
استرابيسم يا چشم انحراف

آن در كه است چشمي مشكلي نوعي استرابيسم
همگوني نا وضعيت و نبوده امتداد يك در ها چشم

يك نگاه و دارند يكديگر به دونسبت حاليكهيا در است مختلف جهات به چشم
خارج، داخل، سمت به ديگر چشم كند مي نگاه جلو سمت به مستقيماً چشم يك

پ يا و وباال اصلي وضعيت به اوقات بعضي چرخيده چشم است. چرخيده ايين
مي خارج خود وضعيت از مستقيم چشم برعكس و برگشته اينمستقيم شود.

باشد. داشته وجود اوقات بعضي صرفاً يا و باشد دائمي است ممكن ناهمگوني
زي بسيار درماني نظر از آن اهميت و بوده تر شايع اطفال بين در ادتراسترابيسم

است.

استرابيسم: انواع

1.) داخل به چشم )Esotropiaانجراف

2.) خارج به چشم )Exotropiaانجراف

3.) باال به چشم )Hypertropiaانجراف

4.) پايين به چشم )Hypotropiaانجراف

علت:
چشم- حركات كننده كنترل عضالت در اختالل

پيشگيري: و درمان
ها چشم كردن مستقيم ديد، حفظ درمان ميهدف چشمي دو ديد گرداندن باز و

باشد.
چشم تقويت جهت سالم چشم بستن دارند چشم تنبلي كه هايي بچه در اغلب
با نباشد چشم پشت در آسيبي كه صورتي در بود خواهد ضروري دارد تنبلي كه
غير در كرد برطرف را انحراف توان مي عينك و پوشش توسط سالم چشم بستن

است الزم جراحي .اينصورت

عمل: پساز هاي توصيه و مراقبتها
مثل• ساده خوراكي درد ضد داروهاي با توان مي را عمل از پس دردهاي

كرد. برطرف استامينوفن
عمل• از بعد است ممكن بنابراين بخشند نمي بهبود را كودك ديد جراحي

باشد. چشم بستن و عينك به نياز همچنان
بزرگ• هاي بچه و بزرگساالن ميدر استفاده تنظيم قابل بخيه نخهاي شود.از

نزنيد. دست چشم كنار چسبهاي و ها گره به وجه هيچ به بنابراين
كند.• نمي درمان را استرابيسم خود خودي به كودك رشد
باشد.• مي پايين سنين در كودك كه است زماني درمان زمان موثرترين
به• را چشم) (پوشش پد از استفاده هاي دنبالدستورالعمل دقت و درستي

كاهش دچار بزرگسالي در نكند استفاده پد از درستي به شما بچه كنيد.اگر
مي دائم شود.بينايي



نيست.• زيبايي براي فقط استرابيسم درمان
و• ندارد مانعي و مشكل استحمام عمل از پس

برود.دو استخر به تواند مي عمل از پس هفته

پزشك• تجويز طبق را چشمي استفادهقطرات
كنيد.

فردي• بهداشت رعايت شامل چشم بهداشت
به آلوده دست نزدن و قطرات سر نكردن آلوده و قطرات از استفاده هنگام

كنيد. رعايت را خود چشم
تا• استرابيسم عمل از پس بيني است.3-2دو طبيعي ماه
طبيعي• استرابيسم عمل از پس چشم قرمزي

است.
از• پس غذايي رژيم نداريد.محدوديت عمل
عمل• از بعد چشمي كارهاي و ورزش هرگونه

ندارد. منعي

يا استرابيسمانحرافچشم
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