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Διάγνωση και αντιμετώπιση του στραβισμού.
Όλα τα παιδιά πρέπει να εξετάζονται από τον παιδίατρο και στη
συνέχεια από τον ειδικό οφθαλμίατρο κατά την βρεφική και προσχολική
ηλικία, έτσι ώστε να αποκλεισθούν ενδεχόμενες οφθαλμικές παθήσεις.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε παιδιά που έχουν στενό συγγενή
με στραβισμό ή αμβλυωπία. Ο ειδικός οφθαλμίατρος θα διαπιστώσει εάν
υπάρχει πραγματικά στραβισμός ή όχι.
Αρκετά συχνά υπάρχουν περιπτώσεις που φαίνεται να υπάρχει
στραβισμός, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει. Για παράδειγμα, το
φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε πολλά βρέφη που έχουν πλατιά, επίπεδη
μύτη, αφού το κόκαλο της μύτης δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να σχηματίζεται μια πτυχή δέρματος που καλύπτει την έσω
(ρινική) πλευρά κάθε ματιού, κρύβοντας έτσι ένα τμήμα του ματιού, ιδίως
κατά τις πλάγιες κινήσεις του βλέμματος. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται
επίκανθος και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ψευδοστραβισμού. Η
κατάσταση βελτιώνεται καθώς το παιδί μεγαλώνει και η μύτη αναπτύσσεται.
Αυτό δεν συμβαίνει στον πραγματικό στραβισμό, που θα πρέπει να
διαγνωσθεί έγκαιρα (όσο πιο νωρίς γίνεται) και να αντιμετωπισθεί κατάλληλα.
Σε κάθε στραβισμό της παιδικής ηλικίας ο ειδικός οφθαλμίατρος θα
μελετήσει τη μορφή του και το μέγεθος της γωνίας παρέκκλισης των ματιών.
Αν χρειαστεί, θα δώσει γυαλιά για τη διόρθωση κάποιας διαθλαστικής
ανωμαλίας και ενδεχομένως θα διορθώσει προϋπάρχουσα αμβλυωπία. Σε
μερικές περιπτώσεις συγκλίνοντα στραβισμού, η χορήγηση γυαλιών που
διορθώνουν την υπάρχουσα υπερμετρωπία μπορεί να αντιμετωπίσει και τον
στραβισμό. Τέλος, εφόσον η γωνία παρέκκλισης των ματιών είναι σημαντική, η
ευθυγράμμιση των ματιών θα γίνει με εγχείρηση.

Αντιμετώπιση προσαρμοστικού συγκλίνοντα στραβισμού
με γυαλιά που διορθώνουν την υπάρχουσα υπερμετρωπία
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Συγκλίνων στραβισμός που αντιμετωπίσθηκε με εγχείρηση

Στους ενήλικες με στραβισμό μικρής σχετικά γωνίας και διπλωπία,
συχνά δίνονται γυαλιά με ενσωματωμένα πρίσματα, που «εξουδετερώνουν»
την παρέκκλιση των ματιών και αντιρροπούν τη διπλωπία. Αν όμως η γωνία
παρέκκλισης των ματιών είναι μεγαλύτερη, η αντιμετώπιση είναι χειρουργική.
Εφόσον μάλιστα η εγχείρηση γίνει με τη χρήση ρυθμιζόμενων ραμμάτων από
ειδικό στραβισμολόγο, αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες επιτυχίας της,
όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αν ο στραβισμός που υπάρχει σε ένα ενήλικα
υπάρχει από την παιδική ηλικία (και δεν είχε αντιμετωπισθεί), τότε δεν
συνοδεύεται από διπλωπία. Η εγχείρηση είναι και εδώ ο μόνος τρόπος να
αντιμετωπισθεί ο στραβισμός.

Κάθετος στραβισμός (αριστερή υποτροπία), που εμφανίσθηκε μετά από
θυρεοειδοπάθεια και προκαλούσε βασανιστική διπλωπία. Στην εικόνα δεξιά φαίνεται
η επιτυχημένη χειρουργική διόρθωση με χρήση ρυθμιζόμενων ραμμάτων.

Αποκλίνων στραβισμός που προϋπήρχε από την παιδική ηλικία. Η εγχείρηση
έγινε σε μεγαλύτερη ηλικία στο αμβλυωπικό αριστερό μάτι και βελτίωσε
σημαντικά την αισθητική εικόνα (όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά).

