
 یب لَچی سا ّب چطن صحیح ساستبیی ّن اص اًحشاف ّشگًَِ

 ّوبٌّگی ػذم اص است ػجبست گَیٌذ ٍ ّوچٌیي  استشاثیسن

 ثبػث وِ چطن دٍ ثیي توشوض تَاًبیی ػذم یب چطن ػعالت تحشو

 اص یىی ثیوبسی ایي. ثگیشًذ لشاس هتفبٍتی تخْب دس ّب چطن ضَد هی

 سٌی گشٍُ دس هَاسد ٪4 ٍدس است پضضىی چطن ضبیغ هطىالت

.ضَد هی دیذُ ثضسگسبالى ٍ اطفبل  

 چطن وٌذهی ًگبُ َخل سوت ثِ هستمیوبً چطن یه حبلیىِ دس

 نچط. است چشخیذُ پبییي یب ٍ ثبال خبسج، داخل، سوت ثِ دیگش

 ثش ٍ ثشگطتِ هستمین ٍ اصلی ٍظؼیت ثِ اٍلبت ثؼعی چشخیذُ

.ضَدهی خبسج خَد هَلؼیت صا هستمین چطن ػىس  

  

  شمغ و بینایی 

 

 خَد هَلؼیت اص ّب چطن اص یىی استشاثیسن ػلت ِث ٍلتی

 دس. گشدهی اسسبل هغض ثِ تهتفبٍ تصَیش دٍ ضَد،هی خبسج

 شتصَی وِ گیشدهی یبد چٌیي هغض خشدسبل، وَدن یه

 چطن تصَیش تٌْب ٍ گشفتِ ًبدیذُ سا ضذُ هٌحشف چطن

. ثپزیشد سا شثْت دیذ ثب چطن یب هستمین  

-هی چطوی دٍ دیذ ٍ ػوك دسن سفتي ثیي اص سجت اهش ایي

 ػلت ثذاى اغلت ضًَذهی استشاثیسن دچبس وِ يثبلغی. ضَد

 پیذا سا چطن دٍ ّش تصَیش تدسیبف یب پزیشش تَاًبیی هغض وِ

 ثِ لبدس ضهغ حبلت ایي دس. وٌٌذهی پیذا ثیٌی دٍ است، وشدُ

 دس هتبسفبًِ ٍلی. ثَد ًخَاّذ هٌحشف چطن تصَیش حزف

 ثسشػت هٌحشف چطن تصَیش حزف یؼٌی قاتفب ایي وَدوبى

.دّذهی سخ   

استزابیسم عالئم و علل  

 وِ است چسجیذُ ػعلِ ضص چطوی، ّش خبسخی دیَاسُ ِث

 چطن، ّش دس. داسًذ ثؼْذُ اس چطن حشوبت وٌتشل هسئَلیت

 ػعلِ سچْب. ثشًذهی چپ یب ساست سوت ثِ سا چطن ػعلِ دٍ

 وٌتشل یب ٍ پبییي ٍ ثبال سوت ثِ چطن حشوت هسئَلیت دیگش

. داسًذ ثؼْذُ سا نچط هَسة حشوبت  

 است الصم هطخص، ًطبًِ یه ثشٍی چطن دٍ ّش توشوض ثشای

 همبثل چطن ّوىبس ػعالت ثب ٍ یىذیگش ثب چطن ػعالت یتوبه

 ایدبد اختالل ّوبٌّگی ایي دس ِو ػلتی ّش. ثبضٌذ ّوبٌّگ

 ثِ شهٌد وِ ػبهلی ّش ضَد استشاثیسن ثِ هٌدش تَاًذ هی وٌذ

 صذهبت هشٍاسیذ، آة اًىسبسی، ػیت هبًٌذ ضَد ثیٌبیی وبّص

 است چطوی ٍالغ سد استشاثیسن، ػالهت تشیي اصلی ٍ چطوی

.ًذاسد لشاس خَد خبی دس وِ   

 

 تشخیص 

 اص لجل سٌیي یب ضیشخَاسی دٍسُ طی دس وَدوی ّش تاس الصم

 پضضه چطن یب اطفبل هتخصص ،خبًَادُ پضضه تَسط هذسسِ

 هَظَع يای. ضَد دادُ تطخیص اٍ احتوبلی هطىالت ٍ هؼبیٌِ

 استشاثیسن ثِ هجتال خبًَادُ اص دیگشی ػعَ هَاسدیىِ دس ثَیژُ

 ضیشخَاساى دس. وٌذ هی پیذا ثیطتشی اّویت است آهجلیَپی بی

 استشاثیسن اص چطن دٍ ظبّشی اًحشاف يثی اختالف دسن اغلت

 ٍ پْي ثیٌی لسب ٍ سي ون وَدوبى دس. است هطىل ٍالؼی

 وِ ضَد هی سجت پله داخلی لسوت پَستی چیي ٍ ػشیط

 تشتیت ثذیي ٍ ضذُ هخفی ّب چطن ساست ٍ چپ ثِ ًگبُ دس

 سضذ ثب ٍ ثتذسیح یاستشاثیسو ظبّش ایي. ثشسٌذ ثٌظش هٌحشف

 ثب یاستجبط ٍالؼی استشاثیسن آًىِ حبل ٍ یبثذ هی ثْجَد وَدن

 ثِ لبدس ثخَثی پضضه چطن هیبى ایي دس ٍ ًذاسد وَدن سضذ

.است وبرة ٍ ٍالؼی استشاثیسن يثی توبیض  

 درمان

 ٍ ّب چطن وشدى هستمین دیذ، حفظ استشاثیسن، ىدسهب اّذاف

است چطوی دٍ دیذ ثبصگشداًذى  .استشاثیسن، ػلت ثِ ثستِ 

 اصالح یب توبتبساو ثشداضتي ػیٌه، تدَیض ثصَست است هوىي

 هَلؼیت دادى تغییش یب ٍ اًحشاف ایدبد ای صهیٌِ ػلل سبیش

 وبهل هؼبیٌِ یه اًدبم اص ثؼذ. ثبضذ چطن ًبهتؼبدل تػعال

 پضضه چطن داخلی، ّبی لسوت كدلی هطبلؼِ ضبهل چطوی

. ًوَد خَاّذ ةاًتخب سا خشاحی یب طجی اپتیىی، هٌبست دسهبى

 یظشٍس ًیض چطن ثیٌبیی تمَیت خْت ثْتش چطن ثستي اغلت

.ثَد خَاّذ   

استزابیسم انواع  

 ثِ. ثچشخٌذ جخبس یب داخل ثِ چطن دٍ ّش یب یه است هوىي

 اص ًَػی. است پبییي ٍ ثبال صَست ثِ چطوْب اًحشاف ًذست

 چطوی دٍ دیذ حزف ثب ٍ است هخفی ثصَست چطن اًحشاف

 هخفی استشاثسیسن ثِ وِ ضَد هی هطخص( چطن یه يثست)

.است هؼشٍف یب  

( ایشوتزوپی ) داخل به چشم انحزاف  

 ٍ ثَدُ داخل سوت ثِ ّب چطن اًحشاف ٍالغ دس یایضٍتشٍپ

 خشدسبل وَدوبى. است ضیشخَاساى ناستشاثیس ًَع ضبیؼتشیي



 ّوضهبى ثطَس دخَ چطن دٍ ّش اص ّیچگبُ ایضٍتشٍپی ثِ هجتال

.وٌٌذ ًوی استفبدُ  

 چطوی دٍ دیذ تبهیي ،ّب چطن وشدى تشاص ثشای هَاسد اوثش دس

 ذخَاّ ظشٍسی صٍدٌّگبم خشاحی دائوی، دیذ افت اص اختٌبة ٍ

 خبًجی دیذ ثْجَد سجت است هوىي سٌی ّش دس خشاحی. ثَد

.ضَد  

 

(اگشوتزوپی ) خارج به چشم انحزاف   

 ضبیغ ًَع دیگش خبسج، سوت ثِ چطن اًحشاف یب ،اگضٍتشٍپی

 وِ افتذهی اتفبق صهبًی شثیطت حبلت ایي. است استشاثیسن

هتٌبٍة اغلت. وٌذهی توشوض دست دٍس دس ای ضی سٍی وَدن  

(Intermittent) ُثیوبسی صدى، چشت اص ثؼذ هخصَصبً ٍ ثَد 

 وِ داسًذهی اظْبس ٍالذیي. وٌذهی ثشٍص وَدن خستگی بی ٍ

 گش. وٌذهی خوغ سا خَد پله یه ةآفتب ًَس همبثل دس وَدن

 وٌتشل ثِ ًیض تحبل ایي دس هٌطَس یب چطوی ٍسصش ػیٌه، چِ

 هَاسد اوثش دس ٍلی وٌذهی ووه خبسج سوت ثِ چطن چشخص

.گیشد صَست خشاحی ػول ًَػی تاس الصم  

استزابیسم جزاحی   

 هحل اص چطن وشُ خشاحی، ػول ًَع ّیچ خشیبى دس ٍ گبُ چّی

ضَدًوی خبسج خَد .  

 بیهوشی اطفال، در استزابیسم جزاحی عمل جهت

 حسی بی با بشرگساالن جزاحی ولی دارد ضزورت

.است پذیز امكان نیش موضعی  

  فؼبلیتْبی ثِ سٍص چٌذ ظشف اغلت فشد. است سشیغ یثْجَد

 ًیض ػیٌه اص استفبدُ گبّی ،ثش هی گشدد خشاحی اص ذثؼ

. وٌذهی پیذا ظشٍست  

 اص ووتش یب ثیطتش ضذُ اًدبم اصالح است هوىي اٍلبت یگبّ

 دیگش ػولی اًدبم صَست آى سد وِ ثبضذ هَسدًظش همذاس

 یاصالح جزاحی شودمی توصیه یبفت خَاّذ ظشٍست

 به شیزخوار سیزا گیزد صورت سزیعتز چه هز استزابیسم

طبیعی  دیذ شذ امكان مستقیم شهای چشم اینكه محض

 لَچی شدیگ طشف اص .كزد خواهذ پیذا چشمی را دو دیذ و

 داضتِ هٌفی ًمطی ًیض وَدن ًفس ثِ اػتوبد ثش تَاًذهی چطن

 ًیض چطن ػعالت سٍی ثش خشاحی خشاحی، ػول ّش ذثبضذّوبًٌ

 ٍ خًَشیضی ػفًَت، ضبهل تخطشا ایي. است ّوشاُ خطشاتی ثب

 دیذ ىداد دست اص ثِ تَاًذهی وِ است ًبدسی ػَاسض دیگش

 خطش ثی دسهبًی هؼوَالً استشاثیسن خشاحی ایٌحبل، ثب. ثیبًدبهذ

.گیشدًوی سا ػیٌه خبی ّیچگبُ حبل ػیي دس ٍ است شهَث ٍ   

 

كنذنمی درمان را استزابیسم خود خودی به كودك رشذ   

 دس وَدن وِ است صهبًی استشاثیسن، دسهبى صهبى هَثشتشیي

.ثشدهی سش ثِ پبییٌی سٌیي   

 ایي دس ٍ است پزیش اهىبى سٌی ّش دس ّبچطن ًوَدى هستمین

.یبفت خَاّذ ثْجَد خبًجی دیذ حذالل خشیبى    

 پبییي سٌیي دس ّشلذس ثبضذ، الصم خشاحی دسهبى صَستیىِ دس

.ثَد خَاّذ ثیطتش چطوی دٍ دیذ تبهیي ضبًس ضَد اًدبم تشی  
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