Oftalmologie pediatrică/Strabism
Ambliopia (Evaluare iniţială şi Urmărire)
Anamneza (Elemente cheie)
Semne şi simptome oculare
Istoricul afecţiunilor oculare
Istoric sistemic, greutate la naștere, vârsta
gestațională, istoric prenatal și perinatal,
spitalizări anterioare și operații precum și
starea generală de sănătate și dezvoltare
•
Antecedente heredocolaterale privind
afecțiunile oculare și boli sistemice
relevante
•
•
•

Examenul oftalmologic (Elemente cheie)
Reflex roşu binocular (Test Brűckner)
Testarea binocularității/ stereoscopiei
Măsurarea acuităţii vizuale şi evaluarea
fixaţiei
•
Alinierea binoculară și motilitatea
oculară
•
Retinoscopie cu cicloplegie/ refracție
subiectivă atunci cand este indicat
•
Examenul fundului de ochi
•
•
•

Conduita terapeutică
Tratamentul trebuie încercat în cazul tuturor
copiilor cu ambliopie, indiferent de vârstă
•
Alegerea tratamentului trebuie să fie dictată
de vârsta pacientului, nivelul acuităţii
vizuale, aderenţa și răspunsul la
tratamentele anterioare şi statusul fizic,
psihologic şi social
•
Scopul tratamentului este obţinerea unei
acuităţi vizuale egale între cei doi ochi
•
Când acuitatea vizuală maximă a fost
obţinută, tratamentul trebuie redus şi
eventual oprit
•

Urmărire
•
Controlul trebuie să includă:
−
Istoricul afecţiunii în perioada
dintre consultaţia iniţială şi control
− Evaluarea complianţei la planul de tratament
−
Efecte adverse ale tratamentului
−
Măsurarea acuităţii vizuale
•
Primul control trebuie efectuat la 2-3 luni după
iniţierea tratamentului
•
Intervalul de timp dintre consultaţia iniţială şi
control poate să fie modificat în funcţie de
intensitatea tratamentului şi vârsta
pacientului
•
Este necesară monitorizarea continuă a
pacientului deoarece aproape 25% din
pacienţii trataţi cu succes prezintă o
recurenţă în primul an după oprirea
tratamentului
Educarea pacientului
•
Diagnosticul, severitatea afecţiunii,
prognosticul şi tratamentul trebuie discutate
cu pacientul, părinţii şi/sau aparţinătorii
pacientului
•
Afecţiunea trebuie explicată familiei, iar
aceasta trebuie să participe la realizarea
planului de tratament.
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Esotropia (Evaluare iniţială şi Urmărire)
Anamneza (Elemente cheie)
Semne şi simptome oculare
Istoricul afecţiunii oculare (debut, frecvenţa
deviaţiei, prezenţa sau absenţa diplopiei,
prezența strabismului, închiderea unui ochi
sau alte simptome vizuale)
•
Istoric sistemic, greutate la naștere, vârsta
gestațională, istoric prenatal și perinatal,
spitalizări anterioare și operații precum și
starea generală de sănătate și dezvoltare
•
Antecedente heredocolaterale (strabism,
ambliopie, tipul ochelarilor și istoricul purtării
acestora, intervenţii la nivelul muşchilor
extraoculari, afecţiuni genetice)
•
Istoric social (ultimul nivel școlar absolvit,
dificultăți de învățare, probleme de
comportament, probleme de integrare socială)
•
•

Examenul oftalmologic (Elemente cheie)
Măsurarea corecției proprii pe ochelari cu un
lensmetru
•
Alinierea binoculară la distanţă şi la aproape în
poziție primară, elevație și depresie precum și
în pozițiile orizontale, dacă este posibil; dacă
pacientul poartă ochelari, testarea trebuie
efectuată cu corecția proprie
•
Evaluarea funcţiei muşchilor extraoculari
(ducții și versii, incluzând pozițiile
compensatorii din sindroamele alfabetice în
”A” și ”V”)
•
Detectarea nistagmusului latent sau
manifest
•
Teste senzoriale, incluzând fuziunea și
stereoacuitatea
•
Retinoscopie cu cicloplegie/ refracție
•
Examenul fundului de ochi
•
Testarea nistagmusului optokinetic monocular
şi binocular pentru asimetria mişcării de
urmărire nazal-temporală
•

Conduita terapeutică
Toate formele de esotropie trebuie tratate,
iar alinierea binoculară trebuie restabilită cât
mai precoce

•

•
•
•

Prescrierea lentilelor de corecţie se face pentru
toate viciile de refracţie clinic semnificative ca
metodă inițială de tratament
În cazul în care ochelarii şi tratamentul
ambliopiei sunt ineficiente în realizarea alinierii
oculare, este indicată corecţia chirurgicală
Tratamentul ambliopiei trebuie iniţiat înainte de
intervenţia chirurgicală întrucât tratamentul
chirurgical al esotropiei în prezența unei
ambliopii moderat-severe are o rată de succes
scăzută comparativ cu cazurile fără ambliopie
sau cu ambliopie ușoară

Urmărire
•
Evaluările periodice sunt necesare datorită
riscului de apariţie a ambliopiei (cu pierderea
vederii binoculare) şi datorită recurenţei
•
Controlul trebuie efectuat la interval de 4-6 luni
pentru copiii cu o bună aliniere oculară, fără
ambliopie
•
Frecvenţa controalelor se poate reduce pe
măsură ce copilul creşte
•
Frecvenţa controalelor poate fi redusă
odată cu creșterea copilului
•
Pacienţii cu hipermetropie trebuie să fie
evaluaţi cel puţin o dată pe an, iar în cazul în
care aceştia prezintă scăderea acuităţii vizuale
sau creşterea unghiului de deviaţie, frecvenţa
controalelor trebuie crescută
•
Repetarea refracţiei cu cicloplegie este
indicată atunci când esotropia nu este
corectată prin corecţia optică prescrisă la
prima consultaţie sau în cazul recidivei după
intervenţia chirurgicală
Educarea pacientului
•
Afecţiunea trebuie explicată pacientului şi
familiei, iar aceasta din urmă trebuie să
participe la realizarea planului de tratament.
•
Planul de tratament trebuie elaborat în
acord cu pacientul şi familia acestuia
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Exotropia (Evaluare iniţială şi Urmărire)
Anamneza (Elemente cheie)
Semne şi simptome oculare
Istoricul afecţiunii oculare (debut, frecvenţa
deviaţiei, prezenţa sau absenţa diplopiei,
prezența strabismului, închiderea unui ochi sau
alte simptome vizuale)
•
Istoric sistemic, greutate la naștere, vârsta
gestațională, istoric prenatal și perinatal,
spitalizări anterioare și operații precum și starea
generală de sănătate și dezvoltare
•
Antecedente heredocolaterale (strabism,
ambliopie, tipul ochelarilor și istoricul purtării
acestora, intervenţii la nivelul muşchilor
extraoculari, afecţiuni genetice)
•
Istoric social (ultimul nivel școlar absolvit,
dificultăți de învățare, probleme de comportament,
probleme de integrare socială)
•
•

Examenul oftalmologic (Elemente cheie)
Teste senzoriale, incluzând fuziunea și
stereoacuitatea
•
Măsurarea corecției proprii pe ochelari cu un
lensmetru
•
Alinierea binoculară la distanţă şi la aproape în
poziție primară, elevație și depresie precum și în
pozițiile orizontale, dacă este posibil; dacă
pacientul poartă ochelari, testarea trebuie
efectuată cu corecția proprie
•
Evaluarea funcţiei muşchilor extraoculari (ducții și
versii, incluzând pozițiile compensatorii din
sindroamele alfabetice în ”A” și ”V”)
•
Detectarea nistagmusului latent sau
manifest
•
Retinoscopie cu cicloplegie/ refracție
•
Examenul fundului de ochi
•
Testarea nistagmusului optokinetic monocular
şi binocular pentru asimetria mişcării de
urmărire nazal-temporală
•

Conduita terapeutică
Toate formele de exotropie trebuie monitorizate,
iar unele dintre ele vor necesita tratament
•
Copiii cu exotropie intermitentă şi un bun
control al fuziunii se pot monitoriza, fără să fie
necesară o intervenţie chirurgicală
•
Deviaţiile permanente sau prezente în
majoritatea timpului necesită tratament
•
Prescrierea lentilelor de corecţie se face pentru
toate viciile de refracţie clinic semnificative ce
cauzează scăderea vederii la unul sau ambii
ochi
•
Terapia optimă pentru exotropie, beneficiul pe
termen lung al corecției chirurgicale precoce,
beneficiile chirurgiei bilaterale versus unilaterale
nu sunt încă bine stabilite
•
Ambliopia nu este frecventă la pacienții cu
exotropie intermitentă însă trebuie tratată atunci
când este prezentă
•

Urmărire
•
Frecvenţa controalelor este dictată de vârsta
pacientului, de acurateţea măsurării acuităţii
vizuale şi de gradul de control al deviaţiei
•
Copiii cu exotropie intermitentă, fără ambliopie şi
cu un bun control al fuziunii sunt reexaminaţi la
interval de 6-12 luni
•
De la vârsta de 7-10 ani, frecvența controalelor
poate fi redusă
•
Evaluarea trebuie să includă: frecvența deviației,
aderența la tratament (dacă există), determinarea
motilității oculare și reînnoirea corecției refractive,
dacă este necesar
Educarea pacientului
•
Afecţiunea trebuie explicată pacientului şi familiei,
iar aceasta din urmă trebuie să participe la
realizarea planului de tratament.
•
Planul de tratament trebuie elaborat în acord cu
pacientul şi familia

34
Copyright © American Academy of Ophthalmology, October 2020, Romanian Translation 2021

October 2020 aao.org

Ograničenja prevoda
Ovaj tekst je prevod publikacije Američke oftalmološke akademije nazvan Rezime. Predstavlja trenutnu
praksu u Sjedinjenim Američkim Državama od dana kad ga je objavila Akademija i može uključivati i
neke modifikacije koje odslikavaju nacionalnu praksu. Američka oftalmološka akademija nije prevodilac
teksta na ovaj jezik te se odriče odgovornosti za bilo kakve modifikacije, greške, omaške i druge moguće
propuste u prevodu. Akademija ovaj materijal obezbeđuje samo u cilju edukacije. Nije namenjen kao
primer jedinog ili najboljeg načina lečenja i/ili najpogodnije procedure u svakom pojedinačnom slučaju
i ne zamenjuje sopstvenu odluku lekara koji može dati usko specifičan savet za lečenje. Objedinjavanje
svih indikacija, kontraindikacija, neželjenih efekata, sporednih efekata, kao i alternativnih preparata za
svaki lek ili tretman daleko prevazilazi obim ovog materijala. Sve informacije i preporuke trebalo bi
potvrditi pre upotrebe dostupnim informacijama u samom pakovanju proizvođača ili drugim nezavisnim
izvorima informacija, i razmotriti u skladu sa stanjem i istorijom bolesti pacijenta. Akademija se posebno
odriče svake odgovornosti za povrede ili štetu bilo koje vrste, zbog nemara ili drugih razloga, za sve
primedbe koje mogu proisteći iz preporuka ili informacija sadržanih u ovom tekstu.
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