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Citlivost na kontrastCitlivost na kontrast  

• zjištění rozlišovací schopnosti oka při měnícím se kontrastu 

 

• řada modifikací testu  

    - černobílé pruhy o různé 

     prostorové frekvenci a 

     kontrastu 

    - znaky různého kontrastu 

 

 

 

 

• hodnoty se fyziologicky s věkem snižují 

 



 

Pseudoizochromatické tabulky 
 
- vrozené poruchy barvocitu 

 

- na pozadí z teček různých barev, sytosti a jasu jsou znaky z teček 

  jedné barvy a různé sytosti 

 

- kombinace tabulek, které vyšetřovaný přečetl, určí povahu poruchy 

 

  



HueHue  ––test test   
 

- získané poruchy barvocitu 

 

 





Štěrbinová lampaŠtěrbinová lampa  

• binokulární mikroskop (zvětšení 6-40x) 

• světelný zdroj  

    na pohyblivém rameni - změna úhlu osvětlení 

    možnost měnit šíři štěrbiny - optický řez 

• filtry 

• Goldmannova čočka (vyš. komorového úhlu a fundu) 

• asférické čočky (biomikroskopické vyš. fundu) 







  

Po narození Po narození ––  40004000--5000 buněk/mm5000 buněk/mm22  

20. rok pokles o 1/3 20. rok pokles o 1/3 ––  1/21/2  

po 60. roce okolo 2000/mmpo 60. roce okolo 2000/mm22  

  

porucha funkce endotelové pumpy porucha funkce endotelové pumpy   

  pod 500 buněk/mmpod 500 buněk/mm22  

  

   Spekulární mikroskopSpekulární mikroskop 
 
tvar a počet tvar a počet endoteliálníchendoteliálních  buněk/mmbuněk/mm22    
  

  



  

2900 buněk/mm2900 buněk/mm22  770 buněk/mm770 buněk/mm22  

Použití:Použití:  oční tkáňová banka, klinická praxe oční tkáňová banka, klinická praxe   

--  počet a tvar počet a tvar endoteliálníchendoteliálních  buněk (kvalita dárcovské rohovky buněk (kvalita dárcovské rohovky   

      před transplantací, přítomnost  před transplantací, přítomnost  endoteliálníendoteliální  dystrofie apod.)dystrofie apod.)  

Spekulární mikroskopSpekulární mikroskop  
  



SchirmerůvSchirmerův  test   test     
--  vyšetření produkce slz 

  

norma norma --  1010--30 mm/5 min30 mm/5 min  

patolpatol. pod 5 mm. pod 5 mm  
  

  

  
  

  



  

BUT (BUT (teartear  film film brakeupbrakeup  timetime) )   
- stabilita slzného filmu  

 
--  sledujeme trhání filmu fluoresceinu (norma nad 15 s)sledujeme trhání filmu fluoresceinu (norma nad 15 s)  



GoldmannovaGoldmannova  čočkačočka  

• třízrcadlová kontaktní čočka 

• vyšetření komorového úhlu (gonioskopie) 

• biomikroskopie očního pozadí až do periferie 



GonioskopieGonioskopie    
vyšetření komorového úhlu za použití goniočočkyvyšetření komorového úhlu za použití goniočočky  





Vyšetření očního pozadíVyšetření očního pozadí  

 
 

Monokulární - přímý oftalmoskop  

 
 

Binokulární (stereo) - nepřímý oftalmoskop - 14, 20, 30D 

 

 

Biomikroskopické vyšetření - 90, 78, 60D,  

Goldmanova čočka  (makula, periferie, gonioskopie) 



Oftalmoskopie přímáOftalmoskopie přímá  

• přímý asi 15x zvětšený obraz 



Oftalmoskopie nepřímáOftalmoskopie nepřímá  

 

• převrácený prostorový asi 3 - 5x 

zvětšený obraz 

 

 





Nepřímá Nepřímá biomikroskopiebiomikroskopie  fundufundu  

- převrácený prostorový obraz 

 

- možnost měnit zvětšení 

 



OftalmoskopieOftalmoskopie  

nepřímý oftalmoskop přímý oftalmoskop 



Ultrazvukové vyšetřeníUltrazvukové vyšetření  
 
--  UZ vlny jsou generovány piezoelektrickým krystalemUZ vlny jsou generovány piezoelektrickým krystalem  

  

--  rychlost šíření závisí na hustotě materiálu, kterým procházírychlost šíření závisí na hustotě materiálu, kterým prochází  

  

--  při nárazu se část vln odrazí, zbytek dle hustoty media prochází dálepři nárazu se část vln odrazí, zbytek dle hustoty media prochází dále  

  

  

Využití v oftalmologii:Využití v oftalmologii:  

  

--  špatná viditelnost na fundus (katarakta, špatná viditelnost na fundus (katarakta, hemoftalmushemoftalmus))  

--  určení charakteru změn (cystický/solidní útvar) určení charakteru změn (cystický/solidní útvar)   

--  rozměry okarozměry oka  

--  biometriebiometrie  
  

  

  



  

  

A scan  

 
- jednorozměrný obraz odrazů (ech) od všech tkáňových rozhraní,  

  kterými UZ vlna prošla 

 

- každé echo je představováno hrotem - jeho amplituda závisí na    

  echogenitě tkáně a postavení sondy (kolmo) 

 

- nejpřesnější - morfologická diagnóza expanze 

 



B scan 
 

- dvourozměrný obraz 
 

DifDif. dg.. dg.  

  amoceamoce  /ablace zadní plochy sklivce/ablace zadní plochy sklivce  

  ablace ablace choroideychoroidey  

  nádorynádory  

  luxace čočkyluxace čočky  

  cizí tělesocizí těleso  



DifDif. dg.. dg.  

  amoceamoce  /ablace zadní plochy sklivce/ablace zadní plochy sklivce  

  ablace ablace choroideychoroidey  

  nádorynádory  

  luxace čočkyluxace čočky  

  cizí tělesocizí těleso  



UBM UBM --  ultrabiomikroskopieultrabiomikroskopie  
  
- vyšší frekvence než u konvenčního ultrazvuku   

umožní větší rozlišení  



OCT - optická koherentní tomografie 

• laserová tomografická interferometrie 

• histologie a biomorfometrie sítnice 

• oblast papily (dg. glaukomu) - RNFL - vrstva nervových vláken 

• centrální krajina 

 

 

 

rozlišení 5 – 6 m 







RNFL RNFL --  vrstva nervových vlákenvrstva nervových vláken  
 

srovnání dle databáze 



Fotografické vyšetřeníFotografické vyšetření  
 
přední segment - fotoštěrbinová lampa s fotoaparátem/kamerou 

zadní segment - fundus kamera  

 

bílé světlo - barevný obrázek 

red - free - výpadky ve vrstvě nervových vláken 

kobaltový filtr - foveální pigment 
 



Fluorescenční angiografieFluorescenční angiografie  

 
--  i.v. injekce 5 ml vodného roztoku fluoresceinui.v. injekce 5 ml vodného roztoku fluoresceinu  

  

--  fotografujeme v rychlém sledu fundus /duhovkufotografujeme v rychlém sledu fundus /duhovku  

  



Fluorescenční angiografieFluorescenční angiografie  
  

--  postupné  plnění arterií postupné  plnění arterií --  arteriol arteriol --  kapilár a venózního kapilár a venózního   

    systému sítnicesystému sítnice  

 

-  vhodné pro vyšetření  retinálních cév a zjištění patologie RPE 

  



Základní principy FAGZákladní principy FAG  

Fluorescein 

- v 85% vazba na proteiny séra  

- zevní hemato - okulární bariéra 

(RPE zonula occludens) 

  Sítnice 
   - vnitřní hemato - okulární bariéra 

  (retinální kapiláry) 

Choriokapilaris 

- permeabilní pro volný fluorescein    



Fáze normální FAGFáze normální FAG  

Arteriální 

• plnění arterií 

Arteriovenózní  
(kapilární)  

• velmi časné lamelární  
  proudění v žilách 

Časná venózní 
• výrazné lamelární produění v žilách 
 

Stř. venózní  

• téměř kompletně  
  naplněné žíly 

Pozdní venózní  

• kompletně  
  naplněné žíly 

Pozdní 
• progresivně slábne fluorescence 

• fluorescence disku 



PříčinyPříčiny  hyperfluorescencehyperfluorescence  
RPE ‘ window’ defect 

atrofie RPE   

(bull’s eye maculopathy)  

Akumulace barviva 

 pod RPE  
 

  pod neuroretinou 
 (centrální serózní retinopatie) 



PříčinyPříčiny  hyperfluorescencehyperfluorescence    

Prosakování barviva 
Prodloužené držení barviva  

( barvení ) 

   Do neuroretiny  
   (CME) 

  Z novotvořených cév 
 (choroidální neovaskularizace 

Asociovaná s drúzami 



PříčinyPříčiny  hypofluorescencehypofluorescence    

Blokáda retinální nebo choroidální fluorescence 

•  Krev pod RPE •  Preretinální / intraretinální krev •  Abnormální  
    materiál 
•   pigment 



Cévní okluze 

Kapilární non-perfúze 
(venózní okluze) 

Ztráta vaskulární tkáně 

Choroideremie nebo vysoká myopie 

PříčinyPříčiny  hypofluorescencehypofluorescence    



Vyšetření zorného poleVyšetření zorného pole  
Zorné pole  

 

- část prostoru, kterou vidíme jedním okem při 

    klidném pohledu vpřed 

 

- tvar nepravidelné oválné plochy - tvar ovlivňuje    

    konfigurace obličeje 

 

Skotomy - defekty zorného pole 

 

              absolutní - oblast skotomu je slepá 

              relativní - zraková funkce je pouze snížena 
 
      



Vyšetření zorného poleVyšetření zorného pole  

 
• Konfrontační zkouška - orientační vyšetření 

 

• Perimetrie     - kinetická 

                           - statická   
 

 
      



Konfrontační vyšetření zorného poleKonfrontační vyšetření zorného pole  

• monokulární test 

• pacient a lékař sedí proti sobě ve vzdálenosti 1m 

• zakrytí protilehlých očí 

• druhým okem si oba hledí do očí - fixace 

• rychlým kývavý pohyb prstu od periferie do centra 

• pacient hlásí pohyb ne až rozezná prst 



KinetickáKinetická perimetrieperimetrie  

- manuální / automatická  

- pohyb značkou o různé velikosti, barvy a intenzity  

- pohyb z periferie do centra  

 

pozadí = slabě osvětlená polokoule (r = 33 cm) 

 

IZOPTERY - spojením míst se stejnou citlivostí 

 
 

 



Statická Statická perimetrieperimetrie  

- perimetrické značky se při vyšetření nepohybují 

- používá stacionární stimul variabilní intenzity, který se objeví   

  na velmi krátkou dobu  

--  výsledek ve stupních šedi/barvě odpovídající hloubce defektu výsledek ve stupních šedi/barvě odpovídající hloubce defektu   

    nebo numerickynebo numericky  

--  sledování fixacesledování fixace  

    a spolehlivosti vyšetřenía spolehlivosti vyšetření  

  

  

  

program: program:   

makulamakula, glaukom, , glaukom, neuroneuro  

  
 



Statická Statická perimetrieperimetrie 



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost  


