AKOMODACE A JEJÍ PORUCHY
l	schopnost vidět ostře předměty na různou vzdálenost v závislosti na změně mohutnosti optic. systému oka
l	podstatný m. ciliaris, působí na čočku a na sklivec
l	m. ciliaris=akomodační sval, v přední části řasnatého tělíska, tvořen hladkými svalovými vlákny, která představují 3 funkčně odlišné části:
l	cirkulární, nejvnitřnější m. compressor lentis (m. Mülleri), stah uvolní závěsný aparát čočky, která se vyklene vlastní elasticitou, inervován parasympatikem, vidění na blízko
l	radiálně probíhající svalová vlákna, část retikulární (síť), nepravidelný propletenec
l	meridionální část, podélný průběh svalových vláken, m. tensor chorioideae (m. Brückei), inervace sympatikem, vidění do dálky
l	zevní akomodační mechanismus (Helmholtz): stah cirkulární části m. ciliaris, uvolnění vláken závěsného aparátu, vyklenutí čočky díky elasticitě jejího pouzdra, optická mohutnost 10,5 dpt
l	vnitřní akomodační mechanismus (Gullstrand): přesun hmoty čočky o vyšší optické lomivosti do oblasti optické osy oka (asi 3,5 dpt)
l	rozdíl mezi uvolněnou a max. akomodací: 14 dpt
l	v průběhu života schopnosti akomodace ubývá, příčinou je zvětšování tuhého jádra čočky
l	akomodační šíře=rozdíl mezi optickou mohutností uvolněného a max. akomodovaného oka, vyjadřujeme v dpt, jde o převrácenou hodnotu blízkého bodu
l	vyšetřujeme stanovením vzdálenosti blízkého bodu od oka
l	Scheinerův optometr: přibližování špendlíku na posuvném měřítku až do vzdálenosti, kdy se obrysy jeho hlavičky stanou neostrými, odečtená hodnota udává blízký bod
l	optotypy pro vidění do blízka: změříme vzdálenost    v cm, při níž se stanou písmena nezřetelnými
l	akomodační oblast=rozdíl mezi dalekým a blízkým bodem, rozmezí, v němž oko vidí ostře jednotlivé body, zmenšuje se (podobně jako akomodační šíře)  s věkem
l	poruchy akomodace zahrnují fysiologické změny, související se stárnutím a stavy patologické

FYSIOLOGICKÉ ZMĚNY
l	presbyopie (vetchozrakost): fysiologický úbytek akomodace, zvětšování tuhého jádra čočky na úkor dřeně, ztráta elasticity čočky
l	problém s viděním do blízka, závisí na věku a refrakci oka, u emetropů výskyt po 40. roce života
l	úbytek akomodační šíře: 8 let 14 dpt, 36 let 7dpt, 46 let 3 dpt, 52 let 1,5 dpt, 60 let 1 dpt
l	využití maximální akomodace-akomodační astenopie
l	bez potíží při využití 2/3 maximální akomodace, 1/3 je akomodační rezerva při práci na blízko
l	36letý emetrop při práci na vzdálenost 33 cm nepotřebuje korekci, akomodační úsilí činí +3 dpt (100:33), je menší než 2/3 jeho akomodační šíře
l	46letý emetrop již potřebuje korekci skly +1dpt        k zachování zrakového pohodlí
l	52letý emetrop potřebuje korekci presbyopie skly +2dpt, 60letý +3 dpt
l	při práci na kratší vzdálenost než 33 cm se korekce zesiluje, na delší vzdálenost zeslabuje
l	u ametropů se ke korekci presbyopie přičítá hodnota korekce jejich vlastní refrakční vady
l	hypermetrop s +5 dpt potřebuje pro vidění na vzdálenost 33 cm +8 dpt (5+3), aniž akomoduje
l	36letý dalekozraký, který využívá 2/3 ze 7 dpt své akomodační šíře (4,66 dpt), dostane skla +3,5 dpt (8-4,66~3,5)
l	46letý dalekozraký obdrží skla +6 dpt (8-2/3x3), 52letý +7 dpt (8-2/3x1,5), 60letý +8dpt
l	u myopie korekce do blízka odlišná
l	korigovaný krátkozraký akomoduje do blízka jako emetrop, s věkem jeho akomodační schopnosti ubývá
l	nekorigovaný krátkozraký při práci do blízka vidí ostře, pokud se předmět nachází v jeho dalekém bodě
l	při vadě -3 dpt nepotřebuje korekci na 33 cm, při -4 dpt na 25 cm…
l	u hodnot -1 až -2 dpt se presbyopie koriguje + skly, ale až kolem 50.-55. roku věku
l	u vyšších stupňů myopie postupně zeslabujeme - skla  o stejný počet dpt, jako je u emetropa zesilujeme v závislosti na věku
l	u astigmatismu postupujeme obdobně, ke korekci do dálky přičteme hodnotu + skla dle věku, užíváme sférická skla, ne cylindrická či tórická (pac. by si nezvykl,  pokud nenosil brýle již dříve)

PATOLOGICKÉ PORUCHY
l	mají náhlý začátek, často doprovázeny změnou velikosti   a reakce zornic, někdy anomálií konvergence
l	změna zrakové ostrosti do dálky či do blízka
l	poruchy jader hlavových nervů (n. III), záněty mozku      a jeho obalů, degenerativní onemocnění CNS, infekce (příjice), bakteriální intoxikace (záškrt, botulismus), otrava ethanolem, CO, DM, úrazy, léky…
l	spasmus akomodace: řidší, přechodně zhoršené vidění   do dálky, bývá při dlouhotrvající práci do blízka, také u chybně korigovaných hypermetropů a presbyopů
l	obrna akomodace: častější, u emetropa porucha vidění  do blízka, u hypermetropa též do dálky, u myopů a presbyopů vidění beze změny, bývá provázena mydriázou
l	ophthalmoplegia interna=obrna akomodace+ztuhlost zornice
l	ophthalmoplegia totalis=předchozí+obrna všech okohybných svalů

KONVERGENCE
l	konvergence=vychýlení očních os směrem dovnitř, reflex při pohledu do blízka, snaha o zobrazení blízkých předmětů v oblasti žluté skvrny sítnice
l	pohled do blízka: akomodace, konvergence, mióza
l	blízký bod konvergence: nejkratší vzdálenost předmětu před očima, kdy jej ještě vnímáme jako jeden obraz
l	šíře konvergence: dána podnětem nutným ke konvergenci, který umožňuje, abychom předmět v blízkém bodu konvergence vnímali jako jeden obraz
l	jednotkou 1 metrový úhel, kdy průsečík optických os leží 1 metr od oka (2 m~1/2 m.ú., 0,33 m~3 m.ú….)
l	počet úhlových metrů ~ počtu dpt při akomodaci emetropického oka, max. 12. m.ú., u ametropů závislé na stupni refrakční vady
l	oblast konvergence: úhel ve stupních, který svírají oční osy při pohledu na blízký a vzdálený bod konvergence (blízký bod: pozitivní 30 st., vzdálený bod: negativní 1,5-4 st.-divergence !)
l	obrna konvergence: řídká, znemožněna konvergence při pohledu do blízka, ostatní pohyby neporušené, dvojité vidění do blízka, může být doprovázena změnou reakce zornic a akomodace, příčinou zánět mozku, příjice, záškrt, chřipka, degenerace CNS
l	insuficience konvergence: častější, při vyčerpání, celkových chorobách, poruchách binokulárního vidění, u nekorigované myopie…, nebývají změny zornicové reakce a akomodace (jde o funkční poruchu)
l	spasmus konvergence: časté u nadměrné potřeby akomodovat, u nevhodně či vůbec nekorigovaných presbyopů a hypermetropů
l	též příznaky některých mozkových poruch
l	předpis vhodné korekce, omezení práce do blízka, léčení základního onemocnění


