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Anamnézis



 
5 éves gyermek, 
kozmetikailag párhuzamos 
szemállás
(microstrabismus)



 
bárányhimlőt követő

 
akut 

nyilvánvaló
 

befelé
 

térő
 kancsalság a bal szemen



Kezdeti kezelés
 (másik szemészeti rendelőben)              



 
Visus korrekcióval, 
cycloplegiában: 
0,7 

0,25



 
6 hónapig:  

-bifokális korrekció
(+4,5 D sph/+5,5 D sph 
add: +3,0 D sph)

-takarás egész nap 6:1 



1. vizsgálat



 
Vezető

 
panasz: hármas látás 



 
Visus (cycloplegia 2 hete): 

1,0 (AJ)
 

1,0 (VisuCat)
1,0 (AJ)

 
0,8 (VisuCat) stply: 1,0

Szkia.: +4,25 D sph/+5,5 D sph
F: mko. ép
Kis fokú

 
strab. conv. os.

Fúzió: nincs



2. vizsgálat



 
Szűken V. korr: idem



 
Fúzió

 
( add-val): nincs



 
Kancsalság: 18 PD ET



 
Állandó

 
binokuláris triplopia (prizmás méréssel is)



 
Bal szem -

 
optikai penalizáció*

*B. Lorenz, M. Brodsky: Pediatric Ophthalmology, Neuro-Ophthalmology, 
Genetics, 2010. Springer, 37.



3. vizsgálat



 
több gyermekszemészetre  járnak



 
eredeti korrekciót mégis változatlanul viseli



 
Sü: kancsalsági szög: 40 PD



 
binoc. triplopia :
csak fejmozdításkor



A hármas kép 
kialakulása

Ortophoria, NRK ET, ARK centr. 
szupresszió, 
fúzió

ET, ARK , 
binokuláris 
triplopia

Gunter K. von Noorden: Binocular Vision and Ocular Motility 2002. Mosby 237-238.

bal szem bal 
szem

bal 
szem

jobb 
szem

jobb 
szem

jobb 
szem

Tárgy

Kép



Konklúzió



 
megfelelő

 
cycloplégiás 

korrekció



 
3-6 hét sü. viselés, 
takarással várni*



 
tompalátás foka => 
okklúzió

 
időtartama**

*Cotter SA et al. (2007) Treatment of  strabismic amblyopia with

 

refractive   
correction Am. J. Ophthalmol. 143:1060-1063
**ATS 2-B study (PEDIG)
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Anamnézis

		5 éves gyermek, kozmetikailag párhuzamos szemállás



   (microstrabismus)







		bárányhimlőt követő akut nyilvánvaló befelé térő kancsalság a bal szemen



	







Kezdeti kezelés

(másik szemészeti rendelőben)              



		Visus korrekcióval, 



    cycloplegiában: 

	0,7 

		0,25



		6 hónapig:  



          -bifokális korrekció

            (+4,5 D sph/+5,5 D sph 

             add: +3,0 D sph)

         -takarás egész nap 6:1 







1. vizsgálat

		Vezető panasz: hármas látás 

		Visus (cycloplegia 2 hete): 



            1,0 (AJ)		1,0 (VisuCat)

	         1,0 (AJ)		0,8 (VisuCat) stply: 1,0



Szkia.: +4,25 D sph/+5,5 D sph

F: mko. ép

Kis fokú strab. conv. os.	

Fúzió: nincs







2. vizsgálat

		Szűken V. korr: idem

		Fúzió ( add-val): nincs

		Kancsalság: 18 PD ET

		Állandó binokuláris triplopia (prizmás méréssel is)

		Bal szem - optikai penalizáció*



*B. Lorenz, M. Brodsky: Pediatric Ophthalmology, Neuro-Ophthalmology, Genetics, 2010. Springer, 37.







3. vizsgálat

		több gyermekszemészetre  járnak

		eredeti korrekciót mégis változatlanul viseli

		Sü: kancsalsági szög: 40 PD

		binoc. triplopia :



    csak fejmozdításkor







A hármas kép kialakulása

Ortophoria, NRK

ET, ARK centr. szupresszió, fúzió

ET, ARK , binokuláris triplopia

Gunter K. von Noorden: Binocular Vision and Ocular Motility 2002. Mosby 237-238.

bal szem

bal szem

bal szem

jobb szem

jobb szem

jobb szem

Tárgy

Kép







Konklúzió

		megfelelő cycloplégiás korrekció





		3-6 hét sü. viselés, takarással várni*





		tompalátás foka => okklúzió időtartama**







*Cotter SA et al. (2007) Treatment of  strabismic amblyopia with refractive   correction Am. J. Ophthalmol. 143:1060-1063

**ATS 2-B study (PEDIG)





*
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