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OKO 

4 optická prostředí:  
rohovka (1,34), PK tekutina (1,33), čočka (1,43), sklivec (1,33) 



OKO 
největší lom na rozhraních s největším zakřivením   
a největším rozdílem v indexech lomu, tj.  

 



OKO 
největší lom na rozhraních s největším zakřivením   
a největším rozdílem v indexech lomu, tj.  

 



optická mohutnost čočky:      20 D 

optická mohutnost rohovky:  40 – 45 D 



EMETROPIE  

paralelní paprsky se sbíhají přesně na 
sítnici (optická mohutnost oka odpovídá 
délce oka)  



AMETROPIE  
paralelní paprsky se sbíhají mimo 
sítnici  (myopie, hypermetropie, 
astigmatismus)   



MYOPIE  

příliš velká optická mohutnost oka, 
rovnoběžné paprsky se sbíhají se před 
sítnicí (příliš se lámou)  

KRÁTKOZRAKOST 



MYOPIE  

příliš velká optická mohutnost oka, 
rovnoběžné paprsky se sbíhají se před 
sítnicí (příliš se lámou) 

  axialní    (příliš dlouhé oko, 1mm = 3D)  

  kurvaturní    (keratokonus, 1mm = 6D;  
      lenticonus ant., post.)  

  indexová   (katarakta, DM)  

KRÁTKOZRAKOST 



simplex  

modica  

gravis  

degenerativa  

(do -3D)  

( -3,25 až -6D)  

(více než -6D)  

(patologické změny     
na očním pozadí)  

MYOPIE  



congenitalis  

physiologica  

intermedialis  

progressiva 
(pathologica ) 

(-10D a více, progresivní)  

(-0,25 až –3,0)  

(-5 až -10D)  

 až 4D za rok; -10 až -30D 

MYOPIE  



MYOPIE  

klinika:  

porucha vidění do dálky při 
zachovalém dobrém vidění do blízka, 
zamlžené vidění, mhouření očí 

(krátkozrakost) 



MYOPIE  

přítomné změny a rizika:  

ablace sklivce, rozvlákněný sklivec, 
periferní chorioretinální degenerace, 
myopický konus, prořídnutí RPE, 
regmatogenní odchlípení sítnice,       
! chránit oko před úrazem !  



MYOPIE  

korekce:  

rozptylky; nejslabší, s nimiž dosáhne 
pacient nejlepší visus 

u dětí plná korekce, včetně astigmatismu 
(kontroly refrakce každých 6 měsíců)  



MYOPIE  

výhody:  

při myopii kolem -3D možnost ve 
vyšším věku číst bez brýlí  

(myopie nahrazuje presbyopickou korekci)  



HYPERMETROPIE 
DALEKOZRAKOST 

nedostatečná  optická mohutnost oka, 
rovnoběžné paprsky se nedostatečně 
lámou a sbíhají se až za sítnicí  



axiální  

kurvaturní  

indexová  

afakie 

(příliš krátké oko, 1mm = 3D)  

(cornea plana, 1mm =  6D ) 

(ve vyšším věku)  

HYPERMETROPIE 



HYPERMETROPIE 

totální 

latentní 

manifestní 

fakultativní 

absolutní 

(tonus m . ciliaris)  

(kontrakce m. ciliaris)  



HYPERMETROPIE 

klinika: 

astenopické obtíže  
 ("nepohodlné" vidění, slzení, únava  
očí, frontální bolesti hlavy) 

porucha vidění do blízka, 
později i do dálky 
(dalekozrakost)  



HYPERMETROPIE 

rizika: 

mělká PK,    
 glaukom s uzavřeným úhlem  



HYPERMETROPIE 

korekce:  

spojky, nejsilnější se kterými ještě 
vidí dobře 

po třicítce - brýle na čtení  
 (časnější presbyopie)    

 později i na trvalé nošení  



AFAKIE 

bezčočí, extrémní případ hypermetropie 

problémy:  zvětšení obrazu (20 -  30%) 

chybění akomodace  

omezení zorného pole  

korekce:  spojky +9 až +12D  



ASTIGMATISMUS 

asférické zakřivení rohovky,  
 nestejné zakřivení ve všech 
meridiánech 

rovnoběžné paprsky se promítají do 
dvou fokálních linií 



ASTIGMATISMUS 

nefyziologický astigmatismus u 10% populace  

kurvaturní    

indexový 

z decetrace 

keratokonus, trauma, chirurgie rohovky… 

katarakta 

subluxace čočky 



ASTIGMATISMUS 

klinika: 

rozmazané vidění, bod vnímán jako 
čára 

přivírání očí sklon hlavy    
 (torticollis, skolioza u dětí)  
 bolesti hlavy, neurastenie  



ASTIGMATISMUS 

korekce:  

cylindrické čočky, torické čočky 
(sférocylindrické)  



PRESBYOPIE  
postupná ztráta akomodační schopnosti, 
tj. schopnosti měnit optickou mohutnost 
čočky, a tím i oka 

fyzikální složka akomodace 

pokles elasticity čočkového pouzdra a 
plasticity čočkových hmot 

fyziologická složka akomodace 

ochabnutí m. ciliaris 



PRESBYOPIE  

akomodační oblast (cm) 

vzdálenost mezi punctum remotum            
a proximum 

akomodační šíře, amplituda (D) 

nárůst refrakční síly dosažitelný akomodací 

předškolní věk  ... 14 D  
45 let               ... 4  D 
60 let   ... 1  D 



PRESBYOPIE  

klinika:  

neostré vidění do blízka (krátké ruce), 
astenopické potíže, únava očí při čtení, 
bolesti očí 



PRESBYOPIE  

korekce:  

spojky na práci do blízka, adice (add.)  

lépe trochu podkorigovat než překorigovat 



PRESBYOPIE  

věk (roky)         adice (+D) 

 40     0 - 0,5 

 45     1,0 - 1,5 

 50     1,5 - 2,0 

 55     2,0 - 2,5 

 60     2,5 - 3,0 



ANISOMETROPIE 

nestejná refrakce obou očí                
0,25 D ... 0,5% rozdíl ve velikosti 
sítnicového obrazu 

pro zachování schopnosti binokulárního 
vidění max. rozdíl velikostí sítnicových 
obrazů 5%, tedy asi 2,5 D 



ANISOMETROPIE 

binokulární vidění 

alternující vidění, „monovision“ 

 jedno oko do dálky (emetropické) a 
 druhé do blízka (myopické) 

monokulární vidění 

 používá jen jedno oko 



KOREKCE OČNÍCH VAD: 

neinvazivní 

brýle rozptylky (myopie), spojky 
(hypermetropie, presbyopie) 

cylindrické, torické čočky 
(astigmatismus) 

bifokální, trifokální, multifokální, 
lupové, dalekohledové 



KOREKCE OČNÍCH VAD: 

kontaktní 
čočky 

neinvazivní 

tvrdé propustné pro plyny (RGP) 

měkké (hydrogelové, silikonové, hybridní) 

bifokální 



KOREKCE OČNÍCH VAD: 

invazivní -  rohovková chirurgie 

chirurgické 



Incizní refrakční chirurgie   



KOREKCE OČNÍCH VAD: 

laserové 

PRK 

LASIK ………..iLASIK (femtolaser) 

LTK - hypermetropie, +0,5 až +4 D 

invazivní -  rohovková chirurgie 

Excimer laser - UV (193 nm), plynný ArF, krátké pulzy, fotoablace 
Femtosekundový laser - délka jednoho pulsu 10-15                                 

Diodový laser - IR (1,8 mm), koagulace  



LTK – korekce hypermetropie 

 



PRK – korekce myopie 

 



LASIK – korekce myopie 



SMILE – korekce myopie 
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KOREKCE OČNÍCH VAD: 

invazivní -  nitrooční chirurgie 

CLE (Clear Lens Extraction) 

multifokální IOL 

PIOL (Phakic lntraocular Lens)  

 



Nitrooční refrakční chirurgie 



Extrakce čiré čočky 

„Operace katarakty“ 

 

 Extrakce čiré čočky 

 

 Implantace nitrooční čočky 



Clear lens extraction CLE 



CLE 

Hypermetropie  +4 a více D 

 

Myopie  –10 a více D 

   (u starších –6 a více) 

 



Clear lens extraction 

Nevýhoda: ztráta akomodace 

 

   



 Multifokální čočky 



Fakické předněkomorové čočky 



 Fakické předněkomorové čočky 

výhoda: rychlý efekt 

  reverzibilita 

 

nevýhody: nefyziologická poloha 

  široký řez 



Fakické předněkomorové čočky 

Ciba VIVARTE 
3 mm incise 



Fakické předněkomorové čočky 

ARTISAN IRIS CLAW 



Fakické předněkomorové čočky 

ARTISAN IRIS CLAW 



Nitrooční kontaktní čočka ICL 

Kolagen + HEMA 

Silikon 



Implantace nitrooční kontaktní 

čočky 



Poloha čočky k čočce 



Děkuji za pozornost 


