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Úvod: Incidence strabismu u dětí se pohybuje mezi
5-7 %. Nejvíce je v dětské populaci zastoupen
konvergentní strabismus, druhým nejčastějším je
pak strabismus divergentní. Jedním z faktorů v
léčbě obou typů šilhání je ortopticko-pleoptické
cvičení. To se provádí pod dohledem školeného
personálu
a
pomáhá
správnému
vývoji
binokulárních funkcí, léčbě tupozrakosti a
stabilizaci zrakové ostrosti. Efekt cvičení závisí na
věku dítěte, charakteru šilhání a včasnosti zahájení
léčby.
Cíle: Objasnit význam ortopticko-pleoptického
cvičení v léčbě konvergentního a divergentního
strabismu u dětí. Sledujeme vliv cvičení na úroveň
zrakové ostrosti, velikost úhlu šilhání a rozsah
binokulárních funkcí.

Metodika: Zpracovali jsme soubor 85 pacientů
Oč nı́ kliniky FNOL (45 dı́vek a 40 chlapců )
narozený ch v letech 2006 - 2013. Soubor jsme
rozdě lili do dvou skupin – skupina konvergentnı́
(59 pacientů – skupina 1) a skupina divergentnı́
(26 pacientů – skupina 2). Porovnali jsme velikost
ú hlu š ilhá nı́, ú roveň zrakové ostrosti a rozsah
binokulá rnı́ch funkcı́ př ed a po lé čbě . Také jsme
sledovali ú č innost lé čby v zá vislosti na typu š ilhá nı́.

Výsledky:
Tabulka č.1 - Konvergentní
Počet pacientů

n=59

Dívky

n=34

Chlapci

n=25

Průměrné zlepšení zrakové
ostrosti [%]

24

Průměrné zlepšení úhlu
šilhání [%]

15,3

Průměrná doba cvičení [h]

59

(p=0,011)
(p<0,0001)

Tabulka č.2 - Divergentní
Počet pacientů

n=26

Dívky

n=13

Chlapci

n=13

Průměrné zlepšení zrakové
ostrosti [%]

7,45

(p=0,011)

Průměrné zlepšení úhlu
šilhání [%]
Průměrná doba cvičení [h]

22,6

(p<0,0001)

29,3

Graf č.1: Binokulární funkce
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Závěr: Ortop&cko-pleop&cké cvičení má v léčbě šilhání
nenahraditelný význam. Prokázali jsme jeho příznivý
efekt u všech sledovaných parametrů, přičemž
výsledného efektu dosáhli pacien& s divergentním
strabismem za podstatně kratší dobu trvání léčby, než
pacien& se strabismem konvergentním.
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Graf č.2: Změna úhlu šilhání v závislosti na věku zjištění diagnózy
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Obrázek č.1: Postavení očí před a po léčbě

Zdroje: obr. č.1: h"ps://www.google.com/url?sa=i&url=h"ps%3A%2F%2Fcoastaleye.com%2Fbefore-and-aBer-eye-muscle-surgeryphotos%2F&psig=AOvVaw2ZaVAD2BbEC262x74wmc-7&ust=1618429943410000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCo_cX_-8CFQAAAAAdAAAAABAD
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