Refrakčné chyby oka
Ako normálne vidiace (emetropické) označujeme oko, ktoré bez použitia
akomodácie spojuje lúče dopadajúce paralelne s optickou osou na rohovku do čo
najmenšieho kruhu difúzie na sietnici. Predpokladom emetropie je dokonalosť a
vyváženosť lámavého (refrakčného) systému oka, čiže musí byť zachovaný správny
pomer medzi lámavým systémom a dĺžkou oka.
Poruchy lámavosti (refrakcie) – ametropie, vyskytujú kedy paralelné lúče
nie sú koncentrované tak aby obraz bol vytvorený presne na sietnici. U očí
ametropických je pomer medzi lámavým systémom a dĺžkou oka porušený, takže
obraz nevzniká na sietnici, ale pred ňou alebo za ňou. V prvom prípade hovoríme o
krátkozrakosti – myopii a v druhom o ďalekozrakosti – hypermetropii (hyperopii).
Lámavý systém nemusí byť rotačne súmerný, takže nevzniká jednoduché
ohnisko. Túto ametropiu označujeme ako astigmatizmus.
Príčinou lámavých chýb môže byť:
•

nesprávna poloha prvkov lámavého systému oka:
o pri krátkej predozadnej dĺžke oka vzhľadom k lámavosti lámavého
(refrakčného) systému vzniká osová (axiálna) hypermetropia.
o pri dlhej predozadnej dĺžke oka vzhľadom k lámavosti lámavého
(refrakčného) systému vzniká osová (axiálna) myopia.
o ak je posunutá šošovka oka dopredu, vzniká myopia, ak je posunutá dozadu,
vzniká hypermetropia.

•

chyby zakrivenia lámavých plôch:
o príliš malé zakrivenie rohovky alebo šošovky oka vedie ku krivkovej
hypermetropii.
o príliš veľké zakrivenie rohovky alebo šošovky vedie ku krivkovej myopii.
o nepravidelné zakrivenie rohovky alebo plôch šošovky spôsobuje
astigmatizmus.

•

šikmá poloha prvkov lámavého systému:
o šikmá poloha šošovky (subluxácia).
o šikmá poloha sietnice.

•

anomálie indexu lomu: Pri nízkom indexe lomu komorového moku alebo
vysokom indexe lomu sklovca vzniká indexová hypermetropia. Nízka lámavosť
vznikne, ak je index lomu komorového moku blízky indexu lomu vzduchu alebo

index lomu sklovca je vyšší, teda podobný indexu lomu šošovky. Podobné zmeny
indexov lomu môžu viesť k myopii. Indexová hypermetropia vzniká pri nízkom
indexe lomu šošovky.
•

absencia lámavých prvkov: Pri neprítomnosti očnej šošovky (afakii) dochádza k
vysokej hypermetropii (+ 20 D).

Myopia (krátkozrakosť)

Krátkozrakosť (myopia) je chyba lámavého (refrakčného) systému oka, pri
ktorej rovnobežné lúče svetla pri dopade na oko sú lámané rohovkou a šošovkou a
zbiehajú sa tak, že tvoria bez akomodácie ohnisko ďaleko pred sietnicou. Pre túto
chybu lámavého (refrakčného) systému oka na sietnici nevzniká ostrý ale matný,
nekvalitný a neostrý obraz. Pre krátkozraké oko je teda lámavá sila lámavého
(refrakčného) systému väčšia („silnejšia”) a nezodpovedá predozadnej dĺžke
konkrétneho oka.
Axiálna myopia (osová), ktorej príčina je predĺžená predozadná dĺžka oka je
najčastejšou príčinou krátkozrakosti. Je to stav, kedy predozadná dĺžka očnej gule je
viac ako 24 mm. Vzácnejšie sú myopie systémové, kedy predozadná dĺžka očného
bulbu je 24 mm, ale hodnota refrakcie je viac ako + 58,64 D. Do tejto skupiny patria
myopie krivkové, t. j. rádiusové a indexové. S indexovou myopiou sa stretávame
niekedy pri cukrovke, kde dochádza k zníženiu indexu lomu šošovkových hmôt a pri
sivom zákale, ktorý vedie k zvýšeniu lomivosti jadra šošovky (cataracta nuclearis).
Zmena indenu lámavosti komorového moku a sklovca nemôže podstatne ovplyvniť
lámavú silu oka.
Oko krátkozraké môžeme považovať za “nadmerne” vyvinuté. Niektorí autori
vidia v tejto skutočnosti prispôsobenie sa zvýšeným nárokom na prácu doblízka, ktorú
prináša moderná civilizácia. Výsledky sledovania v posledných rokoch potvrdzujú
stále zvyšovanie počtu myopií na celom svete.
Väčšinu krátkozrakých očí (s myopiou ľahkou a stredného stupňa) môžeme
považovať za fyziologickú odchýlku od normálu. Tento typ myopie je relatívne
stacionárny. Menšia časť myopií je progresívnych. Sú to chorobné anomálie určené
dedičnými a postnatálnymi činiteľmi. Všeobecne je ako príčina uvádzaná malá
rezistencia očného bielka, ktoré ustupuje vnútroočnému tlaku a rozpína sa prevažne

pri zadnom póle, zatiaľ čo predný segment oka (t.j. rohovka a šošovka) zostáva bez
podstatných zmien.
Predstaviteľom relatívne stacionárnej krátkozrakosti je tzv. “školská” myopia.
Objavuje sa v šiestom až siedmom roku života a zriedka presahuje – 5 až – 6 D.
Progresia je zvyčajne pomalá (spravidla do puberty) a stabilizuje sa okolo dvadsiateho
roku života. Takzvané neskoré myopie, ktoré vznikajú po 18. roku života nedosahujú
vyššieho stupňa.
Progresívna myopia, spojená s rozvojom patologických zmien v tkanivových
štruktúrach očnej gule ka vzniká obyčajne veľmi skoro, často už v prvom roku života.
Ak dochádza už v prvých rokoch k rýchlemu zhoršovaniu krátkozrakosti, neskôr často
dosiahne vysokého stupňa. Takéto očné gule majú predozadný priemer viac ako 24
mm a vyvolávajú dojem exoftalmu. Prednú komoru majú hlbokú, zrenice širšie,
pomaly reagujúce. Očné bielko je v zadnej polovici bulbu, okolo zadného pólu
najviac predĺžené a dosahuje tu menej ako 1/4 svojej normálnej hrúbky. Narastanie
predozadnej dĺžky vedie obvykle po 20. roku života ku vzniku zmien na očnom
pozadí.
Vo vyššom veku sa u myopov často začína kaliť jadro šošovky, čo vedie k jej
ďalšej progresii. Pri zadnom póle bulbu môže zníženie hrúbky očného bielka viesť k
vzniku vyklenutiu – zadnému stafylómu. Riziko vzniku glaukómu je zvýšené nielen
pri myopii progresívnej, ale aj u ľahkej a strednej stacionárnej krátkozrakosti.
Zvýšená je tiež pravdepodobnosť vzniku glaukomatóznych zmien terča zrakového
nervu. Výpadky zorného poľa a zmeny terča zrakového nervu postihujú častejšie
glaukomatikov s krátkozrakosťou.
Prognóza strednej myopie, ktorá sa objavuje v školskom veku, je relatívne
priaznivá. Postupuje obvykle mierne do puberty a po 20. roku zostává stacionárna. U
malígnej myopie musíme byť pri prognóze veľmi opatrní. Prognóza myopie u detí do
štyroch rokov je vzhľadom k veľmi pravdepodobnej progresii vážna. Je závislá na
rýchlosti progresie zmien na očnom pozadí a možnosti korekcie. Stále hrozí riziko
komplikácií – glaukómu a najmä odlúpnutia sietnice. Z hľadiska dedičnosti je treba
varovať pred rodičovstvom manželov, ktorí majú obaja progresívny typ
krátkozrakosti.
Myopia sa klinicky prejavuje neostrým videním do diaľky pri dobrom videní
doblízka. V strednom veku, kedy fyziologicky ubúda schopnosť akomodácie je táto
skutočnosť vítaná. Starecká ďalekozrakosť môže viesť k vykorigovaniu nižších

stupňov krátkozrakosti. Niektorí krátkozrakí nemusia problémy s videním subjektívne
pociťovať a korekcia u nich môže vyvolať problémy zo zvýšeného akomodačného
úsilia. Takého myopa musíme často korigovať iba natoľko, aby bolo dosiahnuté
užitočné videnie. Nekorigovaný myop je zvyknutý konvergovať bez akomodácie.
Prekorigovanie ho núti k akomodácii bez konvergencie. Myopovi obvykle chýba
tonus ciliárneho svalu. Preto je možné aplikovať priamo hodnotu dioptrií zistenú v
cykloplegii a u nižších stupňov myopie aj bez cykloplegie. Pri korigovaní
krátkozrakosti predpisujeme najslabšie rozptylky, s ktorými myop vidí ostro do
diaľky. Pri ľahkej krátkozrakosti (okolo – 0,5 D) predpisujeme korekciu len na
príležitostné použitie. Pri dobrom osvetlení majú títo myopovia dostatočnú zrakovú
ostrosť. Pri strednej myopii väčšinou s dobrou akomodáciou, konvergenciou a
svalovou rovnováhou je výhodná plná korekcia, teda najslabšia rozptylka, s ktorou
vidí myop do diaľky ostro. Obecne platí, že u stredných myopií sa odporúča stále
nosenie plnej korekcie. Pacienti s vysokou myopiou neznášajú plnú korekciu.
Podobne je to niekedy aj pri starších ľuďoch so strednou myopiou, ktorí doteraz
nenosili korekciu. Predpisujeme takú korekciu, ktorá predstavuje čo najlepšie videnie,
ale bez problémov. Plná hodnota korekcie vzhľadom na fyziologické súvislosti pri
binokulárnom videní musí byť znížená o – 3,0 aj viac dioptrií.
Pri progresívnej myopii, ktorá vzniká v ranom detstve, rovnako ako u myopov
silne podkorigovaných, alebo u tých, ktorí nenosia okuliare stále, býva slabá
akomodácia aj konvergencia. Plná korekcia preto nie je vhodná. Okuliare pre
celodenné nosenie je vhodné podkorigovať o – 2 až – 3 D. Silnejšiu korekciu
predpisujeme iba do kina, do divadla alebo na šport. Ak je doporučená korekcia do
diaľky musíme vždy vyskúšať, či táto korekcia vyhovuje i do blízka.

Nočná krátkozrakosť
Nočnou myopiou rozumieme posun hodnoty lámavosti oka pri zotmení, alebo
zníženom osvetlení o – 0,5 – 4,0 D (priemerne – 2,0 D) smerom k myopii. Mladí
ľudia majú hodnotu nočnej myopie vyššiu ako starších. Pri vyradení akomodácie
atropínom je nočná myopia podstatne nižšia alebo aj úplne mizne.
Pacienti s myopiou vidia v noci horšie než emetropovia. Nočná myopia však
býva u myopov iba zdanlivo vyššia, keďže nenosia plnú korekciu a pri dobrom
osvetlení majú normálnu zrakovú ostrosť, v čom im pomáha úzka zrenica.

Príčina nočnej myopie nie je úplne známa. Na jej vzniku sa podieľajú sférická
aberácia (vďaka rozšírenej zrenici v tme), chromatická aberácia (vďaka veľkému
podielu krátkovlnnej modrozelenej časti spektra za zotmenia) a aj psychické príčiny
vo forme zvýšenej akomodácie pre nadmernú snahu kompenzovať neostré videnie.
Hlavnú príčinu nočnej myopie je treba hľadať v akomodačnom kľudovom postavení,
kedy je akomodácia nastavená na oblasť medzi blízkom a diaľkou. V priemere to
býva vzdialenosť 1 – 2 metre. Kľudová akomodácia nastupuje, ak je zorné pole bez
akéhokoľvek podnetu, teda v noci alebo v prázdnom priestore (typicky u letcov a
kozmonautov).
Nočná myopia nielen znižuje schopnosť ľudí pre výkon niektorých povolaní,
ale podieľa sa na bezpečnosti cestnej premávky aj na vzniku astenopických ťažkostí
pri rôznych osvetleniach pracovného priestoru. Ďalekozrakí vodiči s nízkou korekciou
vidia za šera lepšie bez okuliarov a naopak, ľahkého myopa je možno nechať cez deň
riadiť bez okuliarov (vďaka mióze dosahuje normálnu zrakovú ostrosť), ale pri
zníženom osvetlení musí mať vždy korekciu. Oslnenie protiidúcim autom zvyšuje
nočnú myopiu. Reakcia zreníc na osvetlenie sa zvyšuje v závislosti na veku a
akomodácii. Požiadavka fixovať protiidúce svetlo umocňuje konvergenciu.
Žiarovkové svetlo s červenou farbou rozžeraveného vlákna nočnú myopiu z väčšej
časti chromaticky kompenzuje.

Ďalekozrakosť (hypermetropia)

Ďalekozrakosť (hypermetropia, hyperopia) je chyba lámavého (refrakčného)
systému, pri ktorej sú lúče svetla rovnobežne dopadajúce na rohovku oka bez
akomodácie šošovky usmernené do ohniska tak, že sa obraz vytvorí za sietnicou.
Preto na sietnici nevzniká ostrý obraz. Za hypermetropické oko označíme taký stav,
kedy sa lámavý (refrakčný) systém oka stabilizoval “príliš skoro” po narodení a očná
guľa alebo “nedorástla” na potrebný rozmer, alebo lámavý (refrakčný) systém
nevykazuje potrebnú silu – je “slabšia”. Minimálne odchýlky oko dokáže čiastočne
kompenzovať zvýšenou akomodáciou šošovky (zvýšenou činnosťou akomodačného
svalu vo vráskovci). Takýto človek zle vidí blízke predmety, naopak celkom dobre
vidí predmety vzdialené.

Pod pojmom patologické formy hypermetropie chápeme všetky stavy vedúce
sekundárne k vytvoreniu zobrazovacích pomerov príznačných pre ďalekozraké oko.
Patrí sem subluxácia až luxácia šošovky, chýbanie šošovky (afakia), nádory cievovky,
defekty, ktoré môžu meniť polohu sietnice a podobne.
Hypermetropia, ktorá je vo väčšine prípadov úchylkou osovou, tvorí jeden zo
stupňov pri normálnom vývoji oka. Pri narodení sú prakticky všetky očné gule u detí
kratšie, t. j. ďalekozraké (o + 2,5 až + 3,0 D). Súčasne s rastom celého tela rastie aj
predozadná osa oka. Teoreticky by sa tak mali stať všetky oči emetropickými.
Prakticky však u viac než 50 % očí zostáva určitý stupeň hypermetropie. Ak preženie
oko rast v smere predozadnej osi, oko sa stáva naopak, krátkozrakým. Oko
ďalekozraké môžeme považovať za oko neúplne vyvinuté, ktoré sa oneskorilo vo
svojom vývoji.
Podobne ako u myopického oka aj u hypermetropie rozlišujeme dve základné
formy. Na rozdiel od myopie však hovoríme o osovej – axiálnej hypermetropii, ak je
predozadná dĺžka očného bulbu skrátená – menej ako 24 mm a hodnota refrakcie je +
58,64 D. O systémovej, t. j. lomivej hypermetropii hovoríme, keď dĺžka bulbu je 24
mm, ale hodnota lámavej sily je menej ako + 58,64 D. Systémová hypermetropia sa
delí na indexovú a rádiusovú formu.
Skrátenie predozadnej dĺžky oka zriedka prekračuje 2 mm. Skrátenie o 1 mm
predstavuje zmenu lámavej sily asi o + 3 D, takže sa málokedy stretneme s
ďalekozrakosťou vyššou než + 6 D. Boli však zistené hypermetropie dosahujúce až +
24 D. Skrátenie oka môže byť spôsobené aj chorobou. Môže to byť tlak nádoru alebo
zápalových hmôt na zadný pól oka, resp. nadvihnutia sietnice v mieste žltej škvrny
zápalovým výpotkom alebo odlúpením sietnice.
Hypermetropia spôsobená zmenšeným zakrivením niektorej lámavej plochy
môže byť vrodená alebo získaná následkom choroby alebo úrazu. Zväčšenie polomeru
zakrivenia rohovky o 1 mm vedie k zvýšeniu ďalekozrakosti o + 6 D.
Indexová ďalekozrakosť pri znížení lámavosti šošovky sa vyskytuje u starších
ľudí a pri cukrovke. Posunutie očnej šošovky dozadu, či už vrodené, resp. následkom
choroby alebo úrazu vedie tiež k ďalekozrakosti. Značná hypermetropia vzniká pri
afakii, teda absencii očnej šošovky.
Kontrakcia ciliárneho svalu môže pri akomodácii zvýšením lámavej hodnoty
šošovky vykorigovať časť, alebo aj celú hypermetropiu. Ako latentnú hypermetropiu

označujeme tú časť ďalekozrakosti, ktorá je vyrovnaná fyziologickým napätím
ciliárneho svalu. Zostávajúca časť ďalekozrakosti je manifestná hypermetropia. Súčet
oboch dáva celkovú, totálnu hypermetropiu. Zvýšeným kontrakčným úsilím
ciliárneho svalu môžeme v prípade potreby zvýšiť lámavosť šošovky viac než dáva
fyziologický tonus toho svalu (latentná hypermetropia dosahuje obyčajne do + 1 D).
Túto časť hypermetropie označujeme ako fakultatívnu. Časť hypermetropie, ktorú
nejde vôbec akomodačným úsilím vyrovnať, voláme absolútna. Absolútnu
ďalekozrakosť prakticky určuje najslabšia + šošovka (spojka), s ktorou vyšetrovaný
ostro vidí do diaľky. Rozdiel v hodnote tejto najslabšej spojky a najsilnejšej spojky s
ktorou vyšetrovaný ešte vidí ostro do diaľky, určuje fakultatívna hypermetropia. Súčet
hypermetropie fakultatívnej a absolútnej určuje manifestnú hypermetropiu. Po
nakvapkaní mydriatika (napr. atropínu) zrušíme tonus ciliárneho svalu. Zvýšenie
hodnoty šošovky (spojky), ktorá potom zaručuje ostré videnie sa rovná latentnej
hypermetropii.
Ak chce ďalekozraký vidieť ostro, musí namáhať (zvýšiť) akomodáciu oveľa
viac než emetrop, zvlášť pri práci na blízko. Emetrop musí pri čítaní na 33 cm
zvýšiť akomodáciu o + 3 D. Hypermetrop s dvoma dioptriami na diaľku potrebuje na
rovnakú vzdialenosť súčet + 3 D a + 2 D, t. j. + 5 D. Ak nestačí vlastná akomodácia,
dáva si nekorigovaný hypermetrop knihu bližšie v snahe nahradiť neostrosť obrazu
jeho zväčšením.
Nadmerné zaťaženie akomodácie a s tým spojená porucha spolupráce medzi
akomodáciou a konvergenciou vedie k vzniku astenopických problémov. Takéto
nadmerné zaťaženie akomodácie môže viesť k spasmu akomodácie a tým k
arteficiálnej myopii. U detí vedie nepomer medzi akomodáciou a konvergenciou k
vzniku tupozrakosti (amblyopie) a konvergentného škúlenia.
Pri malej hypermetropii s fyziologickou hodnotou ostrosti zraku, kedy pacient
nepociťuje žiadne subjektívne problémy, nie je potreba chybu korigovať. U detí do 6
až 7 rokov je nutné korigovať ďalekozrakosť iba vtedy, ak je chyba vysoká alebo ak
dieťa škúli. U starších detí vo veku 6 až 16 rokov korigujeme odchýlku pri zníženej
zrakovej ostrosti a pri astenopických problémoch. Pri vyšetrení vždy je nutné použiť
cykloplégiu (vyradenie akomodačnej schopnosti oka). Ak je chyba vyššia ako + 3 D,
odporúčame stále nosenie okuliarov. Pri nižších chybách zvyčajne stačí nosenie
korekcie len pri práci doblízka. Od hodnoty refrakcie zistenej po cykloplégii musíme
odčítať do + 1 D, ktorá pripadá na tonus ciliárneho svalu.

U dospelých ľudí s hypermetropiou do + 3,0 D pokiaľ nemajú žiadne
problémy, nie je nutná korekcia. Až po 35. roku je niekedy výhodné predpísať
okuliare na prácu doblízka. V neskoršom veku, kedy sa ďalekozrakosť stane
manifestná, je nutná korekcia ako na blízko, tak aj na diaľku.
U dospelých pacientov, ktorí zle vidia do diaľky, ordinujeme najsilnejšie
spojky ktorými ešte pacient vidí ostro. Túto korekciu pre každé oko zvlášť možno pri
binokulárnom videní o niečo zvýšiť (zvyčajne o + 0,25 D).
Pri veľkej rezerve akomodácie u mladých, zdravých ľudí nemusíme korigovať
celú ďalekozrakosť. Pri astenopických problémoch dávame plnú korekciu, aby sme čo
najviac odľahčili akomodáciu. Všeobecne dávame vyššiu korekciu pre ľudí, ktorí sú
prevažne zamestnaní prácou doblízka.

Astigmatizmus

Astigmatizmus je refrakčná chyba, pri ktorej zväzok rovnobežných lúčov
nevytvorí po prechode lámavými (refrakčnými) prostrediami astigmatického oka
jedno bodové ohnisko ale dve ohniskové priamky, oddelené ohniskovým intervalom.
Jeho dĺžka určuje stupeň chyby. Astigmatizmus môže byť spôsobený chybou
pravidelnosti zakrivenia, nesprávnym centrovaním optického systému alebo
nepravidelným indexom lomu lámavých (refrakčných) prostredí oka.
Chyba zakrivenia postihuje najčastejšie rohovku a býva vrodená. Tlakom
hornej mihalnice na očnú guľu vysvetľujeme fyziologicky väčšie zakrivenie rohovky
vo zvislom meridiáne. Astigmatizmus priamy – „podľa pravidla“ má zvislý meridián
viac lámavý než horizontálny. Opačne je tomu pri astigmatizme nepriamom – „proti
pravidlu“.
Pri vyšších stupňoch astigmatizmu je zraková ostrosť podstatne znížená.
Pacient si pomáha tým, že zaostruje iba jeden meridián, obvykle zvislý.
Fyziologický astigmatizmus podľa pravidla dosahuje až + 1 D a v priebehu
života môže meniť lámavú hodnotu hodnotu aj polohu osi a vo vyššom veku môže
prechádzať do astigmatizmu proti pravidlu. Získané zmeny zakrivenia rohovky
bývajú následkom úrazov, operácií a ochorení rohovky. Zmena zakrivenia rohovky o
0,1 mm spôsobí zmenu lámavosti (refrakcie) oka o + 0,5 D.

Vzácnejší je šošovkový astigmatizmus. Tu môžeme nájsť vrodené väčšie či
menšie zakrivenie predného alebo zadného pólu šošovky, v iných prípadoch
astigmatizmus spôsobuje aj subluxácia šošovky a zmeny indexu lomu šošovky pri
začínajúcom šedom zákale. Pri akomodácii môže vzniknúť akomodačný, dynamický
astigmatizmus.
Astigmatizmus delíme na pravidelný a nepravidelný. Pravidelný
astigmatizmus má obe hlavné roviny na seba postavené kolmo a majú maximálne
odlišnú lámavosť.
Pravidelný astigmatizmus delíme na:
•

astigmatizmus jednoduchý (simplex), ktorého jeden meridián je emetropický a
druhý buď myopický, alebo hypermetropický;

•

astigmatizmus zložený (compositus), ktorého oba meridiány sú buď
hypermetropické, alebo myopické;

•

astigmatizmus zmiešaný (mixtus), kde jeden meridián je myopický a druhý
hypermetropický.

Malé chyby, ktoré neznižujú ostrosť videnia a nespôsobujú astenopické problémy,
nemusíme korigovať. Tam, kde si pacienti sťažujú na únavu očí a bolesti hlavy,
odporúčame stále nosenie korekcie. V zásade má byť cylindrická chyba lámavosti
(refrakcie) korigovaná plne.
Nepravidelný, iregulárny astigmatizmus má v rôznych meridiánoch rôznu
chybu lámavosti. Malý stupeň tejto chyby je fyziologický a je daný rozdielmi indexu
lomu v šošovke. Vyššie stupne sú spôsobené chorobami rohovky, zvlášť následkami
poranení a zápalov. Na rozdiel od astigmatizmu pravidelného ho nemôžeme
korigovať okuliarovými šošovkami. Tam, kde nie sú prítomné zákaly v priehľadných
prostrediach, pomáha kontaktná šošovka.

Anizometropia
Anizometropiou označujeme stav, pri ktorom nie je refrakcia oboch očí
rovnaká, jednotlivé lámavé (refrakčné) elementy oboch očí, majú rôznu hodnotu.
Celkový pomer medzi lomivosťou a dĺžkou očí je však správny. V malom stupni je
veľmi častá. Pri anizometropiách môže byť porušené binokulárne videnie.

Rozoznávame anizometropiu hypermetropickú, myopickú, zmiešanú a astigmatickú.
Zvláštnym druhom je anizometropia latentná alebo relatívna.
Z klinických nálezov vyplýva, že významná anizometropia vyššia než ± 2,0 D
sa vyskytuje menej než v 4 % obyvateľstva. Každý rozdiel ± 0,25 D v lámavej sile
pôsobí 0,5 % rozdielu vo veľkosti oboch sietnicových obrazov. Rozdiel 5 % je
pravdepodobne hornou hranicou, ktorá sa dá ešte zniesť. Snaha po fúzii obrazov
vyvoláva astenopické problémy. Anizometropia spôsobuje problémy zvlášť pri
akomodácii, kedy dochádza k boju medzi optimálnou akomodáciou jedného a
druhého oka. Pri malom rozdiele v lámavej sile sa oči striedajú. Anizometropia je
spojená s rozdielnou veľkosťou obrazov na sietnici. Tento jav sa nazýva anizeikonia.
V prípade anizometropie ideálna by bola plná korekcia chyba lámavého
systému každého oka. Prakticky to však nie je možné. Prekážkou sú chyby
korekčných skiel, ktoré menia veľkosť obrazu a pri pohľade perifériou majú
prizmatický účinok. Okrem veľkých subjektívnych problémov by plná korekcia
mohla viesť aj k diplopii.
Pokúsiť sa o predpis plnej anizometropickej korekcie môžeme len u detí do 12
rokov. Starší pacienti dobre znášajú rozdiel medzi pravým a ľavým okom maximálne
± 2 až 4 D. Pri myopii býva výhodné jedno oko plne vykorigovať pre ostré videnie do
diaľky, druhé podkorigovať pre dobré videnie na blízko. U anizometropie vyššej ako
± 2 D nie je výhodné predpisovať bifokálne okuliare. U anizometropie pri presbyopii
je výhodné predpísať korekčné sklá rovnakej hodnoty pre obe oči. Pacienti si tak
nemusia zvykať na nové pomery spolupráce očí vo vzťahu k binokulárnemu videniu.

Anizeikonia
Anizeikonia je stav pri ktorom je nerovnaký tvar a veľkosť obrazov oboch
očí. Fyziologicky anizeikonia vzniká pri asymetrickej konvergencii, kedy pri
pozorovaní stranou ležiaceho predmetu je sietnicový obraz bližšie k oku uloženého
predmetu väčší. Rovnako ju ovplyvňuje skutočnosť, že svetlocitlivé elementy sú
temporálne od terča zrakového nervu rozložené hustejšie než nasálne. Anizeikonia je
ovplyvňovaná lámavou silou (refrakciou) oka (anizometropia dioptrická) a hodnotou
korekčnej okuliarovej šošovky, jej polohou a sklonom (anizometropia okuliarová). Pri

nekorigovanej anizometropii patrí väčší obraz (pri korigovanej menší) oku viac
myopickému alebo menej hypermetropickému.
Anizeikonia môže pôsobiť sklon k diplopii a tiež astenopické problémy. Na
strane väčšieho obrazu sa nám zdá, že je pozorovaný predmet bližšie, kruh vidíme ako
elipsu a štvorec ako obdĺžnik. Rozdiel 1 % vo veľkosti obrazov môže byť už
významný. Rozdiel nad 3 – 5 % je však takmer vždy spojený so sprievodnými
symptómami. Rozdiely do 5 % umožňujú ešte binokulárne videnie. Pri vyšších
stupňoch mladé osoby využijú supresiu (potlačenie) obrazu jedného oka, u starších
však vzniká diplopia. Anizometropia s hodnotou ± 0,25 D vedie k anizeikonii
rovnajúcej sa 0,5 %. Čím vyššia je anizometropia, tým väčšia je anizeikonia. Pri
presnom meraní má len veľmi málo pacientov rovnaké hodnoty, t. j. izometropiu a
izeikóniu. Astenopické problémy a poruchy binokulárneho videnia sprevádzajú skôr
náhle vzniknuté poruchy lámavosti (refrakcie) a veľkosti obrazov než chronický
rozdiel.
Problémy spojené s anizeikoniou sa objavia tam, kde napriek správne
vykorigovanej ametropii a heteroforii si pacient sťažuje na nepohodlie, astenopické
ťažkosti a nedokonalú zrakovú ostrosť, ev. aj na priestorové distorzie. Pri čítaní alebo
pozorovaní pohybujúcich sa predmetov dáva prednosť monokulárnemu videniu. Na
rozdiel od izeikonie, pri ktorej sú obrazy na oboch sietniciach úplne zhodné, sú pri
totálnej anizeikonii obidva obrazy úplne odlišné. Pri horizontálnej alebo vertikálnej
anizeikonii sa obrazy líšia v jednej z týchto rovín.

Aberácia
Pojem aberácia označuje odchýlky zobrazenia reálnej lámavej (refrakčnej)
sústavy od zobrazenia ideálnej lámavej sústavy. Delia sa na odchýlky nižšieho a
vyššieho radu. Medzi aberácie nižšieho radu (asi 90 % všetkých) patrí myopia,
hypermetropia a astigmatizmus. Aberácie nižšieho radu korigujeme okuliarmi resp.
kontaktnými šošovkami. Ostatné sú zapríčinené aberáciami vyšších radov. Aberácie
vyšších radov sú odchýlky a nepravidelnosti lámavého systému oka, ktoré môžu mať
pomerne výrazný vplyv na kvalitu videnia (horšie videnie za tmy a šera, dvojité
videnie). Medzi aberácie vyššieho radu zaraďujeme sférickú aberáciu, sekundárny
astigmatizmus, trefoil, tetrafoil, quadrafoil a ďalšie. Pacienti s vyšším stupňom

aberácie nemôžu vidieť bezchybne napriek dobrej korekcii okuliarmi, kontaktnou
šošovkou alebo po štandardnom zásahu refrakčnej chirurgie. Prístroje k detekcii
aberácie sa nazývajú aberometre, ktoré pomocou vlnoplochy (“wavefront”) detailne
opisujú lámavé vlastnosti očného aparátu.

Akomodácia
Akomodáciou označujeme schopnosť lámavého (refrakčného) systému oka
vytvoriť na sietnici pri zmene vzdialenosti predmetov od oka ostrý obraz
reflektoricky, t. j. automaticky (mimovoľne) vo veľmi krátkom čase (1 sec). Je
umožnená jednak prácou akomodačného svalu vo vráskovci a jednak pružnosťou
šošovky (ktorá vekom klesá). Pri kontrakcii prstencovej časti akomodačného svalu
(Müllerov sval) sa uvoľní závesný aparát šošovky (ligamentum Zinii) a šošovka
nadobúda guľatejší tvar a predozadný rozmer sa zväčší. Tým sa zvýši jej lámavá
(refrakčná) sila a oko je schopné vidieť na blízké predmety. Súčasne dochádza ku
mióze a konvergencii bulbov. Pri kontrakcii radiálnej časti akomodačného svalu
(Brückeho sval) sa šošovka sploští a obraz sa zaostrí na vzdialené predmety. Zrenička
sa pritom rozšíri a očné gule budú znovu v paralelnom postavení. Schopnosť
akomodácie vekom klesá.

Presbyopia
Šírka akomodácie, ktorá je v útlom detstve asi okolo ± 20 D, vekom sa
ustavične zmenšuje. Súvisí to so stratou pružnosti najmä následkom straty tekutín v
šošovke, čo potom znemožňuje uviesť do činnosti dynamickú refrakciu. Tým sa stále
viac zhoršuje videnie blízkych predmetov. Stav, kedy sa blízky bod vzďaľuje do tej
miery, že práca doblízka je veľmi zhoršená až nemožná, označujeme ako presbyopia.
Z mnohých biomechanických, biochemických a fyziologických faktorov, ktoré
sa podieľajú na manifestácii presbyopie, patrí medzi tri najdôležitejšie pokles
elasticity puzdra šošovky, hmoty šošovky a tiež jej stály rast. Tieto faktory prispievajú
k zníženiu akomodačnej schopnosti až o 55 %. Z ostatných faktorov je to znížený
účinok závesného aparátu šošovky, znížená kontrakčná schopnosť ciliárneho svalu a
cievovky.

Presbyopia sa prejavuje spravidla najskôr pri čítaní. Písmo v texte sa stáva
neostrým, rozmazaným, písmená aj riadky preskakujú. Presbyop si pomáha
odďaľovaním textu a zakláňaním hlavy. Číta radšej pri jasnom osvetlení, kedy sú
úzke zrenice. Neskôr sa dostavuje únava a bolesť očí, bolesti hlavy a nevoľnosť,
spojovky a okraje mihalníc môžu byť chronicky prekrvené (súbor astenopických
ťažkostí). Tieto problémy nastupujú skôr a sú výraznejšie u ľudí, ktorých zamestnanie
vyžaduje jemnú prácu na blízku vzdialenosť. Príčinou týchto problémov nie je sama
chyba lámavosti, ale trvalé akomodačné úsilie vykorigovať ju. Malé refrakčné
úchylky si korigujeme sami, za pomoci vlastného akomodačného úsilia. Táto činnosť
je nevedomá.
Akomodačná šírka asi od 5 rokov progresívne klesá, a to o + 0,3 D za rok. V
10. rokoch je asi ± 13,5 D, v 40. rokoch je priemerná akomodačná šírka + 6,0 ± 2,0 D
a vo veku nad 52 rokov prakticky nulová. Zásadne do 40. roku sa akomodačná šírka
znižuje každé 4 roky o + 1,0 D, nad 40 rokov je pokles o niečo rýchlejší. Od 48. roku
strácame každé 4 roky + 0,5 D.
Vo veku 45 rokov môže teda emetrop s akomodačnou šírkou ± 4 D pracovať
na blízko (asi 30 cm) len s maximálnym úsilím. Pohodlné videnie doblízka vyžaduje,
aby bola zachovaná asi 1/3 akomodácie v rezerve. Pre emetropov presbyopia nastáva
asi v 40. rokoch. Hypermetrop musí použiť časť akomodácie ku korekcii svojej
refrakčnej chyby, preto sa v takoto prípade presbyopia prejaví skôr.
Korekcia presbyopie spočíva v predpise korekčných skiel, ktoré umožňujú
dostatočnú rezervu akomodácie.
Správna korekcia presbyopie vyžaduje splnenie troch základných podmienok:
•

Pri predpise korekcie je nutné prihliadať k požiadavke na pracovnú vzdialenosť.
Nesmieme postupovať automaticky.

•

Hodnota korekčného skla potrebná pre žiadanú vzdialenosť musí byť taká, aby
presbyop mohol využívať asi 2/3 svojej akomodačnej šírky. Boli stanovené
priemerné hodnoty korekcie, meniace sa podľa veku.

•

Upravenie pupilárnej dištancie na blízko (o 2 mm menej ako do diaľky).

Korekcia presbyopie musí byť individuálna. Množstvo akomodácie, ktorá zostává v
určitom veku je rôzna nielen u rôznych jednotlivcov, ale aj u každého oka. Zásadne
majú byť v záujme udržania súhry medzi akomodáciou a konvergenciou predpísané
najslabšie korekčné šošovky, ktoré sú znesiteľné pri dobrom a pohodlnom videní. Pri

nerovnakej šírke akomodácie u oboch očí ustupujeme niekedy od pravidla dávať
rovnakú dioptrickú korekciu pred obe oči.

