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   Amblyopia) آمبلیوپی(تنبلی چشم                                                  

تنبلی چشم نوعی اختالل سیستم بینایی است که باعث کم شدن دید یکی از چشم ها میشود در حالیکه ساختمان ظاهري چشم 

حالت تنبلی چشم عدم تکامل طبیعی بینایی در یک چشم .عینک هم بینایی چشم کامل نمیشوددر این حالت حتی با . سالم است

آمبلیویی معموال در یک چشم بوجود می آید ولی در بعضی موارد دو .است که باعث کاهش و ضعف بینایی در چشم تنبل میگردد

ید هر چه سریعتر تشخیص داده شده و درمان درصد کودکان بروز می کند و با 3تا  2تنبلی چشم در . چشمی ممکن است باشد

  .بهترین زمان درمان اوایل کودکی و نوزادي است. گردد

  تکامل طبیعی بینایی در انسان

نیستند پس از تولد و تا سن ... نوزادان در ابتداي تولد قادر به دیدن هستند اما قادر به تشخیص اشکال صورت افراد و فاصله ها و 

سالگی به حداکثر تکامل و رشد طبیعی خود میرسند  9نایی در چشم و مغز به سرعت تکامل یافته و تا سن گی سلولهاي بیلیک سا

  .در این دوران باید هر دو چشم فعال و در حالت طبیعی باشند تا تکامل دید دو چشمی بوجود بیاید

  چه عواملی باعث تنبلی چشم میشوند؟

در بسیاري از افراد زمینه هاي ارثی . مل طبیعی سیستم بینایی چشم اتفاق می افتدآمبلیویی به دلیل نقص و اختالل در روند تکا

  .علل عمده تنبلی چشم سه دسته هستند. در بروز تنبلی چشم دخالت دارند

انحراف چشم در اغلب موارد باعث تنبلی چشم میشود چشمی که داراي انحراف است  ):استرابیسم(انحراف چشم 

را به مغز می فرستد این باعث دوبینی میشود و مغز تصویر چشم منحرف را نادیده میگیرد و  تصویري غیر از چشم دیگر

 .نحراف تکامل پیدا نکرده و تنبل میشود در نهایت بینایی چشم دچار ا

نزدیک بینی و آستیگماتیسم میباشند  یکی دیگر از عوامل تنبلی چشم هستند که شامل دوربینی ،: عیوب انکساري 

اگر عیوب انکساري در یک چشم وجود داشته باشند یا با اختالف زیاد در هر . ت توسط عینک برطرف میشونداین اختالال

اگر عیب انکساري دو . دو چشم باشند یکی از چشم ها که ضعیف تر است و دید واضحی ندارد به تدریج تنبل میشود

اثر عیوب انکساري باشد تشخیص آن مشکل تر وقتی تنبلی چشم در . چشم زیاد باشد هر دو چشم دچار تنبلی میشوند

هر چند بعضی از عیوب . میشود چون چشم ها از نظر ظاهري سالم به نظر میرسند و براي والدین جلب توجه نمی کنند

 .انکساري ممکن است هم باعث انحراف و هم تنبلی چشم شوند

میباشند که از ... افتادگی پلک،کدورت قرنیه و اینها شامل آب مروارید مادرزادي،  :عوامل مسدود کننده مسر بینایی 

معموال آمیلیوپی هاي خیلی شدید و عمیق . ایجاد تصویر توسط چشم جلوگیري کرده و مانع رسیدن نور به چشم میشوند

 .از طریق این عوامل بوجود می آیند
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  در چه زمانی باید بینایی کودکان را ارزیابی کرد؟

معموال پزشکان متخصص . سالگی تمام کودکان از نظر بینایی مورد معاینه دقیق قرار گیرند 3توصیه میشود که تا قبل از سن 

کودکان معاینه چشم را بعنوان بخشی از معاینه کودك انجام داده و در صورت مشاهده مشکل والدین را آگاه کرده و به چشم 

ولی در صورت وجود سابقه . ي جدید معاینه دقیق کودکان را امکان پذیر ساخته استامروزه فن آوریها. پزشک ارجاع میدهند

  .خانوادگی ابتال به آب مروارید یا انحراف چشم و یا بیماریهاي مهم چشمی، معاینه کودکان در دوران نوزادي توصیه میشود

  ؟تشخیص تنبلی چشم چگونه انجام میشود

چون یک چشم معموال خوب می بیند کودك مشکلی ندارد و والدین هم متوجه . نیستتشخیص تنبلی چشم به راحتی امکان پذیر 

نمیشوند مگر اینکه انحراف چشم بوجود بیاید یا مشکل واضحی در چشم کودك مشاهده شود تشخیص تنبلی چشم بر اساس 

ش قدرت بینایی کودکان بسیار اندازه گیري و سنج. اختالف بینایی دو چشم یا میزان ضعیف بودن چشم ها تشخیص داده می شود

مشکل است ولی روشهایی وجود دارد که بر اساس تمرکز چشم در حین نگاه کردن به اجسام و یا تعقیب حرکات آنها به میزان دید 

... نکساري تشخیص داده نشود و یا درمان افتادگی پلک و آب مروارید و  در صورتی که ضعف چشم و عیب ا. کودك میتوان پی برد

  .ث بهبود دید نشود کودك دچار تنبلی چشم است که باید درمان آن را آغاز کردباع

  ؟ددرمان تنبلی چشم چگونه انجام میشو

براي اصالح تنبلی چشم کودکان، باید چشم تنبل را مجبور به فعالیت کرد تا از آن جهت دیدن استفاده کنند این کار با پوشاندن 

حتی پس از بهبود . میشود که ممکن است چند هفته تا چند ماه به طول بیانجامد چشم قوي تر به مدت زمان مشخصی انجام

وضعیت بینایی چشم تنبل جهت حفظ بینایی و تثبیت دید این چشم ممکن است بستن چشم سالم به مدت کوتاهی ادامه پیدا 

ی خاص و تجویز عینک و عدسی روش دیگر تار کردن دید چشم قوي تر است که این کار با استفاده از قطره هاي چشم. کند

مخصوص انجام میشود براي موفقیت در درمان تنبلی چشم ابتدا عوامل زمینه ساز آنرا برطرف کرد مثال اگر چشم آب مروارید دارد 

  .باید جراحی انجام شود و یا اگر چشم ضعیف باشد عینک مناسب و دقیق باید تجویز شود

  :از عوامل موثر در درمان تنبلی چشم عبارتند

 شدت تنبلی چشم  

 سن کودك در موقع شروع درمان 

 عامل ایجاد کننده تنبلی چشم 

  :مهمترین این عوارض عبارتند از. در صورت عدم درمان تنبلی چشم مشکالت و عوارض متعددي بروز میکند

 .نقص شدید در قدرت بینایی چشم که بصورت دائمی باقی می ماند 

 درك عمق و فاصله هااز بین رفتن دید سه بعدي و قابلیت  

 آسیب پذیري بیشتر چشم سالم در صورت بروز آسیب ها و یا بیماریهاي چشمی 
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  نکات مهم در درمان تنبلی چشم**

کودك تمایلی به بستن چشم سالم ندارد چون با . درمان آمبلیوپی یک روند طوالنی است که نیاز به همکاري کودك و والدین دارد

نقش کلیدي والدین در متقاعد کردن کودك جهت بستن مرتب چشم و اینکه این کار به نفع وي . چشم آمبلیوپ خوب نمی بیند

ه به توصیه هاي پزشک و مراجعه منظم جهت معاینه و پیگیري درمان از وظایف والدین توج. میباشد بسیار حائز اهمیت میباشد

احتمال این موفقیت در . اگر تنبلی چشم به موقع تشخیص داده شده و درمان شود در اکثر موارد بطور کامل درمان میگردد. است

سال بسیار زیاد است اما بعد از این سن پاسخ  9از آمبلیوپی هاي ناشی از عیوب انکساري و یا انحراف چشم بخصوص در سن کمتر 

در صورتیکه تنبلی چشم در اثر مسدود شدن مسیر بینایی بعلت آب مروارید و یا هر علت دیگري . به درمان بعید به نظر می رسد

  .باشد باید این عامل قبل از سه ماهگی تشخیص داده شده و درمان گردد و سپس درمان تنبلی چشم شروع شود

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  


