PORUCHY OKOHYBNÉHO APARÁTU

l	primární postavení očí: vzpřímené držení hlavy a těla, pohled vpřed na horizont
l	osy obou bulbů paralelní (orbita, svaly)
l	pohyby: kontrakce jednoho svalu provázena inervačním útlumem jeho antagonisty
l	základní pohyby bulbů kolem 3 hlavních os: horizontální, vertikální a sagitální, protínají se v otočném bodě oka, asi 13 mm za vrcholem rohovky
l	pohyby kolem os=dukce
l	kolem vertikální osy: addukce (dovnitř) a abdukce (zevně)
l	kolem horizontální osy: elevace (sursumdukce)-vzhůru, deprese (deorsumdukce)-dolů
l	kolem sagitální osy: intorze (incyklodukce)-rotace dovnitř, extorze (excyklodukce)-rotace zevně
l	pohyby párové (současně oběma očima):
l	stejnosměrné spřažené párové pohyby=verze, např. dextroverze (doprava), supraverze (nahoru), dextrocykloverze (rotace vpravo)
l	impuls pro pohyb vychází z motorických center současně a ve stejné intenzitě pro příslušné svaly obou očí, provázen inhibicí antagonistů
l	protisměrné nespřažené párové pohyby=vergence, konvergence=souměrné sbíhání os obou bulbů, divergence=jejich rozbíhání
l	vzdálený předmět: rovnoběžné oční osy, blízký předmět: osy se sbíhají a protínají v předmětu
l	obraz dopadá na fovea centralis, v CNS vzniká jediný vjem
l	koordinovaná spolupráce obou očí k  dosažení jediného smyslového vjemu=jednoduché binokulární vidění
l	hlavní předpoklady:
l	dobré vidění obou očí s centrální fixací
l	obrazy na sítnicích identické, nebo alespoň téměř identické (velikost, zřetelnost, intenzita)
l	současně drážděna odpovídající si místa obou sítnic (fovey) a periferně stejně vzdálené okrsky
l	neporušené vedení vzruchů zrakovými nervy
l	neporušené funkce korových zrakových oblastí
l	nejvyšší stupeň: stereoskopické vidění
l	pro jednoduché binokulární vidění důležitá složka senzorická a motorická, koordinace řízena CNS
l	senzorická složka: optický systém oka, sítnice, zraková dráha, týlní kůra
l	motorická složka: okohybné svaly, jejich nervy, inervační centra
l	6 okohybných svalů: 4 přímé, 2 šikmé
l	přímé: m. rectus medialis, lateralis, superior, inferior
l	šikmé svaly: m. obliquus superior a inferior




STRABISMUS-ŠILHÁNÍ
l	osy obou bulbů nejsou v primárním postavení paralelní, ale svírají úhel=úhel šilhání nebo primární úchylka
l	jedno oko hledí přímo=oko fixující, druhé se uchyluje=oko šilhající
l	dle směru úchylky známe:
l	strabismus konvergentní (sbíhavý)
l	strabismus divergentní (rozbíhavý)
l	strabismus supravergentní (nahoru)
l	strabismus infravergentní (dolů)
l	2 hlavní formy strabismu: konkomitující (dynamický) a inkomitantní (paralytický), zkoumáme pohyblivost bulbů, proměnlivost úchylky, velikost primární(vedoucí-šilhající oko) a sekundární (vedoucího oka, uměle vyvolaná)

STRABISMUS KONKOMITUJÍCÍ
l	vyšetřujeme pomocí prstu před očima
l	konkomitující strabismus: vzniká mezi 2.-4. rokem, asi u 4-5 % dětí, etiologie ?, snad porucha jednoduchého binokulárního viděním, výskyt při odlišnosti obrazů na sítnicích, u refrakčních vad, zvl. většího stupně, u zákalů optických médií, chorobných změn sítnice, poklesu horního víčka, obvazu 1 oka, anomálií očnic a okohybného aparátu
l	pohyblivost bulbů všemi směry volná, úhel šilhání nezměněn ve všech směrech pohledu, primární a sekundární odchylka stejně velké
l	vjemy z obou sítnic nesplývají
l	adaptace dítěte: amblyopie nebo anomální retinální korespondence
l	amblyopie čili tupozrakost: mimovolní potlačování rušivého vjemu šilhajícího oka, obraz z jeho sítnice méně zřetelný, trvá-li suprese měsíce a léta, fixuje se, vzniká tupozrakost
l	nejzávažnější a nejčastější průvodní jev konkomitujícího strabismu
l	u amblyopie nižší zraková ostrost, neodpovídající obj. očnímu nálezu (norma nebo jen lehká patologie)
l	refrakční vada u amblyopa: pouhou korekcí nelze dosáhnout binokulárního vidění
l	amblyopie bez strabismu: vrozená, bez zjistitelného podkladu
l	amblyopie při poklesu horního víčka, snížené průhlednosti optických médií, větším rozdílu u refrakčních vad (potlačení obrazu z horšího oka)
l	anomální retinální korespondence: anomální binokulární vidění, splynutí obrazů z neodpovídajících si míst sítnice, sítnicová projekce do zrakových center se přizpůsobuje změněnému postavení očí
l	strabismus konkomitující monokulární: nejčastější forma, 1 oko fixující, 2. šilhající, strabismus kokomitující alternující: oči se střídají ve fixaci i v deviaci, bývá anomální retinální korespondence
l	akomodační strabismus: úchylka se projevuje nebo zhoršuje při akomodaci, bývá doprovázen dalekozrakostí, s korekcí se zlepšuje nebo mizí
l	skrytý strabismus: drobná úchylka daná anatomickou anomálií očnic a okohybného aparátu, normálně kompenzována
l	zdánlivý strabismus: fysiognomie obličeje, nosu, očnice, pouze dojem šilhání, nikoli skutečnost
l	dg. u spolupracujícího pacienta relativně snadná, u malých dětí obtížnější
l	nutná včasná odborná dg. již v kojeneckém věku (trvalé šilhání), šilhání doprovází i některé vážné choroby oka (retinoblastom)
l	léčba konkomitujícího strabismu:
l	včasný začátek, dlouhodobost 
l	korekce refrakční vady
l	léčení amlyopie-pleoptika, dočasné vyřazení vedoucího oka z funkce (atropin, náplast, okluzor, kontaktní čočka), penalizace vedoucího oka, intenzivní činnost tupozrakého oka
l	dosažení paralelního postavení bulbů-korekce a cvičení, v těžších případech chirurgické řešení
l	ortoptický výcvik: RHB metody, nácvik jednoduchého binokulárního vidění

STRABISMUS INKOMITANTNÍ
l	strabismus inkomitantní (paralytický)
l	je projevem poruchy pohyblivosti bulbů, podkladem většinou částečná nebo úplná obrna n. III, IV, VI, jejich jader, méně vlastních okohybných svalů
l	vrozený (vývojové vady, porodní traumata) nebo získaný (traumata, nádory, záněty, poškození cév, degenerativní změny, intoxikace)
l	výskyt není vázán na určitý věk (na rozdíl od konkomitujícího)
l	hlavní znaky:
l	pohyblivost šilhajícího oka částečně nebo zcela omezena ve směru funkce postiženého svalu
l	velikost úhlu šilhání se mění dle směru pohledu, největší ve směru hlavního působení ochrnutého svalu
l	sekundární úchylka je větší než primární, při úsilí šilhajícího oka o fixaci musí být překonán odpor antagonisty, postižený sval dostane silnější inervační impuls, tentýž však obdrží normálně pracující synergista na zdravém oku - silnější kontrakce, větší úchylka
l	diplopie, obrazy nedopadají na odpovídající si místa sítnic, u šilhajícího oka obraz předmětu posunut ve směru funkce postiženého svalu, diplopie se projevuje jen v akční oblasti postiženého svalu, nikoli vždy, vyšší věk pac. již nedovoluje supresi vjemu z postiženého oka a adaptaci, jako u konkomitující formy, diplopie velmi ruší, ztěžuje orientaci, vyvolává závrať
l	bezděčné kompenzační postavení hlavy a krku, při níž diplopie mizí, narovnání-znovu se objevuje
l	hlava může být i nakloněna k pravému nebo levému rameni  (paréza mm. recti či obliqui)
l	delší trvání inkomitantního strabismu: vývoj svalových změn (zkracování, oslabování svalů), úchylka postavení hlavy-změny na krční páteři a svalech, marné hledání příčiny a léčení na ortopedii
l	oftalmoplegie:
l	ophthalmoplegia externa: porucha n. III a okohybných svalů, pokles horního víčka, nepostiženy m. rectus lat. a m. obliquus sup.
l	ophthalmoplegia interna: izolovaná obrna m. sphincter pupillae a m. ciliaris
l	ophthalmoplegia totalis: zároveň postiženy i vnitřní oční svaly, zmíněné+porucha akomodace, mydriáza
l	poruchy pohyblivosti bulbů u endokrinopatií (štítná žláza)
l	mechanické omezení pohyblivosti: fraktura orbity
l	léčba inkomitantního strabismu: úprava možná spontánně, nebo až po léčení základního onemocnění extraokulárního
l	s operativní reparací se vyčkává 6-12 měsíců, snese-li stav odkladu
l	řešení rušivé diplopie (matné sklo, prisma)

NYSTAGMUS
l	pohyby oka ovládány mj. činností vestibulárního ústrojí, zrakovými reflexy, reflexy z oblasti proprioceptorů a krku, psychogenními vlivy
l	porucha součinnosti těchto vlivů: vznik nystagmu
l	nystagmus=spontánní nebo provokované pohyby bulbů, které se opakují v určitém rytmu sem a tam, dějí se v horizontále, vertikále, diagonále nebo rotačně
l	nystagmus kývavý: pohyb v obou směrech rovnoměrný
l	nystagmus záškubovitý: kmity v jednom směru rychlejší než ve druhém, hodnotí sedle rychlé složky, která je však kompenzační, pomalá složka je patologická
l	u nystagmu hodnotíme amplitudu (rozkmit), frekvenci (počet kmitů za časovou jednotku), dobu trvání a intenzitu dle směru pohledu
l	pohyby většinou identické u obou očí, asociovaný nystagmus
l	disociovaný nystagmus: pohyby se liší, nejsou koordinovány, např. v amplitudě
l	vidění při nystagmu více či méně sníženo, při zmírnění či zastavení kmitů se lepší, pacient vyhledává úlevovou polohu (hlava, krk)
l	fysiologický nystagmus: u zdravého člověka jemné, sotva viditelné oscilace při fixaci, též při zrakové únavě, optokinetický nystagmus (vlak, kolotoč)
l	experimentální nystagmus: iritace optokinetická, dráždění vestibula otáčením (rotační ny.), kalorický nystagmus (podráždění výplachem zevního zvukovodu), po ukončení iritace zmizí
l	patologický ny. je spontánním, vrozený či získaný
l	vrozený patologický nystagmus:
l	okulární nystagmus: u stavů, kdy je znemožněna normální zraková fixace, doprovází vrozené či perinatálně vzniklé změny, působící úplnou či praktickou slepotu (léze n. opticus, cataracta congen.), přítomen u defektů žluté skvrny
l	kongenitální hereditární nystagmus: dědičný výskyt i u osob s normálním zevním a nitroočním nálezem, bývá sdružen s jinými dědičnými anomáliemi (albinismus, aniridie, achromatopsie), jež jsou samy o sobě též doprovázeny ny.
l	získaný patologický nystagmus: u těžkých zrakových poruch, jež vznikly v útlém dětství, většinou ale doprovází poškození CNS a vestibulárního aparátu

