
NEM ORGANIKUS EREDETŰ
 LÁTÁSVESZTÉS GYEREKEKNÉL ÉS 

SERDÜLŐKNÉL

Fejes Imre, Kocsis Péter Balázs, 
Sohár Nicolette, Janáky Márta 
Szemészeti Klinika
Szegedi Tudományegyetem



MEGHATÁROZÁS


 

Az afferens látópálya bármilyen 
zavara, amely hátterében nem 
mutatható

 
ki kóros elváltozás 

standard szemészeti vizsgálatokkal.



ESET 1. BN 8
 

ÉV



 

2 hónapja panaszkodik látásromlásról


 

Visus: 0,15 -0,5 Dsph/stp=0,5 o.u. (tükörből 7 sor1,0)


 

Cycloplegiában is -0,5 Dsph a refrakció


 

Anatómia eltérés nincs.

PERG VEP



ESET 2. KTA 8
 

ÉV


 

1 hónapja enyhe felső
 

légúti hurut láz  nélkül, fejfájás, majd mindkét 
szemen

 

látásvesztés. 


 

Megelőzően már tudott olvasni


 

Visus (FVA) o.d.: 0,01+1,5Dsph=0,07; o.s.: 0,01+1,25Dsph= 0,07


 

CT, EEG, neurológiai vizsgálatok eredménye negatív

VEP Binoculáris VEP
PERG

ERG



ESET 3.
 

VL 9
 

ÉV


 

1 hónapja jobb szemmel homályosan lát


 

Visus: o.d.0,3-0,75Dsph=0,6 o.s. 1,0


 

CFF (de nehezen kivitelezhető) o.d.:10/sec o.s.: 26/sec


 

Színlátás (Ishihara) 


 

o.d.: csak az 1.  és 18. táblát látja


 

o.s. : teljes 


 

Diagnózis: neuritis retrobulbaris susp. l.d.
VEP



ESET 4. EO 16
 

ÉV


 

Homályos látás o.u.(2 órája)


 

RR: 138/100 Hgmm körül-
 

P: 140/ perc körül volt, amikor panasza 
jelentkezett



 

Visus: o.d.: 0,03 o.s.: 0,04; Anatómia eltérés nem
 

magyarázza


 

Visus tükörből o.d.:0,15, o.s.:0,1

VEP

ERG

PERG



ESETEK ÖSSZEFOGLALÁSA


 

A VEP alapján minden esetben >0,7 visus volt 
feltételezhető.



 

Valószínű
 

okok:


 

1. eset.: Szemüveg viselésével szembeni averzió


 

2. eset: 10 nappal későbbre, sinusitis okán adott 
antibiotikus kezelésre látása rendeződött



 

3. eset: 3-4 héttel később panaszai szűntek. Valószínűleg 
nem megfelelő

 
hozzáállású

 
tanárt kapott



 

4. eset.: Konverziós zavar valószínű
 

(látászavarai 
elmúltak 6 hét alatt, de azóta vesekövesség, illetve akut, 
heves alhasi fájdalom miatt kellett kivizsgálni-negatív 
eredménnyel)



A NEM ORGANIKUS EREDETŰ
 LÁTÁSVESZTÉS EPIDEMIOLÓGIÁJA



 
Előfordulása: 1-5% az általános szemészeti 
gyakorlatban



 
Különösen gyakori pre-pubertáns korban



 
3,5-18 év közötti életkorban



 
Lány:fiú

 
arány 1,5:1-10:1



 
Tartama 3 nap- 48 hónap 



PANASZOK


 
Binocularis panaszok 



 
Homályos látás, csökkent látásélesség (f.é.n.-0,7) 



 
Látótérszűkület (koncentrikus) 
scotoma

 
(centrális, vagy szabálytalan

 
alakú) 



 
Diplopia 



 
Photopsia,photophobia



 
Színlátás-zavarok



 
Olvasási nehézségek



TÁRSULÓ
 

TÜNETEK


 
Fejfájás 



 
Szem, szemkörüli fájdalom 



 
Akaratlagos konvergálás

 
okozta diplopia



 
Vegetatív tünetek, (DE hátterében nincs 
gyermekgyógyászati, illetve neurológiai ok)



A NEM ORGANIKUS LÁTÁSVESZTÉS 
OKAI


 

Szociális problémák otthon (szülők válása, család 
összetételének megváltozása pl.: családtag halála, 
testvér születése, adoptálás)



 

Szociális problémák az iskolában (vizsgák, 
iskolaváltás, tanulási nehézségek)



 

Pszichés problémák (csökkent önbecsülés, kortárs 
közösségbe beilleszkedés nehézsége,  
hangulatzavarok, evészavarok, viselkedészavarok)



 

Korábbi szem-
 

vagy általános betegség


 

Rokonok, barátok szemüvegviselése (példakép 
utánzása, külső

 
megváltoztatása)



A LÁTÁSKÁROSODÁS OKÁNAK KIVIZSGÁLÁSÁRA 
ALKALMAZANDÓ

 
SZEMÉSZETI

 
MÓDSZEREK



 

Közeli-távoli látásélesség


 

Binocularitás vizsgálata


 

Cycloplegiában refrakció
 

meghatározás


 

Pupillareakciók


 

Elülső
 

és hátsó
 

szegment vizsgálata


 

Kinetikus (Goldmann) perimetria


 

Színlátás (Ishihara, Fansworth  D15)


 

Kontrasztérzékenység


 

Kritikus fúziós frekvencia meghatározása


 

Optikai penalizációs teszt


 

Tükör próba



AZ ELEKTROFIZIOLÓGIA SZEREPE


 
Objektív bizonyíték a normális retina és /vagy 
látópálya funkcióra, a szubjektív vizsgálati 
eredményekkel szemben.



 

PVEP-látópálya vizsgálata, látásélesség becslése 


 
60’

 
mintanagyságra válasz>0,1 visus



 
15’

 
mintanagyságra válasz >0,7 visus



 
PERG-macula funkció

 
vizsgálata



 
ERG-

 
össz-retinafunkció

 
vizsgálata a 

látótérkiesés retinális okának kizárására



 
Normál

 
ERG, PERG és PVEPNem organikus 

látáskárosodás/Aggraváció



ÖSSZEFOGLALÁS


 
Nem organikus eredet vetődik fel, ha a vizsgálati 
eredmények között nagyfokú

 
diszkrepancia

 
van.



 
Az elektrofiziológiai vizsgálatok negatív eredménye

 igazolja
 

a nem organikus eredetet. Javasolt elvégzése, 
hiszen olcsó, objektív, nem invazív.



 
A szülők

 
bevonása

 
a háttér kiderítésébe/ megoldásba 

sokszor
 

fontosabb
 

a pszichiátriai kezelésnél.



 
Legtöbbször korai spontán „gyógyulás” várható.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



 

Bain KE, Beatty S, Lloyd C.Non-organic visual loss in children.

 

Eye (Lond). 2000 Oct;14 Pt 5:770-2.


 

Toldo I, Pinello L, Suppiej A, Ermani M, Cermakova I, Zanin E, Sartori S, Battistella 
PA.Nonorganic (psychogenic) visual loss in children: a retrospective series.J Neuroophthalmol. 
2010 Mar;30(1):26-30. 



 

Taich A, Crowe S, Kosmorsky GS, Traboulsi EI.Prevalence of psychosocial disturbances in children 
with nonorganic visual loss.J AAPOS. 2004 Oct;8(5):457-61.
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MEGHATÁROZÁS

		Az afferens látópálya bármilyen zavara, amely hátterében nem mutatható ki kóros elváltozás standard szemészeti vizsgálatokkal.









ESET 1. 				BN 8 ÉV

		2 hónapja panaszkodik látásromlásról 

		Visus: 0,15 -0,5 Dsph/stp=0,5 o.u. (tükörből 7 sor1,0)

		Cycloplegiában is -0,5 Dsph a refrakció

		Anatómia eltérés nincs. 



PERG

VEP







ESET 2. 				KTA 8 ÉV

		1 hónapja enyhe felső légúti hurut láz  nélkül, fejfájás, majd mindkét szemen látásvesztés. 

		Megelőzően már tudott olvasni

		Visus (FVA) o.d.: 0,01+1,5Dsph=0,07; o.s.: 0,01+1,25Dsph= 0,07

		CT, EEG, neurológiai vizsgálatok eredménye negatív



PERG

ERG

VEP

Binoculáris VEP







ESET 3.					VL 9 ÉV

		1 hónapja jobb szemmel homályosan lát

		Visus: o.d.0,3-0,75Dsph=0,6 o.s. 1,0

		CFF (de nehezen kivitelezhető) o.d.:10/sec o.s.: 26/sec

		Színlátás (Ishihara) 

		o.d.: csak az 1.  és 18. táblát látja

		o.s. : teljes 

		Diagnózis: neuritis retrobulbaris susp. l.d.



VEP







ESET 4. 					EO 16 ÉV

		Homályos látás o.u.(2 órája)

		RR: 138/100 Hgmm körül- P: 140/ perc körül volt, amikor panasza jelentkezett

		Visus: o.d.: 0,03 o.s.: 0,04; Anatómia eltérés nem magyarázza

		Visus tükörből o.d.:0,15, o.s.:0,1



VEP

PERG

ERG







ESETEK ÖSSZEFOGLALÁSA

		A VEP alapján minden esetben >0,7 visus volt feltételezhető.

		Valószínű okok:

		1. eset.: Szemüveg viselésével szembeni averzió

		2. eset: 10 nappal későbbre, sinusitis okán adott antibiotikus kezelésre látása rendeződött

		3. eset: 3-4 héttel később panaszai szűntek. Valószínűleg nem megfelelő hozzáállású tanárt kapott

		4. eset.: Konverziós zavar valószínű (látászavarai elmúltak 6 hét alatt, de azóta vesekövesség, illetve akut, heves alhasi fájdalom miatt kellett kivizsgálni-negatív eredménnyel)









A NEM ORGANIKUS EREDETŰ LÁTÁSVESZTÉS EPIDEMIOLÓGIÁJA

		Előfordulása: 1-5% az általános szemészeti gyakorlatban

		Különösen gyakori pre-pubertáns korban

		3,5-18 év közötti életkorban

		Lány:fiú arány 1,5:1-10:1

		Tartama 3 nap- 48 hónap 









PANASZOK

		Binocularis panaszok 

		Homályos látás, csökkent látásélesség (f.é.n.-0,7) 

		Látótérszűkület (koncentrikus) 



	scotoma (centrális, vagy szabálytalan alakú) 

		Diplopia 

		Photopsia,photophobia

		Színlátás-zavarok

		Olvasási nehézségek









TÁRSULÓ TÜNETEK

		Fejfájás 

		Szem, szemkörüli fájdalom 

		Akaratlagos konvergálás okozta diplopia

		Vegetatív tünetek, (DE hátterében nincs gyermekgyógyászati, illetve neurológiai ok)









A NEM ORGANIKUS LÁTÁSVESZTÉS OKAI 

		Szociális problémák otthon (szülők válása, család összetételének megváltozása pl.: családtag halála, testvér születése, adoptálás)

		Szociális problémák az iskolában (vizsgák, iskolaváltás, tanulási nehézségek)

		Pszichés problémák (csökkent önbecsülés, kortárs közösségbe beilleszkedés nehézsége,  hangulatzavarok, evészavarok, viselkedészavarok)

		Korábbi szem- vagy általános betegség

		Rokonok, barátok szemüvegviselése (példakép utánzása, külső megváltoztatása)









A LÁTÁSKÁROSODÁS  OKÁNAK  KIVIZSGÁLÁSÁRA ALKALMAZANDÓ  SZEMÉSZETI  MÓDSZEREK

		Közeli-távoli látásélesség

		Binocularitás vizsgálata

		Cycloplegiában refrakció meghatározás

		Pupillareakciók

		Elülső és hátsó szegment vizsgálata

		Kinetikus (Goldmann) perimetria

		Színlátás (Ishihara, Fansworth  D15)

		Kontrasztérzékenység

		Kritikus fúziós frekvencia meghatározása

		Optikai penalizációs teszt

		Tükör próba









AZ ELEKTROFIZIOLÓGIA SZEREPE

		Objektív bizonyíték a normális retina és /vagy látópálya funkcióra, a szubjektív vizsgálati eredményekkel szemben.

		PVEP-látópálya vizsgálata, látásélesség becslése 

		60’ mintanagyságra válasz>0,1 visus

		15’ mintanagyságra válasz >0,7 visus

		PERG-macula funkció vizsgálata

		ERG- össz-retinafunkció vizsgálata a látótérkiesés retinális okának kizárására



		Normál ERG, PERG és PVEPNem organikus látáskárosodás/Aggraváció









ÖSSZEFOGLALÁS

		Nem organikus eredet vetődik fel, ha a vizsgálati eredmények között nagyfokú diszkrepancia van.



		Az elektrofiziológiai vizsgálatok negatív eredménye igazolja a nem organikus eredetet. Javasolt elvégzése, hiszen olcsó, objektív, nem invazív.



		A szülők bevonása a háttér kiderítésébe/ megoldásba sokszor fontosabb a pszichiátriai kezelésnél.



		Legtöbbször korai spontán „gyógyulás” várható.









KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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