FYSIOLOGIE OKA
l	zraková ostrost (visus)
l	minimum separabile (rozlišovací schopnost): nejmenší pohledový úhel, pod nímž jsou vnímány 2 objekty, aby byly ještě viděny odděleně (mezi 2 aktivními elementy musí zůstat 1 neaktivní)
l	barvy+nejostřejší vidění: centrální krajina sítnice, průměr 5,5 mm (čípky, ve středu výlučně)
l	vidění centrální, fotopické, barevné
l	centrální jamka (fovea centralis retinae), průměr 1,5 mm+foveola, ve foveole max. přesné vidění, pouze 0,35 mm v průměru !!!
l	2500 ztenčených čípků čípků, jen těla, jádra+nervová vlákna jsou na okraji foveoly, zde žádné tyčinky
l	oblast velmi citlivá na poruchy výživy (sklerotické změny cév)

Vyšetření centrálního vidění (visu)
l	Snellenovy optotypy: čísla, písmena, tvořeny v síti 25 čtverečků, paprsky ze 2 sousedních bodů dopadají do oka pod úhlem 1 min. (rozlišení detailů), paprsky z dálky 5-6 m (vzdálenost vyš.) považovány v klinice za souběžné
l	Pflügerovy háky pro dětí a negramotné: písmeno E ve 4 základních postaveních
l	vyšetření pravého, pak levého oka, 1 oko zakryté, netlačit (hrozí anemizace), visus nejdříve naturální (bez korekce), poté s vhodnou korekcí
l	VISUS (V): vyjádřen zlomkem, v čitateli vzdálenost v metrech, z níž pacient přečetl znak, ve jmenovateli číslo udané u znaku na optotypu (např. V=6/6)
l	lze vyjádřit i vyděleným zlomkem: V=1,0
l	zraková ostrost se měří též do blízka z pracovní vzdálenosti 35 cm,, významné o osob po 40. roce věku (presbyopie)
l	Jägrovy tabulky: různě velký text od č. 1-24, vyš. nejdříve pravé, pak levé oko
l	červenozelený test: přesnější, odliší jemné odchylky

Periferní vidění
l	zvláště podíl tyčinek, odpovídá za prostorovou orientaci, adaptaci na snížené osvětlení, je  barvoslepé
l	od fovey periferně ubývá čípků, přibývá tyčinek
l	periferie sítnice obsahuje prakticky jen tyčinky
l	vidění skotopické, barvoslepé, centrální skotom (fovea za tmy nefunguje)

Vyšetření periferního vidění
l	provádí se na perimetru, od periferie směrem k centru
l	oko vnímá nejdříve pohyb, pak bílou, modrou, červenou a zelenou barvu
l	vyšetřuje se nejdříve pravé, pak levé oko



Typy perimetrie

l	kampimetrie: vyš. centra zorného pole a slepé skvrny, černé nebo šedé plátno, promítány bílé či barevné testovací značky
l	kinetická: pacient udává okamžik, kdy zaznamená značku či světelný bod, pohybující se po kruhovém rameni přístroje
l	statická: vyšetření zvl. centrální oblasti zorného pole testovacími značkami, které nemění postavení
l	kvantitativní: obdoba statické, ale přesnější, hledá se prahová intenzita podnětu, při níž oko zaznamená vjem (světlo, pohyb, barvu)
l	komputerizovaná: nejpřesnější, minimalizuje subjektivní faktory, podněty a jejich umístění generovány náhodně počítačem, pgm dle typu vad
l	zdravé oko: střední části zorných polí se překrývají, zevní vnímány jen příslušným okem
l	binokulární zorné pole: 90 st. do stran, 55 st. nahoře, 70 st. dole
l	skotomy=výpady zorného pole, jsou absolutní (žádné vidění v jejich místě) a relativní (vidění zhoršeno)
l	fysiologický skotom: slepá skvrna (terč zrakového nervu), normálně nevnímána, výpadek z 1 sítnice kompenzován 2. okem
l	patologické skotomy se vyskytují např. u glaukomu, pigmentové degenerace sítnice

Výpadky zorného pole
l	hemianopsia: výpadek poloviny zorného pole
l	heteronyma: výpadek nestejných částí (známe nasalis a temporalis)
l	homonyma: výpadek stejných částí (známe dextra a sinistra)
l	levý zrakový nerv za chiasmatem: vlákna z vnější (temporální) části sítnice levého oka+z vnitřní (nazální) části sítnice pravého oka
l	pravý zrakový nerv za chiasmatem: vlákna z vnější (temporální) části sítnice pravého oka+z vnitřní (nazální) části sítnice levého oka
l	vlákna z vnějších oblastí sítnice zůstanou stejnostranně, z vnitřních oblastí se překříží v oblasti chiasmatu
l	porucha zrakového nervu před překřížením: výpadek většiny zorného pole na 1 oku, stejnostranný s postižením
l	procesy v oblasti chiasmatu, tlak zepředu či zezadu: hemianopsia heteronyma bitemporalis (postiženo zorné pole zevní poloviny sítnic obou očí), často nádory a záněty hypofýzy
l	procesy v oblasti chiasmatu, tlak ze stran: hemianopsia heteronyma binasalis (postiženo zorné pole vnitřní poloviny sítnic obou očí), např. u sklerózy a. carotis interna
l	poruchy za chiasmatem: výpadky zorného pole na opačné straně, než je patologický proces
l	porucha tractus opticus (za chiasmatem a před přepojením): hemianopsia homonyma sinistra, ložisko vpravo, výpadek levých polovin zorných polí obou očí, atrofie terčů zrakových nervů
l	porucha sekundární zrakové dráhy (za přepojením): hemianopsia homonyma sinistra, ložisko vpravo, výpadek levých polovin zorných polí obou očí, bez atrofie terčů zrakových nervů, není úplná

Refrakce
l	emetropie = zdravé oko, paprsky světla přicházejí z nekonečna, lámou se a soustřeďují na sítnici
l	ametropie = patologický stav, kdy:
l	hypermetropie = dalekozrakost (ohnisko za sítnicí)
l	myopie = krátkozrakost (ohnisko před sítnicí)
l	astigmatismus (bod zobrazen jako křížek, neostře) 

Binokulární vidění
l	obě sítnice anatomicky odděleny, ale funkčně sjednoceny
l	podmíněno koordinací očních pohybů, dobrou funkcí sítnice, fúzí obou obrazů
l	obraz předmětu na sítnicích poněkud posunut, vnímáme hloubku, prostor

Kvalitativní stupně binokulárního vidění
l	simultánní vidění (vnímání obrazu každým okem zvlášť)
l	fúze (spojení obou obrazů do jednoho, vnímáme jako jediný vjem)
l	stereoskopické vidění (vnímáme hloubku obrazu, prostor)

Adaptace
l	viditelné světlo: vlnová délka 380-780 nm
l	fotopické vidění = barevné, denní, centrální (čípky, fovea)
l	skotopické vidění = barvoslepé, odstíny šedi, za šera, periferní (tyčinky, centrální skotom)
l	mezopické vidění = přechodné, nepřesné, tyčinkové+čípkové
l	přizpůsobení oka změně světelných podmínek, obrovský rozsah noc - den (1:100 mld!!) 
l	adaptace na snížené osvětlení (tmu)
l	čím větší rozdíly, tím delší doba adaptace
l	rychlá: trvá asi 5 min. (reakce zornic a čípků)
l	pomalá, trvá  asi 30 min. (pouze reakce tyčinek)
l	adaptace na zvýšené osvětlení (světlo)
l	rychlá: trvá asi 0,15 sec.
l	úplné dosaženo asi za 6 min.
l	vyšetřujeme adaptometry v temné místnosti a po preadaptaci (několikaminutové sledování rovnoměrně osvětlené mléčné desky)
l	adaptometr má různě nastavitelnou intenzitu světelných bodů, měří se práh podráždění



Poruchy adaptace
l	na snížené osvětlení = nyktalopie (noční slepota), výskyt u degenerací sítnice, avitaminosy A, těžké krátkozrakosti, porucha adaptace na tmu
l	na zvýšené osvětlení = hemeralopie (denní slepota), porucha adaptace na světlo, lepší vidění za šera a tmy, výskyt u totální barvosleposti (vidění pouze tyčinkové), fotofobií, u centrálních zákalů čočky (lepší vidění při rozšířené zornici)

Barevné vidění
l	schopnost odlišovat různé vlnové délky elmg spektra a vnímat je jako barvy (380-780 nm)
l	vázáno výlučně na čípky, zvl. v centru sítnice
l	trichromatická teorie (červená, zelená, modrá), aditivní mísení barev (Young-Lomonosov-Helmholz)
l	3 typy čípků, každý vnímá část spektra
l	dle Granita systém modulátorů (úzké pásmo vlnových délek, kvalita bar. vjemu) a dominátorů (široké pásmo vlnových délek, kvantita, intenzita bar. vjemu), celkový vjem kombinací obou procesů
l	dle Walda v čípcích 3 typy pigmentů (jodopsin), fotochemické děje analogické cyklu v tyčinkách (rhodopsin)
l	složité kódování vjemu již na úrovni sítnice (excitace-inhibice)

Poruchy barevného vidění
l	totální barvoslepost (daltonismus): vrozená, výskyt častější u mužů, GR dědičná, ženy přenašečkami
l	protanop: nevidí červenou barvu
l	protanomal: vidí červenou barvu hůře
l	deuteronop: nevidí zelenou barvu, nebo má čípky, v nichž jsou zelené a červené pigmenty smíchány tak, že místo zelené a červené vidí žlutou barvu
l	deuteranomal: vidí zelenou barvu hůře
l	tritanop: nevidí modrou barvu
l	tritanomal: vidí modrou barvu hůře
l	výpadky v červené a zelené barvě jsou častější (postiženo asi 8 % mužů, 0,4 % žen)
l	monochromatismus: vnímání okolí v odstínech 1 barvy
l	čípkový monochromat: v čípcích pigment jen pro 1 základní barvu, v jejíchž odstínech je vnímáno okolí (modrá, zelená, červená)
l	tyčinkový monochromat (achromat): totálně barvoslepý, v tyčinkách rhodpopsin, žádné čípkové pigmenty, vjem odpovídá ČB fotografii (odstíny šedi)
l	získané poruchy barvocitu méně výrazné než vrozené
l	poruchy sítnice: vnímání modré, poruchy zrakového nervu: vnímání červené a zelené barvy
l	vnímání barev důležité pro výkon některých povolání (zvl. v dopravě)


Vyšetření barvocitu
l	určení světelných signálů, slouží k hrubé orientaci (základní barvy)
l	psyeudoisochromatické tabulky: obrazce různých barev  o stejné světlosti se barvoslepému jeví jako stejnobarevné (nemocný čte jiný znak než zdravý)
l	Nagelův anomaloskop: rozpůlený kruh, v horní polovině žlutá barva, pac. míchá směs červené a zelené tak dlouho, až se dle jeho pohledu dosáhne stejné žluté barvy i v dolní půli kruhu

Elektrofysiologie oka
l	EOG (elektrookulografie): klidový potenciál mezi předním a zadním pólem oka, dán činností sítnice, dg. poruch sítnice
l	ERG (elektroretinogram): odpověď sítnice na světelné dráždění, snímá se z rohovky nebo spojivky (dg poruch sítnice, oběhu, DM, intoxikací, nitroočních zákalů, VVV)
l	P-ERG (pattern-ERG), elektroretinogram na strukturu: aplikace pruhů, šachovnice, dg. poruch zrak. nervu a sítnice (oběh, záněty, VVV, glaukom)
l	ZVO, VEP (zrakově vyvolané odpovědi, visual evoked potentials): elektrické odpovědi korových center CNS na světelné dráždění oka, P-VEP: dg poruch zrakového nervu, zrakové dráhy, obj. vyšetření visu, nutná PC filtrace z EEG
l	P-ERG a P-VEP dovolují výpočet RCT (retinokortikálního času)=doby vedení podnětu ze sítnice do kůry mozku

