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:: Ιδιοπαθής βρεφικός νυσταγμός 
 

Αριθμός Orphanet: 651 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Ο ιδιοπαθής βρεφικός νυσταγμός (IΒN) είναι μια διαταραχή της οφθαλμοκινητικότητας, που 

χαρακτηρίζεται από αμφοτερόπλευρες ακούσιες ταχείες επαναλαμβανόμενες κινήσεις  των 

οφθαλμών. 

Ο ΙΒΝ είναι ο πιο κοινός τύπος νυσταγμού, με εκτιμώμενο επιπολασμό στο Ηνωμένο Βασίλειο 

1/3.000. 

Ο ΙΒΝ συνήθως είναι παρόν από την γέννηση ή εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 

μηνών ζωής. Χαρακτηρίζεται από αμφοτερόπλευρες ακούσιες, περιοδικές, κυρίως οριζόντιες 

οφθαλμικές κινήσεις και ήπια διαταραχή της όρασης [οπτική οξύτητα συνήθως άνω των 0.3 

μονάδων LogMar (0.5 κατά Snellen)]. Συχνά παρατηρούνται  ασυνήθεις θέσεις της κεφαλής. Η 

έγχρωμη όραση είναι φυσιολογική. Ο νυσταγμός συχνά μεταλλάσσεται κατά τη διάρκεια της 

ζωής, κι από αρχικά εκκρεμοειδή, μετατρέπεται σε διφασικό νυσταγμό. Οι κινήσεις είναι κυρίως 

οριζόντιες, παρ’όλο που μπορούν να είναι μερικώς κάθετες ή κυκλικές. Ο νυσταγμός μπορεί να 

ενταθεί  κατά την εστίαση της όρασης σ’ένα σημείο ή στην ανάγνωση μικρής γραμματοσειράς. 

Μπορεί επίσης να παρατηρηθεί αστιγματισμός ή στραβισμός. Περιοδικός εναλλασσόμενος 

νυσταγμός (PAN)  παρατηρείται κατά την καταγραφή οφθαλμικών κινήσεων, στο 25% των 

ασθενών. Ο ΙΒΝ δεν σχετίζεται με άλλες οφθαλμολογικές ή νευρολογικές παθήσεις και 

χαρακτηρίζεται από την απουσία ταλαντοψίας. H ουδέτερη ζώνη βλέμματος (όπου οι κινήσεις 

των ματιών σταματούν ή μειώνονται) αντιστοιχεί στην περιοχή βέλτιστης όρασης και η 

αντισταθμιστική  στάση της κεφαλής επιτρέπει την καθήλωση της όρασης σ’αυτήν την περιοχή. 

Στο ένα τρίτο των ασθενών με ΙΒΝ, εάν η ουδέτερη ζώνη δεν βρίσκεται στην κύρια θέση του 

βλέμματος, παρατηρείται μια μη-φυσιολογική  στάση κεφαλής (AHP).  

Παρ’όλο που ο μοριακός μηχανισμός του ΙΒΝ δεν είναι γνωστός, μεταλλάξεις στο γονίδιο 

FRMD7 [Four-point-one ezrin, radixin, moesin (FERM) domain-containing-7] (Xq26-q27) 

ενοχοποιούνται για την ασθένεια στο 85% των οικογενειών και στο 7% των μεμονωμένων 

περιπτώσεων με ΙΒΝ. Μία επιπλέον γονιδιακή θέση έχει εντοπιστεί στο χρωμόσωμα Xp11.3-

p11.4. Οι ασθενείς με FRMD7 παρουσιάζουν  συχνότερα τη ουδέτερη περιοχή στην κύρια θέση 

και, επομένως, εμφανίζουν πιο περιορισμένη συστροφή της κεφαλής, μέτρια απώλεια οπτικής 

οξύτητας, 0.5 κατά Snellen ή μικρότερη, και εμφανίζουν συχνότερα εκκρεμοειδείς κυματομορφές, 

απ’ ότι νυσταγμό που σχετίζεται με παθήσεις του αμφιβληστροειδούς. 

 

Η διάγνωση του ΙΒΝ βασίζεται στα κλινικά χαρακτηριστικά. 50% των θηλέων φορέων 

εκδηλώνουν τη νόσο και εμφανίζουν ελαφρώς καλύτερη οπτική οξύτητα συγκριτικά με τους 

άρρενες ασθενείς, ενώ οι ασυμπτωματικές θήλεις εμφανίζουν οπτικοκινητικό νυσταγμό. Η δομή 

των οφθαλμών είναι φυσιολογική, καθώς επίσης και οι ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες [τα οπτικά 

προκλητά δυναμικά (VEPs) και το ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (ERG)]. Η μέση οπτική 

οξύτητα, η οφθαλμική ευθυγράμμιση και η διοπτρική όραση είναι ικανοποιητικές. Η διάγνωση 

επιβεβαιώνεται μέσω γενετικού ελέγχου του γονιδίου FRMD7. 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=65&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=central-core&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&disease%28s%29/group%20of%20diseases=Central-core-disease&title=Central-core-disease&search=Dis
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Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τον οφθαλμοδερματικό αλφισμό, τον φυλοσύνδετο 

υπολειπόμενο οφθαλμικό αλφισμό, το σύνδρομο Chédiak-Higashi, τις συγγενείς δυστροφίες του 

αμφιβληστροειδούς, όπως αχρωματοψία, μονοχρωματισμό των μπλε κωνίων, συγγενή μη 

προοδευτική νυκταλωπία, συγγενή αμαύρωση Leber, συγγενή απώλεια όρασης, όπως 

υποπλασία του οπτικού νεύρου, αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας (βλέπε αυτούς τους 

όρους), συγγενή καταρράκτη, σύνδρομο βρεφικής εσωτροπίας (εμφανίζουν λανθάνοντα 

νυσταγμό), νυσταγμό σχετιζόμενο με μεταλλάξεις του γονιδίου PAX6 και μεμονωμένη 

υποπλασία της ωχράς. Ο νυσταγμός μπορεί ακόμα να σχετίζεται με νευρολογικές παθήσεις, 

όπως την νόσο Pelizaeus-Merzbacher, το σύνδρομο Joubert, το σύνδρομο Down, την 

σκλήρυνση κατά πλάκας (βλέπε αυτούς τους όρους) και την μικροκεφαλία στην παιδική ηλικία, 

ενώ τα εγκεφαλικά επεισόδια και η εκφύλιση της παρεγκεφαλίδας απαντώνται συχνότερα σε 

ενήλικες ασθενείς. 

Ο έλεγχος φορείας σε θήλεις συγγενείς με υψηλή πιθανότητα εμφάνισης της νόσου και ο 

προγεννητικός έλεγχος σε περιπτώσεις κύησης υψηλού κινδύνου, είναι εφικτοί  εάν ανιχνευθεί 

κάποια μετάλλαξη που ενοχοποιείται για τη νόσο στην οικογένεια. 

Η ΙΒΝ μπορεί να μεταβιβάζεται  με τον αυτοσωματικό επικρατητικό τρόπο, τον αυτοσωματικό 

υπολειπόμενο τρόπο ή μέσω του χρωμοσώματος Χ, με εκφραστικότητα που ποικίλει και 

διεισδυτικότητα 50% στις θήλεις. 

Δεν υπάρχει θεραπεία για τον ΙΒΝ, αν και οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν μεγεθυντικά 

οπτικά βοηθήματα και χειρουργική επέμβαση στους οφθαλμικούς μύες για τη διόρθωση της 

στάσης της κεφαλής (επέμβαση Anderson-Kestenbaum). Τα φαρμακευτικά σκευάσματα για 

ενήλικες ασθενείς περιλαμβάνουν τη μεμαντίνη, τη γκαμπαπεντίνη και τη βακλοφένη. 

Ο νυσταγμός συνήθως επιμένει, αν και το εύρος του ελαττώνεται στα πρώτα 2 χρόνια ζωής. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 
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