ONEMOCNĚNÍ SÍTNICE
l	projevují se převážně poruchami funkce
l	příčinami vrozené poruchy, místní i celkové patologické procesy
l	vrozené vady sítnice: málo časté
l	kolobom (štěrbinový defekt), výskyt obvykle s defektem cévnatky, duhovky, řasnatého tělíska, může mít infekční podklad
l	fibrae medullares: porcelánovité bílé skvrny sousedící s papilou, bez poruchy funkce, pokračování nervových obalů na vlákna v okolí papily
l	fibroplasia retrolentalis (retinopathia prematurorum, retinopathy of prematurely, ROP): u předčasně narozených dětí s porodní hmotností pod 2200 g, které jsou vystaveny v inkubátoru delší dobu vyšší koncentraci kyslíku (až 60 %)
l	ROP: vzniká zbujení cév sítnice, po převedení do normální atmosféry se cévy retrahují, objeví se krvácení do sítnice  a do sklivce, tahem aktivovaného vaziva se sítnice odchlipuje, kalí, srůstá se sklivcem v jedinou strukturu
l	obraz ROP doplňují mělká až vymizelá přední komora, šedavě modrá duhovka, úzká, nereagující zornička, nystagmus, sekundární glaukom
l	ROP je téměř vždy oboustranné onemocnění, vede ke slepotě
l	prevence: neumisťovat nedonošence delší dobu do  inkubátorů s vyšší koncentrací kyslíku jak 30 %, převádět je do normální atmosféry postupně

ZÁNĚTY SÍTNICE
l	častější než retinitis je chorioretinitis (zánět živnatky a sítnice současně)
l	retinitis (chorioretinitis) septica: zanesení infekce do a. centralis retinae, endokarditida, sepse, fokální infekce, příznaky a prognóza závisejí na závažnosti choroby
l	juvenilní recidivující krvácení do sklivce: postihuje zvl. mladé muže ve věku 15-35 let, zánětlivý výpotek (periflebitida) v průběhu žil, uzavření jejich průsvitu, krvácení do sítnice a sklivce, které se sice vstřebá, ale vícekrát se opakuje, každá recidiva zhoršuje situaci, nově se tvoří cévy v sítnici a ve sklivci, tahem vaziva nastává odchlípení sítnice, TBC ?. ložisková onemocnění, m. Bürger, hormonální poruchy, postižení obou očí, th: ATB, resorpce výpotku, laser

OBĚHOVÉ PORUCHY SÍTNICE
l	poměrně časté, projeví se zvl. poruchami funkce
l	uzávěr a. centralis retinae: uzavření tepenného průsvitu vmetkem nebo trombem, náhlá ztráta vidění, pouze rozeznávání světla a pohybu, někdy uzávěru předchází spasmus, který je ale krátkodobý (1-5 min.) a spontánně se upraví (sklerotický podklad), sítnice je bělavá, jen makula sytě červená, th: masáž oka (posunutí uzávěru dál do periferie), vdechování amylonitritu (vasodilatans), acetylcholin, úprava možná, ale th. nutno zahájit včas (do max. 2 hod.), onemocnění je obvykle jednostranné
l	uzávěr v. centralis retinae: uzavření žilního průsvitu díky skleróze, infekci, hypertenzi, pokles visu náhlý i pozvolný, papila prosáklá a překrvená, městnání v sítnicových žilách, krvácení do sítnice, th: antiagregační preparáty, zpravidla trvalá porucha zraku, komplikovaná sekundárním glaukomem

RETINOPATIE
l	retinopatie=patologické změny sítnice a jejích cév, které vznikají v souvislosti s celkovými chorobami, nejč. arteriosklerózou a hypertenzí, nejde o zánět, ale o degenerativní změny
l	r. arteriosclerotica: degenerace zejm. svalové cévní vrstvy, zúžení cévního průsvitu a zásobení sítnice (neurony!), snížení zrakových funkcí, degenerace makuly, atrofie zrakového nervu
l	r. hypertonica: u osob s vysokým krevním tlakem, 4 stupně změn:
l	I. stupeň: zužování tepen a tepének, rozšiřování a vinutost žilek sítnice
l	II. stupeň: cévy nepravidelného kalibru, vény více naplněny, arterie vinuté, občasné potíže s viděním, prosáknutí centrální krajiny
l	III. stupeň: známky dlouhotrvající hypertenze, arterie vypadají jako stříbrné dráty, sítnicová krvácení jsou častější a rozsáhlejší, edém papily, hvězdicovitý obrazec v centrální krajině, ložiskové změny sítnice, podmíněno degenerací nervových vláken, výrony fibrinu a tukovou degenerací sítnice
l	IV. stupeň: terminální stadium hypertenze, prosáknutí a vyvýšení papily, otok, krvácení, výpadky zorného pole, zhoršení visu, později přechází městnavá papila do atrofie, sítnice je prosáklá, bělavá, prokrvácená, aa. uzavřené, bez th. hypertenze vážné ohrožení pacienta
l	moderní léčba umí ovlivnit i značně pokročilé degenerativní změny na sítnici
l	r. diabetica: nejčastější oční projev DM, objevuje se za 8-10letém trvání DM, u mladistvých i dříve, výpadky zorného pole, snížení zrakové ostrosti, na cévách mikrovýdutě, nepravidelný průsvit, drobná i rozsáhlejší krvácení v sítnici
l	r. diabetica proliferans: vede k odchlípení sítnice, glaukomu
l	komplikace: záněty duhovky, šedý zákal, zánět nervů, přidružena hypertenze, poruchy ledvin
l	prostá r. u DM má pomalý vývoj, spontánně může ustoupit, riziko oslepnutí je malé, zvl. u starších pacientů
l	těžší a těžké formy mají horší prognózu, hrozí trvalá poškození zraku až oslepnutí
l	th: zvládnutí a stabilizace DM, laser, Xe výbojka
l	r. toxaemica gravidarum: výskyt v konci těhotenství v souvislosti s hypertenzí a zhoršením metabolismu, spasmus aa. sítnice, při záchvatu snížení-ztráta vidění na obou očích, edém papily, odchlípení sítnice, krvácení do sítnice, těžké změny na očním pozadí=indikace k ITP, lehčí změny se spontánně upravují
l	r. centralis serosa: ložiskové prosakování z cévnatky pod sítnici, která se v postiženém místě puchýřovitě zvedne, centrální skotom, zhoršení visu, většinou výskyt ve středním věku, časté recidivy, příčinami infekce, podchlazení, intoxikace, cévní poruchy, sezónní výskyt (jaro a podzim), th: řešení infekcí, podávání kortikoidů, salicylátů, fotokoagulace
DEGENERACE SÍTNICE
l	nezánětlivé procesy, při nichž dochází k poškození neuronů sítnice, mají progresivní charakter, dědičný podklad a oboustranný výskyt
l	dystrophia retinae pigmentosa (pigmentová degenerace sítnice): dědičná choroba, šeroslepost, pigmentace periferie sítnice, koncentrické zužování zorného pole, zužování tepen sítnice, atrofie zrakového nervu, katarakta, th: není známa, nemoc končí úplnou slepotou
l	vitium maculae luteae myopicum: u krátkozrakostí vyšších stupňů, degenerace sítnice i cévnatky, cévní změny, krvácení do sítnice a pigmentová skvrna v centrální oblasti sítnice
l	vitium maculae luteae senile (scleroticum): degenerace sítnice a cévnatky v centrální krajině při celkové arterioskleróze
l	familiární amaurotická idiocie: postupná ztráta zraku, atrofie papily, šedobílá barva sítnice, makula intenzivně červená, dále svalová ochablost, křeče, netečnost, idiocie, infantilní typ začíná brzy po narození, juvenilní mezi 4.-15. rokem

ODCHLÍPENÍ SÍTNICE
l	lat. amotio retinae, vzniká v souvislosti s degenerací sítnice, ale též sklivce, cévnatky, bělimy
l	rozlišujeme primární a sekundární:
l	primární: vytvoří se trhlina sítnice a rozštěpí se tak, že pigmentová vrstva zůstane přiložena k cévnatce, ostatní vrstvy se od ní oddálí výronem tekutiny, výskyt zvl. ve středním a vyšším věku, pohybující se skvrny před okem (zákaly sklivce), postupné omezování zorného pole, pokles visu, onemocnění může progredovat, vzniká pak amotio retinae totalis, visus poklesne na pouhý světlocit, th. je výhradně chirurgická: uzavření trhliny, přihojení sítnice k cévnatce sterilním zánětem (laser, výbojka, elektr. proud…), prognóza závisí na mnoha činitelích, úspěšnost operace až 75 % !
l	prevence primárních amocí: věnovat pozornost pac. s degeneracemi sítnice, zvl. její periferní části, myopům, pac. po úrazech oka, nitroočních operacích
l	sekundární odchlípení sítnice, k jeho nejčastějším příčinám patří úrazy (násilí vedeno přímo na oko nebo nepřímo přes otřesy hlavy a těla, velkou námahu), extrakce katarakty, záněty očních tkání a záněty okolí oka, těhotenské toxémie, nádory sítnice, cévnatky.

NÁDORY SÍTNICE
l	relativně řídký výskyt
l	retinální cysty: lokalizace v zevní polovině sítnice, často oboustranně, léčba není nutná
l	retinoblastom (glioma retinae): zhoubný nádor sítnice, u dětí do 3 let, u starších vzácný, v 25-30 % postihuje obě oči, častý familiární výskyt, amaurotické kočičí oko-žlutavý svit zornice, podmíněn odrazem světla od nádorových hmot, mírná divergence postiženého oka, širší a líně reagující zornice, th: enukleace nemocného oka, je-li nádor i na druhém oku, lze zkusit RTG či fotokoagulaci, prognóza nepříznivá, smrtí obvykle během 1-2 let
l	pseudogliom: kočičí oko, nikoli retinoblastom, ale různé poruchy sklivce, sítnice, ROP...

PORANĚNÍ SÍTNICE
l	kontuze bulbu (zhmoždění), mohou na ni navazovat přechodné či trvalé změny sítnice
l	commotio retinae: přechodný otok sítnice bělavé barvy, za 4-12 hod. zcela zmizí bez následků
l	angiopathia retinae traumatica: vznik při prudkých otřesech hlavy a stlačení hrudníku z městnání v žilním a mízním systému hlavy, krvácení a drobné bělavé proužky v průběhu sítnicových žil, během několika týdnů úprava stavu bez následků
l	fenestra maculae luteae (proděravění makuly): trhlina sítnice v makule, trvalé snížení visu, možné odchlípení sítnice
l	abruptio retinae ab ora serrata: odtržení sítnice od pilovité linie, příčina odchlípení sítnice
l	ostrá poranění sítnice: vznik při perforujícím poranění oka cizím tělesem, trhliny v sítnici mohou vést k jejímu odchlípení, cizí tělíska ze železa a mědi svými oxidačními produkty poškozují smyslové a nervové buňky sítnice (sideróza a chalkóza oka)
l	retinopatie ze záření: průnik infračerveného záření při delší expozici nebo u afakie (chybění čočky)
l	retinopathia solaris: poškození sítnice při pozorování Slunce (zatmění) nechráněným okem, obdobné účinky má i elektrický výboj (svařování, zkrat, blesk), záření při výbuchu atomové bomby, RTG a rádiové vlny (koncentrované-vysílače, vlnovody…)

