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Razlogi za bleščanje

 Refrakcijske napake

 Težave s kompenzacijo heteroforije ter 

heterotropija

 Slaba oz. počasna adaptacija na svetlobo

 Motnjave v optičnih medijih

 Neprimerni pogoji gledanja



Refrakcijske napake

 Ametropija povzroči razpršeno sliko na 

mrežnici in močnejše bleščanje

 Korekcijsko sredstvo je zaradi dodatnih 

lomnih ploskev tudi lahko razlog za 

bleščanje (AR sloj!)



Heteroforija

 Stanje, ko se ob sproščenem gledanju 

fiksirni liniji sami po sebi ne sekata v 

motrenem objektu, temveč je za to 

potreben dodaten napor zunanjih 

očesnih mišic oz. je potrebna dodatna 

senzorična fuzija

 Bleščavost nastopa predvsem ob 

popuščanju fuzije



Adaptacija na svetlobo

 Reakcije zenic

 nereaktivnost / počasne reakcije

 Senzorična adaptacija mrežničnih

receptorjev

 motnje zaradi bolezni / zdravil

 Na zenične reakcije in adaptacijo vpliva 

uporaba prepovedanih in legalnih drog...

 Manjkajoči iris – delno ali v celoti ;

 Albinizem



Adaptacija na svetlobo / temo



Nejasni optični mediji

 Solzni film: slaba kvaliteta,  sy.suho oko

 Roženica: defekti epitela

 suho oko / uporaba kontaktnih leč

 druga vnetja (akutno stanje!), degenerativne in 

distrofične spremembe

 infiltrati v stromi (če so centralno) - po vnetjih

 edem – zaradi hipoksije (KL!), zvišanega IOT, 

slabe funkcije endotela

 brazgotine in makule po poškodbah











Neregularni optični mediji 
(zmeren vpliv na bleščavost)

 Roženica: 

 iregularni astigmatizem – keratokonus,         

- globus, PMD, po operacijah in poškodbah

Keratokonus



Motnjave v optičnih medijih

 Sprednji prekat: celice / protein zaradi vnetja

 Očesna leča: 

katarakta...

 Motna zadnja lečna

ovojnica po vstavitvi 

IOL (oz. majhna 

odprtina po YAG k.t.)

katarakta



Motnjave v optičnih medijih

 katarakta



Motnjave v optičnih medijih

 Steklovina (manjši vpliv na bleščavost):

 fiziološke mušice, “snežne kepice” pri 

vnetjih, koščki mrežnice, druge bolezenske 

in deg. spremembe



Manjkajoč del irisa
( tu po poškodbi )



Protetična kontaktna leča



Motnje v funkciji mrežnice

 Mrežnica: 

 bolezenske spremembe čepnic   raba 

paličnic podnevi! 



Neugodni pogoji gledanja

 Odboj svetlobe 

 od zaslonov (okna!)  pravilna postavitev 

monitorja

 od vodnih površin  uporaba sončnih očal s 

primernim filtrom / opcija KL s filtrom

 Neprimeren kontrast 

 pri dnevni adaptaciji naj bo pozitiven

 pri adaptaciji na temo pa negativen





Rizične skupine

 Otroci

 večje zenice, posebno myopi

 prozorni optični mediji (majhna absorbcija
svetlobe)

 Škila

 Vozniki in športniki, poklici na prostem

 prisilna smer pogleda

 Starejši

 katarakte in druge starostne spremembe

 počasnejša adaptacija na svetlobo



Hvala za pozornost!


