نيستاگموس (لزرش چشم)
نيستاگموس چيست؟
نيستاگموس حركت ناگهاني غير ارادي چشمها است .نيستاگموس معموالً دو چشم را گرفتار مي-
كند وغالباً با نگاه به سمت ويژهاي تشديد پيدا ميكند.
علل نيستاگموس
وضعيتهاي بسياري با نيستاگموس همراهند .گاهي كنترل مغزي حركتهاي چشم ضعيف است
كه به ناتوانايي در نگاه كردن ثابت به شي منجر ميشود .برخي از اشكاالت نيستاگموس با كاهش
ديد همراهند همچنان كه در افراد مبتال به آلبينوز ,افراد نزديك بين يا دوربين يا افرادي كه داراي
اسكارهايي روي شبكيه يا عصب بينايي هستند ديده ميشود .به ندرت نيستاگموس در اثر
تومورهاي مغزي يا اختالالت عصبي شديد رخ ميدهد ميتوان نيستاگموس را در خانوادهها به
عنوان مشكل منحصر به فرد و جداي از وضعيتهاي ديگر مشاهده نمود.
در صورت وجود نيستاگموس چه اقدامي ميتوان انجام داد؟
ارزيابي كامل متخصص چشم و احتماالً پزشكان متخصص ديگر بسيار حائز اهميت است .معموالً مي-
توان علت را تشخيص داد .عوامل مهم تشخيص به سن شروع ,سابقه خانوادگي,سالمتي عمومي بيمار
يا استفاده از داروهاي ويژه بستگي دارد .چشم پزشك ممكن است نوع نيستاگموس,سرعت و جهت
آن را بسنجد و مشكالت چشمي ديگر را همچون افتادگي پلكها ،كاتاراكت (آب مرواريد) يا حالت
غير طبيعي در شبكيه يا عصب بينايي جستجو كند .آزمايشات خوني يا گرفتن عكسهاي ويژه مي-
توانند در تشخيص علت مفيد باشند.
آيا ميتوان نيستاگموس را درمان كرد؟
گاهي با برطرف كردن علت ميتوان نيستاگموس را درمان نمود .اگر چه نيستاگموس غالباً دائمي
است اما ميتوان بينايي كاهش يافته را با استفاده از عينك و وسايل كمك كننده كاهش بينايي,
بهبود بخشيد .اگر چشمها در جهت ويژهاي ثابتترند ,استفاده از عينكهاي منشوري يا جراحي
عضالت چشمي ممكن است وضعيت سر را بهبود بخشيده و بينايي بهتري را ارائه دهند به ندرت
بازخورد حياتي ) (Biofeed backو تمارين چشمي ميتوانند در كنترل نيستاگموس كمك كنند.

شايعترين انواع نيستاگموس كدامند؟
به نظر ميرسد ”نيستاگموس حركتي“ از سنين  6هفتگي تا سه ماهگي شروع ميشود .اعضاء ديگر
خانواده ممكن است دچار حركات چشمي غير طبيعي مشابهي نيز باشند ,حركت معموالً افقي است.
غالباً نگاه كردن بسيار نزديك به اشياءيا ديدن در جهتهاي غير عادي از شدت نيستاگموس مي-
كاهد و بينايي را بهبود ميبخشد .خوشبختانه حركت چشمهاي بيماران باعث ديدن متحرك اشيا
نميشود .با دور شدن اشياء بينايي ممكن است كاهش يابد اما با نزديكي آنها بينايي تقريباً طبيعي
است .معموالً هيچ گونه محدوديتي در پتانسيل يادگيري افراد مبتال به نيستاگموس حركتي ,وجود
ندارد.
”نيستاگموس حسي“ با بينايي كاهش يافته به هر دليلي همراه است .نيستاگموس حسي معموالً در
سن  6تا  8هفتگي شروع ميشود .چشمها متحرك به نظر ميرسند و حركت آنها گاه تند و گاه كند
است .در اغلب موارد چشمها به طرف باال ميچرخند و پلكها نيز ممكن است تكان بخورند .با
بزرگ شدن كودك,وي ممكن است روي چشمهاي خود را بفشارد يا اين كه دست خود را جلوي
آنها تكان دهد .گاهي علت بينايي كاهش يافته قابل درمان است .همچنان كه در نوزادان متولد شده
با كاتاراكت (آب مرواريد) ديده ميشود .وضعيتهاي ديگري كه به ”نيستاگموس حسي“منجر مي-
شوند ممكن است قابل درمان نباشند .با اين حال شناخت علت زمينهاي براي پيش بيني وضعيت
كودك در آينده از اهميت ويژهاي برخوردار است.
علل ديگر نيستاگموس كدامند؟
داروها ميتوانند علت نيستاگموس باشند .اين نوع نيستاگموس به ندرت با دوبيني همراه است و
غالباً ديدن اطراف را با مشكل مواجه ميسازد .علل ديگر شامل نوشيدن پيش از حد الكل يا استفاده
از داروهاي كنترل بيماري است .غالباً اين گونه نيستاگموس با قطع مصرف دارو بهبود مييابد.
برخي از افراد ميتوانند ” نيستاگموس ارادي“ايجاد كنند همان طوري كه ميتوانند گوشهاي خود
را تكان دهند .حركتهاي افقي,سريع و خوب را ميتوان ايجاد كرد و براي مدت كوتاهي آنها را
ادامه داد .غالباً اين گونه نيستاگموس براي جلب توجه به كار گرفته ميشود.
”نيستاگموس ناشي از بيماري كمتر ديده ميشود .غالباً با نشانهها و عالئم نورولوژيكي كه شدت
بيماري را نشان ميدهند همراه است.

خالصه:
در صورت وجود نيستاگموس معاينه كامل چشمي توسط چشم پزشك ضروري است .داليل
زمينه اي كه اثر نيستاگموس را روي زندگي و بينايي بيمار تعيين ميكنند تا حدود زيادي متغيرند.

