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::  Spasmus nutans 

 

Orpha number: 279882 

 

 

Definicja choroby: 

 

Spasmus nutans (SN) to rzadka choroba oczu charakteryzująca się triadą objawów klinicznych: 

asymetrycznym i wahadłowym oczopląsem, kiwaniem głową i kręczem szyi. 

 

Epidemiologia: 

 

Częstość występowania SN jest nieznana. 

 

Obraz kliniczny: 

 

Wiek zachorowania przypada między 4 a 12 miesiącem życia, a klinicznie SN charakteryzuje się triadą 

objawów, do których należą oczopląs, kiwanie głową oraz nieprawidłowe skręcenie lub odchylenie głowy 

(kręcz szyi). Oczopląs w SN jest typowo wahadłowy, przerywany, o małej amplitudzie, wysokiej 

częstotliwości drgań (oczopląs drgający) i jest najczęściej obustronny, ale może być jednooczny, 

asymetryczny i zmieniać się w zależności od pozycji oka. Kiwanie głową nie zawsze jest obecne i często 

pojawia się po wystąpieniu oczopląsu. Najczęściej jest przerywane i o niższej częstotliwości niż oczopląs. 

Zarówno oczopląs jak i kiwanie głową mogą wystąpić w dowolnej płaszczyźnie (najczęściej w 

horyzontalnej, wertykalnej, pochyłej lub skrętnej). Może być obecny zez i amblyopia, ale oscylopsja jest 

nieobecna. W większości przypadków brak zaburzeń wewnątrzczaszkowych oraz nieprawidłowości nerwu 

wzrokowego i siatkówki. 

 

Etiologia: 

 

SN jest zaburzeniem idiopatycznym. Kiwanie głową blokuje oczopląs poprzez odruch przedsionkowo-

oczny i wspomaga widzenie. Kręcz szyi, obserwowany klinicznie oraz w trakcie elektrookulografii (EOG), 

podobnie tłumił oczopląs hipotetycznie na zasadzie mechanizmu przedsionkowego. Niski status 

społeczno-ekonomiczny stanowi czynnik ryzyka rozwoju SN. 

 

Metody diagnostyczne: 
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Rozpoznanie można postawić po wykluczeniu chorób neurologicznych i oftalmologicznych. W zapisie 

ruchu gałek ocznych ujawnia się wahadłowy oczopląs o wysokiej częstotliwości, którego nie jest 

normalnie widoczny z powodu nakładania się prawidłowej odpowiedzi optokinetycznej. Ostrość wzroku 

jest najczęściej niższa w oku z większym oczopląsem i waha się między 6/6 i 6/24. Wyniki badania tarczy 

nerwu wzrokowego są najczęściej prawidłowe. W celu wykluczenia chorób siatkówki, które mogą 

naśladować SN, należy przeprowadzić badanie elektrofizjologiczne oka (wzrokowe potencjały wywołane 

(VEP) oraz elektroretinogram (ERG). 

 

Diagnostyka różnicowa: 

 

W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić oczopląs podobny do SN, który został zdefiniowany jako 

jednostka chorobowa, w której u dzieci występuje oczopląs, kiwanie głową oraz nieprawidłowa pozycja 

głowy, ale objawy spowodowane są upośledzeniem wzroku (na przykład hipoplazją nerwu wzrokowego, 

achromatopsją, wrodzoną niepostępującą ślepotą nocną, zespołem Bardeta i Biedla), chorobą 

neurologiczną (glejakiem skrzyżowania nerwów wzrokowych, torbielą pajęczynówki, zespołem mioklonii i 

opsoklonii, zespołem międzymózgowia oraz zespołem Leigha) lub nieprawidłowościami układowymi. 

Oczopląs  może być także związany z idiopatycznym oczopląsem dziecięcym. SN może być także błędnie 

rozpoznany jako nowotwór wzgórza oraz zespół pustego siodła. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

 

SN jest najczęściej sporadyczny, ale odnotowano przypadki występowania u monozygotycznych bliźniąt 

 

Opieka i leczenie: 

 

Terapia jest głównie wspomagająca i obejmuje leczenie zeza, amblyopii oraz zaburzeń refrakcji, ponieważ 

lek na tę chorobę nie istnieje. 

 

Rokowanie: 

 
SN to łagodne zaburzenie ruchliwości oka u najczęściej zdrowych pacjentów. Oczopląs ma tendencję do 

obniżania intensywności wraz z wiekiem, a objawy ustępują w ciągu od roku do pięciu lat od wystąpienia, 

pozostaje tylko szczątkowy oczopląs możliwy do wykrycia w badaniu ruchów oka. W rzadkich 

przypadkach objawy mogą utrzymywać się przez lata. 
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


