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Въведение

ЕлЕктрофИзИологИчнИтЕ мЕтодИ (Еф) за изследване на 
зрителния анализаторята (ЗА) са обективни методи, чието раз-
биране и тълкувание е обект на допълнително обучение, за съ-
жаление много малко застъпено при изучаването на конвенцио-
налната офталмология. Поради тази причина значението им в 
клиничната практика се умаловажава. 

Към ЕФ методи спадат електроретинографията (ЕРГ), елек-
троокулографията (ЕОГ) и зрителните евокирани потенциали 
(ЗЕП). ЕРГ и ЕОГ се използват за диагностика и проследяване 
на редица заболявания на ретината, а ЗЕП зависят от функцио-
налната цялост на целия зрителен път от фоторецепторите в ре-
тината, през очния нерв, зрителния тракт, оптичната радиация 
до зрителната кора. 

ЕФ методи намират широко приложение при изследване 
функцията на ЗА при редица заболявания в офталмологичната 
и неврологичната практика, за обективно измерване на зрител-
ната острота и зрителното поле при некооперативни пациенти, 
при малки деца и при симулация. Друго важно приложение на 
ЕФ изследвания е при определяне на лекарствена и производ-
ствена токсичност, за прогноза на следоперативната зрителна 
функция при непрозрачни очни среди в офталмохирургията, 
както и за интраоперативно мониториране при някои неврохи-
рургични интервенции

През годините ЕФ изследвания стават все по-сложни и по-
информативни. Заедно с компютърната периметрия, оптичната 
кохерентна томография (ОСТ) и флуоресцеиновата ангиогра-
фия (ФА), ни дават възможност за много точна топографска 
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Електрофизиологични методи

локализация на увредата. А заедно с напредъка в генетиката и 
ретинната биохимия, осигуряват едно по-добро разбиране на 
механизма на заболяванията на ретината и зрителния път. Без-
вредността, неинвазивността, обективността, информативност-
та и сравнително ниската им цена, правят използването им из-
ключително целесъобразно. 

Тази книга е практическо ръководство, което подробно раз-
глежда механизма на извършване на отделните електрофизиоло-
гични методи като се дават препоръки при кои заболявания кое 
изследване е най-информативно. Направен е опит за представя-
не на сложната материя на електрофизиологията в по-понятен 
вид, така че да стане достъпна и интересна за по-широк кръг 
специалисти – офталмолози, невролози и физиолози, защото тя 
е незаменима в диагностиката и проследяването на множество 
конгенитални и придобити офталмологични и неврологични за-
болявания, както и някои системни болести.


