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HISTORIE
l	název: oftalmos-oko, logos-nauka, věda (řečtina)
l	stavba, funkce oka, choroby, poruchy, jejich dg a léčení, hygiena osvětlení a práce
l	oko zprostředkovává až 90 % informací o světě
l	registrace 10 miliónů podnětů za 1 sec, z nich přímý výběr 10 podstatných
l	3 základní barvy, z nich složeno 600 odstínů
l	přizpůsobení rozdílů kontrastu 1:100 miliardám (hvězdnatá noc x slunečný den)
l	Egypt: 42 encyklopedií vědění, 6 věnováno medicíně, z toho 1 očnímu lékařství
l	uzdravené oko Hórovo (R) - symbol štěstí a zdraví, zřejmě vzor formule Rx (USA) nebo Rp. (Evropa)
l	starověk a středověk, 3 typy zákalů: šedý (katarakta), zelený (glaukom), černý (oslepnutí)
l	z oka vycházejí paprsky, které ohmatávají předměty, pak odráženy zpět (katarakta-vodopád, výron)
l	luxace, reklinace čočky do sklivce
l	brýle objeveny ve středověku
l	18. století: objev podstaty katarakty, extrakce zkalené čočky z oka, možná orientace v prostoru
l	19. století: objev podstaty glaukomu (vysoký nitrooční tlak), staro- ani středověk jej léčit nedovedl
l	19. století: vyšetření očního pozadí
l	J.E. Purkyně (1787-1869): vyšetření očního pozadí, reflexy na rohovce a čočce (Purkyňovy obrázky), základy keratometrie, cévní obrazy (sítnice, pigment a cévy nahoře, světločivé prvky pod nimi), následné obrazy (paobrazy) - neurochemie sítnice
l	Purkyňův jev/posun: změna citlivosti k barvám při změně osvětlení (dvojí receptory, jejich vzájemné působení)
l	Purkyně: protoplasma je základem života, buněčná teorie, jeho jméno spojeno s bb. v mozečku, převodním systémem srdečním, vlákny v děloze, zárodečným míškem ve vajíčku, potními žlazami
l	Jiří Procházka (1749-1820): český fysiolog, 3000 extrakcí katarakty, správné stanovení příčiny glaukomu, objev reflexního oblouku, přednášel na LF též oftalmologii
l	18. století, Praha: oční lék. se vyděluje z všeobecné chirurgie, léčebný ústav, zemský oční lékař
l	1818: v Praze ustavena katedra očního lékařství (Fischer, Ryba)
l	1883: česká a německá oční klinika (i univerzita), prof. Schöbl
l	1902: přednostou prof.Deyl, komplexní a vědecký přístup k oftalmologii
l	1921, Brno: třetí oční klinika v ČSR (přednostové: prof. Slavík, Gottwald, Vanýsek, Riebel)
l	po válce vznik očních klinik v univerzitních městech tehdejší ČSR a SSR
l	dnes oční kliniky většinou součástí každé významné nemocnice, řada specializovaných pracovišť

ANATOMIE OKA
l	2 funkčně oddělené části: oční koule a zrakový nerv, dráhy, centra v CNS
l	přídatné orgány (adnexa): ochrana, slzy, zásobení, pohyb
l	vše (kromě drah a center CNS) uloženo v očnici (orbitě)

Očnice (orbita)
l	čtyřboká pyramida se zaoblenými hranami, base vpředu, vrchol vzadu
l	sestává z několika lebečních kostí
l	ve hrotu foramen opticum (otvor pro zrakový nerv)
l	vnitřek vystlán periorbitou, jde o pokračování tvrdé pleny mozkové (dura mater cerebri)

Oční koule (bulbus oculi)
l	tvořena 3 vrstvami (zevní, střední, vnitřní)
l	zevní vrstva: vpředu rohovka, vzadu bělima
l	střední vrstva: živnatka, řasnaté tělísko, pigmentová vrstva, cévnatka, duhovka
l	vnitřní vrstva: nervová část sítnice

Zevní vrstva
l	rohovka (cornea) tvoří 1/6, bělima (sclera) zbytek povrchu bulbu
l	sclera: hutné vazivo, drží tvar oka, mechanicky chrání, otvory pro zrakový nerv a cévy (žíly, tepny)
l	cornea: součást optického systému, lomné prostředí, mimořádně citlivá

Střední vrstva
l	živnatka (uvea): cévy, nervy, vazivo, pigmentové buňky, funkce: výživa bulbu
l	povléká zevnitř bělimu od výstupu zrakového nervu po tzv. ora serrata (zubatou linii), kde přechází do řasnatého tělíska
l	na její vnitřní ploše pigmentový epitel sítnice
l	řasnaté tělísko (corpus ciliare): prstenec za duhovkou, vazivo, cévy, nervy, pigment, hladký m. ciliaris (akomodace)
l	výběžky řasnatého tělíska produkují tekutinu- nitrooční mok: bezcévní výživa tkání v bulbu, odnos katabolitů, udržování tvaru oční koule
l	duhovka (iris): leží za rohovkou, vymezuje přední komoru oční, přiléhá na přední plochu čočky, uprostřed má kruhový otvor-zornici (pupilla), zřítelnici ovládají m. sphincter pupillae (parasympatikus) a m. dilatator pupillae (sympatikus)
l	cévnatka (chorioidea): pokračování řasnatého tělíska vzadu pod bělimou, vyživuje sítnici


Vnitřní vrstva
l	sítnice: složena z 10 vrstev
l	tyčinky (130 mil., intenzita) a čípky (7 mil., barvy) jsou citlivé na světlo, inverzní sítnice: směřují od obrazu předmětu na druhou stranu
l	2. neuron-bipolární buňky, zpracování dat
l	3. neuron-gangliové buňky 
l	vertikální a horizontální (horizontální a amakrinní bb.) řetězec neuronů-zpracování a kódování vjemu
l	žlutá skvrna (macula lutea): místo nejostřejšího a nejlepšího vidění, fovea, jen 1/3 mm v průměru !
l	Sítnice poutána k cévnatce u odstupu zrakového nervu a v zubaté linii, jinak jen volně lne k bulbu (tlak v oku, mukopolysacharidy)
l	zrakový nerv (nervus opticus),1 má až milión vláken !, slepá skvrna: papila nervi optici, žádné světlocit. bb.
l	zrakový nerv se uvnitř lebky u sella turcica ossis clinoidei kříží tak, že 60 % jeho vláken přebíhá na druhou stranu (chiasmatiscký sy.-tu hypofýzy)
l	část vláken zajišťuje stah zornice
l	za zkřížením vzniká tractus opticus - pokračuje do thalamu - corpus geniculatum laterale (první přepojení)
l	dále radiatio optica jde do area striata v šedé hmotě týlního mozkového laloku, odtud se již šíří informace difusně

Lomivá prostředí oka
l	obraz na sítnici je převrácený (jako při fotografování)
l	rohovka-komorová voda-čočka-sklivec
l	rohovka má nejvyšší index lomu (vzduch-tkáň),        5 vrstev, bezcévná, průhledná, buňky pravidelně uspořádány (důležitá hydratace epitelu)
l	trámčina komorového úhlu (iridokorneálního): odvádí nitrooční mok, ten se hromadí ve Schlemmově kanálu (canalis Schlemmi)-sběrná véna, odtud je žilní soustavou odveden a následně vstřebán
l	čočka (lens, lens crystallina): zavěšena na vláknech řasnatého tělíska (závěsný aparát, zonula Zinnii), pravidelná stavba, bezcévná, dvojvypuklá
l	sklivec (corpus vitreum): rosolovitá, průhledná, u dospělého bezcévná tkáň, k sítnici fixován u odstupu zrak. nervu a u řasnatého tělíska

Přídatné orgány (adnexa)
l	oko vpředu kryto 2 kožními řasami, víčky(palpebrae)
l	složena vpředu z kožní ploténky a vzadu z vazivové destičky
l	mezi nimi sval: m. orbicularis oculi, svěrač víček příčně pruhovaný
l	víčka vpedu povlečena kůží, vzadu spojivkou (conjunctiva)
l	na víčkách řasy, mazové žlázky (aby slzy netekly po tváři), potní žlázky
l	m. levator palpebrae superioris - příčně pruhovaný zvedač horního víčka
l	hladký m. Mülleri: exoftamus (sympatikus) /enoftalmus
l	spojivka (conjunctiva): vazivo, žlázy, cévy, zvláštní tkáň, kryje, chrání, uzavírá orbitu
l	přední plocha bulbu neustále omývána slzami (lacrimae), roztírány víčky po rohovce a spojivce
l	horní spánkový okraj očnice: glandula lacrimalis, slzná žláza, má 2 části: víčkovou a očnicovou
l	slzná žláza-horní část bulbu-slzné body (puncta lacrimales)-slzné kanálky-slzný vak (saccus lacrimalis)-slzovod (ductus nasolacrimalis-dolní část nosní dutiny
l	okohybné svaly: bohatě inervovány a cévně zásobeny
l	2 páry přímých svalů, horní a dolní šikmý sval

