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REZUMAT 
Conform estimărilor curente, la nivel global există aproximativ 150 milioane de persoane cu o tulburare de refracţie 
necorectată, însumând 27% din populaţia mondială. Dintre aceştia, aproximativ 1,4 milioane sunt copii şi prezintă 
o formă mai uşoară sau mai gravă de disfuncţie vizuală secundară viciilor de refracţie.
Începând cu 1990, afecţiunile oculare considerate a fi o problemă de sănătate publică în rândul copiilor şi care
produc disfuncţie vizuală sunt erorile refractive, având o prevalenţă de până la 43%. Maturarea vederii se produce
în copilăria precoce, când toate simţurile şi abilităţile motorii conlucrează pentru achiziţia limbajului, a primelor im-
presii despre mediul înconjurător şi a tuturor elementelor care definesc persoana în sine. Vederea este un sistem
percepţional contributiv în dezvoltarea cognitivă, socială, senzorio-motorie şi în acumularea de informaţii despre
mediul înconjurător. În primii ani de viaţă, copilul descoperă activităţi tot mai complexe, fiind necesare abilităţile de
schimbare a fixaţiei în spaţiu de la un punct la altul şi o motilitate binoculară normală.
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INTRODUCERE 

O treime din populaţia globală prezintă o tulbura-
re de refracţie [1]; dintre aceştia, 1,4 milioane sunt 
copii [2]. Disfuncţia vizuală secundară erorilor de re-
fracţie reprezintă o problemă de sănătate publică şi 
are o prevalenţă de până la 43% [3]. 

Orice proces care intervine în buna dezvoltare a 
structurii globilor oculari sau a oricăror elemente 
care compun analizatorul vizual are posibilitatea de a 
produce disfuncţie vizuală [4,5]. Afectarea vizuală 
reprezintă limitarea funcţionalităţii ochiului/ochilor 
sau a sistemului vizual şi se poate manifesta printr-o 
reducere a acuităţii vizuale, pierderea câmpului vizu-
al, sensibilitate scăzută la contrast, fotofobie, diplo-
pie, tulburări de percepţie vizuală sau combinaţiile 
celor de mai sus [6-8]. 

Disfuncţia vizuală necorectată este printre cele 
mai prevalente dizabilităţi ale copiilor [9,10]. Apro-
ximativ 50% dintre copii sunt diagnosticaţi cu o tul-

burare de refracţie, de orice tip, la nivel mondial [2]. 
Văzul, acest simţ atât de fragil, dar totodată primordi-
al şi complex, necesită participarea ierarhică a fotore-
ceptorilor de la nivelul retinei, transmisia informaţiei 
prin intermediul nervului optic şi al radiaţiilor optice 
până la nivel de cortex cerebral vizual. Odată ajunsă 
informaţia la nivelul cortexului vizual, se încep ana-
liza şi metamorfoza acesteia pentru obţinerea unei 
percepţii [2]. 

Simţul văzului se testează prin determinarea acui-
tăţii vizuale, dar include şi alte funcţii precum câm-
pul vizual, percepţia culorilor, sensibilitatea la con-
trast, sensibilitatea la lumină/întuneric, vederea 
tridimensională şi binocularitatea. Vederea încorpo-
rează trei funcţii: perceperea formei, a luminii şi a 
mişcării.

O tulburare de refracţie necorectată poate să afec-
teze dezvoltarea cognitivă, integrarea socio-profesio-
nală [11], fiind demonstrat faptul că dezvoltarea cog-
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nitivă este mai întârziată la copiii care prezintă o 
funcţie vizuală sever afectată, comparativ cu acei 
copii care au o acuitate vizuală bună [12]. Deşi copiii 
cu tulburări de refracţie corectate au acelaşi stil de 
viaţă ca şi copiii fără erori refractive, ei experimen-
tează totuşi diverse restricţii în timpul liber, în timpul 
practicării unui sport, dar şi restricţii de ordin social 
[13]. Disfuncţia vizuală secundară unei erori refractive 
produce un real impact psihologic asupra copilului, 
acesta devenind anxios şi confuz. 

Aproximativ 90% dintre copiii cu o tulburare de 
refracţie neidentificată şi cu o disfuncţie vizuală se-
cundară nu au acces la o educaţie adecvată din cauza 
unor factori combinaţi precum stigmatizare şi discri-
minare, chiar dacă majoritatea cauzelor disfuncţiei 
sunt tratabile. În Africa, cele mai frecvente probleme 
oculare la copii sunt cele apărute secundar deficienţei 
de vitamină A sau infecţiilor oculare sau în urma uti-
lizării unor remedii oculare tradiţionale [14]. În Eu-
ropa puternic industrializată, erorile refractive neco-
rectate, strabismul şi ambliopia sunt cele mai 
frecvente la copii [15]. 

Erorile de refracţie reprezintă prima cauză de dis-
funcţie vizuală la copiii asiatici, dar şi la hispanici 
[16]. Prevalenţa lor a fost descrisă ca fiind mai mare 
în rândul copiilor cu dizabilităţi, dar acestea sunt 
deseori pierdute din vedere din cauza accentului care 
se pune pe alte probleme de sănătate şi managemen-
tul lor. Problemele vizuale sunt mai frecvente în rândul 
copiiilor prematuri, în rândul celor cu paralizie cere-
brală, sindroame genetice cu predispoziţie către ano-
malii oculare. Dacă deficitul sever de vedere sau ce-
citatea sunt uşor observabile, multe dintre deficitele 
uşoare nu sunt totdeauna uşor de identificat sau de 
observat [16]. 

Academia Americană de Pediatrie recomandă ca 
examinarea oftalmologică să fie realizată imediat 
după naştere, pe urmă anual [17] până la vârsta de 6-7 
ani, iar afecţiunile oculare diagnosticate să fie tratate 
precoce şi intensiv pentru ca viitorul adult să poată 
avea o integrare socio-profesională reuşită. Copiii se 
nasc cu un anumit status refractiv, legat de vârsta ges-
taţională. Copiii prematuri se pot naşte cu o miopie, 
iar cei născuţi la termen prezintă o hipermetropie 
[18]. Vederea ghidează sarcinile viitoare, cumulative, 
o experienţă timpurie fiind baza a tot ce urmează. 
85% din tot ce învaţă un copil la şcoală se realizează 
prin intermeniul percepţiei sale vizuale, astfel că ori-
ce grad de disfuncţie vizuală face ca statusul general 
al copilului să fie afectat. Dacă apare o întârziere de 
dezvoltare, se încearcă remedierea acesteia, dar cea 
care contează este speranţa de viaţă [19], iar vederea 
are de multe ori de suferit din cauza faptului că nu se 
consideră că aceasta este un factor contributiv pentru 

o întârziere în dezvoltare [20]. Erorile de refracţie şi 
ambliopia sunt des întâlnite şi pot să fie prevenite şi 
tratate.

Determinarea acuităţii vizuale şi diagnosticarea 
unei tulburări de refracţie trebuie să fie efectuate de 
către personal specializat în acest sens, deoarece pot 
fi influenţate de instrumentele care se folosesc pentru 
determinarea acestora, nivelul de luminozitate al în-
căperii în care se realizează testarea, motivaţia indi-
viduală, gălăgia din jur în momentul determinării 
[21].

Disfuncţia vizuală reprezintă un declin al funcţii-
lor sistemului vizual, este o afecţiune heterogenă şi 
depinde de cauză, severitate, vârsta de debut şi rata 
progresiei. Disfuncţia vizuală severă, chiar cea se-
cundară unor erori refractive, afectează profund dez-
voltarea socială a copilului, cu posibilitatea de apari-
ţie a unor tulburări din spectrul autist [21].

FACTORI DE RISC PENTRU TULBURĂRI  
DE REFRACŢIE LA COPII

Factorii genetici, factorii de mediu, naşterea pre-
matură, istoricul familial pot să constituie factori de 
risc pentru apariţia erorilor refractive. Anumite afec-
ţiuni genetice, precum sindromul Down, autismul, 
paralizia cerebrală, surditatea, retardul mental, pot să 
fie asociate cu apariţia anumitor afecţiuni oculare. 
Factorii teratogeni, prematuritatea, paralizia cerebra-
lă, sindromul Down reprezintă factori de risc pentru 
apariţia tulburărilor de refracţie la copii.

Aproximativ jumătate dintre copiii cu disfuncţie 
vizuală secundară unui viciu de refracţie prezintă şi 
alte probleme de sănătate, cu un impact mai mare în 
cazul lor, iar prevalenţa diferă în cazul acestora, fiind 
nevoie de un management individual [22].

ERORILE DE REFRACŢIE

Imediat după naştere, ritmul de creştere al ochiu-
lui face ca acesta să fie hipermetrop, caracteristică 
care se va reduce spre vârsta de 6-7 ani, mulţi copii 
având valori de la plano către +2.00 D [23]. Nu se 
poate defini exact distribuţia prevalenţei erorilor de 
refracţie la copii la nivel mondial, deoarece aceasta 
este de multe ori împiedicată de diferenţele dintre 
grupurile etnice, metodele de măsurare, chiar dacă 
studiile arată, totuşi, o creştere de tip epidemic a mi-
opiei la nivel global. De obicei, morbiditatea oculară 
pediatrică are ca primă cauză erorile de refracţie [23].

În urma unei metaanalize, s-a demonstrat că cea 
mai frecventă eroare de refracţie la copii este astig-
matismul, urmată de hipermetropie şi de miopie [24]. 
Prevalenţa erorilor de refracţie din acea metaanaliză 
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prezintă o distribuţie diferită în funcţie de regiune, 
după cum este exemplificat în tabelul 1 [23].

Tabel 1. Distribuţia prevalenţei erorilor de refracţie, în 
funcţie de ţară

Ţara

Tulburarea de refracţie

Miopie %
Hiper

metropie %
Astig-

matism %
Australia 14,02% 8,4% 38,4%

China 54,1% 15,5% nedeclarată
Polonia 13% nedeclarată 4%

Iran 17,2% 56,6% 30,3%

Miopia 
În regiuni precum Asia, miopia are o prevalenţă 

crescută, chiar epidemică, şi reprezintă o problemă 
de sănătate publică, motiv pentru care managementul 
acesteia trebuie să fie adecvat [25]. Recent, studiile 
arată o creştere alarmantă a numărului de cazuri de 
miopie la nivel mondial, începând de la vârsta de şase 
ani, prevalenţa sa globală fiind estimată la 1:6 [26]. 
De cele mai multe ori, miopia debutează în copilăria 
timpurie, crescând în frecvenţă şi severitate atât în 
adolescenţă, cât şi în viaţa adultă [27]. 

Până la 90% din populaţia pediatrică est-asiatică 
prezintă miopie, creşterea fiind lineară odată cu vâr-
sta, în timp ce prevalenţa în cazul copiilor europeni 
este de până la 20%. Sud-asiaticii prezintă valori 
mult mai mici ale miopiei. Copiii din mediul urban 
prezintă un risc de 2,6 ori mai mare decât cei din me-
diul rural pentru a dezvolta miopie, pentru toate gru-
pele etnice, iar raportul fete vs. băieţi este de 2:1 până 
la vârsta de 18 ani [28]. Rata crescută a miopiei în 
zonele urbane rezidă din mediul aglomerat [29], 
munca îndelungată de aproape [30,31]. Unii cercetă-
tori atestă că ar exista o legătură între timpul petrecut 
afară şi debutul miopiei [32]. 

Considerată în trecut o afecţiune benignă, recent, 
miopia reprezintă un important factor de risc pentru 
afecţiuni oculare precum dezlipire de retină, glau-
com, neovascularizaţie coroidiană, afectând calitatea 
vieţii [33].

Metodele de corecţie constau în portul lentilelor 
aeriene, de contact, sau chiar chirurgia refractivă, 
fără impact asupra progresiei elongaţiei axiale [34]. 
Un factor de risc pentru apariţia miopiei este istoricul 
familial de miopie [35], aceasta corelându-se cu lun-
gimea axială a globului ocular [36]. Este condiţia re-
fractivă cea mai studiată, printre cauze fiind incrimi-
nate genetica, nutriţia, acomodarea şi convergenţa. 
Managementul miopiei depinde de etiologie. Stopa-
rea progresiei miopiei în populaţia adolescentină a 
fost şi este de un mare interes. Antagoniştii topici 

muscarinici precum atropina au confirmat prin studii 
clinice bine conduse că pot să întârzie progresia mio-
piei [37]. 

Mai nou, ortokeratologia [38,39] sau remodelarea 
corneeană cu ajutorul lentilelor de contact gaz per-
meabile s-au dovedit eficace în reducerea progresiei 
miopiei. Cel mai important factor de progresie a mi-
opiei este vârsta de debut a acesteia [40], progresia 
fiind mai rapidă odată ce miopia a debutat la o vârstă 
precoce. Frecvenţa miopiei în mediul rural variază de 
la de 2,60% la copiii cu vârste între 5 şi 15 ani până 
la 23,2% [41].

Persoanele cu nevoi speciale au diverse valori ale 
miopiei care trebuie corectate pentru a le asigura o 
calitate bună a vieţii. 9,1% dintre copiii cu diverse 
dizabilităţi prezintă erori de refracţie de tip miopie 
[42], mai precis 7,7% dintre cei cu sindrom Down, 
46,7% dintre cei cu autism şi 9,1% dintre cei dia-
gnosticaţi cu surditate. Cei cu sindrom Down prezin-
tă de obicei miopie de valori mari [43]. 

Hipermetropia

Este o eroare de refracţie frecvent întâlnită, cu o 
prevalenţă care variază în funcţie de etnicitate şi lo-
caţia geografică. Hipermetropia moderată şi cea mare 
pot să producă disfuncţie vizuală, mai precis amblio-
pie, astfel că o detecţie timpurie este de dorit pentru 
ca parcursul educaţional şi socio-profesional al copi-
ilor să nu fie afectat. Hipermetropia de valoare mare 
este asociată cu strabism sau ambliopie. Aceşti copii 
realizează un efort de acomodare dacă hipermetropia 
este necorectată, astfel că sunt la risc de a dezvolta 
esotropie, cu atât mai mult cu cât gradul hipermetro-
piei este mai mare [44].

Factorii de risc pentru apariţia hipermetropiei sunt 
rasa albă, consumul de toxice în timpul sarcinii [45]. 
Consumul de toxice pe toată durata sarcinii, mai ales 
al tutunului, creşte riscul de hipermetropie pentru co-
pil şi este un factor independent de rasă. Chiar mai 
mult, fumatul de către unul dintre părinţi pe toata du-
rata sarcinii protejează împotriva dezvoltării miopiei. 
Receptorii nicotinici par astfel să aibă rol în modula-
rea elongaţiei axiale a ochiului, astfel ca acesta să ră-
mână hipermetrop [46]. Prevalenţa hipermetropiei 
variază de la 8,4% până la 56,6% [47,48].

În metaanaliza realizată de Hashemi et al. [49], 
prevalenţa hipermetropiei are valoarea cea mai mică 
în Europa, de 1,04%, iar cea mai mare prevalenţă este 
de 32,59% în.Pacificul de Vest. Prevalenţa la copiii 
crescuţi în Iran este de 4%, în Nigeria este de 6,1%, 
în timp ce în Malaezia este cea mai crescută, 28,2%. 
Prevalenţa hipermetropiei la copiii cu dizabilităţi este 
de 6,7% [49].
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Astigmatismul
Astigmatismul poate să fie secundar unor modifi-

cări corneene, cristaliniene [49] şi reprezintă o cauză 
corectabilă de disfuncţie vizuală. Se formează în ca-
zul în care razele incidente nu converg pe retină într-
un singur punct, din cauza unei neregularităţi a cor-
neei ori a cristalinului, care nu au formă sferică [49]. 
Simptomele asociate sunt vederea înceţoşată, distor-
siunea vederii în spaţiu, astenopia şi durerea de cap. 
Poate să fie asociată cu ambliopia [50]. Această eroa-
re de refracţie apare în momentul în care sistemul 
nostru vizual nu are o bună percepţie asupra unui 
punct, din cauză că există diferenţe în ceea ce priveş-
te puterea meridianelor corneei.

Prevalenţa acestei erori de refracţie diferă în func-
ţie de rasă [48,51], sex şi vârstă [52]. Este influenţat 
şi de factori genetici, cu o prevalenţă mai mare decât 
a miopiei şi hipermetropiei, între 30% şi 77% [52]. 
Rasa africană, prezenţa unei miopii sau hipermetropii 
de grad mare, fumatul în timpul sarcinii sunt şi ei fac-
tori de risc pentru apariţia astigmatismului. Nicotina 
influenţează statusul refractiv activând receptorii ni-
cotinici ai globului ocular [53]. La ochii emetropi, un 
astigmatism mic conform regulei, de cauză corneană, 
este compensat de un astigmatism invers regulei, ca-
uzat de cristalin. Dacă apare timpuriu, se poate asocia 
cu ambliopia. 

Astigmatismul invers regulei este de 2,5 ori mai 
frecvent la copiii cu vârste până în 3,5 ani, iar cel 
conform regulei este de trei ori mai frecvent la cei cu 
vârste peste 5 ani. Este un factor de risc pentru apari-
ţia ambliopiei [53].

Ambliopia
Este una dintre cauzele disfuncţiei vizuale la copii 

şi apare în momentul în care acuitatea vizuală corec-
tată este suboptimală într-unul din ochi sau în ambii 
ochi, rezultată în urma disrupţiei stimulilor vizuali. 
Ambliopia este considerată a fi pe locul trei drept ca-
uză de morbiditate oculară, alături de strabism, la co-
piii cu vârste sub 16 ani [54]. Ambliopia poate să fie 
strabismică, de deprivare şi refractivă. Ambliopia 

prin deprivare apare în urma existenţei diverselor 
afecţiuni oculare precum cataracta, ptoza sau opaci-
tăţile corneene [55]. Ambliopia secundară strabismu-
lui este caracterizată prin prezenţa exotropiei sau a 
esotropiei. Există şi forme mixte, deprivative şi stra-
bismice [56].

Unul dintre principalele obiective ale screening-
ului vizual este detectarea ambliopiei din cauza efec-
telor sale în rândul copiilor şi a societăţii. Este esti-
mat faptul că 2-4% dintre copii sunt afectaţi de 
ambliopie [57,58], cu variaţii în funcţie de populaţia 
studiată, dar şi în funcţie de studiul realizat. Procen-
tul poate să urce până la 13,8% [59]. Cei care sunt 
diagnosticaţi cu ambliopie sunt mai predispuşi către 
disfuncţie vizuală bilaterală comparativ cu populaţia 
nonambliopică [60]. Ambliopia poate să fie tratată 
prin corecţie optică, ocluzia unuia dintre ochi sau fo-
losirea de atropină în ochiul nonambliop [59]. Diver-
se studii relatează faptul că ambliopia poate să fie 
tratată şi mai târziu în viaţă, dar cel mai eficace trata-
ment instituit este cel aplicat în copilărie [56].

CONCLUZII

Indiferent de vârstă, sex sau naţionalitate, copiii 
pot să fie diagnosticaţi cu o tulburare de refracţie. 
Mai mult, o tulburare de refracţie necorectată poate 
să producă ambliopie, afectând negativ calitatea vie-
ţii copilului. Un examen oftalmologic riguros trebuie 
să fie făcut fiecărui copil înainte de a începe să mear-
gă la şcoală pentru ca dezvoltarea sa generală să fie 
una armonioasă, aceasta fiind benefică şi pentru inte-
grarea sa socio-academică.
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Acest articol a beneficiat de ajutor din partea pro-

iectului “SmartDoct-Programe de înaltă calitate pen-
tru studenţii doctoranzi şi cercetptorii postdoctorat ai 
Universităţii din Oradea pentru creşterea relevanţei 
cercetării şi inovării în contextul economiei regiona-
le“, ID / Cod proiect: 123008, cofinanţat de Fondul 
Social European prin Programul Operaţional de Ca-
pital Uman 2014-2020.
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