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Binokulární vidění a jeho korekce u osob s chorobami sítnice

• Proč právě jedinci s chorobami sítnice a binokulární vidění?

• Charakteristické změny v binokulárním vidění

• Specifika vyšetření binokulárního vidění při sítnicových chorobách

• Možnosti a limity korekce binokulárního vidění

• Výsledky experimentálního ověření efektu binokulární korekce

• Shrnutí a poznatky pro praxi



Proč právě jedinci s chorobami sítnice a binokulární vidění?

Rozrůstající se skupina v rámci populace

• Rizikový faktor = věk
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Proč právě jedinci s chorobami sítnice a binokulární vidění?

Zdroj: ČSÚ
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Rozrůstající se skupina v rámci populace

• Retinopatie při celkových chorobách



Proč právě jedinci s chorobami sítnice a binokulární vidění?

Rozrůstající se skupina v rámci populace
• VPMD: - ↑ prevalence ve společnos : 3 % v 65 letech, 10 % v 75 letech

- odhad: zdvojnásobení počtu případů 2013 → 2025 (USA)



Rozrůstající se skupina v rámci populace

Výskyt poruch binokulárního vidění
• Běžný výskyt latentních poruch binokulárního vidění ve „zdravé“ populaci (!)

611 osob s binokulárním viděním:

Nekorigované 
úchylky; 412; 68%

Korigované 
deviace; 172; 28%

Ortoforie; 27; 4%

Proč právě jedinci s chorobami sítnice a binokulární vidění?

Výsledky binokulární refrakce do dálky (MKH)



Rozrůstající se skupina v rámci populace

Výskyt poruch binokulárního vidění
• Běžný výskyt latentních poruch binokulárního vidění ve „zdravé“ populaci (!)
• Zhoršení fúzních podmínek při odlišném rozsahu postižení P a L oka

Dekompenzace latentního strabizmu

Proč právě jedinci s chorobami sítnice a binokulární vidění?



Rozrůstající se skupina v rámci populace

Výskyt poruch binokulárního vidění
• Běžný výskyt latentních poruch binokulárního vidění ve „zdravé“ populaci (!)
• Zhoršení fúzních podmínek při odlišném rozsahu postižení P a L oka

• Změny binokulárního vidění na základě retinálních patologií (!)

Proč právě jedinci s chorobami sítnice a binokulární vidění?



Rozrůstající se skupina v rámci populace

Výskyt poruch binokulárního vidění

Kompetence optometristy & očního lékaře

Proč právě jedinci s chorobami sítnice a binokulární vidění?

Nejlepší možná korekce Nejlepší možná léčba

Maximální možné využití zachovaných zrakových 
funkcí



Binokulární fixace

fixovaný obrazec

korespondenční centra

korespondující body

Charakteristické změny v binokulárním vidění



Binokulární fixace
Defekt v CZP:

fixovaný obrazec

korespondenční centra

korespondující body

X XX

nekorespondující body

XXX

Charakteristické změny v binokulárním vidění

Rozvoj zástupného 
centra fixace



Binokulární fixace
Defekt v CZP:

fixovaný obrazec

Charakteristické změny v binokulárním vidění



Binokulární fixace
Defekt v CZP:

fixovaný obrazec

nová vazba „pseudofovey“
s foveou druhého okaPeriferní 

disparátní 
zobrazení!

Charakteristické změny v binokulárním vidění



Binokulární fixace
Defekt v CZP:

fixovaný obrazec

zachování periferní 
korespondence

Disparita 
fixačních 
center!!

Charakteristické změny v binokulárním vidění



Binokulární fixace
Oboustranné postižení centrálního vidění:

Zástupná fixační centra → v nahodilém směru od středu foveoly
→ na P / L oku nemusejí vzájemně korespondovat

→ výjimečně i více na jednom oku

→ využívána odlišná pro mono- / binokulární vidění

Charakteristické změny v binokulárním vidění

OBVYKLE NA VÍCE POSTIŽENÉM OKU

Stabilita fixace dle 
excentricity lokalizace od 
původního centra fixace



Binokulární fixace
Oboustranné postižení centrálního vidění:

Zástupná fixační centra

Stabilita binokulární fixace dána lokalizací „pseudofovey“ lépe vidoucího oka

→ ≈ stabilitě fixace lépe vidoucího oka monokulárně

Stabilita fixace více postiženého oka

→ výrazně lepší při binokulárních pohledových podmínkách

Charakteristické změny v binokulárním vidění

BINOKULÁRNÍ MOTORIKA OČNÍHO PÁRU ŘÍZENA S POMOCÍ „ZÁSTUPNÉHO CENTRA FIXACE“ LÉPE 
VIDOUCÍHO OKA

ZAPOJENÍ HŮRĚ VIDOUCÍHO OKA NEZPŮSOBUJE ZHORŠENÍ STABILITY BINOKULÁRNÍ FIXACE



Binokulární sumace (BS) & inhibice
• Zrakové ostrosti a kontrastní senzitivity

• Rozdíl zrakového výkonu binokulárně a monokulárně (lépe vidoucím okem)

Funkční ovlivnění binokulárního vidění

LVOBINO
VVBS −=

+ → SUMACE

- → INHIBICE



Binokulární sumace (BS) & inhibice
• Zrakové ostrosti a kontrastní senzitivity

• Rozdíl zrakového výkonu binokulárně a monokulárně (lépe vidoucím okem)

• BS kontrastní senzitivity:
Nárůst až 42 %; s věkem klesá

Maximální při ± shodné kontrastní senzitivitě P a L oka

Funkční ovlivnění binokulárního vidění

Sumace výrazně redukovaná při patologiích centrální krajiny

Binokulární inhibice v 50 % případů!



Binokulární sumace (BS) & inhibice
• Zrakové ostrosti a kontrastní senzitivity

• Rozdíl zrakového výkonu binokulárně a monokulárně (lépe vidoucím okem)

• BS zrakové ostrosti:
Nárůst 9 – 11 %; s věkem (mírně) klesá

Není tolik závislá na ne/vyrovnanosti vízu P a L oka

Funkční ovlivnění binokulárního vidění

Sumace v nižší míře zachována i při patologiích centrální krajiny

Binokulární inhibice častěji u starších (39 %) než u mladších (24 %)



Binokulární /retinální/ rivalita
• Zobrazení nesfúzovatelných obrazů na korespondující body sítnice P a L oka

• Alternace vjemů / mix
Časová dominance vjemů:

1. Jedinci bez postižení sítnice:

2. Jedinci s postižením centrální krajiny:

- Méně častý „mix“ (superpozice vjemů)

Funkční ovlivnění binokulárního vidění

SHODNÝ KONTRAST

ROZDÍLNÝ  KONTRAST

LÉPE (L) / HŮŘE (H) VIDOUCÍ OKO



Fúze
• Schopnost spojit sítnicové obrazy obou očí v jednoduchý vjem

Funkční ovlivnění binokulárního vidění

MOTORICKÁ SENZORICKÁ

Fúzní podnět



Fúze
• Schopnost spojit sítnicové obrazy obou očí v jednoduchý vjem

• Fúzní podnět:
1. TVAR

2. VELIKOST

3. STRUKTURA

4. JAS

Dostatečná shoda vjemu 
pravého a levého oka

!!!

Funkční ovlivnění binokulárního vidění



Kontrastní senzitivita

Vízus

Metamorfopsie

Využitelné zorné pole

Nestabilita fixace

Fúze
• Schopnost spojit sítnicové obrazy obou očí v jednoduchý vjem

• Fúzní podnět:

Dostatečná shoda vjemu 
pravého a levého oka

Odlišný rozsah zasažené 
plochy sítnice P / L oka

X   X X X

Funkční ovlivnění binokulárního vidění



Kontrastní senzitivitaVízusMetamorfopsieVyužitelné zorné poleNestabilita fixace

Fúze
• Schopnost spojit sítnicové obrazy obou očí v jednoduchý vjem

• Fúzní podnět:

Funkční ovlivnění binokulárního vidění

Zhoršení / znemožnění 
podmínek pro fúzi

Odlišný rozsah zasažené 
plochy sítnice P / L oka

Disparátní lokalizace 
zástupných fixačních 

center



Fúze
• Schopnost spojit sítnicové obrazy obou očí v jednoduchý vjem

• Fúzní podnět:

Funkční ovlivnění binokulárního vidění

Zhoršení / znemožnění 
podmínek pro fúzi

Projevy sítnicové 
disparity

Dekompenzace 
latentních poruch 

binokulárního vidění

Binokulární inhibice



Volba testů & metodiky
• Zohlednění rozsahu centrálního skotomu

Struktura a projekce testových figur

100% vízus   ̴ projekce 20‘

Skotom 2,3° ̴ vízus ↓ na cca. 50 %

Skotom 5° ̴ vízus ↓ na cca. 10 % 

+ další redukce vlivem nestability fixace

Specifika vyšetření binokulárního vidění při sítnicových chorobách

oblast makuly

oblast fovey

oblast foveoly



Volba testů & metodiky
• Zohlednění rozsahu centrálního skotomu

Struktura a projekce testových figur

• Fúze vs. binokulární rivalita
„Křehké“ rozhraní

Specifika vyšetření binokulárního vidění při sítnicových chorobách



Volba testů & metodiky
• Zohlednění rozsahu centrálního skotomu

Struktura a projekce testových figur

• Fúze vs. binokulární rivalita
„Křehké“ rozhraní

Suprese vjemu hůře vidoucího oka

Převaha binokulární rivality

Specifika vyšetření binokulárního vidění při sítnicových chorobách

LÉPE (L) / HŮŘE (H) VIDOUCÍ OKO



Volba testů & metodiky
• Zohlednění rozsahu centrálního skotomu

Struktura a projekce testových figur

• Fúze vs. binokulární rivalita
„Křehké“ rozhraní

Suprese vjemu hůře vidoucího oka

„Zhoršení“ kvality vjemu lépe vidoucího oka

Specifika vyšetření binokulárního vidění při sítnicových chorobách

Penalizace lépe 
vidoucího oka

SHODNÝ KONTRAST



Volba testů & metodiky
• Zohlednění rozsahu centrálního skotomu

Struktura a projekce testových figur

• Fúze vs. binokulární rivalita
„Křehké“ rozhraní

Suprese vjemu hůře vidoucího oka

• Co chceme zjišťovat?
Testy s / bez fúzních podnětů

Specifika vyšetření binokulárního vidění při sítnicových chorobách



Volba testů & metodiky
• Zohlednění rozsahu centrálního skotomu

Odpovídající projekce částí testových figur

• Fúze vs. binokulární rivalita
„Křehké“ rozhraní

Suprese vjemu hůře vidoucího oka

• Co chceme zjišťovat?
Testy s / bez fúzních podnětů

Centrální / periferní fúzní podněty

Specifika vyšetření binokulárního vidění při sítnicových chorobách



Očekávatelné komplikace během vyšetření binokulárního vidění
• Vyloučení (trvalé / přechodné) vjemu hůře vidoucího oka

• Vnímána je pouze část testových figur

• Testové figury se jeví deformované

• Anizeikonie

Specifika komunikace s klientem
• Nastínění postupu, představení testů a požadavků

• Jasné a srozumitelné kladení otázek

• Trpělivost !!!

Specifika vyšetření binokulárního vidění při sítnicových chorobách



Cíle binokulární korekce
1. Korekce poruch binokulárního vidění, nezávislých na patologii sítnice

a) Latentní šilhání (s projevy dekompenzace)

b) Inkomitantní úchylky

c) Manifestní úchylky

2. Korekce disparátního zobrazení na podkladě sítnicové patologie
a) Vzájemná korespondence nezasažených oblastí

b) Usnadnění senzorické fúze

Možnosti a limity korekce binokulárního vidění

Diabetes mellitus: parézy n. III. + diabetická retinopatie
Hypertonická choroba: parézy n. VI. /III./ + hypertonická retinopatie



Jak zužitkovat výsledky vyšetření binokulární refrakce?
1. Naměřená binokulární refrakce (sférocylindrické + prizmatické hodnoty)

Do dálky

Do blízka

2. Je přínosné prizmatickou korekci aplikovat?
Binokulární zraková ostrost & binokulární sumace zrakové ostrosti

Subjektivní „pocit“ klienta (toleranční test)

3. Ověření výsledku
Bylo naše rozhodnutí správné?

Možnosti a limity korekce binokulárního vidění



Experimentální ověření

Skupina A
• 17 osob s patologiemi sítnice

• Věkový průměr 66,2 let

Skupina B
• 17 osob bez patologie zadního 

segmentu

• Věkový průměr 66,9 let

Komplexní subjektivní binokulární refrakční vyšetření

Postup vyšetření: Do dálky MKH; plná binokulární (prizmatická) korekce
Do blízka testy s centrálním fúzním podnětem; plná binokulární (prizmatická) korekce

Separace vjemů P a L oka v průběhu celé refrakce do dálky (cca. 45 – 60 minut)



Testovací brýlová korekce:

Na dálku Do blízka

Prizmatická korekce

Neprizmatická korekce

zkoumaná

kontrolní („placebo“)

Brýlové čočky:
Plastové (CR 39), čiré, n = 1,5, sedmivrstevná antireflexní vrstva
Neprizmatické ±6,0 D, cyl ± 2,0 D: Plast 1,5 Super AR (skladové)
Prizma cké a ↑ nad rámec rozsahu: Plast 1,5 Oasis AR (výrobní)
(Omega Optix, s. r. o., Brandýs nad Labem, Česká republika)

Brýlové obruby:
New Line Optics, s. r. o., Praha, ČR
AMBG LTD s. r. o., Ostrava, ČR
Omega Optix, s. r. o., Brandýs nad Labem, ČR

Experimentální ověření



Skupina A Skupina B

Binokulární sumace zrakové ostrosti do dálky
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Experimentální ověření

S neprizmatickou korekcí dosahují osoby 
s intaktní sítnicí výrazně lepších výsledků 
binokulární sumace zrakové ostrosti, než 

jedinci s postižením sítnice.



Skupina A Skupina B
Binokulární sumace zrakové ostrosti do blízka
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Je zřejmé, že s prizmatickou korekcí je 
binokulární sumace zrakové ostrosti u 

jedinců s postižením sítnice na vyšší úrovni, 
než s neprizmatickou korekcí !!!

Experimentální ověření



Skupina A Skupina B
Subjektivní preference
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Bezprostředně po refrakčním vyšetření Bezprostředně po refrakčním vyšetření

Vyšší preference prizmatické korekce ve skupině osob s postižením sítnice 
po refrakčním vyšetření.

Experimentální ověření



Skupina A Skupina B
Subjektivní preference
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Bezprostředně po refrakčním vyšetření

Výrazný pokles preferencí 
prizmatické korekce po 30 dnech

používání korekce u osob s postižením 
sítnice !!!

Po 30 dnech používání korekce

5 3 4 5 4 4

5
9

4

5

3

7

7
3

9
5

10

4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Dálka Blízko Dálka Blízko Dálka Blízko

Stabilita Vízus Pohodlí

PRIZMA BEZ ROZDÍLU NEPRIZMA

Experimentální ověření

Bezprostředně po refrakčním vyšetření



Skupina A Skupina B
Subjektivní preference
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Po 30 dnech používání korekce

Pokles preferencí prizmatické 
korekce po 30 dnech není tak 

markantní, jako ve skupině A !!!

Po 30 dnech používání korekce
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Experimentální ověření



Skupina A Skupina B

4; 24%

13; 76%

Preferovaná korekce - dálka

PRIZMA

NEPRIZMA

9; 60%

6; 40%

Preferovaná korekce - blízko

PRIZMA
NEPRIZMA

4; 24%

13; 76%

Preferovaná korekce - dálka

6; 35%

11; 65%

Preferovaná korekce - blízko

PRIZMA

PRIZMA

NEPRIZMA

NEPRIZMA

Experimentální ověření



Interpretace výsledků
• BS zrakové ostrosti = prakticky neměnná po refrakci i po 30 dnech nošení

• Subjektivní hodnocení

• Předpoklady:

JEDINCI S PATOLOGIÍ SÍTNICE

ZDRAVÍ JEDINCI

Výrazně odlišné po refrakčním 
vyšetření a po 30 dnech nošení

Obdobné po refrakčním 
vyšetření a po 30 dnech nošení

!!!

PODMÍNKY VYŠETŘENÍ V OBOU SKUPINÁCH SHODNÉ

TYP A ZPŮSOB APLIKACE KOREKCE TOTOŽNÝ

Finální preference obou korekcí 
(do dálky) obdobné !!!

Experimentální ověření



Interpretace výsledků
• BS zrakové ostrosti = prakticky neměnná po refrakci i po 30 dnech nošení

• Subjektivní hodnocení

• Vysvětlení:

JEDINCI S PATOLOGIÍ SÍTNICE

ZDRAVÍ JEDINCI

Výrazně odlišné po refrakčním 
vyšetření a po 30 dnech nošení

Obdobné po refrakčním 
vyšetření a po 30 dnech nošení

!!!

Obtížnější obnova fúze po jejím vyřazení během 
vyšetření refrakce u jedinců s postižením sítnice

Lze očekávat i při ryze monokulární povaze vyšetření 
(separace vjemů okluzí nevyšetřovaného oka)

Finální preference obou korekcí 
(do dálky) obdobné !!!

Experimentální ověření



Poznatky pro praxi

OBJEKTIVNĚ HODNOTITELNÉ 
UKAZATELE

SUBJEKTIVNĚ HODNOTITELNÉ 
UKAZATELE

VÍZUS & SUMACE NÁVYK & POHODLÍ

Efekt binokulární (prizmatické) korekce u osob s patologiemi 
sítnice:

PROKAZATELNĚ LEPŠÍ 
VÝSLEDKY DO DÁLKY I BLÍZKA

DO DÁLKY – ↓
DO BLÍZKA - ↑



Poznatky pro praxi

• Binokulární prizmatická korekce* zvyšuje míru sumace u osob s postižením 
sítnice

• Obnova fúze (především pro pacienty s postižením sítnice) po refrakčním 
vyšetření je snazší s binokulární prizmatickou korekcí

• V reálném životě → použi  korekce bez předchozího přerušení fúze

• Pokles preference binokulární prizmatické korekce v „normálních“ podmínkách 

• „Falešně“ pozitivní subjektivní hodnocení ve prospěch prizmatické korekce po 
refrakčním vyšetření !!!

• Obtížné vyhodnocení, ve kterých případech je „subjektivní“ přínos skutečný !!!

* Plná binokulární korekce stanovená do dálky dle metodiky MKH, do blízka na testech s negativní polarizací.

ALE



Poznatky pro praxi:

Podle čeho lze usuzovat, zda bude prizmatická korekce v daném 
případě efektivní?

• Zaznamenané faktory s vlivem na preference prizmatické korekce:

PRO PROTI

• Nižší hodnoty binokulární sumace 
zrakové ostrosti

• Diplopie v anamnéze

• ↑ sumace binokulárního vízu do 
blízka s prizmatickou korekcí

• ↑ rozdíl zrakové ostros  lépe a 
hůře vidoucího oka 
(jednostranná postižení)

• ↑ doba trvání patologie



Shrnutí

• Funkční změny v binokulárním vidění u osob s postižením sítnice jsou dosud málo 
prozkoumanou oblastí

• Není stanovena optimální metodika vyšetření binokulárního vidění u těchto osob

Použití pomůcek a postupů, designovaných pro normálně vidoucí jedince
V rámci studie testován pouze efekt plné binokulární korekce

• Obnova fúze (především pro jedince s postižením sítnice) po refrakčním vyšetření je 
snazší s binokulární prizmatickou korekcí

• Efekt prizmatické korekce není menší než u zdravé populace !!!

• Individualizace korekce X paušalizace
Faktory, významné pro následný ne/úspěch binokulární prizmatické korekce

Je-li možné binokulární vidění a jeho poruchy u pacienta s 
centrálním postižením sítnice vyšetřit, je vhodné to učinit!



Děkuji za pozornost…

Kontakt pro dodatečné dotazy a komentáře:

142311@mail.muni.cz

Poděkování patří též společnostem

Omega Optix, s. r. o.

New Line Optics, s. r. o.

AMBG LTD s. r. o.,

za materiální podporu výzkumného záměru.


