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Súhrn
Zrak poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom svete. Informuje o tvare,
veľkosti, detailov a pohybu predmetov, ďalej o ich jase, čierno-bielom i farebnom
kontraste a aj o ich rozmiestnení v priestore. Zrak vplýva aj na udržanie biorytmu.
Potrebný trvalý sférický tvar očnej gule udržuje vnútroočný tlak. Lámavý (dioptrický)
systém oka vytvorí obraz v priestore žltej škvrny sietnice, čo umožní jasne a ostro
rozlíšiť predmety a určuje kvalitu centrálnej ostrosti zraku (vizus centralis). Zmenou
lámavej sily šošovky (prácou akomodačného svalu vo vráskovci) sú obrazy rôzne
vzdialených predmetov plynule a automaticky ostro zobrazené na sietnici.
Neprimeranosti lámavého systému oka sa pritom prejavia ako jeho chyby (ďaleko-,
krátkozrakosť a astigmatizmus). Sietnica sa priebežne prispôsobí aktuálnej intenzite
svetla (adaptácia). Pri absorbcii svetelnej energie vo fotoreceptoroch sietnice
chemickou reakciou vzniká elektrický potenciál, ktorý je nervovými bunkami sietnice
sústredený a cez zrakovú dráhu prenášaný do zrakového centra v záhlavovom laloku
kôry mozgu. Tu obraz vnímame, t.j. vidíme.
Kľúčové slová: Zrakový vnem a funkcie oka pri videní. Vzťah obrazu na
sietnici a zrakového centra v kôre mozgu.
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Úvod
Zmyslové orgány umožňujú poznávanie okolitého sveta. Orgán, ktorý umožní
schopnosť vidieť je orgán zraku – oko/oči. Svoj zrak považujeme za „samozrejmosť“,
rovnako ako svoj život. Z hľadiska človeka zrak je najdôležitejší zmyslový orgán,
ktorý umožní získať vyše 80 % všetkých informácií o obklopujúcom svete. orgán
zraku zahrnuje periférnu (prijímaciu) zložku, prevodový aparát a zrakové centrum
kôry mozgu.
Periférna časť zrakového aparátu (oko/oči) plní úlohu prijímacieho systému
elektromagnetických vĺn viditeľného svetla. Pôsobenie žiarivej energie svetla na
oko/oči vyvolá zrakový vnem, ktorý je vlastne komplex vzájomne sa doplňujúcich
funkcií na prijem a spracovanie (premenu) informácií sprostredkovaných svetlom.
Svetelné podráždenie (obrazovú informáciu) sústredenú na zmyslové (foto-receptorové) bunky sietnice pretransformujú na signály, ktoré sú nervovými dráhami
prenášané do zrakového centra kôry mozgu. Tu sú analyzované, t. j. vnímané a tým
vidíme..
Funkcia očí sa počas filogenetického vývoja vytvorila predovšetkým ako
orientačný zmysel pre potreby našich predkov – lovcov. Pohľad do diaľky bol pre nich
nevyhnutnosťou. Zrak im ale slúžil skôr na celkovú orientáciu než na drobnú prácu.
Použitie oboch očí umožnilo tzv. priestorové (hĺbkové) videnie, kedy oči slúžia aj ako
„diaľkomer“. V priebehu ďalšieho vývoja boli oči čoraz viac užívané aj na blízko, čo
zmenilo aj nároky na funkcie očí.
Klinicko-fyziologické nálezy dokazujú, že úplná strata zraku ovplyvní všetky
životné funkcie človeka, vrátane laboratórnych ukazovateľov (napr. zvýši sa hladina
cukru v krvi, zníži sa počet Le v krvnom obraze a i.). Ide tu o pôsobenie v mozgu na
hypotalamo-hypofyzárny systém a talamus. Vysvetľuje to napr. aj aktivizáciu
pohlavného cyklu zvierat na jar (v súvislosti s predĺžením pôsobenia denného svetla).

VZNIK A SPRAVCOVANIE ZRAKOVÉHO VNEMU.
Oko ako dôležitý zmyslový orgán – orgán zraku (obr. 1) nás spája s okolitým
svetom.
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Obr. 1 Vertikálny prierez očnicou a očnou guľou.
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elektromagnetických vĺn asi 350 – 780 nm. Svetelné lúče po dopade na oko na ceste
k sietnici prestupujú priehľadnými médiami. Majú zložku a/ aktívnu: lámavý
(dioptrický) systém – rohovku a šošovku (ktorý lúče svetla sústredí do ohniska a na
sietnici vytvorí obraz) a zložku b/ neaktívnu – komorový mok a sklovec (ktorá svetlo
len prepúšťa).
Funkcie priehľadných médií oka
Predpokladom získavania kvalitných vnemov je neporušenosť a plná funkčná
schopnosť aktívnej i pasívnej zložky priehľadných médií oka. Množstvo svetla
vstupujúce do oka je automaticky regulovaný zrenicou (otvorom v dúhovke priemeru
2 – 8 mm). Značná časť energie svetelných lúčov je pri prestupe pohltená
v priehľadných médiách, takže sa na podráždenie zmyslových buniek neuroepitelu
sietnice (čapíkov a tyčiniek) využije len asi 10 %. Plnenie fyziologických funkcií
vyžadujú správny sférický tvar očnej gule, preto v oku musí byť primeraný
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(fyziologický) vnútroočný tlak (15 – 20 torr, resp. 1,3 – 1,5 kPa). .
a/ Svetlo lámajúci (dioptrický) systém tvorí rohovka a šošovka. Rohovka má
lámavú silu + 40 až + 45 D a základná lámavosť šošovky je medzi + 16 až + 20 D.
Zvýšením/znížením lámavej sily (akomodáciou) môže šošovka plynule zobrazovať
vzdialené aj blízke predmety. Lámavý systém primeraný dĺžke oka svetelné lúče
sústredí do ohniska 15,3 mm pred centrálnou jamkou sietnice (= emetropia). Vtedy
v mieste najostrejšieho videnia – žltej škvrne sietnice vzniká skutočný, ostrý, jasný
zmenšený a 2x prevrátený (na hlavu a zrkadlový) obraz predmetov (obr. 2).

Obr. 2 Vytvorenie obrazu na sietnici. Správne vytvorený lámavý (optický) systém oka (= emetropia)
sa na sietnici vytvorí zmenšený, jasný a ostrý obraz. Je však 2x otočený: na hlavu (xy = yx) a
zrkadlový (ab = ba).

Ak je hodnota lámavého systému neprimeraná dĺžke oka (= ametropia), na
sietnici vzniká obraz neostrý („chybný“), obr. 3. Pritom silnejší lámavý systém obraz
z nekonečna vytvorí pred sietnicou. Preto sú predmety z blízka zobrazené jasnejšie
= krátkozrakosť (myopia, pozri obr. 3). Naopak, ak je lámavý systém slabší, obraz
vzniká až za sietnicou a vzdialenejšie predmety sú zobrazené ostrejšie ako blízke =
ďalekozrakosť (hyperopia, pozri obr. 3). Niekedy lámavý systém môže vytvoriť aj 2
ohniská – fokusy (čo označujeme ako astigmatizmus); pri nepravidelnosti lámavého
systému môže byť aj viac ohnísk. Ohniská systému môžu byť pred alebo za
sietnicou, resp. jeden pred a jeden za sietnicou (obr. 4).
Keďže pri hyperopii je obraz na sietnici vždy nejasný, hmlistý, mozgová kôra vysiela
impulz do akomodačného svalu vo vráskovci na zaostrenie obrazu. V mladosti, keď má šošovka
značnú šírku „rezervy akomodácie", oko trvalým zvýšením akomodačného úsilia (nadprácou) chybu
lámavosti automaticky vyrovnáva. Pri nadmerných požiadavkách na akomodáciu pri práci na blízko sa
táto „nadpráca“ (svalová) môže vnímať subjektívne nepríjemne až obmedzujúco. Tento stav je
označený ako akomodačná astenopia. Všeobecne sa pritom hovorí o tzv. „zrakovej únave“. Zisťuje sa
pri refrakčných chybách (ďalekozrakosti a zvlášť u astigmatizmu) a latentnom škúlení ale aj pri
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niektorých chorobných procesoch oka. Pri dlhodobom zaťažení s nadmernou námahou očí nablízko
sa môže prejaviť výnimočne aj pri emetropii.
emetropii

Obr. 3. Znázornenie chýb lámavosti
lámav
oka. Pri správnom predo zadnom rozmere očnej gule
(úsečka = 24 mm) lámavý systém oka vytvorí za fókusom (F) obraz predmetu (A-B) práve na sietnici
´
(E-E ) = emetropia. Pri neprimeranom rozmere očnej gule lámavý systém vytvorí na sietnici len
nejasný, hmlistý obraz. Vo vzťahu k sietnici emetropického oka bude pri kratšom rozmere očnej gule
obraz (H-H´) za sietnicou (E-E´) = hyperopia.
hyperopia Pri dlhšom rozmere bude obraz (M-M´)
´) pred sietnicu (E
(EE´) = myopia. Chyba lámavosti sa koriguje (doplňuje) pri ďalekozrakosti šošovkou--spojkou a pri
krátkozrakosti šošovkou-rozptylkou.

Obr. 4 Znázornenie chodu lúčov pri chybe lámavosti astigmatizmu zmiešaného typu.
Z pôvodného obrazu kruhu sa vo fókuse f1 vytvorí obraz pred sietnicou vertikálne (v
zmysle krátkozrakosti)
sti) a vo fókuse f je obraz za sietnicou horizontálne (=
ďalekozrakosť). Výsledný obraz je oválny.

b/ Svetlo prepúšťajúca časť – komorový mok a sklovec vo fyziologickom stave
vytvárajú optimálne podmienky pre prestup svetla ku sietnici a tým aj pre funkcie oka
ako prijímača svetelného podráždenia.
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Funkcie sietnice (retina)
Informácie vzniknuté svetelným podráždením receptorových buniek sú
zmyslovom epiteli sietnice (čapíky a tyčinky) chemickou reakciou premenené na
elektrický potenciál (impulzy). Pritom sa udeje konvergencia informácií od
zmyslových (receptorových) buniek vmedzerenými (prevodovými) bipolárnymi
nervovými bunkami) ku gangliovým bunkám v sietnici (funkčne to pôsobí ako
„fotonásobič”), obr. 5.

Obr. 5 Schéma prierezu sietnice. Lúče svetla pred podráždením buniek zmyslo-vého epitelu musia
prestúpiť celou hrúbkou sietnice.

Nervové vlákna z gangliových buniek sietnice vystupujú z oka ako zrakový
nerv. Tvoria súčasť zrakovej dráhy, ktorá končí v zrakovom centre kôry mozgu (v
záhlavovom laloku pravej i ľavej hemisféry). Až tu sa analytickou činnosťou kôry
mozgu obraz stáva znovu priamym a obraz vnímame, teda ho vidíme. Pritom sa
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informácie z pravých polovíc sietnic premietajú do zrakového centra pravej polovice
mozgu (a naopak), obr. 6.

Obr. 6 Vzťah zorného poľa pravého a ľavého oka k sietniciam, zrakové nervy a priebeh
zrakovej
kovej dráhy až po zrakové centrum kôry mozgu (v pravej a ľavej hemisfére).

Anatomická štruktúra centrálnej časti sietnice (čapíky v žltej škvrne) umožní
jasne a ostro vidieť predmety a ich detaily. Je základom priestorovej
priestorovej rozlišovacej
schopnosti sietnice tzv. ostrosti zraku a označujeme ako vizus centralis („V“).
Predpokladom je schopnosť sietnice rozlišovať dva body oddelene. Ich obraz pri
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dopade na zmyslovú vrstvu sietnice podráždi dva čapíky, medzi ktorými musí ostať
aspoň jeden nepodráždený (tzv. minimum separabile), obr. 7.

Obr. 7 Znázornenie rozlišovacej schopnosti sietnice (“minimum separabile” – predpoklad
možnosti rozlíšiť dva body ako dva). Detaily obrazu sa na sietnici rozlíšia ak medzi
podráždenými dvomi čapíkmi ostáva najmenej jeden nepodráždený.

Zrakovú ostrosť určuje zorný uhol, ktorý vzniká medzi myslenými čiarami
prechádzajúcimi okrajovými bodmi pozorovaného predmetu. Jeho najmenšia hodnota je 1 minúta (kruhová). Zodpovedá anatomickému priemeru jedného čapíka v sietnici (3 – 4 µm). V súvislosti s anatomickou štruktúrou sietnice zraková ostrosť v periférnych častiach sietnice je až 20 x nižšia ako v centre. Na zrakovú ostrosť pôsobia
aj vplyvy fyzikálne (kvalita lámavého systému, stupeň osvetlenia), morfologické
(priehľadnosť médií), fyziologické (akomodácia, adaptácia, rozloženie zmyslových
elementov) aj psychologické (kontrast, farba svetla, pozornosť).
Pre vizuálnu rozlíšiteľnosť objektu majú význam rôzne prahové hodnoty:
- minimum perceptibile – absolútny prah vnímania pre rozlíšiteľnosť slabých svetelných podnetov
závislých na stave adaptácie.
- minimum vizibile – prahová hodnota rozlíšiteľnosti malého predmetu na základe svetelného
kontrastu vzhľadom k poľu, ktorý ho obklopuje.
- minimum cognibile – rozlíšiteľnosť tvaru, t. j. prahová hodnota pre rozlíšiteľnosť známeho symbolu či
znaku.
- minimum legibile – prah vnímania pre pochopenie zmyslu pojmu, ktorý pozostáva z viacerých
známych jednotlivých symbolov. Je rozhodujúci na čítanie slov.
- minimum separabile – prahová hodnota schopnosti rozlíšiť dva blízko seba ležiace body, čo je
dôležité na rozlíšiteľnosť štruktúr a ich detailov.

Kvalitu centrálnej ostrosti zraku (visus – „V“) zistíme na tabuľkách (tzv.
optotypy). Sú zostavené na princípe minimum separabile tak, aby sme znaky na
nich rozpoznali pod zorným uhlom 5´ (detaily 1´), obr. 8.
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Obr. 8 Princip zostavenia optotypov: A – detaily znaku (1´); B – celý znak (5´).

Vyšetruje sa zo vzdialenosti 5 – 6 m, kedy oko už neakomoduje. Fyziologická
hodnota centrálnej ostrosti zraku je je 5/5 alebo 6/6 (= 1,0 alebo 100 %), graf 1.

Graf 1. Grafické znázornenie hodnôt centrálnej ostrosti zraku.

U nás sa najčastejšie používajú optotypy podľa Snellena (pozostávajúce z
písmen a číslic), podľa Pflügera (háky v podobe „E“) a podľa Landolta (prerušené
kruhy „C“). Pre malé deti sú pripravené rôzne kresby. Najnovšie, najmä pre
výskumné ciele a niektoré profesie sa využívajú tabuľky v zmysle tzv. Modulation
Transfer Function (MTF), pričom sa využíva regresná analýza v 4 stupňoch (tzv.
logMAR tabuľky). Dávajú väčšiu citlivosť pri hodnotení kvality obrazu na sietnici.
Hodnotu centrálnej ostrosti zraku (visus centralis naturalis) hodnotíme na každom oku
osobitne a pri chybách refrakcie aj po korekcii (okuliarmi). Pre posúdenie jej kvality (napr. pri
zaradení do práce a pod.) je vždy smerodajná hodnota ostrosti zraku po korekcii.

Fotochémia videnia a receptory sietnice.
a/ Zmyslový epitel v sietnici – čapíky a tyčinky – sú prijímačom receptorov
svetelného podráždenia. Čapíky (asi 6 miliónov) slúžia pre prijatie farebných tónov a
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tyčinky (asi 120 miliónov) prijímajú čiernobiele tóny. Čapíky sú sústredené v oblasti
zadného pólu – v žltej škvrne sietnice (macula lutea). Svojou polohou i skladbou je
predpokladom rozlišovacej schopnosti sietnice, t. j. je miestom najostrejšieho videnia
v oku. Aby sa elementy citlivé na svetlo v sietnici podráždili svetlo musí pritom
prekonať aj celú hrúbku sietnice.
Svetelné lúče, zaostrené lámavým (optickým) systémom oka na sietnicu, v
zmyslových bunkách sietnice generujú recepčný potenciál. Tým vzniknú impulzy na
báze špecifického fotochemického procesu (obr. 9).

Obr. 9 Schéma premeny rodopsinu po dopade svetla na sietnicu (podľa Waldaffa) a vznik
zrakového vnemu.

Bázou pre tento proces v tyčinkách je pigment zrakový purpur (rodopsín) a v
čapíkoch zraková violeť (jodopsín). Tieto pigmenty sa nachádzajú vo vonkajších
segmentoch buniek zmyslového epitelu. Absorbciou kvánt svetla sa rodopsín (aj
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jodopsín) rozpadá na bezfarebnú (resp. žltú) bielkovinu opsín a na karotenoid
retinen

(aldehyd vitamínu A1). V tme sa deje obrátený proces. Tento cyklus je

ovplyvnený systémom enzýmov. Pôsobením svetla sa tieto farbivá rozkladajú na
jednotlivé zložky, pričom vznikne elektrický potenciál, ktorý je podkladom pre
informácie (prijímané sietnicou oka) a ktoré pochádzajú z dvoch typov receptorov
svetelného podráždenia. Každý z nich pracuje za iných svetelných podmienok.
Funkčne sú tu recipročné vzťahy: pri vyšších hodnotách svetla pracujú čapíky a
tyčinky sa utlmujú, pri nízkych je proces opačný. Pri slabom osvetlení sú
rozpoznávané skôr tvary predmetov – reaguje pritom rodopsín v tyčinkách (=
skotopické videnie). Jodopsín v čapíkoch reaguje pri vyšších intenzitách svetla (=
fotopické videnie) a poskytuje jasné, farebné videnie. Prechod medzi fotopickým a
skotopickým videním tvorí tzv. mezopické (súmračné) videnie. Pritom slabom
osvetlení centrálna časť sietnice (obsahuje len čapíky) je vlastne nefunkčná, čo sa
prejaví ako fyziologicky „relatívny" centrálny skotóm. Pre túto skutočnosť vo
fotopických podmienkach (pri dobrom svetle) vidíme až 10-krát viac detailov ako
v skotopických.
Premena rodopsínu a jodopsínu pri fotochemickom procese v sietnici
neprebieha rovnako rýchle. Premena jodopsínu v čapíkoch trvá približne 4 x dlhšie
ako premena rodopsínu v tyčinkách. Premena rodopsínu a jodopsínu pri fotochemickom procese v sietnici neprebieha rovnako rýchle. Premena jodopsínu v čapíkoch
trvá približne 4 x dlhšie ako premena rodopsínu v tyčinkách.
Z hľadiska funkcie sietnice je dôležité si uvedomiť, že za svetla (fotopické videnie) sietnica je
najcitlivejšia na svetlo vlnovej dĺžky okolo 555 nm (žltozelená oblasť spektra). Pri zníženej intenzite
svetla (súmračnom videní) sa citlivosť sietnice presúva na kratšie vlnové dĺžky, do oblasti 507 nm
(modrozelená oblasť spektra). Tomuto faktu zodpovedajú 3 druhy jodopsínu v čapíkoch sietnice.

Ďalšie fyziologické funkcie orgánu zraku
a/ Akomodácia. Lámavý systém plynule a automaticky ostro zobrazí na
sietnici rôzne vzdialené predmety tzv. akomodáciou.. Je to práca) akomodačného
svalu vo vráskovci, čo následne zvýši alebo zníži silu lámavosti sily šošovky.
Najvzdialenejší bod (punctum remotum), ktorý sa ostro zobrazí na sietnici (bez
akomodácie) pre emetropické oko je v nekonečne. Najbližší bod, ktorý sa
maximálnym akomodačným úsilím ešte ostro zobrazí na sietnici, je punctum
proximum. Medzi týmito bodmi je rozsah akomodácie. Akomodácia v ranom detstve
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má rozsah asi ± 20 D. Pre stratu pružnosti šošovky počas života rozsah (možnosť,
resp. rezerva) akomodácie klesá (tab. 1).Tým sa blízky bod vzďaľuje od oka. Časovo
sa akomodácia u mladých osôb prejaví asi do 0,5 – 1,5 s, deakomodácia trvá asi 0,8
– 1,8 s.

Tab. 1 AKOMODÁCIA OKA (upravené podľa Dondersovej krivky)

Vek
(roky)

Bízky bod
(v mm)

Akomodácia (v D)
minimum

priemer maximum

do10

70 - 77

11,0

14,6

16,1

15

80 - 90

9,6

12,2

14,3

20

100 - 111

8,1

10,6

12,5

25

120 - 125

6,7

9,2

11,0

30

140 - 166

5,1

7,7

9,9

35

180 - 200

4,1

6,4

8,5

40

220 - 250

3,2

4,9

7,3

45

285 - 333

2,0

4,5

5,9

50

400 - 500

1,0

2,5

3,4

55

572

0,5

1,0

1,5

60

1000

0,3

0,7

1,3

70 a
viac

∞

- 0,5

- 1,0

´

0

Vekom sa čas potrebný
na akomodáciu výrazne
predĺži a môže sa vnímať
až nepríjemne (najmä pri
prenose pohľadu z blízka
do diaľky a naopak). Znakom akomodácie nablízko
je splytčenie prednej komory oka a reflexné zúženie
sa zrenice. Súčasne s akomodačným úsilím nablízko
sa oči dostávajú do primeraného zbiehavého (konvergentného)
postavenia
tak, aby sa obraz sledovaného predmetu, čítaného
textu a pod. vždy sústredil
na oblasť žltej škvrny oboch
očí súčasne. Pri akomodácii oko pracuje veľmi úsporne, napr. pri čítaní sa
sústredí vždy na niekoľko
písmen v danom riadku
(ktoré vidí ostro), ostatné
vidí neostro. Na ďalšie písmeno „preskočí“ po krátkej
prestávke (asi 1/1 000 s)
počas ktorej sa „zmocní“
danej informácie, t.j. prečíta
písmeno.

Pri pohľade na blízko (t. j. na vzdialenosť 35 – 45 cm) človek musí vždy
vynaložiť akomodačné úsilie + 4 D. Ak pre pokles akomodačnej šírky bude jej
rezerva menšia ako je potreba, pri práci na blízko sa prejavia akomodačné ťažkosti
(u osôb bez refrakčnej chyby je to vek okolo 45 rokov). Tento stav sa označuje ako
„starecké“ videnie (presbyopia). Pri presbyopii sú predpísané okuliare na blízko
(podľa veku: v hodnote + 0,5 až + 4 D; tab. 2). Pri korekcii sa táto potrebná hodnota
spočíta s prípadnou chybou lámavosti (preto sa predpísaná hodnota

pri ďaleko-

zrakosti zvýši a pri krátkozrakosti zníži). Schopnosť vidieť na blízko zistíme optotypmi
na blízko (tzv. Jägerove tabuľky), ktoré sú zostavené tiež na princípe minimum
12

separabile. Fyziologickú hodnotu čítania na vzdialenosť 35 – 45 cm (čo zodpovedá
kvalite ostrosti zraku 1,0) určuje schopnosť čítať na tabuľke Jäger č. 1 = 100%.
Pri akomodácii sa uskutočňuje spolupráca oboch očí. Na tejto spolupráci sa zúčastnia v oboch
očiach súčasne popri akomodačnom svale vo vráskovci aj svaly v dúhovke (ovplyvňujúce priemer
zrenice) a aj vonkajšie okohybné svaly.

Tab. 2 HODNOTY KOREKCIE PRE PRÁCU NA BLÍZKO (pri presbyopii)

Potrebná hodnota korekcie v okuliaroch na čítanie
bez chyby
lámavosti
(emetropia)

pri zistenej chybe lámavého systému
krátkozrakosť
(myopia)

ďalekozrakozrakosť (hyperopia)

0

číta aj bez
okuliarov

45

do +1,0 sphD

50

do +2,0 sphD

z optickej hodnoty trvale nosených okuliarov

55

do +2,5 sphD

60

do +3,0 sphD

pri korekcii pre danú vekovú skupinu

65

do +3,5 sphD

odpočítame

70

do +4,0 sphD

nad 70

+4,0 sphD

do 40

na čítanie = plná
hodnota chyby
lámavosti
k optickej hodnote
trvale nosených
okuliarov

⇐╩ ⇒

pripočítame

hodnotu korekcie na čítanie

b/ Adaptácia. Sietnica sa počas dňa plynule prispôsobí rôznej intenzite svetla
(adaptuje sa) od 0,003 po 80.000 luxov. Hodnota prahového podnetu vyvolávajúceho
pocit svetla závisí od stavu adaptácie sietnice na svetlo, resp. na tmu. . Proces
adaptácie na tmu trvá asi 30 – 45 min. Za prvých 5 – 6 minút sa adaptujú čapíky a
zvyšok času vyžadujú tyčinky. Pri prechode z tmy do svetla, prebieha adaptácia na
svetlo – trvá asi 5 minút (kým si oko na to nezvykne, t. j. kým nezvýši zrakový prah je
až nepríjemná). Pri prechode z osvetleného prostredia do šera si sietnica „privyká”
(adaptuje na tmu), stáva sa citlivejšia. Miera adaptácie sietnice jedného oka
neovplyvní druhé oko. Klesaním intenzity svetla klesá aj zraková ostrosť, lebo slabé
svetlo už nevyhovuje činnosti čapíkov v mieste najostrejšieho videnia. Na adaptáciu
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sietnice vplýva reakcia zrenice, fotochemická adaptácia, priestorová a časová
sumácia, vlnová dĺžka (farba) svetla ako aj miesto podráždenia v sietnici.
c/ Princíp videnia farieb. Správna činnosť čapíkov v sietnici je podkladom
farebného videnia. Tyčinky nie sú schopné rozoznávať farby. Farebný vnem je zložitý
psychologický dej, ktorý vzniká podráždením čapíkov sietnice žiarivou energiou
elektromagnetického vlnenia vo viditeľnej oblasti (svetlo vnímame asi v rozsahu 350
až 780 nm) a ich vzájomným miešaním. Človek fyziologicky vníma asi 150 farieb v
rozsahu viditeľného svetla, celkovo ale viac ako 2000 odtieňov. Presné rozlíšenie
farieb má v živote človeka okrem estetického a psychologického aj ďalekosiahly
funkčný význam. Človek s neporušeným farbocitom je trichromat. Nie každý človek
však vníma farby správne, môže mať poruchy farebného videnia (vníma len niektoré
farby alebo niektoré farby vidí nesprávne, resp. len čiastočne).
d/ Kontrast. Funkciou sietnice je aj kontrastná citlivosť, t. j. schopnosť rozlíšiť
svetelný kontrast. Zisťujeme testovacími tabuľkami s postupne klesajúcou intenzitou
sfarbenia znakov (klesajúcim kontrastom) proti podkladu. Veľkosť písmen na rozdiel
od optotypov je pritom stále rovnaká. Zistenie kontrastnej citlivosti sietnice je citlivejší
test funkcie sietnice ako sú napr. Snellenove optotypy na vyšetrenie ostrosti zraku.
e/ Zorné pole. Časť priestoru, ktorý vidíme okom s pohľadom fixovaným
priamo je zorné pole. Predstavuje funkciu sietnice mimo žltej škvrny. Rozsah
obmedzuje tvar okrajov očnice, resp. aj poloha oka. Rozsah pre bielu farbu je
temporálne 90o, nazálne asi 55o, hore asi 50o a dole 65o. Pre farby je užšie (poradie
je modrá, červená a zelená), obr.10.
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Obr. 10 Zorné pole pravého oka. Plná čiara – rozsah na biele svetlo; prerušovaná – rozsah na
červené; bodkovaná na modré a bodko-čiarka
bodko
na zelené svelto. M – slepá škvrna.

Sietnica v mieste výstupu zrakového nervu (terča) z oka, temporálne od
fixačného bodu medzi 12 – 18o neobsahuje zmyslové bunky. Preto v zornom poli je
tzv. slepá škvrna (Mariottov bod – M). Keďže je prítomný od narodenia, slepú škvrnu
si neuvedomujeme.. Zorné pole sa hodnotí pomocou dynamickej, resp. statickej
perimetrie. Na zistenie

funkcie užšej, centrálnej časti zorného poľa slúži tzv.

kampimetria (spresnenie
presnenie vyšetrenia perimetrom).
perimetrom) Pre vyšetrenie funkcie žltej škvrny
(asi do 20o) sa orientačne používa test Amslerovou mriežkou (obr. 11)). Je vhodný
aj na „samovyšetrenie“ doma..
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A

B

Obr. 11 Amslerova mriežka na zistenie fyziologickej funkcie oblasti žltej škvrny
sietnice. Pri vyšetrení sa zo vzdialenosti 30 cm fixuje bod v centre mriežky.
Fyziolgicky sú čiary rovné a uhly pravé (A). Chorobné procesy sa prejavia
skrivením, niekedy hmlistým videním čiar, ev. aj s výpadmi (B).

Princípy spracovania zrakových informácií v kôre mozgu
Obrazy, ktoré vznikajú na sietnici po dopade lúčov svetla sú zrakovou dráhou
prenášané cez nižšie (pod kôrové) centrá až do zrakového centra kôry mozgu (v
záhlavovom laloku pravej a ľavej hemisféry (pozri obr. 6). Tu sú obrazy (informácie z
analogických úsekov oboch sietnic) sústredené, analyzované a tým dávajú vznik
zrakového vnemu. V skutočnosti teda vidíme analytickou činnosťou zrakového centra
kôry mozgu.
Pre správnu realizáciu funkcií zraku oko má potrebný komplex činností, ktoré
pre pokrytie potrieb v plnom rozsahu musí byť bez chyby. Pri pohľade priamo
dopredu sa stred predmetu, na ktorý sa pozeráme ostro zobrazí v centre žltej škvrny
sietnice. Súčasne sa však na sietnicu premietajú aj obrazy predmetov, ktoré sú ďalej,
alebo aj bližšie, ako fixovaný predmet. Ich obraz však nedopadne na miesto
najostrejšieho videnia, preto ich obrazy sú menej ostré a podľa ich vzťahu k
fixovanému predmetu je aj ich obraz rôzne vzdialený od miesta najostrejšieho
videnia. Dávajú však potrebné informácie o okolitom svetle. Činnosť zrakového
analyzátora sa deje v etapách, keď v prvej etape sa určujú obrysy predmetov (deje
sa automaticky, vrodene) a v druhej etape sú zrakové vnemy indukciou zosilnené,
kontúry sa ostro vyhraňujú.
Pri prijímaní zrakových vnemov oko vďaka činnosti vôľou riadených
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okohybných svalov uskutočňuje pohyby všetkými potrebnými smermi. Popri týchto
základných pohybov sa realizujú aj tzv. sakádové, resp. „mikropohyby“ (chvenie,
posúvanie a kmitanie). Na rozdiel od základnej pohyblivosti oka sú takmer nepostrehnuteľné, vôľou neriadené. Za úlohu majú presúvať obraz vždy na ďalšiu
nepodráždenú („čerstvú“) časť buniek v zmyslovej vrstve sietnice. Tento posun na
nové, predtým nepodráždené skupiny zmyslových buniek v sietnici je zdrojom
informácií („zmapovanie okolitého sveta“ – obr. 12 A, B).

A

B

Obr.12 Obraz na sietnici
sa vytvára dynamicky, podráždením buniek
zmyslového epitelu, pričom sa okolitý svet „zmapuje“. Oko pritom robí tzv.
„sakádové“ pohyby (A). Následkom toho sa časti obrazu posúvajú na stále nové
(nepodráždené) bunky zmyslového epitelu sietnice (B).

Počas týchto pohybov sa oko zastaví na krátke zastávky (na mikrosekundu) a
zaostrí na významný detail. Ak by sa oko nepohybovalo a zobrazenie predmetu na
sietnici bol trvalý (nezmenený) nemohli by sme nemohli získať potrebné zrakové
informácie, bez ktorých by mozog nemohol realizovať proces videnia, teda nemohli
by sme ani vidieť. Koordinovanou činnosťou motorického systému oboch očí sme
schopní prezrieť veľký priestor zorného poľa a ponúknuť tak na spracovanie mozgu
celú mozaiku rýchlo za sebou nasledujúcich a vzájomne sa prekrývajúcich obrazov.
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