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Poruchy zraku

- človek získava viac ako 80 % informcií z vonkajšieho 
prostredia zrakom
- axóny gangliových buniek sietnice tvoria takmer 60 % 
aferentných vlákien človeka
- z hlavových nervov slúžia II. III. IV. a VI. na zrakové 
vnímanie
- sietnica predstavuje výdutinu mozgu a nervus opticus je z 
tohto pohľadu centrálnou dráhou
- oko obsahuje optické a nervové
elementy
- optické elementy prepúšťajú 
svetelné lúče, ktoré sa lámu na ich 
povrchu (rohovka, komorová 
tekutina, šošovka, sklovec)
- nervovou súčasťou oka je sietnica
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- vonkajší obal očnej gule (bulbus oculi) tvorí bielko (sclera) a rohovka (corea)
- bielko zaberá 4/5 povrchu očnej gule a jeho hrúbka je 0,5mm
- rohovka je okrúhla s priemerom cca 11mm a jej hrúbka je 1 mm
- rohovka je prvou svetlolomnou plochou, jej dráždenie vyvoláva slzenie
- za rohovkou sa nachádza predná očná komora

- prostredný obal je cievovka (chorioidea), ktorá pokrýva asi 4/5 povrchu oka, a 
prostedníctvom ciev vyživuje oko
- na prednom konci je vráskovcové teleso (corpus ciliare), kde sa nachádza 
musculus ciliaris, ktorý je regulovaný parasympatikom
- z vráskavca vychádza cca 70 vlákien, ktoré sa radiálne pripájajú na šošovku
(lens), ktorá je na nich zavesená
- hrúbka šošovky je asi 10 mm
- vlákna slúžia na akomodáciu šošovky
- pred šošovkou je dúhovka (iris), ktorá má uprostred otvor – zrenica (pupilla), 
ktorá môže prepúšťať viac alebo menej svetla
- medzi šošovkou a dúhovkou je zadná
očná komora

- za šošovkou sa nachádza sklovec
(corpus vitreum), ktorý má 
želatinóznu konzistenciu

- vnútorná výstielka oka je sietnica (retina) – 400 – 700 nm
- v retine je asi 60 rôznych druhov neurónov usporiadaných do 10 
vrstiev
- hornú vrstvu sietnice tvoria tyčinky a čapíky – svetlocitlivé 
elementy sietnice
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- tyčinky a čapíky cez viacero vrstiev neurónov prenášajú vnem do 
gangliových buniek, ktorých axóny opúšťajú oko v mieste  slepá 
škvrana a tvoria zrakový nerv – nervus opticus tvorený cca 6 
miliónmi vlákien
sietnica obsahuje
- 120 miliónov 
tyčiniek
- 6 miliónov čapíkov

- miesto najostrejšieho videnia – žltá škvrna (macula lutea), kde je 
nahromadené veľké množstvo čapíkov
- periférne od žltej škvrny sa nachádza viac tyčiniek
čapíky slúžia na videnie cez deň – rospoznávanie farieb –
fototopické videnie
tyčinky slúžia na videnie za šera – neostré bezfarebné videnie –
skotopické videnie
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- predná a zadná plocha šošovky sú svetlomné plochy
- lomivosť šošovky sa vyjadruje v dioptriách

- rovnobežne dopadajúce lúče sa na lámu do ohniska
- vzdialenosť medzi ohniskom a šošovkou je ohnisková vzdialenosť

- zúženie a rozšírenie zrenie – pupilárny reflex

- svetelné lúče sa po prechode svetlolomnými plochami lámu do 
ohniska ležiaceho na sietnici

- akomodácia oka na blízko
- ak predmet leží bližšie k oku, šošovka sa zakrivuje pomocou 
závesných laniek vďaka kontrakcii musculus ciliaris
- zmenšuje sa zrenica
- optické osi oboch očí sa zbiehajú
- blízky bod – bod ktorý leží blízko oka a ešte je možná akomodácia 
– vekom sa posúva najmä kvôli strate pružnosti šošovky

- akomodácia oka na diaľku
- šošovka sa splošťuje 
- zrenica sa rozširuje
- oči divergujú
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Tyčinky a čapíky
- obsahujú zrakové pigmenty, ktoré sa pôsobením svetla 
chemicky menia
- zlúčenina bielkovín opsínu a retinenu (derivát vitánu A)
- opsín tyčiniek – skotopsín
- opsín čapíkov – fotopsín
- pôsobením svetla pigment bledna ruší sa väzba medzi 
opsínom a retinenom
- rozpad pigmentu vyvoláva vo fotoreceptoroch nervovú 
aktivitu – generátorový potenciál, ktorý sa prenáša na 
gangliové bunky, kde vzniká akčný potenciál do zrakovej 
dráhy

Tri druhy čapíkov u primátov a človeka obsahujú fotopigmety:
- cyanolab – najvyššia citlivosť na vlnovú dĺžku 437 nm – modrá farba
- chlorolab – 533 nm – zelená farba
- erytrolab – 564 nm – červená farba

Tyčinky obsahujú rodopsín
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Poruchy funkcií oka

Krátkozrakosť
myopia 
lúče sa lámu do ohniska, ktoré je pred 
sietnicou
- korekcia – rozptylkou pred okom

Ďalekozrakosť
hypermetropia
- lúče sa lámu do ohniska za sietnicou
- korekcia - spojka pred okom

Astigmatizmus
- lomivé plochy nie sú rovnako lomivé vo 
všetkých rovinách

- predná aj zadná očná komora je vyplnená komorovou vodou, ktorá 
sa obmení každých 60 min
- normálny tlak v očných komorách je 15-16 mmHg
- komorová voda sa tvorí v zadnej komore v processus ciliaris a 
odteká cez prednú komoru Schlemmovým kanálikom do žilového 
systému

- ak sa tlak zvýši vzniká poškodenie sietnice – zelený zákal oka –
glaucoma

Šedý zákal – znížená priehľadnosť šošovky

nedostatok vitamínu A - šerosplepota
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8% mužov a 0,4 % žien majú poruchy normálneho 
farebného videnia
- ten, kto má všetky tri druhy čapíkov – trichomat
- ak má niekto len dva druhy čapíkov – dichromat
- jeden druh – monochromat al. achromat

- neschopnosť rospoznávať červenú farbu – protanopia
- zelenú farbu – deuteranopia
- modrú farbu – tritanopia

deuteranop si mýli červenú a zelenú farbu a vníma ich 
ako žltú
tritanop nedokáže rozlíšiť modrú ako žltú farbu
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- svetelný podnet vedie ku konformačnej zmene retinalu, 
vzniká batodopsín, lumirodopsín ametarodpsín I a 
metarodopsín II, ktorý reaguje s Gs-proteínom – transducín
– GDP sa nahradí za GTP, oddelí sa podjednotka alfas-GTP, 
ktorá aktivuje fosfodiesterázu

Fosfodiesteráza znižuje 
koncentráciu cGMP v bunke. 
cGMP disociuje od 
otvorených kationových 
kanálikov, ktoré sa zatvoria a 
membrána sa 
hyperpolarizuje
- v tme je membrána 
depolarizovaná, 
hyperpolariácia zastaví 
uvoľňovanie mediátora

ďakujem za pozornosť


