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Τι είναι ο στραβισμός;
Στραβισμός είναι η διαταραχή εκείνη της ευθυγράμμισης των ματιών,
όπου το ένα μάτι κοιτάζει ένα σημείο του χώρου, ενώ το άλλο «ξεφεύγει»,
κοιτώντας σε κάποια άλλη κατεύθυνση.
Υπάρχουν πολλές μορφές στραβισμού. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με το αν η
διαταραχή αυτή της ευθυγράμμισης των ματιών μπορεί να είναι πάντοτε
παρούσα ή όχι, έχουμε έκδηλο, διαλείποντα ή λανθάνοντα στραβισμό. Το μάτι
που «φεύγει» μπορεί να είναι πάντοτε το ίδιο ή όχι, οπότε η προσήλωση σε
ένα αντικείμενο μπορεί να γίνεται μόνο με το ένα μάτι ή να υπάρχει η
δυνατότητα προσήλωσης πότε με το ένα και πότε με το άλλο μάτι. Αν σε ένα
στραβισμό η προσήλωση γίνεται κάθε φορά με διαφορετικό μάτι, τότε ο
στραβισμός χαρακτηρίζεται επαλλάσσων. Όταν συμβαίνει αυτό, αποτελεί
ένδειξη ότι η όραση και στα δύο μάτια έχει αναπτυχθεί στον ίδιο βαθμό.
Επίσης το μάτι που «φεύγει» μπορεί να είναι στραμμένο προς τα μέσα, έξω,
κάτω ή πάνω, οπότε ο στραβισμός χαρακτηρίζεται ως συγκλίνων, αποκλίνων
ή κάθετος (υποτροπία ή ανωτροπία).

Επαλλάσσων στραβισμός: η προσήλωση γίνεται πότε με το ένα και
πότε με το άλλο μάτι. Τα μάτια έχουν «ίση» όραση.

Συγκλίνων στραβισμός

Αποκλίνων στραβισμός

Ο στραβισμός είναι μια σχετικά συχνή πάθηση της παιδικής ηλικίας,
εμφανιζόμενη σε ποσοστό 2-4 % περίπου. Σε αρκετές όμως περιπτώσεις
μπορεί να εμφανισθεί σε μεγαλύτερη ηλικία. Η συχνότητα εμφάνισής του είναι
η ίδια και στα δύο φύλα. Αρκετά συχνά εμφανίζεται σε μέλη της ίδιας οικο-
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γένειας, αν και πολλές φορές παρουσιάζεται και σε άτομα που δεν έχουν
συγγενή με το ίδιο πρόβλημα.
Στραβισμός μπορεί να υπάρχει και σε ενήλικες. Ο στραβισμός αυτός
μπορεί να υπήρχε από τη μικρή ηλικία και να μην αντιμετωπίσθηκε
ικανοποιητικά ή μπορεί να εμφανισθεί σε μεγαλύτερη ηλικία, μετά από:
παραλύσεις νεύρων (όπως μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση, αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια, όγκους εγκεφάλου, σκλήρυνση κατά πλάκας, κλπ.),
ίνωση μυών των ματιών (όπως συμβαίνει σε προσβολή τους, λόγω θυρεοειδοπάθειας), κλπ.

Συγκλίνων στραβισμός λόγω παράλυσης του αριστερού απαγωγού νεύρου.
Στην εικόνα δεξιά βλέπουμε ότι το αριστερό μάτι δεν μπορεί να στρίψει προς τα έξω.

Το αριστερό μάτι είναι στραμμένο προς τα κάτω (αριστερή υποτροπία). Στην εικόνα
δεξιά φαίνεται η αδυναμία του αριστερού ματιού να στρίψει προς τα πάνω, λόγω
ίνωσης του κάτω ορθού μυός (ως αποτέλεσμα θυρεοειδοπάθειας).

