MHRS ile her zaman öndesiniz...
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ÞAÞILIK NEDÝR?
HANGÝ PROBLEMLERE NEDEN OLUR?

Þaþýlýk ya da gözkaymasý gözlerin görme akslarýnýn
paralelliðini kaybederek farklý yönlere bakmasýdýr. Sýk
görülür, yaklaþýk çocuklarýn %4'ünü etkiler ancak
eriþkinlerde de geliþebilir. Þaþýlýk varlýðýnda bir göz ile düz ve
istenen yere bakýlýrken diðer göz içe, dýþa, yukarý veya aþaðý
doðru kayabilir. Gözler deðiþerek kayabileceði gibi devamlý
olarak ayný gözde kayabilir. Her iki gözle istenen noktaya
bakýlýrken beynin görme merkezinde bu iki görüntü
birleþtirilerek tek olarak ve üç boyutlu olarak algýlanýr. Gözde
kayma olduðunda ise beyinde iki farklý görüntü ortaya
çýkacaðýndan, beyin kayan gözden gelen görüntüyü
baskýlayacaktýr bu da derinlik hissinde ve her iki gözle
saðlanan görüþte azalmaya sebep olacaktýr. Eriþkinlerde ise
kayan gözden gelen görüntünün baskýlanmasý artýk
yapýlamadýðýndan çift görme þikayeti ortaya çýkar.
Hayatýn ilk birkaç ayýnda görme geliþiminin hýzlý bir þekilde
devam ettiði dönemde gözlerin arayýcý hareketleri, kýsa süreli
yani birkaç dakikalýk içe veya dýþa olan kaymalar normal
kabul edilmesine karþýn etraftaki objelere odaklanmanýn
yapýlabildiði 4. aydan itibaren olan kaymalar mutlaka uzman
bir göz hekimine danýþýlmalýdýr. Ayrýca katarakt, göz
tümörleri veya nörolojik hastalýklarda þaþýlýk ile kendini
göstere-bileceðinden mutlaka uzman bir göz hekimine
danýþýlmalýdýr.
Þaþýlýðýn tam olarak nedeni bilinmemektedir. Fonksiyonel,
nörolojik veya kaslardaki yapýsal bozukluklar ve dengesizlik
kaymaya neden olur. Gözü hareket ettiren kaslardaki
dengesizlikler, bu kaslarý kontrol eden beyin merkezlerinin
etkilendiði serebral palzi, Down sendromu, hidrosefali gibi
hastalýklar ya da gözü etkileyen katarakt, glokom veya
travma gibi durumlar gözlerin paralelliðini bozarak kaymaya
neden olabilir. Kaymanýn ilk belirtisi gözlerin ayný noktaya
odaklanmamasýdýr ancak güneþte bir gözünü kapama,

kafasýný eðerek veya döndürerek bakma gibi bulgularda
kaymanýn sonucu olabilir. Eriþkin dönemde ortaya çýkan
kaymalarda ise en önemli þikayet çift görmedir. Bebeklik
dönemi veya okul öncesi dönemde her çocuk muhtemel göz
problemleri (þaþýlýk, göz tembelliði, kýrma kusurlarý veya
katarakt, göz içi tümörler gibi) için muayene olmalýdýr. Halk
arasýnda yanlýþ inanýþ olarak bebeklikte olan kaymanýn
büyümekle zamanla düzeleceði düþünülmektedir, ancak bu
hatalýdýr þaþýlýk hiçbir zaman büyümekle kendiliðinden
düzelmez. Ancak çocuklarda burun kökünün geniþ olduðu
ve kayma olmadýðý halde kayma varmýþ gibi görünüme yol
açan yalancý þaþýlýk dediðimiz durumlarda zamanla burun
kemiðinin geliþmesi ile kayma görünümü düzelmektedir bu
da yanlýþ olarak kaymanýn düzeldiðini düþündürmektedir.
Böyle durumlarda ayýrýcý taný ve doðru teþhis için mutlaka
göz doktoru görmelidir. Ayrýca ailede þaþýlýk veya göz
tembelliði olan kiþiler varsa çocuk mutlaka 1-2 yaþýnda göz
doktoruna gösterilmelidir. Bunun dýþýnda her çocukta 3
yaþýna dek göz muayenesi yapýlmalýdýr.
ÞAÞILIK TEDAVÝSÝ NASIL YAPILIR ?
Tedavide amacýmýz görme geliþimini olumsuz
etkilenmeden her iki gözün birarada kullanýlarak geliþiminin
saðlanmasýdýr. Detaylý bir göz muayenesinin ardýnda
kaymanýn sebebine göre tedavi planlanýr. Tedavi için eþlik
eden kýrma kusuru varsa gözlük verilmesi ile kayma
düzeltilebilir. Cerrahi ile gözlerin paralelliðinin saðlanmasý iki
gözün birarada kullanýlmasýný ve derinlik hissi kazanýlmasýný
saðlayacaktýr. Cerrahi giriþim lazerle yapýlmaz, gözün
etrafýndaki kaslarýn yerleri deðiþtirilerek gözün pozisyonu
ayarlanýr.

CERRAHÝ ÖNCESÝ

CERRAHÝ SONRASI

Þaþýlýk tedavisi ne kadar erken dönemde yapýlýrsa baþarýsý
o denli yüksek olur. Ancak eriþkin dönemde olan þaþýlýklarda
ya da daha önce tedavi yapýlmamýþ eriþkinlerde de cerrahi
tedavi ile özellikle çevre görüþte artýþ saðlanabilir.
Cerrahi tedavi gözlük veya kapamanýn alternatifi deðildir
cerrahi sonrasý da gözlük ve kapama tedavisi devam edebilir.

