A kis születési súly hatása a binokuláris látásra
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A tanulmányokban arra kerestem választ, hogy a kis születési súly milyen későbbi hatással
van a binokuláris látás alakulására.
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A keresési feltételeknek 14 cikk felelt meg.
Abból a feltételezésből indultam ki, amely szerint a korai, kis súllyal történő születés
hátrányosan befolyásolja a későbbi látásfunkciókat.
A feltárt szakirodalom több publikációja is ezt a következtetést vonja le (Hellgren et al.,
2007; Lindqvist, Vik, Indredavik, Skranes és Brubakk, 2008). Lindgvist et al., ( 2008)
tanulmánya szerint a kutatásban két csoportot vetettek össze a kontrollcsoporttal, a nagyon kis
súlyú ( 1.500 g vagy kevesebb) ill. az időre született de kis súlyú gyerekeket 14 éves
korukban a normál súllyal született 14 éves gyerekekkel. A különböző szemészeti vizsgálatok
eredményeképpen megállapítható, hogy több vizualitást érintő betegség, úgymint
szemtengely-ferdülés mind latens mind már látható formában-, sztereolátás és konvergencia
területén visszamaradottság, nystagmus (szemtekerezgés) gyakrabban fordul elő a kis súllyal
született gyermekeknél, mint a kontrollcsoportnál. Az időre született gyermekek vizsgálati
eredményei nem tértek el a kontrollcsoportétól. Az eredmények alapján arra lehet
következtetni, hogy a korai, nagyon kis súllyal történő születés hátrányosan hat a kamaszkori
binokuláris látásfunkciókra, amíg az időre született gyerekeknél a kis születési súly nem tűnik
rizikófaktornak a csökkent látás- és binokuláris funkciók tekintetében.
Hasonló következtetésre juthatunk egy másik publikáció eredményeit olvasva (Hellgren et al.,
2007). Ebben az esetben is két csoportot vizsgáltak – 15 éves nagyon kis súllyal született
kamaszokat ill. normál súllyal született 15 éveseket hasonlítottak össze. A klinikai
eredményeket elemezve a látásfunkciókat érintő különbségeket tártak fel, azaz a kis születési
súly hátrányosan befolyásolta a kamaszkori vizuális képességeket.
A közelre és távolra történő éleslátást is hátrányosan befolyásolja a kis születési súly
(O’Connor et al., 2004), függetlenül attól, hogy itt valamivel nagyobb születési súlyú
(kevesebb, mint 1.700 g) vizsgáltak.
A koraszülött csecsemők látását sokszor korlátozzák születési körülményeik. A kis súlyú
születés nem minden kutató szerint okoz visszafordíthatatlan, egyértelmű lemaradást a
vizuális funkciókban. Ennek előfeltétele, hogy az újszülötteket szemészeti
szűrővizsgálatoknak kell alávetni, amiket 6 hónapos, 3 éves, majd 5 -6 éves korukban meg
kell ismételni (Weinstock V., Weinstock D. és Kraft, 1998). A szemtengely-ferdülés klinikai
vizsgálatában a csecsemők látásfejlődésének korai nyomon követése segíthet abban, hogy
minimalizálható legyen a vizuális diszfunkció kialakulása, ezzel lehetővé válhat, hogy a
binokuláris látásfejlődés és mélységészlelés normális legyen.
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