečně nosit kontaktní čočky.18 
Retrospektivním zkoumáním 3.549 nositelů měkkých 
kontaktních čoček ve věku od 8 do 33 let v letech 2006 
až 2009 zaznamenalo 522 událostí přerušení nošení 
kontaktních čoček mezi 426 nositeli.
Procento věkového zastoupení u těchto událostí 
bylo menší než 3 % u krajních věkových intervalů 
(interval 8 až 13 let a 30 až 33 let). Mezi věkem 14 
a 25 let byly tyto události zastoupeny v 5% návštěv, 
kdy největší riziko bylo ve věku 20 až 22 let. Autoři 
předpokládají, že největší riziko výskytu nežádoucí 
události, které znamená přerušení nošení kontaktních 
čoček, je v adolescenci a dospělosti. Porovnáme-li 
náctileté a mladé dospělé s dětmi pod 14 let, vychází 
nám, že děti při nošení kontaktních čoček vykazují 
menší zdravotní rizika. Pravděpodobně je to také díky 
většímu zastoupení aplikací jednodenních kontaktních 
čoček, se kterými je toto riziko nižší.
V rámci CLAY studie byla snaha zjistit faktory 
způsobující jednoznačné a vážné nežádoucí 
události v rámci jednoho souboru nositelů měkkých 
kontaktních čoček. Měkké kontaktní čočky u dětí 
ve věku 8 až 13 let byly spojovány s nižším rizikem 
infiltrativní keratitidy nebo infekce, ve srovnání 
s náctiletými a mladými dospělými.19 Nová studie 
rizik mikrobiální keratitidy u nositelů jednodenních 
kontaktních čoček nám ukazuje, že nižší věk a častější 
kontroly mají u tohoto typu nošení protektivní účinek 
proti vážným infekcím.20

Nedávno zveřejněný americký výzkum21 se 
zabýval počtem urgentních návštěv souvisejících 
s kontaktními čočkami z důvodů abraze rohovky nebo 
zánětů.
Studie vycházela ze zdravotních záznamů sta 
nemocnic za poslední dva roky. Uvádí se zde, že 23 % 
případů vyžadujících návštěvu lékařského zařízení 
je spojeno s kontaktními čočkami. Většinu tvoří 
nositelé v letech 16 až 21 let, za nimi pak byly děti 
ve věku 11 až 15 let. Většina případů byla obecně 
lehčího rázu a nevyžadovala hospitalizaci, většině 
z nich šlo ale předcházet. Nejvíce společný rizikový 
faktor byla změna doporučeného režimu nošení 
a nedodržování zásad nošení kontaktních čoček 

Obrázek 2: I malé děti jsou v rámci nošení a péče  
o kontaktní čočky šikovné



společně se špatnou péčí. Proto je nutné klást důraz 
na přítomnost rodičů během zácviku manipulace 
s kontaktní čočkou, opakovaně zdůrazňovat zásady 
u péče o kontaktní čočky a preventivně předcházet 
případným komplikacím. Omezení CLAY studie je 
v nedostatečném odhadu nositelů kontaktních 
čoček v populaci, u kterých se kombinuje několik 
nežádoucích účinků u dětí (eroze rohovky a záněty) 
a v nestanovení počtu nežádoucích účinků 
u adolescentů, kteří kontaktní čočky nenosí.
Nežádoucí účinky jsou mezi dětskými nositeli 
kontaktních čoček ojedinělé a pravděpodobnost, že 
díky nim dítě přestane nosit kontaktní čočky je menší 
než u mladých adolescentů.

Doporučení pro vaši praxi:
• Ubezpečte rodiče, že výskyt zdravotních problémů 

u mladých nositelů kontaktních čoček je nízký.
• Berte v úvahu relativní risk nežádoucích účinků 

u nositelů různých věkových skupin.
• Připomeňte klientům a rodičům, aby v případě 

jakýchkoliv problémů kontaktovali svého 
kontaktologa.

Co si rodiče myslí o kontaktních 
čočkách pro své děti?
Vliv rodičů na nošení kontaktních čoček u dítěte je již 
dlouho znám, nedávné výzkumy se ale více zaměřily 
na postoj rodičů ke korekci zraku.
V americké anketě odpovědělo přes 56 % rodičů 
dětí s korekční vadou (věk 8 až 17 let), že jejich dítě 
mělo zájem o kontaktní čočky. Celá třetina pak 
o kontaktních čočkách nikdy nepřemýšlela.22 Čtyři 
z desíti uvedli, že kontaktní čočky nejsou pro dítě 
pohodlné a jejich hlavní obava předpokládala složitější 
péči o kontaktní čočky než je u brýlí.
Studie CLESG, která byla prováděna v Itálii, ve 
Španělsku a v Portugalsku, sledovala, jak rodiče 
ovlivňují postoj dětí ke kontaktním čočkám. Studie 
zkoumala dospívající ve věku 12 až 18 let včetně jejich 
rodičů.23

Většina dospívajících (77%) a rodičů (66%) projevili 
velký zájem o nošení kontaktních čoček, ačkoliv 
žádný z dospívajících kontaktní čočky nenosil. Obě 
dvě skupiny souhlasily, že kontaktní čočky naplňují 
estetické požadavky dospívajících. Rodiče, nikoliv 
dospívající, vnímají kontaktní čočky u dospívajících 
jako mnohem méně nebezpečné, než jsou vnímány 
v celkové populaci.
Dle očekávání, rodiče, kteří sami nosí kontaktní čočky, 
jsou mnohem vstřícnější k požadavkům svých dětí 

ohledně nošení kontaktních čoček. Matky, které často 
doprovází své děti na oční vyšetření, se více zajímají 
o manipulaci s kontaktními čočkami a o přidružená 
rizika.
Rodiče také mohou bránit nošení kontaktních u dětí. 
Zvláště matky, které se více obávají o správnou 
manipulaci a bezpečí nošení čoček.

Doporučení pro vaši praxi:
• Poučte rodiče o výhodách, snadnosti použití 

a bezpečnost kontaktních čoček.
• Řešte obavy matek související s kontaktními 

čočkami.
• Rodičům i dětem předveďte praktickou 

demonstraci manipulace s kontaktní čočkou.

Mohou kontaktní čočky ovlivnit 
růst myopie?
Nedávné výzkumy kontroly růstu myopie vyvolaly 
vlnu zájmu o aplikaci kontaktních čoček u dětí, při 
níž se korekce kontaktní čočkou používá jako léčebný 
a korekční prostředek. Jedná se o tvrdé a měkké 
kontaktní čočky, kontaktní čočky tvarující rohovku 
a nyní nově objevené anti-myopické kontaktní čočky.
Noční nošení kontaktních čoček, které způsobují 
změny tvaru rohovky (ortokeratologie) vzbudilo zájem 
v soudobých příspěvcích. Studie COOKI nám ukázala, 
že v průběhu dne jsou děti schopny vidět ostře, pokud 
v noci spí s kontaktní čočkou, která tvaruje jejich 
rohovku. Po dobu 6 měsíců nebyl registrován žádný 
nežádoucí příznak.24 Dvě studie (LORIC a CRAYON) 
se také zabývaly kontaktními čočkami měnícími tvar 
rohovky za účelem snížení myopie a obě dvě studie 
prokázaly zpomalený růst oka přibližně o 50 %, 
ačkoliv byly přítomny jednoznačné rozdíly účinků mezi 
zkoumanými osobami.25,26 Randomizovaná klinická 
zkouška musí být schopna přesně určit výsledný efekt 
tvarující kontaktní čočky na růst oka.
Byť se zdá ortokeratologie úspěšná ve zpomalení 
růstu oka, i u této volby korekce máme určitá omezení. 
Hrozí vznik mikrobiální keratitidy (MK), výše rizika ale 
není přesně známa. Předpokládá se, že riziko MK je 
stejné jako u kontinuálního nošení jakéhokoliv typu 
kontaktních čoček.27

Nedávno byl popsán přístup ke kontrole růstu myopie 
pomocí denního nošení kontaktních čoček. Vychází 
z nálezu periferního hypermetropického rozostření na 
sítnici, kdy toto rozostření může být signálem pro růst 
oka. Denním nošením kontaktních čoček lze předejít 
vzniku myopie.28



Studie Vision CRC Myopia Control Study Group udává 
výsledky nošení kontaktních čoček se speciálním 
designem snižující periferní hypermetropii. Progrese 
myopie u čínských dětí (věk 7 až 14 let) byla 
o 54 % menší, než v případě skupiny nosící brýlovou 
korekci.29 Výzkumníci z Nového Zélandu navrhli 
měkkou kontaktní čočku s dvěma ohnisky, která 
jsou tvořena střídajícími koncentrickými kružnicemi. 
S těmito čočkami bylo taktéž jednoznačně dosaženo 
snížení myopické progrese. Doba sledování byla  
10 měsíců, jednalo se o děti ve věku 11 až 14 let a byly 
srovnávány se skupinou s běžnými kontaktními 
čočkami.30 Tyto slibné závěry měkkých kontaktních 
čoček pro redukci růstu myopie by přesto měly být 
doplněny dlouhodobějšími zkušenostmi.
Kontaktní čočky měnící tvar rohovky pravděpodobně 
snižují progresi myopie u většiny dětí, přesto je i zde 
potřeba dalších studií. Příslibem do budoucna jsou 
nově vyvíjené postupy řešení.

Doporučení pro vaši praxi:
• Vezměte na vědomí současný výzkum 

kontaktních čoček a kontroly růstu myopie.
• Nasměrujte očekávání rodičů a sdělte jim, že 

i životní styl a jiné faktory hrají důležitou roli.
• Udělejte svou praxi přívětivou pro děti 

s očekáváním zajímavého růstu v této oblasti. 

Shrnutí
Kontaktní čočky u dětí jsou hlavním bodem dnešního 
i budoucího výzkumu, který je stále obohacován 
novými poznatky. Odborníci v péči o zrak musí 
být seznámeni s posledními poznatky, aby mohli 
odpovídat na otázky rodičů i dětí. Tím dají najevo, že 
jejich praxe tyto nové postupy uplatňuje.
Uvedené studie nám říkají, že děti i náctiletí mohou 
bez problémů nosit kontaktní čočky a užít si spoustu 
výhod plynoucích z tohoto typu korekce. Dětem 
každého věku by měla být dána příležitost zkusit 
kontaktní čočky, které by měly být prezentovány jako 
volba korekce zraku, co nejdříve to jde.
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