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Z kouškové už 

klepe na dve-

ře, a proto než se 

všichni rozběhne-

me na prázdniny, 

je tady další číslo 

časopisu plné zají-

mavých článků. 

Čeká Vás Penta-

cam, PTK, Paraly-

tický strabismus, 

Proslov a další. Mi-

nule jsme Vám sli-

bovali soutěž, tak-

že nalistujte stranu 

tři a zúčastněte. A 

nakonec již tradič-

ně pozvánka pro 

všechny, kteří by 

se k nám chtěli při-

dat ať už pasivně 

na FB nebo webu, 

nebo aktivně při 

tvorbě časopisu. 

Hana Pustková 

https://www.facebook.com/ocima.studentskycasopis?ref=hl
http://ocima.cz/


Soutěž o nejlepší májovou 

studijní fotku 

Zapojte se do soutěže o nejlepší májovou 

fotku a vyhrajte zajímavé ceny. Stačí jen 

poslat fotku na info@ocima.cz do 

31.5.2014. Kreativitě se meze nekladou, spl-

nit musíte jen dvě kritéria, a to že na fotce 

musí být JARO a STUDIUM! 

Fotky budou od 1.6 vystavené na faceboo-

kových stránkách Očima a také na webo-

vých stránkách.  

A co musíte udělat, abyste vyhráli? Získat 

co největší počet lajků na FB Očima a co 

nejvíce hlasů na webu ocima.cz. Hlasy se 

budou sčítat. Takže přemluvte co nejvíce 

přátel, sdílejte svoji fotku a sbírejte hla-

sy do 22.6.2014. 

Ceny získají 3 největší sběrači hlasů a jed-

noho šťastlivce vybere redakce.  

mailto:info@ocima.cz


PÉČE O OSOBY SE SNÍŽENOU  

ZRAKOVOU SCHOPNOSTÍ 

Z rakem vnímáme 80% infor-

mací o okolním světě. 

Možná i z tohoto důvodu se 

problematice vidění, léčbě one-

mocnění, správné refrakci, re-

habilitaci či reedukaci věnuje 

velké množství oborů. Kromě 

optometristy známé Oftalmolo-

gie, Optometrie a Ortoptiky se 

jedná například také o Oftalmo-

pedii či Zrakovou terapii. V rám-

ci tohoto příspěvku se seznámí-

me s tím, čemu se právě Oftal-

mopedie věnuje a jak široké má 

pole působnosti.  

 Oftalmopedie, někdy též 

nazývaná Tyflopedie (Tyflos = 

nevidomý; olomoucká speciál-

ně pedagogická škola) je speci-

álně pedagogický obor, který 

se zabývá vnitřními a vnějšími 

podmínkami vzdělávání a vý-

chovy žáků, studentů, dospě-

lých a seniorů se zrakovým po-

stižením. Mezi nejdůležitější 

složky speciální pedagogiky 

patří intervence. V rámci této 

složky se Oftalmopedie věnuje 

odhalování a následnému od-

straňováním rizik, která by 

mohla bránit bezproblémové-

mu průběhu vzdělávacího pro-

cesu osob se zrakovým postiže-

ním a to ať již v rámci speciál-

ních škol, nebo v rámci tzv. běž-

ných škol. Soudobým trendem, 

jehož základ můžeme vidět v 

lidskoprávních chartách, mezi-

státních úmluvách a dohodách 

(např. v Listině základních práv 

a svobod, Mezinárodní chartě o 

právech dítěte, v projektu 

Vzdělání pro všechny, atd.) je 

proces tzv. Inkluzivního vzdělá-

vání, tedy začleňování osob se 

zrakovým i jiným zdravotním 

postižením, do běžných škol. 

Na průběh tohoto procesu do-

hlíží orgány ministerstva škol-

ství, evropské komise, organi-

zace spojených národů a UNES-

CO (International Bureau of 
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education). Oftalmopedi mají 

na úspěch procesu významný 

vliv, neboť působí jak 

v teoretických oborech, tak 

v praxi. Oftalmopedi teoretiko-

vé působí ve státní správě či 

vědeckých institucích, kde do-

hlíží na dodržování lidskopráv-

ních pravidel, v reakci na potře-

by praxe vymýšlí vhodné strate-

gie pro zahájení inkluzívního 

vzdělávání, rozšiřují informace 

z praxe a ovlivňují vývoj legisla-

tivy. Oftalmopedi praktici po-

máhají konkrétním jedincům a 

jejich rodinám zvládat náročné 

překážky vzdělávacího systé-

mu, podávají návrhy na odstra-

nění bariéry, pracují a zaškolují 

cílovou skupinu v práci se speci-

álními optickými či elektronic-

kými pomůckami, podílí se na 

zrakové, psychologické či pra-

covní rehabilitaci osob se zrako-

vým postižením. 

Uplatnění oftalmopedů: 

 Oftalmoped dohlíží na 

dodržování mezinárodních pra-

videl vycházejících ze základ-

ních principů demokratické 

společnosti, sleduje vývoj inte-

gračních postupů a spolu se 

zahraničními partnery usměrňu-

je nastavená pravidla v oblasti 

integrace žáků, studentů a do-

spělých se zrakovým postiže-

ním jak do škol, tak do společ-

nosti. Pomníkem komunismu, 

který vydržel až do současnosti 

je rozdělená společnost, která 

se nedokáže smířit s tím kdo/co 

se vymyká šedému průměru. 

Snahou (speciální pedagogiky) 

oftalmopedie je zbourat tyto 

společenské představy o nee-

xistenci jinakosti a pomoci 

zpětně vytvořit různorodou 

společnost založenou na princi-

pech tolerance. Hlavním cílem 

tak je umožnit, aby se česká 

společnost opětovně přiblížila 

tolerantním společnostem zá-

padní Evropy. Oftalmoped se 

věnuje odstraňování bariér pro-

středí (upozorňuje na potřebu 

budovat tzv. tyfloinženýrské 

prvky, mezi které patří signální 

a varovné reliéfní pásy u pře-

chodů pro chodce, akustické 
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hlásiče na veřejné dopravě, 

atd.) a podílí se na vývoji posto-

jů veřejnosti k lidem se zrako-

vým postižením. 

Obrázek 1: Zpřístupnění popisu 

zboží osobám se sníženou zrako-

vou ostrostí 

 Z hlediska terapie se oftal-

moped věnuje aktivizaci zrako-

vých funkcí u dětí, které se na-

rodí s konkrétním druhem zra-

kového postižení. V rámci této 

složité činnosti využívají sofisti-

kovaných, metodicky ověře-

ných postupů sekundární dia-

gnostiky a následných aktivizač-

ních postupů (někdy vzdáleně 

připomínající činnosti Ortoptis-

tek), v rámci kterých je práce 

s dítětem pouze jednou ze slo-

žek činnosti oftalmopedů. 

Neméně důležitá je též eduka-

ce rodičů žáka se zrakovým po-

stižením - příklad: Společnost 

pro ranou péči. 

 V rámci vzdělávacího pro-

cesu se oftalmoped může 

uplatnit přímo ve vzdělávacích 

institucích, nebo ve Speciálně 

pedagogických centrech – po-

radenských zařízeních pro zá-

kladní a střední školy. 

 Cílovou skupinou oftalmo-

pedů nejsou pouze klienti 

v dětském věku, ale i dospělí a 

senioři, kteří následkem úrazu, 

otravy či nemoci přichází, přes 

užití nejlepší možné korekce či 

moderních medicínských postu-

pů, o zrakové funkce. Oftalmo-

ped se věnuje zraková rehabili-

taci takovýchto osob, v rámci 

které aktivizuje zbytky zraku 

(obdobné cviky jako při vizuální 

optometrii), učí klienta využívat  

6 
02/2014 
Očima 



zbytky zraku při pohybu i běž-

ných činnostech a v případě 

potřeby efektivně využívat další 

smysly. V rámci sociální rehabili-

tace vyučuje speciálně vyškole-

ný Instruktor prostorové orien-

tace samostatný a bezpečný 

pohyb slabozrakých a nevido-

mých osob v interiérech a exte-

riérech. Pracovní rehabilitace se 

pak zaměřuje na zapojení člově-

ka do společnosti prostřednic-

tvím pracovní činnosti. V rámci 

pracovní rehabilitace se hlavní 

činnost zaměřuje na výuku prá-

ce s počítačem při absenci zra-

ku a nabídku speciálních rekva-

lifikačních kurzů (košíkář, ma-

sér, IT atd.). Základní organiza-

ce, které služby zrakové rehabi-

litace, sociální rehabilitace a 

pracovní rehabilitace nabízí, 

jsou Tyfloservis, Tyflocentrum a 

Pobytové rehabilitační a rekva-

lifikační středisko pro zrakově 

postižené Dědina. 

Obrázek 2: Schématický plán náměstí - zpřístupnění prostoru osobám se 
zrakovým postižením 
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Cílem textu byla základní vizitka 

možného partnera mezioboro-

vé spolupráce, o které bude řeč 

v jednom z dalších čísel časopi-

su. Přestože činnosti oftalmo-

pedů někdy zasahují blízko pole 

působnosti, které si vymezuje 

Optometrie či Ortoptika, není 

třeba se obávat jakékoliv kon-

frontace, neboť vzhledem ke 

zcela odlišné filosofii těchto 

oborů, dochází spíše ke vzájem-

nému doplňování, než jaké-

mukoliv protichůdnému pnutí. 

Aby bylo možné s někým spolu-

pracovat, je třeba jej však nejpr-

ve poznat. V dalším čísle vás 

proto seznámím s dalším zají-

mavým oborem, který vychází 

z Oftalmopedie, ale legislativně 

spadá pod Nelékařské zdravot-

nické obory – se Zrakovou tera-

pií. 

Mgr. Martin Vrubel 

asistent IInklVzd PdF MU 

vrubel.martin@gmail.com 
 

Reference: 

[1] KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, Lea. Oftal-

mopedie. 2. dopl. vyd. Brno: Paido, 

2000, 70 s. ISBN 8085931842. 

[2] PANČOCHA, Karel. Postižení jako 

axiologická kategorie sociální partici-

pace. 1. vyd. Brno: Masarykova univer-

zita, 2013, 219 s. ISBN 9788021063440. 

Obrázky: Archiv autora 

SVĚTOVÝ DEN ORTOPTIKY  
Vážení, 

do Světového dne ortoptiky 

(WOD), který se koná 2. 6. 2014, 

zbývají pouhé dva měsíce. 

WOD byl zaveden v loňském 

roce a po celém světě slavil ob-

rovský úspěch. Toto datum se 

stalo v kalendáři všech ortoptis-

tů dnem pro podporu a oslavu 

profese v mezinárodním měřít-

ku. Je to příležitost, jak zvýšit 

viditelnost naší profese a pod-

porovat činnost ortoptistů a 

ortoptických sdružení na lokál-

ní, národní a světové úrovni. 

Užijte si a oslavte WOD velkole-

pěji než v loňském roce  

Karen McMain, President IOA 
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VLIV POMĚRŮ PARAMETRŮ ROHOVKY  
A DÉLKY OKA NA VÝVOJ REFRAKČNÍ VADY 
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T eorie stability poměrů pa-

rametrů oka je od druhé 

poloviny 20. století často zkou-

manou problematikou. Ze za-

čátku se předpokládalo, že typ 

refrakční vady je předurčen axi-

ální délkou oka. O několik let 

později se zjistilo, že toto pravi-

dlo je platné jen pro střední a 

vysoké refrakční vady. Velká 

část kompenzačních mechanis-

mů oka zahrnuje interakci mezi 

axiální délkou a poloměrem kři-

vosti rohovky. Poměr AL/CR 

(Axial Length/Corneal Radius) 

udává lepší korelaci ve vztahu 

k refrakční vadě než samotná 

axiální délka oka, je tedy zásad-

ním faktorem předurčujícím 

refrakční stav oka. Pro vyváže-

nost optického systému oka a 

tedy přítomnost emetropie, mu-

sí tento poměr nabývat hodnoty 

blízké 3,00 : 1,00. Na základě vý-

zkumu, který byl uskutečněn 

v roce 1994 prof. Grosvenorem a 

dr. Scottem bylo prokázáno, že 

u hypermetropických očí je po-

měr AL/CR menší, u myopů nao-

pak nalézáme vyšší hodnotu. 

 Tato teorie byla ověřová-

na ve výzkumné části mé diplo-

mové práce. Výzkumu se zú-

častnilo celkem 71 osob: 47 do-

spělých a 24 dětí ve věku 9-13 

let. Předpokládá se, že u dospě-

lých jedinců je již růst očních 

struktur ukončen, proto byli 

vyšetřeni pouze jedenkrát. U 

dětí proběhla měření dvě. Vy-

šetřování osob probíhalo v pro-

storách Refrakčního centra 

KNOO FNUSA. Zjišťovanými 

parametry byla objektivní ref-

rakce měřená na autorefrak-

tokeratometru Humphrey In-

struments, dále axiální délka 

oka, kterou poskytl ALLEGRO 

BioGraph a topografie rohovky 

získaná na přístroji OCULUS 

Pentacam.  

 Refrakční stav oka byl po-



suzován dle sférického ekviva-

lentu SE určeného z objektivní 

refrakce. Jelikož se může ref-

rakční vada rozvinout pouze na 

jednom oku, byly naměřené 

údaje vyhodnocovány pro jed-

notlivé oči, nikoliv pro pár očí. 

Za emetropické tak byly pova-

žovány oči, jejichž SE byl 

v rozmezí -0,5 D < SE < +0,5 D, 

jsou zde tedy zahrnuty i oči s 

malou refrakční vadou, která 

jedinci bez korekce nepůsobí 

žádné obtíže. Za myopické oči 

byly pokládány takové, jejichž 

SE ≤ -0,5 D a pro hypermetro-

pické oči platilo, že SE ≥ +0,5 D. 

Obdobně byl stanoven i inter-

val hodnot AL/CR, které budou 

ještě považovány “za velmi 

blízké poměru 3,00 : 1,00”. 

Hodnota 1,00 je brána jako kon-

stanta pro jakoukoliv hodnotu 

poloměru křivosti rohovky, kte-

rá je následně dávána do pomě-

ru s axiální délkou téhož oka. 

Zaznamenávány jsou tedy od-

chylky od hodnoty 3,00, pre-

zentující axiální délku oka. Jeli-

kož bylo vypozorováno, že kaž-

dá změna AL/CR o hodnotu 0,1 

je spojena s odklonem refrakce 

od emetropického stavu o ±1 D, 

byla pro naše měření stanove-

na za velmi blízkou hodnotu 

odchylka 0,025 od daného po-

měru, která by měla dle výše 

zmíněného pravidla odpovídat 

±0,25 D. Pro emetropické oči by 

mělo platit rozmezí 2,975 ≤ AL/

CR ≤ 3,025, pro hypermetropic-

ké oči: AL/CR < 2,975 a myopic-

ké oči: AL/CR > 3,025.  

 Po vyhodnocení naměře-

ných údajů bylo zjištěno, že ref-

rakční stav očí dospělých osob 

je možné spolehlivě určit po-

mocí poměru AL/CR a to zejmé-

na u krátkozrakých jedinců. 

Jakákoliv výchylka od hodnoty 

3,00 ±0,025 stanovené pro 

emetropické oko vypovídá o 

nerovnováze mezi optickými 

prvky, tudíž o přítomnosti ref-

rakční vady. Poměr AL/CR > 

3,025 odhalil přítomnost myo-

pie u všech očí, které byly dle 

SE určeny za krátkozraké. V pří-

padě hypermetropie a emetro-

pie se výsledky ve srovnání s 
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klasifikací ametropií podle sfé-

rického ekvivalentu značně liši-

ly. Metodou SE bylo 28 očí 

označeno za emetropické a 7 

očí za hypermetropické. Použi-

tím poměru AL/CR počet očí v 

případě emetropie poklesl na 

10 a v případě hypermetropie 

naopak dosáhl počtu 25. Vez-

meme-li v potaz přesnost po-

měru AL/CR u krátkozrakosti je 

pravděpodobné, že metoda 

určení ametropií dle SE byla ne-

gativně ovlivněna přístrojovou 

myopií při zjišťování refrakční-

ho stavu očí na automatickém 

refraktometru. V důsledku sti-

mulace akomodace při pohledu 

do přístroje tak mohlo dojít k 

podhodnocení hypermetropie a 

tím pádem k navýšení počtu 

emetropických očí. I navzdory 

možnému zkreslení hodnot SE 

při měření, byla mezi poměrem 

AL/CR a SE zjištěna vysoká zá-

vislost. Lze tedy říci, že pokud 

se tento poměr nachází 

v intervalu: 2,975 ≤ AL/CR ≤ 

3,025, je zachován rovnovážný 

stav a oko je bez refrakční va-

dy. Hodnoty AL/CR ˂ 2,975 uka-

zují na přítomnost hypermetro-

pie, naopak AL/CR  ˂ 3,025 značí 

myopii.  

 U dětí bylo dle pohybu 

indexu AL/CR určováno, jakým 

směrem se bude vyvíjet refrakč-

ní stav očí. Po prvním měření 

byly dětské oči rozřazeny dle 

hodnot poměru AL/CR do tří 

refrakčních kategorií. Hodnoty 

AL/CR ˂ 3,025 byly zaznamená-

ny u 19 očí, stejný počet očí od-

povídal hypermetropickému 

stavu, kdy AL/CR ˂ 2,975, eme-

tropie se vyskytovala pouze u 

10 dětských očí. Vzhledem k 

tomu, že děti jsou stále ve vý-

voji, očekávalo se zvýšení počtu 

myopických očí a naopak po-

kles očí hypermetropických. 

Z druhého měření pak vzešlo 20 

myopických očí a po 14 emetro-

pických a hypermetropických 

očích. Byl tedy zaznamenán ná-

růst krátkozrakosti a pokles da-

lekozrakosti. Z výsledků vyply-

nulo, že v průběhu 12 měsíců 

vyrostlo průměrné dětské oko 

o 0,103 mm, poloměr křivosti 
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rohovky se snížil o 0,006 mm, 

došlo tak ke zvýšení poměru 

AL/CR o 0,16 a poklesu refrakce 

o 0,88 D. Stejně jako u dospě-

lých osob vycházel v porovnání 

s refrakčním stavem dle SE po-

čet hypermetropických očí 

vyšší a emetropických očí nižší. 

Je zde tedy opět pravděpodob-

né, že refrakční stav, posuzova-

ný dle hodnot sférického ekvi-

valentu, byl značně ovlivněn 

akomodací, která v dětském 

věku dosahuje vysokých hod-

not, tudíž počet hypermetro-

pických očí dle SE vyšel zkresle-

ně nižší. 

 Celkově, s ohledem na 

výsledky výzkumu, lze říci, že 

existuje značný vliv poměru AL/

CR na typ refrakční vady a její 

vývoj. Asociace mezi refrakč-

ním stavem oka a AL/CR je line-

ární, poměr tedy roste s myopií 

a klesá s hypermetropií. Zejmé-

na u dětí hodnota odlišná od 

3,00 ±0,025 indikuje narušení 

procesu emetropizace. V tako-

vém případě je nutné refrakční 

stav dítěte pravidelně kontrolo-

vat, aby nedošlo k zanedbání 

případné počínající amblyopie 

či anizometropie. V dospělém 

věku by měl poměr AL/CR zů-

stat konstantní. Jakékoliv od-

chylky od jeho dlouhodobé 

hodnoty mohou být význam-

ným indikátorem patologických 

podmínek, např. primárního 

glaukomu otevřeného úhlu. U 

dětí zase může být významným 

prediktivním faktorem progre-

sivní myopie. Důležitou úlohu 

může index AL/CR zastávat i 

v refrakční a kataraktové chirur-

gii. Podmínkou je však znalost 

fyziologického rozsahu tohoto 

poměru v dané populaci, neboť 

hodnoty AL/CR můžou variovat 

dle rasy. Studium hodnot AL/CR 

u běžné populace tedy může 

pomoci určit standardy pro uži-

tí v refrakční chirurgii.  

 

Bc. Petra Župková 

5. ročník Optometrie LF MU 

358971@mail.muni.cz 

Literatura na vyžádání u autora.  
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MORBUS BECHTĚREV A OKO 
ANKYLOZUJÍCÍ SPONDYLARTRITIDA 

A nkylozující spondylartriti-

da je neinfekční systémo-

vé onemocnění projevující se 

zpočátku jako zánět, následně 

kalcifikace a osifikace ligament 

a pouzder kloubů vedoucí ke 

kostní ankyloze axiálního skele-

tu.  

 Onemocnění postihuje 

mladší muže až 3x častěji než 

ženy. Ze 45 až 90% jsou muži 

současně pozitivní na genotyp 

HLA-B271. Aktivita celkové cho-

roby není v korelaci s aktivitou 

očního zánětu. 

 Morbus Bechtěrev se na 

oku projevuje především ve for-

mě akutní přední uveitidy, mé-

ně často ve formě skleritidy.  

 

 Akutní přední uveitida 

(iritida, iridocyklitida) je v tom-

to případě serofibrinozní, často 

recidivující zánět s náhlým ná-

stupem. V přední komoře se 

může vyskytnout hypopyon a 

výrazná tendence k zadním sy-

nechiím (srůsty zadního listu 

duhovky a oční čočky). Mezi 

komplikace tohoto zánětu řadí-

me kataraktu, glaukom a cysto-

idní makulární edém (CME). 

 Hlavními subjektivními 

příznaky jsou: fotofobie, slzení, 

bolestivost a zarudnutí oka, 

pseudoptóza, snížení zrakové 

ostrosti podle závažnosti záně-

tu. 

 Mezi objektivní příznaky 

řadíme ciliárni injekci, precipitá-

1HLA= human leucocyte antigens (lidské leukocytární antigeny) - systém antigenů 

hlavního histokompatibilního systému vyskytující se na buňkách lidského organis-

mu s výjimkou zralých červených krvinek. Jejich kombinace je specifická pro kaž-

dého jedince, a co největší podobnost je podmínkou úspěšné transplantace. 

Účastní se též imunitních reakcí. Nositelé některých forem těchto antigenů jsou 

častěji postiženi určitými chorobami např. Bechtěrevovou nemocí.  

13 02/2014 
Očima 



ty, buňky a tyndalizaci v přední 

komoře a zadní synechie. 

 Léčí se lokálně kortikoste-

roidy v kapkách nebo subkon-

junktiválně, na noc v masti. 

Mydriatika podle závažnosti 

zánětu, tak aby se předešlo sy-

nechiím. Nesteroidní antiflogis-

tika a analgetika proti bolesti a 

na případný zvýšený nitrooční 

tlak betablokátory nebo inhibi-

tory karboanhydrázy. 

Extraartikulární symptom u Mor-

bus Bechtěrev - Iridocyklitida 

 

 Skleritida je závažný pře-

vážně neinfekční difuzní nebo 

ložiskový zánět postihující spíše 

ženy ve věku od 40 do 60 let. V 

50% případů je zánět oboustran-

ný. Komplikací může být proříd-

nutí skléry a její následná perfo-

race, při recidivách iridocykliti-

da a glaukom. 

 Subjektivně pacienta za-

sáhne velká bolestivost bulbu, 

hluboké překrvení očních cév. 

Zánět se může přenést na oční 

svaly, v tom případě je omeze-

na hybnost oka a může dojít 

k protruzi.  

 Skleritida v 50% případů 

poukazuje na systémové one-

mocnění. Terapie spočívá 

v léčbě původního onemocnění 

a celkově se podávají kortikos-

teroidy. 

 

Mgr. Hana Nevřivá 

Absolvent Optometrie LF MU 

hana.nevriva@gmail.com 
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FOTOTERAPEUTICKÁ KERATEKTOMIE 

K aždý optometrista se bě-

hem své praxe jistě setkal 

u klienta s problémem, jehož 

řešení není v jeho kompetenci. 

Mohou to být například různá 

onemocnění rohovky, která si-

ce spadají do rukou lékaře, ale 

právě optometrista může být 

ten, kdo je odhalí a odešle kli-

enta k lékaři. V tomto článku 

bude popsána metoda, pomocí 

níž je možno léčit některá one-

mocnění rohovky. Tato metoda 

se nazývá fototerapeutická ke-

ratektomie (PTK) a je v očním 

lékařství úspěšně využívána.  

 Nejdříve se zaměříme na 

vyšetřovací metody rohovky, 

které optometrista provádí. 

Mezi základní metody patří pře-

devším vyšetření na štěrbinové 

lampě, které nám, kromě jiné-

ho, zaručeně pomůže rozpo-

znat, jestli se jedná o rohovku 

zdravou nebo rohovku s pato-

logií. Na štěrbinové lampě by 

měl optometrista vyšetřit kaž-

dého nositele kontaktních čo-

ček. Jednak zjistí, jestli je apli-

kovaná kontaktní čočka pro kli-

enta vyhovující, ale také se jed-

ná o dobrou prevenci různých 

rohovkových onemocnění. Kro-

mě štěrbinové lampy mohou 

být některá onemocnění rozpo-

znána také na topografické ma-

pě rohovky. Dále lze také pou-

žít konfokální nebo endotelový 

mikroskop. Tyto mikroskopy 

může optometrista používat 

pouze pod dohledem lékaře. 

 A teď už k samotnému 

laserovému zákroku. Předchůd-

cem fototerapeutické keratek-

tomie byla lamelární keratekto-

mie, při které se porušená ro-

hovka odstraňovala pomocí 

ostrého břitu. To mohlo způso-

bovat problémy, protože se 

břitem hůře odstraňovaly pato-

logie na malé ploše. PTK je tedy 

laserový zákrok, který se využívá  
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k léčbě povrchových onemocně-

ní rohovky, k vyhlazení a projas-

nění povrchu rohovky a k od-

stranění zjizvené tkáně. Excime-

rový laser, pomocí kterého se 

zákrok provádí, je v posledních 

15-ti letech velmi využívaný te-

rapeutický nástroj. Léčba po-

mocí laseru je méně invazivní a 

méně bolestivá. Excimerové 

argon-fluoridové lasery, které 

se využívají k PTK, mají vlnovou 

délku 193 nm a emitují UV svět-

lo. Jedná se o pulzní lasery, kte-

ré vyvolají na rohovce fotoche-

mický děj, jehož důsledkem je 

fotoablace rohovky. Každý pulz 

záření ubere 0,25 mm tkáně 

rohovky. Tento laser se stal 

předmětem studií roku 1930 a 

komerčně je využíván od roku 

1981. 

 K PTK jsou indikováni pa-

cienti s onemocněním epitelu, 

Bowmanovy membrány a před-

ního stromatu rohovky. Jsou to 

především pacienti, jimž one-

mocnění způsobuje zhoršení 

zrakové ostrosti, a nereagují na 

lokální léčbu. Za povrchová 

onemocnění rohovky jsou po-

važována ta, která se objevují v 

první třetině její tloušťky.  

 Hlavními kontraindikace-

mi zákroku, kvůli kterým jej 

pacient nemůže podstoupit, 

jsou probíhající oční infekce, 

syndrom suchého oka, blefariti-

dy a rohovka, jejíž tloušťka je 

menší než 400 mm. 

 Samotný zákrok se prová-

dí v lokální anestezii a trvá při-

bližně 5 minut. Nejdříve se ma-

nuálně odstraní epitel a poté 

následuje fotoablace postižené 

části rohovky. Kvůli lepšímu a 

rychlejšímu hojení se po zákro-

ku nasazuje na oko bandážní 

kontaktní čočka. Ta na oku zů-

stává přibližně 5 dní, dokud ne-

ní rohovka zcela reepitelizova-

ná. Podle typu onemocnění se 

liší technika provedení. U ro-

hovkových dystrofií a degene-

rací se provádí fotoablace 

s maximální ablační zónou, což 

je většinou 5 - 6 mm a je vedena 

počítačem. U expoziční keratiti-

dy se fotoablace provádí jen 

v místě postižení rohovky a je 
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vedena samotným chirurgem.  

 Po operaci je nutné paci-

enty sledovat. Sleduje se stav 

hojení epitelu, jestli se neobjevil 

rohovkový vřed nebo infiltrát. 

Aplikují se antibiotické kapky 

nebo mast. Mohou být použity 

kortikosteroidy a nesteroidní 

protizánětlivé léky. Bandážní 

KČ se používají ke snižování bo-

lesti. Po operaci se vždy dopo-

ručuje používat lubrikancia, aby 

nedošlo ke vzniku syndromu 

suchého oka.  

 Každé onemocnění ro-

hovky vyžaduje jinou techniku 

provedení 

PTK. Volba 

vhodné meto-

dy je závislá 

na typu one-

mocnění ro-

hovky. Jed-

nou z nich je 

již zmíněná 

maximální 

fotoablační zóna využívaná při 

dystrofiích a degeneracích ro-

hovky. Další může být technika 

vyhlazovací, která se využívá 

např. u expoziční keratitidy. Fo-

toablační zóna je zde 0,6 - 2,0 

mm. U pacientů, kteří kromě 

onemocnění rohovky mají i ref-

rakční vadu, je možno PTK kom-

binovat s fotorefrační keratek-

tomií (PRK). Alternativou PTK 

je manuální povrchová keratek-

tomie. Ta se provádí pomocí 

suché celulózní houby tak, aby 

nebyla poškozena Bowmanova 

membrána nebo stroma. Od-

straní se pouze poškozený epi-

tel. Tento typ zákroku se prová-

dí na suché rohovce.  

 

Schéma vlevo zobrazuje mecha-
nické odstraňování epitelu pomo-
cí celulózní houby, vpravo je zná-
zorněno použití maximální zóny 
při laserové PTK 
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 Fototerapeutická keratek-

tomie má kromě pozitivních 

výsledků také vedlejší účinky. 

Mezi nejběžnější patří uměle 

navozená hypermetropie. Té 

lze předejít, pokud se na po-

vrch rohovky aplikuje maskující 

viskózní látka. Jedná se např. o 

1 - 2,5% methylcelulózu nebo 

0,25% hyaluronát sodný. Tyto 

látky napomáhají chránit tkáně 

rohovky, které mají zůstat ne-

porušeny. Uměle navozená hy-

permetropie většinou závisí na 

hloubce fotoablace Další kom-

plikací je haze. Jako prevence 

haze a recidivám onemocnění 

se před zákrokem aplikuje Mi-

tomycin C. Dále se může objevit 

porucha epitelizace, záněty ro-

hovky nebo poruchy slzného 

filmu.  

 Po úspěšné PTK by se mě-

la pacientům zlepšit zraková 

ostrost. Zároveň se pravděpo-

dobně sníží nitrooční tlak, pro-

tože dojde ke ztenčení rohov-

ky. Čím je rohovka tenčí, tím je 

nižší nitrooční tlak. Dále může 

dojít ke zvětšení poloměrů kři-

vosti rohovky, tzn., že se rohov-

ka oploští. I přes tyto vedlejší 

efekty je fototerapeutická kera-

tektomie velmi úspěšný zákrok. 

 

Bc. Eliška Fojtíková 

Optometrie, 5. ročník LF MU 

358936@mail.muni.cz  
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HISTORIE ORTOPTIKY U NÁS 
Projev MUDr. Lady Hromádkové 

V ážené dámy, vážení páno-

vé, je mi ctí, že mohu zahá-

jit toto pracovní setkání u příle-

žitosti 20 letého výročí založení 

České společnosti ortoptistek.  

 Dnes je péče o strabismus 

včetně pleoptika a ortoptiky ve 

světě i u nás důležitou a nepo-

minutelnou částí oftalmologie, 

zvláště pedooftalmologie. Ces-

ta k tomuto současnému stavu 

nebyla někdy jednoduchá. Do-

volte mi, abych se na tomto vý-

ročním setkání zmínila jak stra-

bolog-pamětník několika slovy 

o historii ortoptiky u nás. 

 Ortoptika se u nás začala 

rozvíjet až po druhé světové 

válce. O nové, moderní pojetí 

celé problematiky se zasloužil 

profesor Kurz, primář Drahan-

ský a Svoboda. Již brzy po válce 

vznikla zařízení pro léčbu tupo-

zrakosti a binokulárního vidění. 

Kroměříž 1948, Štramberk 1952, 

Dvůr Králové 1953, Machnín u 

Liberce 1955 a Ostrava-Poruba 

1973. Zásluhou primáře Drahan-

ského vzniklo každoroční setká-

ní lékařů-strabologů a sester, 

které postupně přešlo ve Stra-

bologický pracovní den. 

 Dovolte, abych jmenovala 

lékaře, kteří se u nás o vývoj 

strabologie zasloužili nejvíce a 

bohužel již většina z nich není 

mezi námi. Jsou to již dříve jme-

novaní prof. Kurz, primář Dra-

hanský a Svoboda, v Čechách 

doc. Divišová, prof. Brůnová, 

Lomíčková, doc. Otradovec, 

doc. Zoubek, Dr. Kubištová, Pa-

lečková, Zobanová, Dr. Krásný, 

primář Kühnel, Dr. Juraj, Šeba, 

na Moravě pak primářka Stibor-

ková, Horálková, doc. Kvapilíko-

vá, Dr. Medková, Kahánková, 

Dr. Pištělka, Dr. Jakůbková, 

prof. Řehůřek a Dr. Dostálek. 

 V r. 1971 vznikla při Oftal-

mologické společnosti JEP stra-

bologická komise. V době její 
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činnosti od r. 1971 do r. 1990 

doznala péče o komplexní 

léčbu strabismu u nás nejvíce 

změn. Byla vydána první učeb-

nice o strabismu. Strabismus 

doc. Divišové a spolupracovní-

ků vyšel v r. 1979 a r. 1990. Tato 

kniha však byla zbytečně kom-

plikovaná pro ortoptistky a op-

tometristy a proto jsem byla 

pověřena sepsáním skript Šilhá-

ní, která vyšla v r. 1991, 1995 a 

2011. 

 Zásluhou komise byly do-

vezeny nové pleoptická a orto-

ptické přístroje – tehdy ještě ze 

Sovětského svazu a Německa. 

 Pravidelně se konaly Stra-

bologické pracovní dny, které 

se svým obsahem a účastí vy-

rovnaly oftalmologickým sje-

zdům. 

 Při příležitosti Strabolo-

gických pracovních dnů byly 

vydávány Novinky z literatury o 

strabismu, které seznamovaly 

naše lékaře a sestry s novinka-

mi o komplexní léčbě strabis-

mu, publikovanými v nejdůleži-

tějších evropských a americ-
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kých časopisech. 

 Členové komise jezdili do 

zahraničí, aby získali nové zku-

šenosti. V některých okresech 

se zakládaly oční školky nebo 

oční oddělení školek. V rámci 

krajů byli školeni i pediatři 

s cílem co nejdříve zachytit stra-

bismus. Pro strabismus se zača-

li operovat i dospělí pacienti, 

kterým dříve operace nebyla 

doporučována. 

 Od počátku bylo důleži-

tým úkolem zajistit školení léka-

řů a sester. Čtyřdenní teoretic-

ké i praktické školení lékařů za-

končené pohovorem se konalo 

ve Štramberku, Ostravě-Porubě 

a od r. 1971 i v Brně. Sestra orto-

ptistky se vždy podílela na vy-

šetření strabismu a samostatně 

vedla pleoptická i ortoptická 

cvičení. Po válce si strabologo-

vé začali vychovávat sestry sa-

mi, ale ukázalo se, že bez hlub-

ších teoretických znalostí ses-

ter není dobré spolupráce mož-

né. 

 V Brně v tehdejším stře-

disku pro vzdělání SZP byly or-

ganizoványjiž od r. 1963 první 

kurzy, které měly část teoretic-

21 02/2014 
Očima 



kou i praktickou a byly zakonče-

ny odborným pohovorem. V r. 

1971 byly vypracovány nové 

učební osnovy pro školící akci 

s názvem Příprava pro speciální 

práci v pleoptice a ortoptice. 

V r. 1981 po vydání vyhlášky č. 

77 byly opět zpracovány nové 

pedagogické dokumenty a stu-

dium bylo zakončeno již klasifi-

kovanou teoreticko-praktickou 

zkouškou. Toto studium od r. 

1983 do r. 1994 ukončilo 145 

sester. Od r. 1994 se studium 

změnilo na specializační, které 

probíhalo v době 2 let. Od r. 

1995 do r. 2006 ukončilo toto 

studium 108 absolventek.  

 Na přírodovědecké fakul-

tě Palackého univerzity v Olo-

mouci bylo pak otevřeno baka-

lářské studium společně s opto-

metrií. Proběhl pouze 1. ročník. 

 Vyškolená sestra ortop-

tistka patří nyní nejen ve světě 

ale i u nás mezi nejlépe speciali-

zované střední zdravotnické 

pracovníky. Vyškolené sestry se 

chopily iniciativy a založily Čes-

kou společnost ortoptistek. Za 

vedení sestry Kozelkové se po-

staraly o zajištění 6ti kódů, kte-

ré může ortoptistky vykazovat 

pojišťovně. Začaly pořádat 3x 

ročně konference a pracovní 

setkání. Komunikují s meziná-

rodní a evropskou asociací or-

toptistek a účastní se jednání 

těchto asociací. Snaží se o zavá-

dění nejnovějších léčebných 

metod v pleoptice a ortoptice. 

Publikují články o strabismu ve 

zdravotnických časopisech.  

 Účastnily se přípravy tříle-

tého bakalářského studia na 

MU v Brně, které začalo v loň-

ském roce.  

 Milé ortoptistky, při příle-

žitosti Vašeho 20 výročí Vám 

přeji do další práce hodně elá-

nu, iniciativy, nových nápadů, 

trpělivosti s malými pacienty, 

dobré pracovní výsledky a v 

soukromém životě hodně po-

hody a splnění všech Vašich 

přání. 

MUDr. Lada Hromádková 

Doslovný přepis zahajovacího pro-

jevu z konference ortoptistek v 

Praze dne 4.4.2014 
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P aralytický strabismus je 

viditelné šilhání, které nás 

vždy odkáže k vyšetření u oční-

ho lékaře. Je na první pohled 

znatelné. Není to problém jen 

kosmetický, potíže dělá i při 

orientaci v prostoru a může 

způsobit dvojité vidění. 

 Rozlišujeme dva základní 

typy šilhání: konkomitující a pa-

ralytický. Je důležité oba od se-

be umět rozlišit. Odlišují se jak 

ve znacích, tak v příčinách vzni-

ku. Pro srovnání jednotlivých 

typů uvedeme přehlednou ta-

bulku. 

 Paralytický strabismus, 

také označován jako inkomi-

tantní, se vyznačuje jakoukoliv 

poruchou v motorické sféře 

zrakového ústrojí. Porucha se 

může týkat jader okohybných 

nervů, může být v nervově-

svalovém spojení nebo přímo 

ve svalech. Léze se projeví asy-

metrickým postavením očí a 

omezenou pohyblivosti bulbů. 

 Paralytický strabismus se 

vyskytuje především v dospě-

losti, u dětí ale není výjimkou, 

představuje necelé 1 % strabis-

mů. Příčina může být buď vro-

zená, nebo získaná. Vrozené 

obrny okohybných svalů se vy-

skytují méně často, jejich příkla-

dem je aplazie okohybných sva-

lů nebo perinatální encefalitida. 

Získané obrny způsobují nádo-

ry, záněty, úrazy, otravy, meta-

bolické, cévní a degenerativní 

choroby. 

 

ZNAKY 

 Projevy paralytického 

strabismu jsou víceméně stej-

né, ať už je poškozená kteráko-

liv část motorické složky. Znaky 

dělíme na objektivní a subjek-

tivní. 

 Objektivní znaky jsou ta-

kové, které dokáže posoudit 

pozorovatel. Mezi objektivní 

PARALYTICKÝ STRABISMUS 
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STRABISMUS PARALYTICKÝ KONKOMITUJÍCÍ 

Nástup 

Často náhlý, postup-

ně progredující nebo 

vrozený 

Obvykle postupný 

počátek nebo krátce 

po narození, zřídka 

náhlý 

Věk Jakýkoli Obvykle v dětství 

Předešlé zranění  

hlavy 
Často Vzácné 

Rozdíl mezi primární 

a sekundární úchyl-

kou 

Ano Není 

Diplopie Častá Vzácná 

ARK nebo těžká am-

blyopie 
Výjimečně Častá 

Komitance 
Jen v pozdních  

stádiích 
Častá 

Postavení hlavy Často abnormální Zřídka abnormální 

Cyklotropie 
Běžná u cyklovertikál-

ní parézy 

Neobvyklé, výjimkou 

jsou A a V strabismy 

Neurologické nálezy 

nebo systémové  

onemocnění  

Mohou být přítomny 
Obvykle nejsou  

přítomny 
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znaky paralytického strabismu 

patří omezení pohyblivosti ve 

směru maximální akce postiže-

ného svalu, proměnlivá primár-

ní úchylka, větší sekundární 

úchylka a kompenzační posta-

vení hlavy. Kompenzační posta-

vení hlavy se projevuje natoče-

ním obličeje na stranu maximál-

ní akce ochrnutého svalu, při-

čemž jsou oči otočeny na dru-

hou. 

 Mezi subjektivní znaky 

paralytického strabismu řadíme 

diplopii neboli dvojité vidění. Je 

to nejvýraznější a pro strabující-

ho nejobtížnější znak obrny ze-

vních okohybných svalů. Di-

plopie vzniká promítnutím po-

zorovaného předmětu na neko-

respondující místa sítnice obou 

očí. Na strabujícího působí ne-

příjemně, může vyvolat nauzeu 

i zvracení, pacient se hůř pohy-

buje v prostoru.  

 

DIAGNOSTIKA 

 Jakmile je diagnóza para-

lytické odchylky zjištěna, je kli-

nicky důležité určit, jestli jde o 

nedávný nástup nebo jestli pů-

sobí řadu let, popřípadě zda jde 

o vrozenou formu. 

V případě nedávného ná-

stupu je důležité zjistit pří-

činu kompletním neuro-

oftalmologickým vyšetře-

ním. Pokud je strabismus 

přítomen řadu let, klinická 

diagnostika problému je 

v rukou očního lékaře.  

 Rozhodnutí o tom, 

jak dlouho je přítomna 

paréza, není vždy snadné. 

Vrozený nebo získaný pa-

ralytický strabismus může  
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být zkreslen kompenzačním 

postavením hlavy nebo silným 

fúzním mechanismem. Pacient 

tak může zůstat asymptomatic-

ký po dlouho dobu, než se pří-

znaky objeví a bude nutné vy-

hledat lékařskou pomoc. 

V některých případech pomo-

hou fotografie z dětství, mohou 

totiž odhalit kompenzační po-

stavení hlavy a jasně vyloučit, 

že paréza je novějšího počátku. 

 

OBRNY 

Paralýza je definovaná jako 

kompletní poškození motoric-

kých funkcí, paréza je pouze 

částečné poškození daných 

funkcí. 

 

Obrna zevního přímého svalu  

 Obrna se projevuje výraz-

nou konvergencí paretického 

oka v primárním postavení. Dů-

vodem je působení hyperfunkč-

ního antagonisty vnitřního pří-

mého svalu. Většina pacientů si 

stěžuje na diplopii v laterálním 

pohledu. Tu kompenzují nato-

čením obličeje na stranu posti-

ženého oka. Obrna může být 

jednostranná i oboustranná.  
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Moebiův syndrom 

 Moebiův syndrom je vro-

zená oboustranná obrna n. 

abducens a n. facialis, jehož 

projevem bývá často výrazná 

esotropie. Je charakterizovaný 

sníženou obličejovou mimikou, 

nedovírající se oční štěrbinou a 

sníženou frekvencí mrkání. 

V primárním postavení jsou oči 

buď paralelní, nebo je přítomen 

strabismus fixus se ztluštělými 

nebo fibrotickými svaly. Vždy 

úplně chybí abdukce, vertikální 

pohyblivost je dobrá a Bellův 

fenomén je zachovaný. 

 

Dvojitá obrna zvedačů 

 Zřejmá obrna obou zveda-

čů (m. r. superior a m. obl. in-

ferior) jednoho oka je neobvyk-

lá anomálie oční motility. Při 

fixaci neparetickým okem se 

paretické oko uchýlí do hypo-

tropie a na horním víčku je 

téměř pravidelně přítomna ma-

lá ptóza. Při fixaci paretického 

oka se zdravé oko uchýlí do hy-

pertropie a ptóza vymizí. Obrna 

je často vrozená. 

Obrna III. hlavového nervu 

 Obrna n. oculomotorius 

může být částečná nebo úplná. 

Pokud je obrna vrozená, může 

ji doprovázet i amblyopie, která 

je způsobená uzavřenou oční 

štěrbinou kvůli ptóze. Při úplné 

obrně jsou postiženy všechny 

vnitřní i zevní oční svaly včetně 

zvedače horního víčka. Oko je 

uchýlené zevně a dolů, což je 

podmíněno zachovalou funkcí 

zevního přímého a horního šik-

mého svalu. Je patrná ptóza 

horního víčka, obrna akomoda-

ce a široká zornice nereagující 

na světlo. Při částečné obrně 

jsou postiženy buď jen zevní, 

nebo vnitřní svaly. 

 

Obrna IV. hlavového nervu 

 Paréza n. trochlearis je 

charakterizována tortikolis a 

hyperfunkcí dolního šikmého 

svalu, stejnostranným antago-

nistou postiženého svalu. Hlava 

je nakloněna k rameni zdravé 

strany, neboť si tím pacient za-

jištuje 
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jišťuje binokulární vidění. Je pří-

tomna hypertropie, největší 

bývá ve směru maximální akce 

antagonisty. 

 Podle Helvestona a kol. se 

šlacha horního šikmého svalu 

odlišuje při kongenitální a získa-

né paralýze. U většiny kongeni-

tálních obrn byly zjištěny abnor-

mální inzerce šlachy nebo její 

nadbytečnost, ale ne u získané 

formy. 

 

RESTRIKTIVNÍ STRABISMUS 

 

Brownův syndrom 

 Brownův syndrom je vro-

zený, jen výjimečně získaný. 

Jde o jednostrannou poruchu 

ve vertikální hybnosti oka, vy-

značuje se omezenou nebo zce-

la chybějící elevací v addukci. 

Oko nepřekročí horizontální 

střední čáru a připomíná tak 

obrnu dolního šikmého svalu. 

Příčina je mechanická. Brown 

se domníval, že příčina spočívá 

ve fixaci šlachové pochvy horní-

ho šikmého svalu k trochley, 

takže šlacha nemůže trochleou 

volně proklouzávat. Patogene-

ze ovšem není jednotná. Obje-

vují se vrozené anomálie šlachy 

a jejího pouzdra, její krátkost, 

větší tloušťka, netažnost adhe-

ze. 

 Zvláštní případ Brownova 

syndromu je tzv. Click syndrom. 

Sursoaddukce vázne, při vy-

stupňovaném úsilí oko náhle 

poskočí v daném směru. Paci-

ent při tom cítí nebo dokonce  

i slyší jakési cvaknutí v oblasti 

trochley. To proklouzla ztluště-

lá šlacha trochleou. 

 

Duanův retrakční syndrom 

 Duanův retrakční syn-

drom je vzácná porucha hyb-

nosti v horizontální ose oka. 

Afekce bývá vrozená, ale zjiště-

na bývá až kolem 10. roku věku 

dítěte. Diagnostickým znakem 

je torticollis, jež provází 2/3 pří-

padů syndromu. Diplopie je výji-

mečně. Amblyopie postiženého 

oka je až u 1/3 lidí, ale jen zřídka 

je těžká. Duanův retrakční syn-

drom vzniká na podkladě para-

doxní inervace, kdy inervace 
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zevního přímého svalu n. abdu-

cens je defektní nebo zcela chy-

bějící a je nahrazena inervací n. 

oculomotorius. 

 

Strabismus fixus 

 Strabismus fixus je vroze-

ná anomálie. Jedno nebo obě 

oči jsou zafixovány v extrém-

ním addukčním postavení. Příči-

nou je přeměna vnitřních pří-

mých svalů v tuhé fibrózní pru-

hy. 

 

Hydraulická zlomenina orbity 

 Příčinou zlomeniny je náh-

lý, vysoký přetlak v uzavřeném 

orbitálním prostoru. Vznikne 

dopadem tupého předmětu na 

orbitální vstup. Dno orbity se 

láme dál od okraje, takže okraj 

zůstává zachován. Vzniklým 

rozestupem kosti nastane vý-

hřez tkání očnice do čelistní du-

tiny, včetně očních svalů. 

Jakmile tlak pomine, pružné 

okraje kosti se vrací do původ-

ního postavení a prolabující 

tkáň uskřine. 

 

 Léčbu paralytického stra-

bismu můžeme rozdělit na kon-

zervativní a chirurgickou. Kon-

zervativní léčbu můžeme dál 

dělit na etiologickou a sympto-

matickou. Ke každému případu 

paralytického strabismu musí-

me přistupovat individuálně 

s ohledem na věk pacienta, pří-

činy a typ paralytického strabis-

mu. 
 

Bc. Šárka Herůfková 

5. ročník Optometrie LF MU 

SarkaHERUFKOVA@seznam.cz  
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MEDVÍDEK Mr. BEANA 

O  tom, že pleoptická léčba 

může být hodně rozmani-

tá, jistě nikdo nepochybuje. 

Než ale prozradíme Mr. Beana, 

vysvětleme si co je pleoptika. 

 Pleoptika je část strabolo-

gie zabývající se léčbou tupo-

zrakosti. Dělíme ji na aktivní a 

pasivní. Aktivní slouží k aktivaci 

utlumeného oka ještě za pomo-

ci jiného smyslu, většinou hma-

tu nebo sluchu. Je vhodná i do 

domácí péče a skládá se 

z různých úkolů prováděných 

na blízko. Pasivní pleoptika je 

zaměřena na pasivní cvičení 

amblyopického oka pouze pod 

dozorem ortoptistky. Zahrnuje 

cvičení na přístrojích jako je 

centrofor, koordinátor, CAM a 

další.  

 Teorie je vždycky fajn, ale 

ortoptika je práce s dětmi, kte-

ré ještě nedovedou být tak dis-

ciplinované. Každá ortoptistka 

se vydává na běh na dlouho 

trať. Cílem je získat maximální 

zájem a spolupráci dítěte, a to 

nejen krátkodobě, ale po celou 

dobu cvičení. Střídání činností 

je jeden recept, ale všechno se 

časem okouká a zevšední. Jed-

nou z nezbytných vlastností 

ortoptistek je proto hravost a 

kreativita, která je potřebná 

k vymýšlení stále nových pleop-

tických činností. 

 A jak to může například 

dopadnout, když se sejde dob-

rý nápad a velmi pečlivé dítě? 

Začnou vznikat úžasné věci jako 

například medvídek Mr. Beana. 

Je to velmi efektivní a úžasný 

způsob domácí pleoptiky. Jeho 

ušití vyžadovalo spoustu sou-

středění a precizní práce 

s jehlou. Holčička, která mi jej 

dala, plánuje otevření obchůd-

ku, takže až ho otevře, můžete i 

Vy mít svého pleoptického 

medvídka nebo jiné zvířátko. 

Hana Pustková 
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ANISEIKONIE    2. díl 

Vyšetřování aniseikonie 

 Ve starší literatuře patřilo 

k nepsaným pravidlům, že byly 

popisovány způsoby korekce 

aniseikonie, aniž by se řešily 

hodnoty aniseikonie. Pravidla 

byla založena na Knappově zá-

konu, který se zabývá rozdílem 

velikosti obrazu promítaného 

na sítnici u anizometro-

pií (obecně u anizometropie o 

hodnotě 1 D dochází k aniseiko-

nii rovnající se 1%).  Oční specia-

listé používající toto pravidlo 

budou zakládat léčbu pacienta 

na předpisu korekce, možná i 

na rozdílu v zakřivení rohovky 

nebo na rozdílu axiálních délek 

mezi očima. Nicméně, v novější 

literatuře bylo zjištěno, že i u 

anizometropií, může hrát roli 

roztřídění receptorů na sítnici, 

a proto by aniseikonie měla být 

měřena. 

 V podstatě existují dvě 

metody pro vyšetřování ani-

seikonie: prostorová eikome-

trie a srovnávací metoda. Vy-

šetření na prostrovém eikome-

tru vyžaduje dokonalou stere-

opsi, zatímco srovnávací testy 

jsou postaveny na základě pří-

mého porovnání vnímané veli-

kosti obrazů mezi oběma oči-

ma. 

 Jeden z nejkompletněj-

ších testů pro vyšetření ani-

seikonie je přístroj Aniseikonia 

Inspektor, proto si ho podrob-

něji popíšeme. Pacient se dívá 

přes červeno-zelený filtr na ob-

razovku počítače, který promí-

tá sérii testovacích obrázků (viz 

Obr. 1). Úkolem pacienta je ur-

čit, které ze dvou značek ve 

tvaru písmene ‚I‘ jsou vnímány 

větší (postup nucené volby). 

Díky červeno-zeleným filtrům 

dochází k rozdělení vjemu a pa-

cient vnímá jedním okem pouze 

jednu značku a druhým okem 

druhou. Po předložení všech 
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testovacích snímků ze série 

jsou data vykreslena do tzv. 

"psychometrické křivky". Z 

těchto údajů lze získat hodnota 

aniseikonie. 

Obr. 1. :Příklad jednoho testovací-

ho snímku aniseikonie 

 

 Vyšetřovací testy popsány 

výše jsou objektivními metoda-

mi testování aniseikonie. 

Nicméně, aniseikonii jde také 

vyšetřovat subjektivně. Je 

k tomu zapotřebí sada čoček. 

Jedná se o čočky bez refrakční 

síly (obraz zůstane ostrý), ale s 

optickým zvětšením. 

 

Korekce aniseikonie 
 Korigovat můžeme pouze 

opticky indukovanou aniseiko-

nii (např. spojenou s anizome-

tropií). V zásadě existují čtyři 

možné optické řešení aniseiko-

nie, z nichž každé má své výho-

dy a nevýhody. Výběr typu ko-

rekce je pak závislý na konkrét-

ním případu pacienta. 

 

1. Korekce kontaktními čočkami  

 Pokud pacient toleruje 

kontaktní čočky, tak prvním 

krokem je vyšetření, jaká hod-

nota aniseikonie by zbyla, pakli-

že do kontaktních čoček je vlo-

žena plná korekce. V případě, 

že je tento typ korekce úspěš-

ný, pak má pouze výhody. Toto 

řešení neovlivňuje zrakovou 

ostrost, je kosmeticky velmi 

přijatelné a jedná se o relativně 

levné řešení. Kontaktní čočky 

eliminují prizmatický účinek 

(korekce anisophorie) a mini-

malizují aniseikonii více než 

běžné brýlové čočky. Pro po-

souzení vhodnosti této korek-

ce, by měly být pacientovi apli-

kovány nejprve zkušební kon-

taktní čočky. 
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2. Korekce brýlemi  

 Jedná se o klasickou ko-

rekci aniseikonie. Změny optic-

kého zvětšení jsou vyvolány 

změnou tvaru brýlových čoček 

(zakřivení, tloušťka), anebo 

vzdálenosti čoček od očí.  Po-

sun brýlové čočky o 1mm způ-

sobí změnu velikosti obrazu asi 

o 0,1%. Tato korekce neohrožu-

je centrální zrakovou ostrost. 

Vzhledem ke změnám ve tvaru 

brýlové čočky, je korekce brýle-

mi považována pacienty za ne-

estetickou, skla jsou těžká, zu-

žují zorné pole, nutí k pohybům 

hlavou a navozují různý prizma-

tický účinek. Potíže snižují plas-

tové čočky s vysokým indexem 

lomu, malým průměrem, apliko-

vané co nejblíže k rohovce. 

3. Korekce kombinací brýle a 

kontaktní čočky 

 Kombinace kontaktní a 

brýlové čočky napodobuje ho-

landský dalekohled (systém, 

kdy ohniska objektivu a okuláru 

splývají). Potřebujeme-li dosáh-

nout zvětšení obrazu, kombinu-

jeme spojnou brýlovou čočku  

s rozptylnou kontaktní čočkou. 

Ke zmenšení obrazu aplikujeme 

opačný způsob.  

4. Korekce refrakční chirurgií 

Refrakční chirurgie využívá sku-

tečnosti, že rohovka má hlavní 

podíl na refrakci celého oka. 

Laserové operace jsou vhodné 

při nižších refrakčních vadách a 

u vyšších refrakčních vad se dá-

vá přednost nitroočním čoč-

kám. 

Je-li optická korekce nedosta-

tečná nebo není vůbec možná, 

přichází v úvahu částečná oklu-

ze. Zakrytí části zorného pole 

může být pro některé pacienty 

s aniseikonii úlevou. 

Z anglického originálu přeložila 

a upravila  

Mgr. Gabriela Cvancigerová 

absolvent Optometrie LF MU 
http://www.opticaldiagnostics.com/

info/aniseikonia.html 

33 02/2014 
Očima 



SLOVNÍČEK 
EXCENTRICITA 

 Excentricita slouží k ma-

tematickému definování tvaru 

rohovky. Udává, o kolik se plo-

cha rohovky liší od dokonalé 

kulové plochy. Průměrná ro-

hovka má tvar elipsy s excentri-

citou 0,4-0,6. 

 Excentricita je důležitá 

pro výběr a aplikaci kontakt-

ních čoček (především tvr-

dých), analýzu očních aberací, 

rohovkovou refrakční chirurgii 

a pro detekci a sledování pato-

logií rohovky. 

 Excentricita Asféricita 
Tvarová  

konstanta 

Sférický 

(kružnice) 
0 0 1 

Hyperbola >1,0 < -1 <0 

Parabola 1,0 -1 0 

Protáhlá elipsa 0<e<1 -1<Q<0 0<K<1 

Zploštělá elipsa >0 >0 >1 
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Asféricitu naleznete v souvis-

losti s excentricitou především 

v cizojazyčné literatuře. Asféri-

cita Q je definována jako Q= -e2. 

Protáhlá elipsa – snižují se sfé-

rické aberace a poloměr rohov-

ky v periferii je větší než v cen-

tru. Zploštělá elipsa – zvyšují se 

sférické aberace a poloměr ro-

hovky v periferii je menší než 

v centru. 
 

Reference: 

[1] esoirs.com/files/

esoirs2010presentations/006003.pdf  

[2] BENEŠ, Pavel. Keratometrie - prin-

cip, měření, rozvržení a excentricita 

keratometrických hodnot v populaci. 

Disertační práce. LF MU. Dostupné 

z: http://is.muni.cz/th/15347/lf_d/  

ZRAKOVÝ KLAM 

 Zrakový klam je definován 

jako nesouhlas zrakového vjemu 

a pozorované skutečnosti. 

 Na vzniku zrakových 

klamů se podílí zejména ana-

tomická či funkční stavba oka a 

psychologické pochody v moz-

kové kůře. 

 

Mezi zrakové klamy řadíme en-

toptické fenomény - vizuální 

efekty, jejichž zdrojem je oko 

samotné. 

Létající mušky: tmavé tečky či 

nitky viditelné při pohledu na 

monotónní světlou plochu, 

které jsou způsobeny drobnými 

zákaly ve sklivci. 

Difrakční obrazce - kruhy ko-

lem světel – jsou způsobeny 

difrakcí (ohybem) světla na 

strukturách oka, jako je např. 

rohovka nebo oční čočka. 

 

Purkyňova figura je plastický 

obraz cév vlastního očního 

pozadí, viditelný při osvětlení 

oka z nezvyklého úhlu 

(zešikma přes rohovku, přes 

skléru). Může být způsoben 

osvícením světločivých buněk 

sítnice, které jsou obvykle 

zastíněny cévami a adaptovány 

na tmu, nebo zastíněním sou-

sedních buněk 
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Zrakové klamy můžeme dělit 

na: 

Fyziologické - založené na fyzi-

ologických jevech - iradiaci, 

kontrastu a následných obrazců 

Geometrické - založené na 

zkresleném vnímání geometric-

kých vlastností obrazců 

Perspektivní - založené na zku-

šenosti s perspektivou (vzdá-

lenější objekty se jeví menší) 

Psychologické - vznikající při 

pozorování rovinných předloh, 

které mají představovat prů-

mět trojrozměrného prostoru 

a kterým tuto prostorovou po-

vahu vědomě či mimovolně 

přisuzujeme 
 

Reference: 
[1] Přednáška F. Pluháčka - 
UPOL: u0fm.sgo.cz/ke_stazeni/Zrako 
ve%20klamy.ppt 
[2] http://1url.cz/M3ll  

HLOUBKA OSTROSTI/  

HLOUBKA POLE 

 Hloubka ostrosti (sprá-

vněji hloubka pole) je fotogra-

fický termín, který označuje 

rozdíl vzdálenosti nejbližšího a 

nejvzdálenějšího předmětu, 

které se na výsledné fotografii 

ještě lidskému oku jeví jako os-

tré. Jednoduše řečeno, pokud 

zaostříme na určité místo, zob-

razí se přijatelně ostře rovněž 

určitá oblast před a za tímto 

místem. Tento rozsah ostré 

kresby se nazývá „hloubka os-

trosti“. 

 Hloubka ostrosti závisí na 

třech proměnných, a to že se 

zmenšuje s rostoucí ohnisko-

vou vzdáleností objektivu, s kle-

sající vzdáleností k zaostřené-

mu bodu a s klesajícím clono-

vým číslem. 

 Clona je otvor s proměn-

nou velikostí, který ovlivňuje 

množství světla vstupujícího do 

fotoaparátu. Čím větší je tento 

otvor, tím více světla projde 

objektivem do fotoaparátu, tím 

menší hloubka ostrosti. Čím 

menší je tento otvor, tím méně 

světla projde objektivem do 

fotoaparátu, tím větší hloubka 

ostrosti.  
 

Reference: 
[1] http://1url.cz/43l3  
[2] http://1url.cz/u3la  
[3] http://1url.cz/r3lR  
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RECEPTIVNÍ POLE 

 Existují dva typy receptiv-

ních polí: receptivní pole neuro-

nů zrakové dráhy a receptivní 

pole neuronů zrakové kůry, kte-

ré se od sebe liší podněty, jež 

vyvolají jejich podráždění. 

 

Receptivní pole neuronů zrako-

vé dráhy 

 Receptivní pole neuronu 

ve zrakové dráze je definováno 

jako část zorného pole, kde 

světlo způsobí buď excitaci, 

nebo inhibici buňky.  

 Fotoreceptory reagují na 

světlo v receptivních polích a 

vytváří excitační nebo inhibiční 

synapse s bipolárními bb. a ty 

poté s gangliovými bb. - přímá 

(vertikální) dráha. Bipolární a 

gangliové bb. mají receptivní 

pole s koncentrickou konfigura-

cí. 

 Máme dvě třídy koncen-

trických buněk:  

První typ bb. reaguje na začá-

tek osvětlení centra excitací – 

on reakce (odpověď na začátek 

osvětlení způsobená depolari-

zací membrány bb.), naopak v 

periferním pruhu receptivního 

pole je excitací signalizováno 

skončení osvětlení – off reakce 

(podstatou reakce je hyperpo-

larizace).  

Druhý typ bb. má opačný výskyt 

odpovědí (v centru off reakci a 

v periferii on reakci). Současné 

osvětlení obou částí receptivní-

ho pole zablokuje zcela aktivitu 

buňky – periferie a centrum se 

navzájem tlumí. 
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Receptivní pole neuronů zrako-

vé kůry 

 nejsou tvarem koncentric-

ká ale elipsoidní, oválná nebo 

nepravidelného tvaru. Nerea-

gují na osvětlení ale na podélný 

kontrastní podnět (světlý/

tmavý pruh), který má určitou 

orientaci a pohybuje se určitým 

směrem a určitou rychlostí přes 

r.pole neuronu. Podle vlastnos-

tí receptivních polí a složitosti 

podnětu dělíme korové neuro-

ny na 3 skupiny:  

Jednoduché receptivní pole (JRP) 

Komplexní receptivní pole (KRP)  

Hyperkomplexní receptivní pole 

(HKRP)  

 

Reference: 

KUCHYŇKA, Pavel. Oční lékařství. 

1.vyd. Praha: Grada, 2007, [40], 768 s. 

ISBN 9788024711638. 

Přednášky Anatomie a fyziologie oka 

II. od MUDr. Tomáše Jurečky 

Obrázek: http://1url.cz/C3lT  

Mrg. Hana Nevřivá 

absolvent Optometrie LF MU 

hana.nevriva@gmail.com  

? Víte, že existují kategorie 

slunečních brýlí? 

 

Značení slunečních brýlí 

Označení slunečních brýlí eti-

ketou UV 400 znamená, že 

sluneční brýlové čočky pohl-

cují UV záření. Sluneční brýle 

označené CE odpovídají nor-

mám Evropské unie. 

Dále dělíme sluneční brýlové 

čočky podle stupně protislu-

neční ochrany do pěti kate-

gorií: 

Kategorie 0: bezbarvý nebo 

velmi světlý filtr (T= 80-100%), 

oblačno, interiér 

Kategorie 1: světlý filtr (T = 43

-80%), snížená sluneční svě-

telnost 

Kategorie 2: středně tmavý 

filtr (T = 18-43%), pro slunný 

den u nás 

Kategorie 3: velmi tmavý filtr  

(T = 8-18%), vhodné k moři i 

do hor 

Kategorie 4: velmi tmavý fil-

tr. (T = 3-8%), pro mimořád-

nou světelnost, nevhodné do 

auta              http://1url.cz/l3lf 
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PENTACAM 

O culus Pentacam (dále jen 

Pentacam) je přístroj vyu-

žívající rotační zobrazovací 

Scheimflugův princip pro měře-

ní přední a zadní plochy rohov-

ky stejně jako dalších struktur 

v rozsahu až po zadní plochu 

oční čočky. Jde o přístroj se ši-

rokým využitím pro rohovko-

vou refrakční chirurgii, katarak-

tovou refrakční chirurgii, scree-

ning glaukomu i všeobecný 

screening. 

 

Scheimflugův princip  

a historický vývoj 

 Scheimflugův prin-

cip první představil The-

odor Scheimflug (1865- 

1911), kartograf rakous-

kého námořnictva. Popi-

soval způsob optického 

zobrazování, jež by 

umožnil dokumentovat šikmo 

nakloněné objekty s maximální 

možnou hloubkou a minimál-

ním zkreslením obrazu. Za tím-

to účelem vytvořil princip, který 

v roce 1907 publikoval v díle " 

Die Herstellung von Karten und 

Plänen auf photographischem 

Wege " (Tvorba map a plánů 

pomocí fotografie). Jeho zá-

klad spočívá v protnutí třech 

rovin (roviny snímání, roviny 

čočky a roviny fotografované-

ho objektu) v jedné ose. 

 

 

Obr.: Scheimflugův princip 

 

39 02/2014 
Očima 



I přes to, že byl tento princip 

známý již od počátku dvacáté-

ho století, v oftalmologii se 

Scheimflugovy kamery používa-

jí pouze několik let. 

 Princip Scheimflugova 

zobrazení zavedli do oftalmolo-

gie Drews, Niesel a Brown. Prv-

ní rotující Scheimpflugovu ka-

meru navrhli Dragomirescu a 

Hockwin a jako záznamové mé-

dium byl použit černo bílý film.  

První Scheimpflugova kamera 

pro oční použití byl Topcon SL -

45. Neotáčivá Scheimpflugova 

kamera byla uvedena na trh 

jako Oxford CASE 2000 a mezi 

další přístroje, které využívaly 

Scheimflugova principu patřil 

například Zeiss SLC nebo EAS 

1000.  

 

Pentacam® a základní charak-

teristika 

 Poslední oční kamerový 

systém založený na Scheimflu-

gově principu je Pentacam 

(Oculus, Wetzlar, Německo). Je 

to první víceúčelový nástroj po-

skytující různé možnosti měření 

předního segmentu oka. Udává 

informace o rohovkové pachy-

metrii v celé ploše rohovky, to-

pografii přední a zadní plochy 

rohovky a tvoří elevační mapy a 

tomografii, kterou lze považo-

vat za rozhodující schopnost 

odlišující Pentacam od ostat-

ních přístrojů se schopnostmi 

pouze topografickými. Penta-

cam je vhodný také k zobrazení 

oční čočky (kvalifikace prostu-

pu světla oční čočkou a nitrooč-

ní čočkou) nebo umožňuje lepší 

kalkulaci nitrooční čočky.  

Obr. Snímání fotografií v jednotli-

vých řezech v rozsahu 360°  

 

 Světlo ve tvaru štěrbiny  
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štěrbiny velmi rychle rotuje 

v rozsahu 360° a při tom jsou 

snímány jednotlivé fotografie 

předního segmentu oka. Celé 

měření trvá jen dvě vteřiny a 

během této doby vznikne 50 

snímků.  

 Systém vyhodnocuje 500 

měřicích bodů při každém sním-

ku, tedy celkově 25000 bodů, 

které vytváří přesný 3D obraz 

předního segmentu oka. Pří-

stroj má dvě kamery, jednu v 

centru pro kontrolu fixace a 

jednu umístěnou na otočném 

disku pro zachycení obrázků 

v jednotlivých ře-

zech. Následnou 

analýzou lze získat 

řadu dat a informa-

cí (kromě výše uve-

dených například 

informace o šíři a 

anatomii komoro-

vého úhlu nebo o 

objemu a hloubce 

přední oční komo-

ry, atd.). Nezane-

dbatelný význam má tato me-

toda také pro měření optické 

lomivosti centra rohovky po 

refrakčních zákrocích. Kerato-

metrie i topografie rohovky mě-

ří hodnoty na rohovce paracen-

trálně a pouze na přední ploše. 

Hodnoty zakřivení zadní plochy 

jsou následně dopočítány na 

základě naměřených dat. To 

odpovídá situaci u normálních 

očí, kdy je poměr zakřivení 

přední a zadní plochy rohovky 

poměrně stálý 82,3%. Tento po-

měr se ale může výrazně změ-

nit po refrakčním rohovkovém 

zákroku. Pentacam analyzuje i 

povrch zadní plochy rohovky.  

Obr.: Pentacam 
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3D denzitometrie čočky pomo-

cí Pentacam® klasifikace jádra 

(PNS) 

 Metodu vyvinul Donald 

Nixon, MD, Ontario/Kanada.  

 Existují systémy pro roz-

třídění zkalení čočky jako např. 

LOCS klasifikace. Tento klasifi-

kační systém spočívá v porov-

nání setu tří skupin normova-

ných fotografií, které znázorňu-

jí kortikální, zadní subkapsulární 

a kortikální opalescenci, se sní-

mky konkrétního případu zaka-

lení čočky. Jde ovšem o přístup 

subjektivní a interpretace není 

vyhraněná. Pentacam předsta-

vuje objektivní, přesné a tedy i 

reprodukovatelné měření hus-

toty oční čočky. Software změří 

objem a optickou hustotu 3D 

šablony a může tak vytvořit kla-

sifikaci zakalení jádra.  

Obr. Klasifikace jádra pomocí Pen-
tacamu (5 stupňů) 
 

 Proběhl výzkum, během 

něhož se 166 pacientů (186 očí)  

rozdělilo na základě měření na 

Pentacamu do 5 stupňů v závis-

losti na hustotě a oblasti zkale-

ní čočky.  
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 Byl zkoumán rozdíl v prů-

měrné celkové fakoenergii a 

fakočasech použitých během 

fakoemulzifikace mezi těmito 

pěti skupinami. Žádný z pacien-

tů neprodělal komplikace ani 

během, ani po operaci. 

Výsledkem výzkumu bylo zjiště-

ní, že se průměrná fakoenergie 

skutečně zvyšovala s vyššími 

stupni zakalení. Je tedy možné 

označit Pentacam jako objektiv-

ní 3D klasifikační systém husto-

ty zakalené oční čočky. 

 

Pentacam® HR 

 Roku 2005 uvedl Oculus 

nový Pentacam® HR. Šlo o mo-

dernější verzi Pentacamu®  

s vylepšenou optickou kon-

strukcí a kamerou s vysokým 

rozlišením 1,45 megapixelů. 

Scheimflugovy obrazy, jež zajiš-

ťují kvalitní zobrazení implantá-

tů nitroočních čoček a fakic-

kých nitroočních čoček, jsou 

kontrastnější a ostřejší. Bylo 

umožněno přesněji zobrazit 

vrstvy rohovky a znázornit ro-

hovku díky zobrazení vytvoře-

nému sto obrazy za méně než 

dvě sekundy.  

 

Bc. Alžběta Kyselová 

5. ročník Optometrie LF MU 

214262@mail.muni.cz. 

Mgr. Jitka Bělíková 

doktorský studijní program  

KOO LF MU v Brně 

 

Seznam odkazů na použitou 

literaturu lze vyžádat u autorky 

? Víte kde se dají koupit nej-

levnější učebnice a skripta 

v Brně?  

 No přece na DOŠKOLO-

VÁKU. Najdete ho na adrese 

Vinařská 6, 603 00 Brno, 

popř. se můžete na nabídku 

podívat z domova na 

www.nconzo.cz → služby → 

Prodejna odborné literatury. 

 Mezi připravovanými 

učebnicemi je i Konvenční a 

Free-Form-technologie výro-

by brýlových čoček od Veselé-

ho P. a kol.  
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CELKOVÉ VYŠETŘENÍ VÍČEK 

S truktury, které tvoří víčka, 

jsou podkladem celé řady 

poruch. Na stavu víčka závisí 

výraz a vzhled celého obličeje. 

Vzniklé patologie, mohou ovliv-

nit jejich ochrannou funkci. 

Jsou-li víčka pokleslá, omezují 

nám zorné pole, o kterém jsem 

se podrobněji zmínila v před-

chozím čísle, teď si povíme ně-

co o vyšetření víček 

 Vyšetření víček začínáme 

již při příchodu pacienta tzv. 

aspekcí víček, kde soustředíme 

pozornost na celý obličej a vší-

máme si, zda není přítomna 

stranová asymetrie postavení 

víček, víčkové štěrbiny, okrajů 

víček, uzávěru oční štěrbiny 

atd. Následně vyšetříme jednot-

livé struktury víčka podrobněji 

pomocí štěrbinové lampy. 

 

U víček hodnotíme:  

1. Šíře štěrbiny - Víčkové štěrbi-

ny by měly být za normálních 

okolností symetrické. Malá asy-

metrie ve velikosti štěrbiny je 

možná, je-li způsobena asyme-

trickou tonizací tarzálních sva-

lů, kdy je stav po celý život ne-

měnný. Patologií ovlivňující šíři 

štěrbiny je například ptóza 

(pokles víčka), která štěrbinu 

zužuje, naopak rozšíření štěrbi-

ny způsobuje exoftalmus 

(vystouplé oči z očnice). [1] [2] 
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2. Tvar víček – Je typický pro 

danou rasu. Změna v postavení 

či tvaru celé štěrbiny bývá způ-

sobena nejčastěji věkem nebo 

úrazem. Dojde-li k uvolnění liga-

menta, dochází k zúžení štěrbi-

ny a zaoblení očního koutku na 

postižené straně. Posune-li se 

vnitřní koutek směrem dolů, 

vzniká mongoloidní postavení 

víček. Mezi patologie tvaru ví-

ček můžeme zařadit kolobom 

víček (vrozený rozštěp víčka), 

nebo epikantus (kožní řasa ve 

vnitřním koutku). Esovitou de-

formaci tvaru víček může způ-

sobit patologie slzné žlázy, jako 

je zánět či nádor. [1] [2] 

 

3. Pohyblivost víček -  Měla by 

být volná. Patologií narušující 

pohyblivost může být například 

ptóza, nebo blefarospasmus 

(křečovité sevření víček). [1] [2] 

 

4. Postavení okrajů víček -  Za 

normální postavení okrajů víček 

považujeme, jestliže okraje při-

léhají směrem k bulbu a slzné 

body tak mohou nasávat slzy 

ze slzného 

jezírka. Do-

jde-li k osla-

bení závěs-

ného liga-

menta napří-

klad věkem 

nebo k trak-

ci, změní se i 

postavení okrajů víček. Patolo-

gie, při níž se víčka stáčí smě-

rem dovnitř, nazýváme entropi-

um, stáčí-li se směrem ven, mlu-

víme o ektropiu, které postihu-

je výhradně spodní víčko. [1] [2]  

 

5. Stav okraje víčka – Měl by 

být bez patologických změn. 

Rostou-li řasy proti bulbu, jed-

ná se o trichiázu, nebo mohou 

růst ve dvou řadách - districhiá-
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za. Chybí-li řasy úplně, vzniká 

madaróza. Patologický zánět 

okraje víčka označujeme blefa-

ritis. [1] [2] 

6. Kůže víček a spojivka víček - 

Při vyšetření kůže víček si vší-

máme barvy kůže, která může 

být, například vlivem alergie či 

zánětu, zarudlá, oteklá se 

zhruběním či šupinatěním. Spo-

jivku víček poté vyšetřujeme při 

everzi víčka. Dívá-li se pacient 

směrem dolů evertujeme horní 

víčko a dolní víčko odtahujeme 

při pohledu směrem vzhůru. [1] 

[2]  

 

 Součástí vyšetření víček 

na štěrbinové lampě by měla 

být everze horního víčka, která 

patří i k základním dovednos-

tem první pomoci, kdy můžeme 

odstranit cizí tělísko zachycené 

na tarzální spojivce. U everto-

vaného víčka za pomoci štěrbi-

nové lampy prohlédneme tar-

zální spojivku. Everze provádí-

me tak, že pacient sedí, má 

zdviženou bradu a dívá se smě-

rem dolů. Levou rukou chytíme 

řasy a oddálíme horní víčko od 

bulbu. Potom zatlačíme prstem 

pravé ruky nebo pomocí vatové 

tyčinky na horní okraj tarzu asi 1 

až 1,5 cm od okraje víčka, lehce 

proti bulbu dolů a současně stá-

číme levou rukou volný okraj 

víčka přes tyčinku lehce dopře-

du a nahoru. Dále odstraníme 

tyčinku nebo prst a levou rukou 

přidržujeme volný okraj víčka, 

který tlačíme lehce proti bulbu.  
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Pacient se dívá stále dolů. Po 

skončení vyšetření pustíme víč-

ko a pacienta vyzveme, aby se 

podíval směrem nahoru. 

 Chceme-li důkladněji pro-

hlédnout spojivku horního for-

nixu, např. při poleptání váp-

nem, používá se tak zvaná dvo-

jitá everze víčka za pomocí De-

smarresova háčku, který z kož-

ní strany víčka zachytíme za 

evertované víčko a táhneme 

jím nahoru. [3]  

 Víčka dále vyšetříme pal-

pací (pohmatem), při níž zjišťu-

jeme rezistenci, její charakter a 

popřípadě i citlivost. Pohma-

tem můžeme odhalit afekci 

(například zduření) slzné žlázy, 

nádory nebo cysty. 

 Víčka mají pro náš zrak 

důležitý význam. Chrání oční 

bulbus před vnějšími vlivy, mr-

káním roztírají slzy po přední 

ploše rohovky a tím napomáha-

jí zvlhčování přední plochy ro-

hovky, ale mají také i estetický 

význam. Jsou-li víčka pokleslá, 

omezují nám zorné pole a sni-

žují kvalitu vidění a o patologii v 

postavení víček, které ovlivňují 

zorné pole, si povíme zase něco 

příště. 

 

Bc. Kamila Laťáková 

5. ročník Optometrie LF MU 

k.latakova@seznam.cz  
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