کودکان

شماره ششصدوسیوهفت پنجشنبه شش مهر نودوشش
نگاه آخر

استرابیسم از تشخیص تا درمان

با انحراف چشم کودکان چه باید کرد؟
استرابیسم به معنای هرگونه
انحراف از همراستایی
چشمهاست .انحراف چشم
ممکن است به سمت داخل
دکتر
یا بینی (ایزوتروپیا) ،به سمت
محمدرضا
خارجیاگوشها(اگزوتروپیا)
اکبری
متخصص چشم به سمت باال(هایپرتروپیا) و
و فوقتخصص
به سمت پایین(هایپوتروپیا)
استرابیسم
باشد 3 .عصب مغزی 4 ،3
عضوهیاتعلمی
و  6در مغز مسوول حرکت
دانشگاه علوم
دادن چشمها هستند .هر
پزشکی تهران
نوع اختالل در عملکرد این
 3عصب میتواند باعث بروز انحراف چشم
شود .انحراف چشم در بزرگساالن به چند دلیل
اتفاق میافتد؛ سکته مغزی ،تومورهای مغزی،
بیماری میاستنیگراویس ،ضربه مثل تصادف و
برخورد مشت ،بیماری تیروئید ،دیابت و افزایش
فشارخون .علت استرابیسم در کودکان کمی
متفاوتاست.گرچههمیشهنمیتوانعلتدقیق
بروز استرابیسم را در کودک مشخص کرد ،ولی
یکی از علل مهم آن وجود اختالل در بخشی از
مغز است که وظیفه کنترل حرکات چشم و دید
دوچشمی را برعهده دارد .استرابیسم در کودکان
ممکن است مادرزادی باشد یا چند سال بعد
ایجاد شود .نقش ژنتیک و توارث بیماری نیز
اثبات شده است .احتمال بروز استرابیسم در
کودکانی که والدین یا برادر و خواهر آنها دچار
انحراف چشم است ،بیشتر از جمعیت عادی
است ولی باز هم بهطور قطع نمیتوان گفت این
بیماری از چه الگوی ژنتیکیای تبعیت میکند.
بیشترکودکانمبتالبهانحرافچشم،سالمهستند
ورشدطبیعیدارند،ولیانحرافچشمدرکودکان
مبتال به فلج مغزی ،هیدروسفالی (تجمع مایع در
مغز) ،اختالالت عصبی ،خونریزی مغزی(حین
زایمان) و ...هم اتفاق میافتد .همچنین کودکان
ممکن است به دلیل ضربه مشت و شوخی با
یکدیگر ،شکستگی حدقه چشم هنگام ورزش
کردن و درگیری عضالت چشم و بهدنبال آن
دوبینی دچار انحراف چشم به صورت ناگهانی
شوند .در واقع ،هرگاه کودک بهطور ناگهانی
دچار انحراف چشم شود باید در مورد ضربه
به ناحیه سر و چشم سوال شود.

استرابیسم تکچشمی بدتر از
استرابیسم دوچشمی است

انحراف چشم ممکن است در یک چشم یا هر دو
چشم وجود داشته باشد .اگر کودک فقط با یک
چشم نگاه کند ،فقط چشم مقابل انحراف دارد.
در صورتی که گاهی با چشم راست و گاهی با

درمان زودهنگام جلوی تغییرات
ظاهری صورت کودک را میگیرد

چشم چپ نگاه کند ،انحراف دوچشمی است.
استرابیسم در دو چشم خطر کمتری نسبت به
استرابیسم تکچشمی دارد زیرا احتمال تنبلی
چشم در استرابیسم تکچشمی باالتر است.

انحراف جزیی است و اغلب تا  2ماهگی برطرف
میشود و والدین نباید نگران باشند ،ولی اگر
انحراف چشم قبل از  2ماهگی زیاد باشد ،الزم
است کودک به چشمپزشک ارجاع داده شود.

درمان تنبلی چشم مقدم بر درمان
انحراف چشم است

تبعات استرابیسم قبل و بعد از 10
سالگی

گاهی کودک دچار تنبلی و انحراف چشم توام
است .در این مواقع پزشک روی درمان تنبلی
چشم متمرکز میشود .برای درمان تنبلی چشم،
چشم سالم کودک روزانه چند ساعت باید بسته
بماند .بعضی از والدین بعد از درمان تنبلی چشم
به پزشک مراجعه میکنند با این شکایت که قبال
فقط یک چشم کودک دچار انحراف بود ،ولی
بعد از درمان ،چشم مقابل هم دچار انحراف شده
است ،ولی این نکته از نظر پزشکی مثبت تلقی
میشود و به معنای این است که تنبلی چشم رو
به بهبود و دید چشم بهتر شده است و کودک
میتواند با چشم مقابل هم ببیند.

انحراف چشم تا  2ماهگی باید برطرف
شود

نوزادان باید در بدوتولد ،بهخصوص از نظر
وجود کاتاراکت یا آبمروارید مادرزادی توسط
متخصصچشممعاینهشوند.اگربهچشمنوزادان
دقت کنیم ،ممکن است کمی انحراف چشم به
سمت داخل یا خارج در آن مشهود باشد .این

وقتی فرد به شیئی نگاه میکند دو تصویر در
شبکیه ایجاد میشود .تصویر در شبکیه چشم
راست و تصویر در شبکیه چشم چپ .اعصاب
بینایی تصاویر را به مغز میبرند و در آنجا دو
تصویر یکی میشود .برای اینکه مغز بتواند دو
تصویر را یکی کند ،باید تصویر شیء در هر
شبکیه از نظر شکل ،اندازه ،رنگ و شفافیت شبیه
هم باشد .اگر یکی از چشمها انحراف داشته
باشد ،تصویر چشم منحرف روی مرکز بینایی
چشم نمیافتد و کودک مات و مبهم میبیند .مغز
هم نمیتواند این تصویر را با تصویر روشن و
شفاف چشم سالم یکی کند .در سنین پایین یعنی
قبل از  10سالگی به دلیل ساختار مغزی تصویر
اضافه حذف میشود ،ولی بعد از  10سالگی
چنین اتفاقی نمیافتد و بیمار با شکایت دوبینی
در دو چشم مراجعه میکند ،بنابراین انحراف
چشم بعد از  10سالگی با دوبینی همراه است،
اما کودکی که قبل از  10سالگی دچار انحراف
چشم است ،مشکل دوبینی پیدا نمیکند ،اما
با خطر تنبلی چشم مواجه است( .انسان تنها

با چشم نمیبیند ،بلکه مغز است که تصاویر
ارسالشده از چشمها را تعبیر میکند).

درمان

درمان انحراف چشم شامل درمانهای جراحی
و غیرجراحی است .متاسفانه برخی والدین
جراحی را به سنین باال موکول میکنند .هدف
اصلی از جراحی انحراف چشم این است که
دید دوچشمی برای فرد ایجاد نشود .هرچه
فاصله ایجاد انحراف تا زمان جراحی کمتر باشد،
احتمال ایجاد دید دوچشمی بیشتر است و در
صورتی که طوالنی شود ممکن است احتمال
موفقیت در جراحی و اصالح دید دوچشمی
در بیمار کمتر شود.
در صورتی که تشخیص انحراف چشم کودک
قطعی شود ،در هر سنی حتی قبل از  1سالگی
میتوان جراحی انجام داد .اگر انحراف در کودکی
ایجادشود،ولیدربزرگسالیتحتعملجراحی
قرار گیرد ،باوجود موفق بودن جراحی و صاف
شدن چشمها و حتی دید کامل و 10/10چشمها،
احتمال ایجاد دید دوچشمی و دید عمق پایین
است .اگر دید دوچشمی و دید عمقی وجود
نداشته باشد ،افراد در کارهای ظریف مانند سوزن
نخ کردن مشکل پیدا میکنند و در شغلهایی
که نیاز به انجام کارهای ظریف است ،موفق
نخواهند بود .در سنین باال تغییرات ایجادشده
در مغز را نمیتوان اصالح کرد.

بعضی از کودکان که دچار انحراف چشم هستند،
سرشانراکجنگهمیدارند.درواقع،سعیمیکنند
با تغییر وضعیت سر انحراف کمتر و دید بهتری
پیدا کنند .اگر کج کردن سر طوالنیمدت باشد
باعث تغییرات در صورت و گردن میشود.
پس یکی دیگر از علل جراحی زودهنگام این
است که از تغییرات ظاهری کودک در آینده
جلوگیری شود.
از علل دیگر انجام جراحی میتوان به وجود
دوبینی اشاره کرد .دوبینی عالمت آزاردهندهای
است که کیفیت زندگی فرد را تحتتاثیر قرار
میدهد .رانندگی این افراد نیز بسیار خطرناک
است .یکی دیگر از علل جراحی ،افزایش میدان
بینایی در افرادی است که انحراف چشم به
داخل دارند .از علل مهم انجام جراحی مسائل
روانی و اجتماعی انحراف چشم است .افراد
دچار انحراف چشم معموال اعتمادبهنفس پایینی
دارند و بسیاری از فرصتهای زندگی مثل
پیدا کردن شغل و همسر را از دست میدهند.
همچنین کودکان در مدرسه ممکن است مورد
تمسخر قرار گیرند و این مساله موجب افت
تحصیلی آنها شود.

درمان استرابیسم ،فقط جراحی نیست

انحراف چشم کودکان گاهی فقط با تجویز
عینک برطرف میشود و دید هم اصالح
میشود .در بزرگساالنی که با انحراف چشم
خفیف مراجعه میکنند هم گاهی میتوان با
ک منشوری انحراف چشم و دوبینی
تجویز عین 
را برطرف کرد.
تزریق بوتاکس نیز یکی از راههای درمانی برای
اصالح انحراف چشم است که برای بعضی
بیماران مفید است.تمرینهایچشمیدربعضی
نوجوانان و جوانان و افرادی که در مطالعه مشکل
دارند ،کاربرد دارد .این افراد در واقع تقارب
چشمی ضعیفی دارند.

کودک بعد از عمل باید تحتنظر
بماند

درصدبسیارباالییازافرادبایکبارعملجراحی
بهبود مییابند ،ولی احتمال عمل جراحی مجدد
وجود دارد .بعد از عمل جراحی ،کودک حداقل تا
 10سالگی باید از نظر تنبلی چشم پیگیری شود.
بیمارانی که در اثر ضربه دچار انحراف چشم
شدهاند ،ممکن است با گذشت زمان بهبود پیدا
کنند بنابراین جراحی در این افراد باید حداقل
 6ماه به تاخیر بیفتد.

 9نکته درباره اورژانسهای چشم کودکان
در سنین پایین خطر صدمه به چشم
بسیار باال و البته قابلپیشگیری است.
کودکان در طول بازی و ورزش ممکن
است به چشمشان آسیب بزنند .به همین
دکتر معصومه دلیل بسیار مهم است که حین خرید
اسباببازی وسایلی را متناسب با سنشان
همتیار
متخصص
تهیه کنید .وسایل خطرناکی مثل مداد،
بیماریهای
خودکار ،قیچی و تفنگهای ساچمهای
اطفال و عضو
هم باید از دسترس کودکان دور باشد.
هیاتعلمی
دانشگاه آزاد
والدین باید مراقب مواد شوینده هم باشند
اسالمی
زیرا استفاده کودک از این مواد بهتنهایی
حتی سادهترین آن یعنی شامپو میتواند
خطرناک باشد و به چشم او آسیب بزند .در رابطه با مواد
محترقه و آتشبازی هم والدین بهتر میدانند که این مواد
چه آسیبهایی میتواند به چشم کودک وارد کند .در عین
حال اگر کودکی یک چشم مشکلدار دارد هم باید بسیار
مراقب بود تا مبادا چشم سالمش دچار مشکل شود.
باید با اورژانسهای چشم کودکان آشنا شوید .در تمام

 8نکته برای انتخاب عینک

.1عینک برای کودکان باید با دقت بیشتری انتخاب شود.
انتخاب عینک را برعهده کودک بگذارید .کودکان ممکن
است در مقابل عینک زدن مقاومت کنند ،ولی وقتی با
رنگهای زیبا و اشکال متعدد عینک در مغازه مواجه
میشوند ،تغییر عقیده میدهند.
 .2حتما از عینک فروش بخواهید عینکهای ایمن را
به کودک نشان دهد چون کودکان ممکن است عینکی
را انتخاب کنند که مناسب
نباشد.
 .3ابتدا قاب عینک را
انتخاب کنید .قاب
عینک باید با توجه
به ضخامت شیشه
عینک انتخاب

شرایطی که ذکر خواهد شد ،الزم و ضروری است که
کودک را نزد متخصص چشم اطفال ببرید.
 .1استفاده از صفحات نوری ،بهویژه با فاصله کم و به
مدت طوالنی میتواند سبب خستگی چشم کودک و
قرمزی شود و به دنبال مالیدن مکرر چشم مشکلآفرین
شود ،اما بهخودیخود سبب ضعف چشم نخواهد شد.
دوربینی یا نزدیکبینی چشم کودکان ارتباطی به تماشای
تلویزیون یا کار با تلفنهمراه و تبلت ندارد پس بیجهت
به این علت آنها را مواخذه نکنید.
 .2با همان توجهی که برای خود عینک آفتابی میخرید
برای فرزندتان هم عینکی استاندارد تهیه کنید.
 .3وارد شدن جسم خارجی به چشم مهم است .معموال
ذرات گرد و غبار میتواند در کودکان مشکلساز شود.
در این شرایط کودک دچار عالئمی مثل درد چشم و
اشکریزش میشود و ممکن است به نور حساس شده
و پلکش متورم و پرخون شود .در این شرایط بهترین
کار شستشوی چشم با آب فراوان است .میتوان چشم را
زیر شیر آب گرفت یا کاسهای را پرآب کرد و از کودک
شود ،مثال اگر کودک دوربین است یا شماره چشم
باالیی دارد ،قطعا شیشه ضخیمتری نیاز خواهد بود .در
این مواقع نمیتوان قاب ظریفی انتخاب کرد .همچنین
قاب مناسب باعث میشود ضخامت شیشه کمتر به
نظر برسد.
 .4جنس قاب عینک نیز مهم است .جنس قاب باید
بهگونهای باشد که بهراحتی نشکند .جنس قابهای
پالستیکی مناسب است ،قابلیت انعطاف باالیی دارند
و در مقابل ضربه مقاوم هستند .البته امروزه قابهای
فلزیای که برای کودکان و حتی بزرگساالن ساخته
میشوند همین خصوصیات را دارند .خانوادهها دقت
کنند انتخاب قاب فلزی برای عینک کودکان که دچار
حساسیت هستند ،ممنوع است .بسیاری از محصوالت
فلزی حاوی آلیاژهایی مانند نیکل هستند و نیکل میتواند
حساسیت زیادی ایجاد کند.
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خواست چشمش را داخل کاسه بازوبسته کند .معموال
اجسام خارجی ریز با اشک از چشم خارج میشوند ،ولی
اگر خارج نشدند بهتر است از مالیدن چشم پرهیز کنید و
تا جای ممکن چشم را بیحرکت و بسته نگه دارید .اگر
جسم خارجی در گوشه چشم یا محل بیخطری است
که دیده میشود میتوان آن را با دستمال کاغذی پاک
کرد و برداشت اما اگر به قرنیه چسبیده ،هرگز به تنهایی
مداخله نکنید و فورا کودک را به چشمپزشک برسانید.
 .4تروماها ممکن است نافذ یا غیرنافذ باشند .ضربات
غیرنافذ مثل ضربه با توپ عالئمی مانند درد و ورم را
به دنبال دارد که معموال با استراحت کردن رفع میشود.
در این شرایط باید کودک را بخوابانید و سر او از بدنش
باالتر باشد .ضربات نافذ خطرناکترند و در صورتی که
با جسم نوکتیز به چشم آسیبی وارد شد ،بهتر است اصال
چشم را ماساژ ندهید و بدون دستکاری یا درآوردن جسم
خارجی کودک را نزد چشمپزشک ببرید.
 .5سوختگیهای شیمیایی یا قلیاییاند یا اسیدی .عالئم هر
دو نوع سوختگی یکسان است و تنها راه درمان ،شستشوی
 .5دسته عینک باید انحنا داشته باشد و به پشت گوش
برگردد .این نوع دستهها مانع لیزخوردن عینک و افتادن
آن از صورت میشوند ،حتی برای اطمینان بیشتر میتوان
از بند مخصوص عینک استفاده کرد .دسته لوال فلزی
بهتر است .کنار دسته عینک فنری تعبیه شده که باعث
میشود دسته کمی به بیرون خم شود تا به ناحیه گیجگاه
کودک فشار وارد نشود.
 .6جنس شیشه عینک بهتر است از پلیکربنات یا
تریوکس باشد .این نوع شیشه نسبت به اشعه ماورای
بنفش مقاوم است و خش برنمیدارد .ضدخش بودن
شیشه بسیار مهم است زیرا کودکان هنگام برداشتن و
گذاشتن عینک روی میز احتیاط نمیکنند و احتمال
آسیب به شیشه زیاد است .خش روی شیشه وضوح
دید را کاهش میدهد .بدترین نوع شیشه برای عینک
همان شیشههای معمولی است که احتمال شکستن آن

چشم با آب فراوان و مراجعه سریع به اورژانس است.
معموال از قطره آنتیبیوتیک یا استروئید استفاده میشود.
متاسفانه عوارض سوختگی با مواد قلیایی بیش از مواد
اسیدی است.
 .6در سوختگی حرارتی ،در موارد خفیف میتوان
چشم را شست و خنک کرد اما به هر حال مراجعه به
چشمپزشک الزم است .در موارد شدیدتر مسکن داده
میشود و گاهی برای پیشگیری از کوتاه شدن پلک دوختن
پلکها ضروری است.
 .7بروز هر اتفاقی که به دنبال آن کودک دچار کمبینی
یا اختالل دید شود.
 .8پارگیها به هر دلیلی که رخ دهند مهماند .در این شرایط
نباید چشم را فشار داد و باید از ریختن هر نوع قطرهای
خودداری کرد .برای پیشگیری از خونریزی میتوان از
کمپرس استفاده کرد و فورا کودک را به اورژانس رساند.
 .9عفونتها با عالئمی مانند تورم و قرمزی پلک و دردناکی
حرکات چشم همراه میشوند .ممکن است اختالالت بینایی
ایجاد کنند و به همین دلیل درمان سریع ضروری است.
با ضربه وجود دارد .این نوع شیشه برای کودکان اصال
توصیه نمیشود .بچهها تحرک زیادی دارند و احتمال
ضربه خوردن و شکستن شیشه و پارگی پوست اطراف
چشم و ...وجود دارد .شیشههای فتوکروم جذابیت
بیشتری برای کودکان دارند و تمایل کودکانی که نسبت
به عینک زدن مقاومت میکنند ،بیشتر میکند.
 .7به پل بینی عینک نیز توجه کنید .کودکان بینی کوچکی
دارند و احتمال لیزخوردن عینک از بینی زیاد است.
با تنظیم پل بینی در عینک جلوی سرخوردن عینک
گرفته میشود.
 .8حتما عینک ذخیره در منزل داشته باشید تا اگر به
هر دلیلی کودک نتوانست از عینک اصلی استفاده کند،
معطل نماند و از عینک ذخیره استفاده کند زیرا تهیه
عینک جدید وقت میبرد و کودکانی که شماره چشم
باالیی دارند دچار مشکل میشوند.

دانستنیهای
چشمنوزادان
دکتر احد صداقت
فوقتخصصشبکیه
عضو هیاتعلمی دانشگاه
علوم پزشکی ایران

بعضی کودکان در بدوتولد ممکن است
با بیماریهای چشمی به دنیا بیایند که
باعث کاهش دید میشود .البته تعدادی
از کودکان هم از بدوتولد نابینا هستند.
امروزه همه نوزادان در بیمارستان توسط
چشمپزشک معاینه میشوند .معاینه،
تشخیص زودرس بیماریهای چشم
نوزاد را امکانپذیر و احتمال موفقیت
درمان را بیشتر میکند.
نوزادانیکهنارسبهدنیامیآیندحتماباید
تحت معاینات غربالگری قرار گیرند .این
موضوع بسیار مهم است .همه نوزادانی
که قبل از هفته  34بارداری متولد شدهاند
یا وزن کمتر از  2هزار گرم دارند حتما
باید تحتنظر باشند .اگر درمان بهموقع
برای چنین نوزادانی انجام نشود ،ممکن
است به نابینایی آنها منجر شود.
بیماریهای چشمی در نوزادانی که ترم
هستند یا سرموقع مقرر متولد شدهاند،
از این قرار است:
 .1بیماریهای عفونی چشم :چشم
متورم ،قرمز و دارای ترشح است.
عفونت ممکن است باعث بسته شدن
پلکهای کودک شود .این عارضه از
بدوتولد تا چند روز بعد تولد نوزاد
بروز میکند.
 .2بسته بودن مجرای اشکی :تورم
و قرمزی قسمت داخلی چشم نشانه
بسته بودن مجرای اشکی چشم است.
.3ناهنجاریهای چشم :گاهی به دالیلی
نامشخص یا وجود بیماریهای دوران
بارداری در مادر مانند عفونتها و ...چشم
دچار ناهنجاری میشود ،مثال کره چشم
یا قسمتهایی از آن تشکیل نمیشود.
چشم میکروفتالمی یا از حد طبیعی
کوچکتر است .این بیماریها باعث
کاهش بینایی یا نابینایی کامل میشوند.
.4لوکوکوریا (مردمک سفید):
سفیدی مردمک عالمت چند بیماری
است .ممکن است کودک با آبمروارید
مادرزادی متولد شده باشد .گاهی تومور
بدخیم چشم به نام رتینوبالستوما مطرح
است .التهابهای چشمی نیز باعث
سفید دیده شدن مردمک میشود .این
بیماریها خطرناک هستند و اگر درمان
نشوند میتوانند باعث نابینایی کودک
شوند .بعضی از تومورهای چشمی
ژنتیکی هستند .اگر والدین یا فرزند
اول خانواده به رتینوبالستوما مبتال باشد
حتما باید قبل از بارداری معاینات ژنتیکی
انجام شود تا از ابتالی فرزندان بعدی به
این بیماری جلوگیری شود .گرچه این
بیماری بدخیم است ،ولی درصد بهبود
باالست .البته ممکن است دید کامل به
دست نیاورند .هر چقدر بیماری زودتر
تشخیص داده شود ،موفقیت درمان و
احتمال دید بهتر باالتر خواهد رفت و
بیماری هم قابلکنترل است 95 .درصد
کودکان مبتال با درمان زنده میمانند90 .
درصد چشم حفظ میشود .حدود -80
 70درصد هم دید عادی پیدا میکنند و
میتوانند در مدارس عادی ثبتنام کنند.
 .5مشکالت قرنیه چشم :بزرگی یا
کدر بودن قرنیه چشم و آبریزش و
حساسیت به نور نشانههای گلوکوم
مادرزادی هستند.
ابتالی مادر به بیماریهای عفونی
مانند سرخک ،سرخجه ،آبله مرغان
و توکسوپالسما میتواند باعث
ناهنجاریهای چشمی در نوزاد شود.
امروزه در آزمایشهایی که از خانمهای
باردار به عمل میآید ،آزمایش سرخجه،
توکسوپالسما و ...نیز درخواست
میشود .در صورت وجود این بیماریها،
مادر تحتنظر گرفته میشود و اگر الزم
باشد دارو تجویز خواهد شد .البته بهتر
است همه زنان قبل از اقدام به بارداری
با پزشک زنان مشورت کنند .گاهی نیاز
به تزریق واکسن است.
 .6مشکالت حرکتی چشمها :این
بیماری استرابیسم(انحراف چشم) نام
دارد و مهمترین فردی که میتواند
متوجه وجود این بیماری در کودک
شود مادر است و در صورت بروز چنین
مشکلی حتما باید به پزشک مراجعه کنند.
انحراف و تنبلی تا قبل از  8-9سالگی
باید تشخیص داده و درمان شود.

