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ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η κίνηση του οφθαλμού επιτυγχάνεται με 
τη σύσπαση των έξι οφθαλμοκινητικών 
μυών.  Αυτοί είναι: 
• Ορθοί μύες: Άνω ορθός, κάτω ορθός, 

έσω ορθός και έξω ορθός μυς.
• Λοξοί μύες: Άνω και κάτω λοξός μυς.
• Νεύρωση: Το κοινό κινητικό νεύρο (ΙΙΙ 

εγκεφαλική συζυγία) νευρώνει όλους 
τους οφθαλμοκινητικούς μύες, εκτός 
από τον άνω λοξό μυ που νευρώνεται 
από το τροχιλιακό ν (IV εγκεφαλική 
συζυγία) και τον έξω ορθό που νευρώ-
νεται από το απαγωγό ν (VI εγκεφαλική 
συζυγία). 

• Δράση οφθαλμοκινητικών μυών: 
Ο έσω και ο έξω ορθός μυς είναι σχε-
δόν παράλληλοι με τον οπτικό άξονα 
του οφθαλμού, γι’ αυτό και η κύρια 
δράση τους είναι μόνον οριζόν τια: 
ο έσω ορθός κινεί τον βολβό προς τα 
έσω (έσω στροφή ή προσαγωγή), ο έξω 
ορθός προς τα έξω (έξω στροφή ή απα-
γωγή). Οι υπόλοιποι οφθαλμοκινητικοί 
μύες εκτός από την κύρια, έχουν δευ-
τερεύουσα και τριτεύουσα δράση. Η 
κύρια δράση του άνω ορθού μυός είναι 
η άνω στροφή, ενώ του κάτω ορθού 

μυός η κάτω στροφή. Ο άνω λοξός μυς 
κάνει έσω κυκλοστροφή και ο κάτω 
λοξός μυς κάνει έξω κυκλοστροφή. 

Διόφθαλμες κινήσεις
Σε συνθήκες διόφθαλμης προσήλωσης 
οι οφθαλμικές κινήσεις διακρίνονται σε 
συζυγείς και μη συζυγείς. 

Συζυγείς κινήσεις (versions)

Είναι ταυτόχρονες συμμετρικές κινή-
σεις και των δύο οφθαλμών προς την ίδια 
κατεύθυνση.

Δεξιά βλεμματική θέση: Σύσπαση 
δεξιού έξω ορθού-αριστερού έσω ορθού.

Αριστερή βλεμματική θέση: Σύσπαση 
αριστερού έξω ορθού- δεξιού έσω ορθού.

Άνω βλεμματική στροφή: Σύσπαση 
άνω ορθών-κάτω λοξών μυών αμφοτερό- 
πλευρα.  

Κάτω βλεμματική στροφή: σύσπαση 
κάτω ορθών-άνω λοξών μυών αμφοτε- 
ρόπλευρα. 

Μη συζυγείς κινήσεις (vergences)

Είναι οι ταυτόχρονες κινήσεις και των 
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δύο οφθαλμών αλλά προς αν τίθετες 
κατευθύνσεις.

Σύγκλιση: και οι δύο οφθαλμοί στρέ-
φονται ρινικά μέσω της σύσπασης των 
έσω ορθών μυών, π.χ. κατά την προσή-
λωση ενός κοντινού αντικειμένου.

Απόκλιση:  και οι δύο οφθαλμοί 
στρέφονται κροταφικά μέσω της σύσπα-
σης των έξω ορθών μυών. 

Συναγωνιστές και  
ανταγωνιστές μύες

Ομόπλευροι συναγωνισ τές. Είναι 
οι μύες που στον ίδιο οφθαλμό έχουν 
την ίδια κύρια δράση και κινούν τον 
οφθαλμό προς την ίδια κατεύθυνση, π.χ. 
ο άνω ορθός και ο κάτω λοξός στον ίδιο 
οφθαλμό στρέφουν τον οφθαλμό προς τα 
άνω, ο κάτω ορθός και ο άνω λοξός στρέ-
φουν τον οφθαλμό προς τα κάτω.

Ομόπλευροι ανταγωνιστές. Είναι 
οι μύες που στον ίδιο οφθαλμό κινούν 
τον οφθαλμό προς αντίθετες κατευθύν-
σεις, π.χ. ζεύγη ομόπλευρων ανταγωνι-
στών είναι ο έξω με τον έσω ορθό, ο άνω 
με τον κάτω ορθό και ο άνω με τον κάτω 
λοξό.

Ετερόπλευροι συναγωνιστές. Ονο-
μάζονται τα ζεύγη των μυών (ένας σε 
κάθε οφθαλμό) που εμφανίζουν την ίδια 
δράση κατά τις συζυγείς κινήσεις των 
οφθαλμών, π.χ. ο δεξιός έξω ορθός και 
ο αριστερός έσω ορθός, ο δεξιός άνω 
ορθός και ο αριστερός κάτω λοξός.

Ετερόπλευροι ανταγωνιστές. Ονο-
μάζονται τα ζεύγη των μυών σε κάθε 
οφθαλμό (ένας σε κάθε οφθαλμό) που 
εμφανίζουν αντίθετη δράση κατά τις 
συζυγείς κινήσεις, π.χ. ο δεξιός έξω 
ορθός και ο αριστερός έξω ορθός. 

Για την κατανόηση της σχέσης συνα-
γωνισμού-ανταγωνισμού των οφθαλ-
μοκινητικών μυών σ τον έναν ή και 
σ τους δύο οφθαλμούς παρατίθενται 
οι παρακάτω νόμοι που διέπουν την 
οφθαλμοκινητικότητα,

Νόμοι  της 
οφθαλμοκινητικότητας

Νόμος του Hering: Όταν σε έναν μυ 
αποστέλλεται μία  νευρική ώση για να 
συσπασθεί, μία ίσου μεγέθους νευρική 
ώση αποστέλλεται ταυτόχρονα και στον 
ετερόπλευρο συναγωνιστή του. Ο νόμος 
του Hering ισχύει και στη σύγκλιση των 
οφθαλμών κατά την κοντινή προσήλωση, 
στην οποία και οι δύο έσω ορθοί μύες 
συσπώνται ταυτόχρονα.

Νόμος του Sherrington:  Όταν σε 
ένα οφθαλμοκινητικό μυ αποστέλεται 
μία  νευρική ώση για να συσπασθεί , μία 
ίσου μεγέθους ανασταλτική ώση απο-
στέλλεται ταυτόχρονα στον ομόπλευρο 
ανταγωνιστή του για να χαλαρώσει. 

Διόφθαλμη όραση
Η διόφθαλμη όραση είναι το σύνολο των 
εγκεφαλικών διεργασιών που οδηγεί 
στην ενοποίηση των δύο αμφιβληστρο-
ειδικών εικόνων σε μία και μοναδική. Οι 
διεργασίες αυτές βασίζονται στην ύπαρξη 
της αμφιβληστροειδικής αντιστοιχίας των 
δύο οφθαλμών  που σημαίνει ότι κάθε 
σημείο του αμφιβληστροειδούς του ενός 
οφθαλμού έχει ένα αντίστοιχο σημείο 
στον αμφιβληστροειδή του άλλου οφθαλ-
μού. Όταν αυτά τα δύο σημεία ερεθι-
σθούν εντοπίζουν την εικόνα στο ίδιο 
σημείο του χώρου.  
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Ανάπτυξη της διόφθαλμης 
όρασης-Προϋποθέσεις

Η ανάπτυξη της διόφθαλμης όρασης είναι 
μια περίπλοκη εγκεφαλική διεργασία, 
που ολοκληρώνεται στα πρώτα χρόνια 
της ζωής. Η λειτουργία αυτή δεν υπάρ-
χει κατά τη γέννηση και η  ανάπτυξή της 
αρχίζει στην  ηλικία των 6 μηνών και ολο-
κληρώνεται μέσα στα πρώτα χρόνια της 
ζωής. Κατά τη γέννηση, το νεογνό δεν έχει 
κεντρική προσήλωση και οι οφθαλμοί 
παρουσιάζουν ασύνδετες, τυχαίες κινή-
σεις, οι οποίες δίνουν την εντύπωση δια-
λείποντος στραβισμού και διαρκούν μέχρι 
τη συμπλήρωση των πρώτων 3 μηνών της 
ζωής. Στο τέλος περίπου του πρώτου μήνα 
της ζωής το νεογνό αρχίζει να προσηλώ-
νει. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται 
κατά τον 3ο-4ο μήνα, οπότε το νεογνό θα 
πρέπει να έχει αναπτύξει κεντρική προσή-
λωση, να παρακολουθεί με κάθε οφθαλμό 
χωριστά και να μην παρουσιάζει στραβι-
σμό. Σε ηλικία 6 μηνών έχει αναπτυχθεί 
η προσαρμογή ενώ περί την ηλικία των 6 
ετών έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη της 
στερεοσκοπικής όρασης και της οπτικής 
οξύτητας (10/10).  Προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη της διόφθαλμης όρασης είναι 
οι εξής:
• Η φυσιολογική οπτική οξύτητα.
• Η ακεραιότητα της οπτικής οδού. 
• Η απουσία στραβισμού. 

Βαθμίδες διόφθαλμης 
όρασης

Υπάρχουν τρεις βαθμίδες διόφθαλμης 
όρασης:

Ταυτόχρονη αντίληψη: Η ικανότητα 

να βλέπουμε συγχρόνως και τις δύο εικό-
νες που προέρχονται από κάθε οφθαλμό 
χωριστά. Στην φυσιολογική διόφθαλμη 
όραση και οι δύο οφθαλμοί έχουν το ίδιο 
σημείο προσήλωσης, το οποίο βρίσκεται 
στο κεντρικό βοθρίο. 

Ταύτιση: Διακρίνεται σε αισθητη-
ριακή και κινητική. Η αισθητηριακή ταύ-
τιση είναι η ικανότητα ενοποίησης σε μία 
και μοναδική των δύο όμοιων αμφιβλη-
στροειδικών εικόνων. Η κινητική ταύτιση 
αναφέρεται στην ικανότητα ρύθμισης της 
θέσης των ματιών ώστε να σχηματίζονται 
οι δύο εικόνες ενός αντικειμένου στα 
αντίστοιχα αμφιβληστροειδικά σημεία. 

Στερεοσκοπική όραση: Είναι η 
αντίληψη του βάθους, δηλαδή η ικανό-
τητα της σχετικής κατάταξης των αντικει-
μένων που βλέπουμε στο τρισδιάστατο 
χώρο. Πρόκειται για το υψηλότερο επί-
πεδο διόφθαλμης όρασης. Ένα τρισδιά-
στατο αντικείμενο το οποίο κοιτάζουμε, 
σχηματίζει λόγω της διακορικής απόστα-
σης ελαφρά ανόμοιες αμφιβληστροειδι-
κές εικόνες. Δηλαδή ο κάθε οφθαλμός 
βλέπει το αντικείμενο από ελαφρώς δια-
φορετική γωνία. Αυτή ακριβώς η ταύτιση 
των δύο ανόμοιων εικόνων οδηγεί στη 
στερεοσκοπική όραση. 

Αντίληψη του βάθους στην 
μονόφθαλμη όραση

Ενώ η αντίληψη του βάθους απαιτεί διό-
φθαλμη όραση, ο άνθρωπος χρησιμο-
ποιεί διαφορετικά κριτήρια όταν βλέπει 
μονόφθαλμα. Αυτά είναι πολλά, αποκτώ-
νται με την εμπειρία και εφαρμόζονται 
σε μεγάλο βαθμό από τους μονόφθαλ-
μους. Παράδειγμα δύο ισχυρών κριτηρίων 
μονόφθαλμης αντίληψης του βάθους είναι 
η προοπτική και η φωτοσκίαση,  τεχνικές 
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Στραβισμός είναι η πάθηση κατά την οποία 
ο άξονας της όρασης του ενός οφθαλ-
μού παρεκκλίνει από τη φυσιολογική του 
θέση, με αποτέλεσμα οι άξονες της όρα-
σης των δύο οφθαλμών να μη συναντώ-
νται στο σημείο προσήλωσης. 

Γωνία του σ τραβισμού. Είναι η 
γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του άξονα 
της όρασης του οφθαλμού που προ-
σηλώνει και του άξονα της όρασης του 
οφθαλμού που παρεκκλίνει.  

Λανθάνων και έκδηλος στραβι-
σμός. Ο στραβισμός μπορεί να είναι 
λανθάνων ή έκδηλος. Ο λανθάνων 
στραβισμός  δεν εμφανίζεται κάτω από 
φυσιολογικές συνθήκες παρά μόνον 
όταν διακοπεί η διόφθαλμη όραση (π.χ. 
κάλυψη του ενός οφθαλμού). 

Μόνιμος και διαλείπων στραβι-
σμός. Ο στραβισμός μπορεί να είναι μόνι-
μος ή διαλείπων.  Μόνιμος (ετεροτροπία) 
καλείται ο στραβισμός όταν  η παρέκκλιση 
των οφθαλμών είναι πάντοτε παρούσα και 
διαλείπων όταν η παρέκκλιση εμφανίζεται 
μόνο σε ορισμένες στιγμές ή μόνο σε μία 
απόσταση προσήλωσης.

Ανάλογα με την κατεύθυνση της παρέκ-
κλισης του άξονα της όρασης διακρίνουμε 
τις παρακάτω οριζόντιες, κάθετες μορφές 
συνεκτικού στραβισμού:

Εσωτροπία ή συγκλίνων στραβι-
σμός: παρέκκλιση του οπτικού άξονα 
προς τα έσω.

Εξωτροπία ή αποκλίνων στραβι-
σμός: παρέκκλιση του οπτικού άξονα 
προς τα έξω.

Ανωτροπία και υποτροπία: Παρέκ-
κλιση του οφθαλμού προς τα πάνω ή 
προς τα κάτω.

Αντιστοίχως, στον λανθάνοντα στραβι-

σμό ή απλούστερα φορία, οι παραπάνω 
καταστάσεις ονομάζονται: εσωφορία, 
εξωφορία, ανωφορία και κατωφορία.

Συνεκτικοί-μη συνεκτικοί 
στραβισμοί

Συνεκτικός στραβισμός. Είναι ο στρα-
βισμός του οποίου η γωνία παρέκκλισης 
παραμένει η ίδια σε όλες τις βλεμματικές 
θέσεις. Αυτή η μορφή στραβισμού μπορεί 
να εμφανιστεί ως ετερόπλευρος στραβι-
σμός, όπου μόνο το ένα μάτι παρεκκλίνει 
ή ως επαλλάσσων στραβισμός, όπου η 
παρέκκλιση εμφανίζεται άλλοτε στον αρι-
στερό και άλλοτε στο δεξιό οφθαλμό.

Mη συνεκτικός στραβισμός. Είναι 
ο στραβισμός του οποίου η γωνία παρέκ-
κλισης μεταβάλλεται σ τις διάφορες 
βλεμματικές θέσεις. Αυτή η μορφή στρα-
βισμού οφείλεται σε παράλυση ενός ή 
περισσοτέρων οφθαλμοκινητικών μυών, 
σε υπερλειτουργίες μυών η σε περιορι-
σμό της κινητικότητας των μυών λόγω 
μηχανικών αιτίων.

Επιδημιολογία: Η συχνότητα εμφάνι-
σης του στραβισμού  στην παιδική ηλικία 
είναι περίπου 5-7% και η εσωτροπία είναι 
πιο συχνή από την εξωτροπία. Ο συνεκτι-
κός στραβισμός εμφανίζεται συνήθως σε 
παιδιά, ενώ ο παραλυτικός στραβισμός 
προσβάλλει συχνότερα τους ενήλικες. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο συνε-
κτικός στραβισμός είναι γενικά συγγε-
νής ή εμφανίζεται κατά τα πρώτα χρόνια 
της ζωής, ενώ ο παραλυτικός στραβισμός 
είναι συνήθως επίκτητος (π.χ.  αποτέ-
λεσμα κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων,  
αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων).

ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ
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ΣΥΝΕΚΤΊΚΟΣ ΣΤΡΑΒΊΣΜΟΣ
Ο συνεκτικός σ τραβισμός εμφανίζε-
ται σχεδόν αποκλειστικά στα παιδιά, και 
στο 60-70% των περιπτώσεων εκδηλώνε-
ται μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής. 
Θεωρείται ότι οφείλεται σε διαταραχή του 
νευρομυϊκού συντονισμού των οφθαλμών 
αν και ο ακριβής παθογενετικός μηχανι-
σμός δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Γενε-
τικοί παράγοντες, διαθλαστικές ανωμαλίες, 
προωρότητα, περιγεννητική ασφυξία είναι 
μερικά από τα αίτια εμφάνισης συνεκτι-
κού στραβισμού. Τα πρόωρα παιδιά π.χ. 
και ιδιαίτερα αυτά που γεννιούνται με πολύ 
χαμηλό βάρος παρουσιάζουν περίπου 
τριπλάσια συχνότητα εμφάνισης στραβι-
σμού σε σχέση με τα τελειόμηνα παιδιά. 
Επίσης, συνεκτικός στραβισμός στα παι-
διά μπορεί να προκύψει λόγω ετερόπλευ-
ρης απώλειας όρασης που οφείλεται σε 
αποστέρηση του οπτικού ερεθίσματος (π.χ. 
ουλές του κερατοειδούς, συγγενής καταρ-
ράκτης, τοξοπλασμικές ουλές στην ωχρά 
κηλίδα, ρετινοβλάστωμα). Για το λόγο αυτό 
όλοι οι ασθενείς με στραβισμό πρέπει να 
υποβάλλονται σε λεπτομερή  εξέταση τόσο 
των προσθίων μορίων του οφθαλμού, όσο 
και του βυθού.

Αισθητηριακές διαταραχές στον 
στραβισμό

Απώθηση και ανώμαλη αμφιβληστρο-
ειδική αντιστοιχία. Κάτω από φυσιολογι-
κές συνθήκες το αντικείμενο προσήλωσης 
ερεθίζει τα κεντρικά βοθρία των δύο οφθαλ-
μών που αποτελούν αντίστοιχα αμφιβλη-
στροειδικά σημεία. Στον στραβισμό, το 
αντικείμενο της προσήλωσης σχηματίζε-
ται στο κεντρικό βοθρίο του οφθαλμού που 
προσηλώνει και σε ένα περιφερικό αμφι-
βληστροειδικό σημείο του οφθαλμού που 

παρεκκλίνει. Επομένως οι δύο οφθαλ-
μοί παρέχουν διαφορετικές πληροφο-
ρίες στον εγκέφαλο, φαινόμενο που θα 
έπρεπε να προκαλεί διπλωπία. Συγχρόνως, 
το κεντρικό βοθρίο κάθε οφθαλμού ερε-
θίζεται από διαφορετικά αντικείμενα προ-
καλώντας το φαινόμενο της σύγχυσης. Ο 
εγκέφαλος, στις περιπτώσεις συνεκτικού 
στραβισμού, προκειμένου να αποφύγει την 
διπλωπία και την σύγχυση κινητοποιεί δύο 
μηχανισμούς, την απώθηση και την ανώ-
μαλη αμφιβληστροειδική αντιστοιχία. Τα 
φαινόμενα αυτά αναπτύσσονται  μόνο στις 
περιπτώσεις που ο στραβισμός εκδηλώ-
νεται στην βρεφική ή στην πρώτη παιδική 
ηλικία, γι’ αυτό και τα μικρά παιδιά με στρα-
βισμό γενικά δεν πάσχουν από διπλωπία.

 Απώθηση. Ο εγκέφαλος, με αυτή 
τη λειτουργία αγνοεί το είδωλο που προ-
έρχεται από τον οφθαλμό που στραβίζει 
δημιουργώντας περίπου συνθήκες μονό-
φθαλμης όρασης. 

Ανώμαλη αμφιβλησ τροειδική 
αντιστοιχία. Είναι ένας αισθητηρια-
κός μηχανισμός που επίσης αποβλέπει 
στην εξουδετέρωση της διπλωπίας και 
της σύγχυσης. Με τον μηχανισμό αυτό 
επέρχεται τρόπον τινά τροποποίηση της 
αμφιβληστροειδικής αντιστοιχίας και των 
προβολικών ιδιοτήτων του αμφιβληστρο-
ειδούς του οφθαλμού που προσηλώ-
νει και του οφθαλμού που παρεκκλίνει. 
Σε αντίθεση με την πλήρη απώθηση, η 
ανώμαλη αμφιβληστροειδική αντιστοι-
χία προσφέρει στο παιδί με στραβισμό 
κάποιου βαθμού διόφθαλμη όραση. 
Ωστόσο, το είδωλο του οφθαλμού που 
παρεκκλίνει είναι πιο θολό και  ο εγκέ-
φαλος έχει την τάση να το απωθεί.

Αμβλυωπία

Ορισμός. Ως αμβλυωπία ορίζεται η κατά-

ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ
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σταση που χαρακτηρίζεται από  μειωμένη 
οπτική οξύτητα στον ένα ή και στους δύο 
οφθαλμούς, που επιμένει παρά την διόρ-
θωση κάθε διαθλαστικής ανωμαλίας και 
από την εξέταση του ασθενούς δεν απο-
καλύπτεται κάποιο οργανικό αίτιο. Ένας 
οφθαλμός θεωρείται αμβλυωπικός όταν 
υπολείπεται στον πίνακα μέτρησης της 
οπτικής οξύτητας τουλάχιστον 2 γραμμές 
από τον φυσιολογικό οφθαλμό.

Η αμβλυωπία αφορά περίπου το 2% 
του πληθυσμού, εμφανίζεται κατά την 
περίοδο ανάπτυξης της όρασης, δηλαδή, 
από τη γέννηση ως την ηλικία των 6 περί-
που ετών και ανάλογα με την αιτία που 
την προκαλεί διακρίνεται στις παρακάτω 
βασικές κατηγορίες: 

Αμβλυωπία από στραβισμό. Εμφα-
νίζεται μόνον στον ετερόπλευρο στραβι-
σμό, οφείλεται στη διαρκή απώθηση του 
ειδώλου από τον οφθαλμό που παρεκκλί-
νει και παρατηρείται συνήθως σε  παιδιά 
ηλικίας κάτω των 6 ετών. Στον επαλλάσ-
σοντα στραβισμό και οι δύο οφθαλμοί 
προσηλώνουν εναλλάξ, με αποτέλεσμα 
να «μαθαίνουν» και οι δύο να βλέπουν.

Αμβλυωπία εξ ανοψίας. Προκαλεί-
ται από οποιαδήποτε αιτία παρεμποδίζει 
το σχηματισμό ειδώλου στον αμφιβλη-
στροειδή κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, 
π.χ. συγγενής καταρράκτης, βλεφαρό-
πτωση, θόλωση κερατοειδούς. 

Ανισομε τρωπική αμβλυωπία. 
Εμφανίζεται σ τον οφθαλμό που έχει 
την υψηλότερη αμετρωπία που συνή-
θως πρόκει ται  γ ια υπερμετρωπία ή 
αστιγματισμό.

Αμετρωπική αμβλυωπία. Είναι η 
αμβλυωπία που προκαλείται και στους 
δύο οφθαλμούς όταν και οι δύο  παρου-
σιάζουν σημαντικές αμετρωπίες.

Αμβλυωπία και νυσ ταγμός. Ο 

νυσ ταγμός σ τα παιδιά συνοδεύεται 
συχνά από αμβλυωπία. Πιστεύεται ότι η 
αμβλυωπία οφείλεται στην αστάθεια της 
αμφιβληστροειδικής εικόνας. 

Θεραπεία της αμβλυωπίας: Η 
θεραπεία της αμβλυωπίας πρέπει να ξεκι-
νάει όσο το δυνατόν συντομότερα, επειδή 
όσο μικρότερη είναι η ηλικία του παιδιού, 
τόσο καλύτερη είναι η πρόγνωση. Σε ηλι-
κία μεγαλύτερη των 6-8 ετών οι πιθανό-
τητες για επιτυχή θεραπεία μειώνονται 
σημαντικά. Τα κυριότερα βήματα θερα-
πείας είναι: 
• Χορήγηση της κατάλληλης διαθλαστι-

κής διόρθωσης. 
• Κάλυψη του οφθαλμού που προσηλώ-

νει με τη χρήση ειδικών αυτοκόλλητων, 
ώστε να «μάθει» να βλέπει και ο αμβλυ-
ωπικός οφθαλμός (Εικ. 2-1). Το παιδί 
θα πρέπει να φοράει τα γυαλιά που του 
χορηγήθηκαν και κατά την διάρκεια 
της θεραπείας κάλυψης για να έχει ο 
αμβλυωπικός οφθαλμός την καλύτερη 
δυνατή εικόνα.  Η κάλυψη μπορεί να 
είναι ολικού χρόνου (καθ’ όλη την διάρ-
κεια της ημέρας εκτός από 1-2 ώρες)  ή 
μερικού χρόνου(2-6 ώρες ημερησίως). 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πολυ-

Εικόνα 2-1

Κάλυψη με αυτοκόλλητο για την πρόληψη αμ-
βλυωπίας εξ ανοψίας σε βρέφος με σημαντική 
πτώση βλεφάρου λόγω αιμαγγειώματος άνω 
βλεφάρου.
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κεντρικής μελέτης των τελευταίων χρό-
νων PEDIG (Pediat r ic Eye disease 
Investigator Group) για την θεραπεία 
της αμβλυωπίας φαίνεται ότι η μερικού 
χρόνου κάλυψη έχει συγκρίσιμα αποτε-
λέσματα με την ολικού χρόνου κάλυψη.  
Η ίδια μελέτη κατέληξε επίσης σ το 
συμπέρασμα ότι, υπό ειδικές προϋπο-
θέσεις,  και μεγαλύτερα παιδιά (μέχρι 
και την ηλικία <18 ετών)  μπορούν να 
έχουν κάποια βελτίωση της οπτικής 
οξύτητας αν υποβληθούν σε θεραπεία 
αμβλυωπίας.

•  Ο ημερήσιος χρόνος θεραπείας στην 
μερικού χρόνου κάλυψη καθορίζεται 
από την βαρύτητα της αμβλυωπίας και 
την ηλικία του παιδιού.

•  Η χρονική διάρκεια και η επιτυχία 
της συνολικής θεραπείας της αμβλυω-
πίας εξαρτώνται από πολλούς παράγο-
ντες μεταξύ των οποίων είναι το είδος 
και το βάθος της αμβλυωπίας,  η ηλι-
κία , ο βαθμός συνεργασίας γονέων και 
ιατρού καθώς και ο βαθμός αποδοχής  
της θεραπείας από το παιδί.

• Οι υποτροπές της αμβλυωπίας ακόμη 
και μέχρι την ηλικία των 10 ετών είναι 
συχνές, η  διακοπή πρέπει να γίνεται 
σταδιακά και με τακτική παρακολού-
θηση του παιδιού.    

• Εναλλακτική μέθοδο θεραπείας της 
αμβλυωπίας στα παιδιά που δυσκολεύ-
ονται να αποδεχθούν την χρήση αυτο-
κόλλητου αποτελεί η χρήση σταγόνων 
ατροπίνης η οποία θολώνει την όραση 
του οφθαλμού που προσηλώνει.  

• Στις περιπτώσεις αμβλυωπίας εξ ανο-
ψίας η θεραπεία περιλαμβάνει την 
άμεση χειρουργική επέμβαση για την 
άρση του αιτίου που εμποδίζει την 
όραση και στη συνέχεια την διαθλα-
στική διόρθωση και την κάλυψη. 

• Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν μικρή 
βελτίωση της όρασης  ακόμη και σε ενή-
λικες με αμβλυωπία είτε με την κάλυψη, 
είτε με την χρήση ειδικών  γυαλιών ή με 
την χρήση φαρμακευτικών ουσιών ( π.χ. 
levodopa). Ωστόσο, απαιτούνται περισ-
σότερα ερευνητικά αποτελέσματα για 
την καθιέρωση αυτών των θεραπειών.

Πρόληψη της αμβλυωπίας. Για την 
πρόληψη της αμβλυωπίας αλλά και άλλων 
οφθαλμικών παθολογικών καταστάσεων 
επιβάλλεται η οφθαλμική εξέταση  στα 
παρακάτω στάδια της ζωής ενός τελειόμη-
νου παιδιού:
• Κατά την γέννηση
• Μεταξύ  6-12 μηνών 
• Μεταξύ 3- 3½ ετών
• Πριν την έναρξη του σχολείου
• Περιοδικά κατά την σχολική περίοδο 
• Οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από την ηλι-

κία, όταν οι γονείς ή ο παιδίατρος υπο-
ψιάζονται παθολογικά, οφθαλμικά 
προβλήματα

Εξέταση ασθενούς με στραβισμό

Η κλινική εξέταση του ασθενούς με στρα-
βισμό περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Ιστορικό. Περιλαμβάνει πληροφο-
ρίες όπως είναι η ηλικία έναρξης του 
στραβισμού, η ύπαρξη οικογενειακού 
ιστορικού στραβισμού, ατομικού ιστορι-
κού προωρότητας, νευρολογικών παθή-
σεων ή τραύματος. Λαμβάνονται επίσης 
λεπτομερή στοιχεία που αφορούν την 
μορφή και τον τρόπο εκδήλωσης του 
στραβισμού.

Οπτική οξύτητα. Για την εκτίμηση 
της οπτικής οξύτητας στα μικρά παιδιά 
επιλέγεται η κατάλληλη για την ηλικία 
τους μέθοδος. Για μεγαλύτερα παιδιά και 
τους ενήλικες χρησιμοποιείται το οπτό-
τυπο Snellen. 
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Δοκιμασία κάλυψης-αποκάλυ -
ψης (cover-uncover test): είναι η πιο 
σημαντική εξέταση για τη διάγνωση ενός 
έκδηλου στραβισμού και τη διαφορική διά-
γνωση ανάμεσα σε ένα έκδηλο στραβισμό 
και σε έναν λανθάνοντα στραβισμό. Πραγ-
ματοποιείται σε κάθε οφθαλμό χωριστά. 
Δοκιμασία κάλυψης (cover test): Καθο-
ρίζει τον οφθαλμό που παρεκκλίνει σε 
έναν έκδηλο στραβισμό.  Στη δοκιμασία 
κάλυψης καλύπτουμε τον έναν οφθαλμό 
και παρατηρούμε αν ο άλλος θα κάνει 
κάποια κίνηση.  Όταν καλύψουμε τον υγιή 
οφθαλμό που προσηλώνει, ο οφθαλμός 
που στραβίζει θα κάνει μια κίνηση για να 
αναλάβει την προσήλωση (π.χ. από έξω 
προς τα μέσα στην εξωτροπία ή από μέσα 
προς τα έξω στην εσωτροπία), (Εικ. 2-2). 
Επίσης, με αυτή τη δοκιμασία στα μικρά 
παιδιά είναι δυνατόν έμμεσα να διαπιστώ-
σουμε αν υπάρχει αμβλυωπία, διότι με την 
κάλυψη του υγιούς οφθαλμού, το παιδί θα 
αντιδράσει με κλάμα ή άμυνα.   

Δοκιμασία αποκάλυψης (uncover 
test): Καθορίζει έναν λανθάνοντα στρα-
βισμό. Στους περισσότερους ανθρώπους 
οι οφθαλμοί δεν είναι παράλληλοι στην 
μακρινή προσήλωση, αλλά παρεκκλίνουν 
ελαφρώς (π.χ.  αποκλίνουν στην εξωφο-
ρία ή συγκλίνουν στην εσωφορία). Λόγω 
όμως της ικανότητας ταύτισης η παρέκ-
κλιση αυτή δεν εκδηλώνεται. Αν όμως 
αποσυνδέσουμε τους δύο οφθαλμούς 
καλύπτοντας τον ένα, τότε καταργούμε την 
ικανότητα ταύτισης των εικόνων. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα να παρεκκλίνει ο οφθαλ-
μός κάτω από το χέρι που το καλύπτει . 
Έτσι, στη δοκιμασία αποκάλυψης παρα-
τηρούμε τον οφθαλμό που αποκαλύπτε-
ται, ο οποίος θα κάνει μια προσηλωτική 
κίνηση αν υπάρχει κάποιος λανθάνων 
στραβισμός.

Μέτρηση της γωνίας του στρα-
βισμού: Γίνεται  με τη δοκιμασία της 
επαλλάσσουσας κάλυψης (alternate 
cover test) και τη χρήση ειδικών πρισμά-
των. Αφού τοποθετήσουμε το πρίσμα 
ανάλογα με το είδος στραβισμού (π.χ. 
στην εσωτροπία με την κορυφή έσω), 
καλύπτουμε τους οφθαλμούς εναλλάξ, 
και αυξάνουμε ή μειώνουμε τη δύναμή 
του μέχρι να εξουδετερωθεί η παρέκ-
κλιση και να μην υπάρχουν πλέον προ-
σηλωτικές κ ινήσεις. Στα βρέφη και 
σε περιπτώσεις που η οπτική οξύτητα 
είναι τόσο χαμηλή ώστε δεν επιτρέπει 
την προσήλωση στο οπτότυπο και τη 
μέτρηση με πρίσματα, η εκτίμηση της 
γωνίας του στραβισμού γίνεται με τις 
δοκιμασίες κερατοειδικής αντανάκλα-
σης Hirschberg και Krimsky. 

Δοκιμασία Hirschberg: Οδηγεί 
σε μια αδρή εκτίμηση της γωνίας του  
σ τραβισμού. Υπολογίζεται βάσει της 
εκκεντρότητας της κερατοειδικής αντα-

Εικόνα 2-2

Δοκιμασία cover test. Α. Παιδί με εσωτροπία 
ΔΟ. Με την κάλυψη του προσηλώνοντος 
οφθαλμού (ΑΟ), ο ΔO κάνει μια κίνηση προς τα 
έξω και αναλαμβάνει την προσήλωση. 

Α

Β
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νάκλασης του οφθαλμού που παρεκκλί-
νει όταν ο ασθενής προσηλώνει σε ένα 
φώς και υπολογίζεται σε μοίρες ή πρι-
σματικές διοπτρίες.

 Δοκ ιμασ ία K r imsky:  Κατάλ -
ληλο πρίσμα τοποθετείται μπροστά από 
τον προσηλώνοντα ή παρεκκλίνοντα 
οφθαλμό και ο ασθενής προσηλώνει 
σε ένα φως.  Η δύναμη του πρίσματος 
που επικεντρώνει την αντανάκλαση στον 
παρεκκλίνοντα οφθαλμό αντιστοιχεί στο 
μέγεθος της γωνίας του στραβισμού.

Εκτίμηση της οφθαλμοκινητικό-
τητας: Η οφθαλμοκινητικότητα εξετάζε-
ται στις εννιά διαγνωστικές βλεμματικές 
θέσεις μονόφθαλμα και διόφθαλμα. 
1. Πρωτεύουσα θέση (ευθεία μπροστά)
2. Δευτερεύουσες θέσεις: επάνω, κάτω, 

δεξιά, αριστερά
3. Τριτεύουσες θέσεις: δεξιά επάνω, δεξιά 

κάτω, αριστερά επάνω, αριστερά κάτω

Με τον έλεγχο της οφθαλμοκινητικό-
τητας είναι δυνατόν να γίνει διαφορική 
διάγνωση μεταξύ συνεκτικού και μη συνε-
κτικού στραβισμού. Για παράδειγμα, στην 
πάρεση του απαγωγού ν. υπάρχει εσω-
τροπία και ποικίλου βαθμού περιορισμός 
της έξω στροφής (απαγωγής) του οφθαλ-
μού. Ο έλεγχος της οφθαλμοκινητικότη-
τας είναι σημαντικός και στην εκτίμηση του 
νυσταγμού, καθώς σε ορισμένες βλεμματι-
κές θέσεις ο νυσταγμός είναι πιο έντονος, 
ενώ σε άλλες είναι λιγότερο εμφανής.

Εκτίμηση της διόφθαλμης όρα-
σης: Η ικανότητα ταύτισης και η στερε-
οσκοπική όραση  εκτιμάται με ειδικές 
δοκιμασίες και πίνακες.

Θέση της κεφαλής: Σε κάθε ασθενή 
με στραβισμό εκτιμάται αν υπάρχει αντι-
σταθμιστική θέση της κεφαλής (οφθαλ-
μ ικό ρα ιβόκρανο).  Μέσω αυ τής  ο 

ασθενής αποφεύγει τη διπλωπία ή δια-
τηρεί καλύτερη διόφθαλμη όραση. Για 
παράδειγμα στην πάρεση του άνω λοξού 
μυός ο ασθενής παρουσιάζει κλίση της 
κεφαλής προς τον αντίθετο ώμο.

ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ 
ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ

ΕΣΩΤΡΟΠΙΑ

Η εσωτροπία είναι από τις πιο συχνές μορ-
φές στραβισμού. Υπάρχουν τρεις βασικές 
μορφές εσωτροπίας, η προσαρμοστική, η 
βρεφική και η επίκτητη εσωτροπία.

Προσαρμοστική εσωτροπία
Οφείλεται σε υπερβολική ενεργοποίηση 
της σύγκλισης που σχετίζεται με το αντα-
νακλαστικό της προσαρμογής, και διακρί-
νεται σε τρεις υπότυπους: την διαθλαστική, 
την μη διαθλαστική και την μικτή.

Διαθλασ τική προσαρμοσ τική 
εσωτροπία:  Συνήθως εκδηλώνεται 
στην ηλικία των 2-3 ετών και σχετίζεται 
με υψηλή υπερμετρωπία (+4 με +7 Δ). 
Η γωνία του στραβισμού είναι συνήθως 
όμοια για μακριά και κοντά και θεραπευ-
τικά χορηγείται η πλήρης υπερμετρωπική 
διόρθωση. Αν η εσωτροπία διορθώνε-
ται πλήρως με τα γυαλιά, τότε πρόκειται 
για πλήρως προσαρμοστική εσωτροπία. 
Συνεπώς, αυτή η μορφή στραβισμού 
αντιμετωπίζεται μόνον με τα κατάλληλα 
γυαλιά. (Εικ. 2-3). Αν όμως η εσωτροπία 
διορθώνεται μερικώς μόνον με τα γυαλιά 
τότε πρόκειται για μερικώς προσαρμο-
στική εσωτροπία. Στην περίπτωση αυτή  
απαιτείται χειρουργική επέμβαση για να 
διορθωθεί το μέρος του στραβισμού  που 
περισσεύει όταν ο ασθενής φοράει τα 
γυαλιά του. Οι γονείς θα πρέπει να γνω-
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ρίζουν ότι στόχος της επέμβασης στην 
περίπτωση αυτή είναι μετεγχειρητικά 
το παιδί να μην παρουσιάζει στραβισμό 
φορώντας όμως τα γυαλιά του. 

Μη διαθλαστική προσαρμοστική 
εσωτροπία και μικτή προσαρμο -
στική εσωτροπία: Αποτελούν μορφές 
της προσαρμοστικής εσωτροπίας όπου 
το πηλίκον προσαρμοστικής σύγκλι-
σης/προσαρμογή (ΠΣ/Π) παρουσιάζε-
ται αυξημένο. Το πηλίκον ΠΣ/Π είναι ο 
λόγος του ποσού σύγκλισης που συνο-
δεύει ένα ορισμένο ποσό προσαρμογής 
προς την προσαρμογή.  Οι ασθενείς των 
μορφών αυτών  μπορεί να μην είναι υπερ-
μετρωπικοί  (μη διαθλαστική μορφή) ή 
να χρειάζονται υπερμετρωπική διόρ-
θωση (μικτή μορφή). Κοινό όμως χαρα-
κτηριστικό και των δύο μορφών είναι το 
αυξημένο πηλίκον (ΠΣ/Π), δηλαδή  η  
γωνία του στραβισμού είναι μεγαλύτερη 
για κοντά απ’ ότι για μακριά, ή μπορεί να 
μην υπάρχει  και καθόλου εσωτροπία για 
μακριά. Οι μορφές αυτές αντιμετωπίζο-
νται με διπλοεστιακά γυαλιά ή χειρουρ-
γική επέμβαση.

Μη προσαρμοστική εσωτροπία
Περιλαμβάνει όλες τις μορφές εσωτρο-
πίας που δεν επηρεάζονται από την προ-
σαρμογή του οφθαλμού.

Συγγενής ή βρεφική εσωτροπία: 
όπου ο στραβισμός υπάρχει από την γέν-
νηση ή εκδηλώνεται μέσα στους πρώ-
τους 6 μήνες της ζωής . Αυτό το είδος του 
στραβισμού περιλαμβάνει ένα σύνολο 
εκδηλώσεων, όπως:
• Είναι συνήθως επαλλάσσων με δια-

σ ταυρούμενη προσ ή λωσ η (c ros s 
fixation)

• Χαρακτηρίζεται από μεγάλη γωνία 
στραβισμού (Εικ.2-4)  

• Συνοδεύεται από χαμηλή υπερμετρωπία
• Συνοδεύεται  από υπερλειτουργία των 

κάτω λοξών μυών, (Εικ. 2-5),   ασύν-
δετη κάθετη παρέκκλιση (ΑΚΠ) και 
στροφή της κεφαλής προς την πλευρά 
του επικρατούντος οφθαλμού

• Συχνά συνοδεύεται από λανθάνοντα 
νυσταγμό (ακούσια ταλάντωση των 
οφθαλμών που επιτείνεται κατά την 
κάλυψη του ενός οφθαλμού). 

Αντιμετώπιση: Η θεραπεία της βρεφι-
κής εσωτροπίας είναι χειρουργική και 
συστήνεται να  πραγματοποιηθεί πριν τη 
συμπλήρωση των δύο πρώτων χρόνων της 
ζωής. Συνήθως επιλέγεται η αμφοτερό-

Εικόνα 2-3

Πλήρης διαθλαστική  προσαρμοστική εσωτρο-
πία. Επάνω, χωρίς γυαλιά, το παιδί εμφανίζει  
εσωτροπία. Κάτω, η ευθυγράμμιση των οφθαλ-
μών μετά την υπερμετρωπική διόρθωση  

Α

Β

Εικόνα 2-4

Βρεφική εσωτροπία. Διακρίνεται η μεγάλη γω-
νία στραβισμού. Η κερατοειδική αντανάκλαση 
του εσωτροπικού ματιού βρίσκεται κοντά στο 
σκληροκερατοειδικό όριο. 
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πλευρη οπίσθια μετάθεση των έσω ορθών 
μυών. Κατά την προεγχειρητική περίοδο 
διορθώνονται  τυχόν συνυπάρχουσες 
σημαντικές διαθλαστικές ανωμαλίες, και 
γίνεται θεραπεία πιθανής αμβλυωπίας. Σε 
ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών με βρεφική 
εσωτροπία, που φτάνει μέχρι το 50%, μπο-
ρεί να απαιτηθούν δύο ή και περισσότερες 
χειρουργικές επεμβάσεις στραβισμού με 
στόχο την ευθυγράμμιση των οφθαλμών.

Επίκτητη εσωτροπία: Εμφανίζεται 
συνήθως ανάμεσα στα 2-4 πρώτα χρό-
νια της ζωής ή και λίγο αργότερα. Δεν 
υπάρχουν σημαντικές διαθλαστικές ανω-
μαλίες ή ακόμη και αν υπάρχει υπερ-
μετρωπία, η διόρθωσή της δεν μειώνει 
ιδιαίτερα τη γωνία στραβισμού. Τα μεγα-
λύτερα παιδιά μπορεί να διαμαρτύρονται 

για διπλωπία. Στις περιπτώσεις επίκτη-
της εσωτροπίας πρέπει να αποκλειστεί 
η πάρεση του απαγωγού ν. και η πιθανή 
νευρολογική βλάβη. Η θεραπεία είναι 
χειρουργική.

Δευτερογενής εσωτροπία λόγω 
μειωμένης όρασης (αισθητηριακή) μπο-
ρεί να αναπτυχθεί σε παιδιά με ετε-
ρόπλευρη αποσ τέρηση του οπτικού 
ερεθίσματος όπως, καταρράκτης,  σημα-
ντική συγγενής βλεφαρόπτωση, αφακία, 
μεγάλη ανισομετρωπία, οπτική ατροφία, 
ρετινοβλάστωμα.

Υπερλειτουργία κάτω λοξών μυών και 
ΑΚΠ
Η υπερλειτουργία των κάτω λοξών μυών 
και η ΑΚΠ είναι φαινόμενα που συνήθως 
παρατηρούνται στα πλαίσια της βρεφικής 
εσωτροπίας και σπανιότερα άλλων μορ-
φών στραβισμού. 

ΑΚΠ: Στην ΑΚΠ, παρατηρείται μια 
αργή παρέκκλιση του πάσχοντος οφθαλ-
μού προς τα άνω, και κάποιες φορές και 
προς τα έξω, είτε αυτόματα είτε με την 
κάλυψη του οφθαλμού. Συνήθως αφορά 
και τους δύο οφθαλμούς, αλλά είναι 
ασύμμετρη 

 Υπερλειτουργία των κάτω λοξών 
μυών: Η πρωτοπαθής υπερλειτουρ-
γία των κάτω λοξών συνυπάρχει συχνά 
με την βρεφική εσωτροπία (εικόνα) και 
την διαλείπουσα εξωτροπία αλλά μπο-
ρεί να είναι και μεμονωμένη. Χαρακτη-
ρίζεται από παρέκκλιση του οφθαλμού 
προς τα άνω κατά την προσαγωγή. Στις 
περιπτώσεις που υπάρχει σημαντική 
υπερλειτουργία συστήνεται χειρουργική 
διόρθωση. 

Δευτεροπαθής: ονομάζεται η υπερ-
λειτουργία του κάτω λοξού μυός όταν 
οφείλεται στην πάρεση του ομόπλευ-

Εικόνα 2-5

Βρεφική εσωτροπία με υπερλειτουργίες 
λοξών. (Α) εσωτροπία στην πρωτεύουσα θέση. 
(Β, Γ) υπερλειτουργία κάτω λοξού δεξιά κα 
αριστερά αντίστοιχα. 

Α

Β

Γ
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ρου άνω λοξού ή του ετερόπλευρου άνω 
ορθού μυός. 

ΕΞΩΤΡΟΠΙΑ

Η εξωτροπία ή αποκλίνων στραβισμός 
απαντάται λιγότερο συχνά σε σχέση με 
την εσωτροπία. Ο πιο συχνός τύπος εξω-
τροπίας είναι η διαλείπουσα εξωτροπία 
και η συχνότητα της  παρέκκλισης αυξάνε-
ται από παράγοντες όπως είναι η κόπωση, 
το έντονο φως, η ασθένεια και η ελλιπής 
προσοχή (Εικ. 2-6).  Στα αρχικά στάδια, 
παρατηρείται συχνή παρέκκλιση του ενός 
οφθαλμού προς τα έξω όταν ο ασθενής 
προσηλώνει μακριά, ενώ στην κοντινή 
προσήλωση οι οφθαλμοί είναι ευθυ-
γραμμισμένοι Η διαλείπουσα εξωτροπία 
μπορεί να μεταπέσει σε μόνιμη μορφή.  
Συνήθως δεν οδηγεί σε αμβλυωπία, 
επειδή είναι επαλλάσσουσα. Σημαντικό 
βήμα στην αντιμετώπιση της εξωτροπίας 
είναι η διάγνωση και η διόρθωση των 
διαθλαστικών ανωμαλιών, οι οποίες έως 
έναν βαθμό μπορεί να συμβάλλουν στην 
εμφάνισή της.  Στις περισσότερες περι-
πτώσεις απαιτείται χειρουργική διόρθωση 
του στραβισμού.  

Εκτός από τη διαλείπουσα εξωτρο-
πία υπάρχουν και άλλοι λιγότερο συχνοί 
τύποι εξωτροπίας, όπως η συγγενής εξω-
τροπία, η δευτερογενής εξωτροπία από 
μειωμένη όραση (αισθητηριακή) ή μετά 
από χειρουργική υπερδιόρθωση της 
εσωτροπίας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ 
ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ

Η θεραπεία του συνεκτικού στραβισμού 
είναι γενικά μακροχρόνια και μπορεί να 
διαρκέσει από τους πρώτους μήνες της 

ζωής του παιδιού μέχρι την προεφηβεία 
ή ακόμη και την εφηβεία. Κάθε μορφή 
συνεκτικού στραβισμού έχει τις δικές της 
ιδιαιτερότητες, ωστόσο η θεραπεία συνο-
ψίζεται στα εξής στάδια:
• Χορηγείται η κατάλληλη διαθλαστική 

διόρθωση (γυαλιά)
• Πραγματοποιείται θεραπεία της αμβλυ-

ωπίας  (αν υφίσταται)
• Γίνεται χειρουργική διόρθωση του 

στραβισμού, ώστε να επιτευχθεί αισθη-
τική βελτίωση και να αποκατασταθεί 
κατά το δυνατόν η διόφθαλμη όραση.

ΨΕΥΔΟΣΤΡΑΒΊΣΜΟΣ
Στον ψευδοστραβισμό οι οπτικοί άξονες 
των οφθαλμών είναι ευθυγραμμισμένοι.  Οι  
συχνότερες αιτίες ψευδοστραβισμού είναι 
η πλατιά βάση της μύτης και ο επίκανθος 
(πτυχή του δέρματος στην περιοχή του έσω 
κανθού) που καλύπτει μερικώς το ρινικό 
τμήμα του οφθαλμικού βολβού με αποτέ-
λεσμα στα βρέφη και στα νήπια να δίνεται 

Εικόνα 2-6

Παιδί με διαλείπουσα εξωτροπία. (Α) εξωτρο-
πία στον ΔΟ, (Β) χωρίς έκδηλη εξωτροπία, (Γ) 
εξωτροπία στον ΑΟ (επαλλάσων στραβισμός).

Α

Β

Γ
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η εντύπωση εσωτροπίας, ειδικά στις πλά-
γιες βλεμματικές θέσεις (Εικ. 2-7). Η δια-
φορική διάγνωση του ψευδοστραβισμού 
από έναν αληθή στραβισμό γίνεται μέσω 
της δοκιμασίας κάλυψης και  της παρατή-
ρησης των κερατοειδικών αντανακλάσεων, 
που στην περίπτωση του ψευδοστραβισμού 
πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο του κερα-
τοειδούς και στους δύο οφθαλμούς. Ο ψευ-
δοστραβισμός δεν απαιτεί θεραπεία και 
εξαλείφεται με την ωρίμανση των χαρακτη-
ριστικών του προσώπου. Πιο σπάνια είναι η 
ψευδοεξωτροπία, που σχετίζεται συνήθως 
με υπερτελορισμό (αύξηση της απόστασης 
μεταξύ των δύο οφθαλμών). 

ΠΑΡΑΛΥΤΊΚΟΣ 
ΣΤΡΑΒΊΣΜΟΣ

Ο παραλυτικός στραβισμός οφείλεται σε 
πλήρη ή μερική παράλυση ενός ή περισ-
σότερων οφθαλμοκινητικών μυών. Τα 
αίτια μπορεί να είναι νευρογενή, μυογενή 
ή να εντοπίζονται στο επίπεδο της νευρο-
μυϊκής σύναψης. 

Νευρογενή αίτια: συγγενής απλα-
σία ή υποπλασία των πυρήνων των 
οφθαλμοκινητικών νεύρων, συγγενή 
τραύματα, εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, 
νευροσύφιλη, όγκοι εγκεφάλου και κόγ-

χου, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ή 
μικροαγγειακές βλάβες π.χ. σε διαβη-
τικούς ασθενείς, κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις, απομυελίνωση, τοξικές βλά-
βες (από αιθυλική αλκοόλη, μονοξείδιο 
του άνθρακα).

Μυογενή αίτια: συγγενής απλασία 
ή υποπλασία μυών, μυοσίτιδα, προοδευ-
τική εξωτερική οφθαλμοπληγία.

Βλάβες στο επίπεδο της νευρομυ-
ϊκής σύναψης: Η συχνότερη αιτία είναι 
η μυασθένεια . Ο παραλυτικός στραβι-
σμός και η βλεφαρόπτωση είναι συχνά οι 
πρώτες εκδηλώσεις της νόσου. 

Εκδηλώσεις του παραλυτικού 
στραβισμού

Σύγχυση και διπλωπία: Προκαλούνται 
γιατί όπως προαναφέρθηκε, τα μεγάλα 
παιδιά και οι ενήλικες αδυνατούν να 
κινητοποιήσουν τον μηχανισμό της απώ-
θησης για να καταστείλουν την σύγχυση 
και την διπλωπία. Η γωνία του στραβι-
σμού και κατά συνέπεια και η διπλωπία 
αυξάνονται όταν οι οφθαλμοί στρέφονται 
προς την κατεύθυνση της κύριας δρά-
σης του παραλυτικού μυός. Η διπλωπία 
ανάλογα με τον μυ που παραλύει μπο-
ρεί να είναι οριζόντια, κάθετη ή πλάγια 
(διαγώνια),  χιαστή (εξωτροπία) ή αχίαστη 
(εσωτροπία).

Η διπλωπία και η σύγχυση προκαλούν 
ναυτία και ίλιγγο και ο ασθενής για να τα 
αποφύγει κλείνει τον έναν οφθαλμό. 

Πάρεση του απαγωγού νεύρου

Η πάρεση του έξω ορθού οφείλεται συνή-
θως σε αγγειακές νόσους, π.χ. σακχαρώδη 
διαβήτη, υπέρταση, αθηροσκλήρωση, ή 
σε ενδοκρανιακούς όγκους. Η ιδιοπαθής 

Εικόνα 2-7

Βρέφος με ψευδοστραβισμό λόγω επίκανθου. 
Οι φωτεινές αντανακλάσεις είναι επικεντρω-
μένες και στους δύο οφθαλμούς. Ρινικά οι 
δερματικές πτυχές καλύπτουν μεγάλο μέρος 
του σκληρού χιτώνα. 

ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ
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ενδοκρανιακή υπέρταση ή κάποιοι όγκοι 
που προκαλούν αύξηση της ενδοκρανια-
κής πίεσης μπορούν να προσβάλλουν το 
απαγωγό νεύρο λόγω της μακράς πορείας 
του στη βάση του κρανίου.  Κλινικά παρα-
τηρείται διπλωπία, περιορισμός της απα-
γωγής του πάσχοντος οφθαλμού, και 
εσωτροπία στην πρωτεύουσα θέση, ενώ 
μπορεί να υπάρχει και αντισταθμιστική 
στροφή της κεφαλής προς την πλευρά του 
πάσχοντος οφθαλμού (Εικ. 2-8). 

Πάρεση τροχιλιακού νεύρου

Η πάρεση του τροχιλιακού ν. εμφανίζε-
ται ετερόπλευρα ή  αμφοτερόπλευρα. Το 
πιο χαρακτηριστικό εύρημα της πάρε-
σης του άνω λοξού μυός είναι η ανωτρο-
πία του προσβληθέντος οφθαλμού στην 
προσαγωγή. Οι ασθενείς παραπονούνται 
για διπλωπία που επιδεινώνεται στην κάτω 
βλεμματική στροφή (π.χ. στο διάβασμα) 
και συχνά κλίνουν την κεφαλή προς τον 
αντίθετο ώμο (Εικ. 2-9). Σε ποσοστό 75% η πάρεση του τροχιλιακού ν. είναι συγγε-

νής. Οι ασθενείς συνήθως είναι ασυμπτω-
ματικοί μέχρι την 4η-6η δεκαετία ζωής, 
οπότε και μειώνεται η ικανότητα ταύτισης, 
με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται διπλω-
πία. Ωστόσο, σε παλαιές φωτογραφίες 
διαπιστώνεται η χρόνια αντισταθμιστική 
κλίση της κεφαλής. Η ακριβής αιτία της 
συγγενούς πάρεσης του άνω λοξού μυός 
δεν είναι γνωστή.

Η πιο συχνή αιτία της επίκτητης πάρε-
σης του άνω λοξού μυός είναι το τραύμα, 
και λιγότερο συχνά οφείλεται σε αγγεια-
κές νόσους (σακχαρώδη διαβήτη, υπέρ-
ταση, αθηροσκλήρωση). Σε ασθενείς άνω 
των 50 ετών η μεμονωμένη πάρεση του 
άνω λοξού μυός είναι συνήθως μικροαγ-
γειακής ισχαιμικής αιτιολογίας, και γενικά 
βελτιώνεται αυτόματα εντός 3-6 μηνών.  

Εικόνα 2-8

Πάρεση απαγωγού ν. δεξιά σε διαβητικό 
ασθενή, ηλικίας 67 ετών. (Α). Εσωτροπία ΔΟ 
στην πρωτεύουσα θέση. (Β). Αδυναμία απα-
γωγής ΔΟ. (Γ) Η απαγωγή του ΑΟ διεξάγεται 
κανονικά.  

Α

Β

Γ

Εικόνα 2-9

 Ασθενής με πάρεση του δεξιού άνω λοξού 
μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Διακρί-
νεται η ανωτροπία στον ΔΟ και η κλίση της 
κεφαλής προς τον αντίθετο ώμο. 
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Πάρεση κοινού κινητικού νεύρου
Η μεμονωμένη πάρεση του κοινού κινη-
τικού ν. μπορεί να είναι συγγενής (σπά-
νια) ή επίκτητη, τμηματική ή ολική. Η 
επίκτητη πάρεση μπορεί να υποκρύπτει 
σοβαρές παθολογικές καταστάσεις. Εκδη-
λώνεται με βλεφαρόπτωση λόγω πάρεσης 
του ανελκτήρα μυ του βλεφάρου, παρέκ-
κλιση του οφθαλμού προς τα κάτω και έξω 
και κόρη σε μυδρίαση που δεν αντιδρά στο 
φως, λόγω πάρεσης του σφιγκτήρα (Εικ. 
2-10). Η λειτουργία του έξω ορθού και του 
άνω λοξού μυός διατηρείται, και ο ασθενής 
έχει διπλωπία όταν έλκεται προς τα πάνω 
το πτωτικό βλέφαρο. Στην κατάσταση αυτή 
επιβάλλεται άμεσος νευροαπεικονιστικός 
έλεγχος για τον αποκλεισμό ανευρύσμα-
τος της οπίσθιας αναστομωτικής αρτη-
ρίας. Ο παραπάνω  έλεγχος είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός για τον ασθενή, δεδομένου ότι 
συχνά η παράλυση του κοινού κινητικού ν. 
προηγείται της ρήξης του ανευρύσματος.

 Οι ισχαιμικές παραλύσεις δεν συνο-
δεύονται από μυδρίαση,  παρουσιάζο-
νται συνήθως σε ηλικιωμένους ασθενείς 

και  μπορεί να παρέλθουν μέσα σε 8-12 
εβδομάδες. 

Θεραπεία του παραλυτικού 
στραβισμού

Αρχικά πρέπει να γίνεται λεπτομερής διε-
ρεύνηση της αιτίας του παραλυτικού στρα-
βισμού μέσω της λήψης λεπτομερούς 
ιστορικού, νευροαπεικονιστικών μεθόδων, 
αιματολογικών, ορολογικών ή/και ορμο-
νολογικών εξετάσεων. Μετά την διάγνωση 
του αιτίου και την αντιμετώπισή του (όπου 
απαιτείται) ο ασθενής ενημερώνεται ότι θα 
πρέπει να παρακολουθείται για την παρέκ-
κλιση για έναν περίπου χρόνο επειδή στο 
μεταξύ υπάρχει η πιθανότητα της αυτόμα-
της βελτίωσης. Στο διάστημα αυτό εφαρμό-
ζεται σε ορισμένες περιπτώσεις κάλυψη του 
ενός οφθαλμού για απαλλαγή από την ενο-
χλητική διπλωπία. Στα μικρά παιδιά πρέ-
πει να ελέγχεται τακτικά η οπτική οξύτητα 
λόγω του κινδύνου ανάπτυξης αμβλυωπίας. 
Η χρήση ειδικών πρισμάτων που εφαρ-
μόζονται στα γυαλιά και εξουδετερώνουν 
τη διπλωπία είναι επίσης αποτελεσματική 
σε στραβισμούς με σχετικά μικρή γωνία. 
Εάν η παρέκκλιση και η διπλωπία δεν υπο-
χωρήσει με την παρέλευση ενός έτους 
συστήνεται η χειρουργική διόρθωση του 
παραλυτικού στραβισμού. Στόχος της χει-
ρουργικής επέμβασης είναι η εξάλειψη της 
διπλωπίας στην πρωτεύουσα βλεμματική 
θέση και η αισθητική αποκατάσταση του 
ασθενούς. Στον παραλυτικό στραβισμό, η 
διόρθωση της διπλωπίας σε όλες τις βλεμ-
ματικές θέσεις είναι αδύνατη. 

ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΑΠΟ  
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΙΤΙΑ

Αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή στραβισμού 

Εικόνα 2-10

Πάρεση κοινού κινητικού ν. οφειλόμενη σε 
ανεύρυσμα οπίσθιας αναστομωτικής αρτηρίας. 
(Α) απεικονίζεται η κάτω και έξω παρέκκλιση 
του βολβού του ΔΟ και η πτώση του σύστοιχου 
βλεφάρου. (Β) μετά την έλξη του άνω βλεφά-
ρου διακρίνεται η παραλυμένη κόρη του ΔΟ.

Α

Β
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όπου η σύσπαση του μυός παρεμποδίζε-
ται από μηχανικά αίτια. Στους ενήλικες, η 
πιο συχνή αιτία στραβισμού από μηχανικά 
αίτια είναι η θυρεοειδική οφθαλμοπά-
θεια. Άλλες αιτίες αποτελούν το σύνδρομο 
Duane, το σύνδρομο Brown, η συγγενής 
ίνωση των οφθαλμοκινητικών μυών, οι 
τραυματισμοί και η παγίδευση των μυών 
ανάμεσα στις καταγματικές επιφάνειες. 
Παρακάτω περιγράφεται ένα παράδειγμα 
περιοριστικού στραβισμού όπως είναι το 
σύνδρομο Duane.

Σύνδρομο Duane: Είναι συγγενές 
και οφείλεται σε ίνωση του έσω ή του 
έξω ορθού ή και των δυο μυών. Αντί-
στοιχα υπάρχουν 3 μορφές του συνδρό-
μου με περιορισμό της απαγωγής (τύπος 
Ι), της προσαγωγής (τύπος ΙΙ) ή και των 
δύο. Κατά την προσπάθεια προσαγωγής 
του οφθαλμού παρατηρείται εισολκή του 
βολβού και σύγκλιση της μεσοβλεφάριας 
σχισμής, ενώ στην πρωτεύουσα θέση 
μπορεί να υπάρχει ορθοτροπία, εσωτρο-
πία ή εξωτροπία (Εικ. 2-11). Οι ασθενείς 
με σύνδρομο Duane συχνά αναπτύσσουν 
αντισταθμιστική θέση της κεφαλής, προ-
κειμένου να επιτύχουν διόφθαλμη όραση

ΧΕΊΡΟΥΡΓΊΚΗ ΤΟΥ 
ΣΤΡΑΒΊΣΜΟΥ

Οι χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζο-
νται στην αποκατάσταση του στραβισμού 
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

Εξασθένηση της δράσης των 
οφθαλμοκινητικών μυών:  Η συχνό-
τερη τεχνική για την εξασθένηση των 
μυών στον στραβισμό είναι η οπίσθια 
μετάθεση. Ο επιλεγμένος μυς παρα-
σκευάζεται, διατέμνεται από την από 
την κατάφυσή του και συρράπτεται στον 

σκληρό μερικά χιλιοστά πιο πίσω ανά-
λογα με το ποσό που απαιτείται για το 
μέγεθος της γωνίας παρέκκλισης. Για 
παράδειγμα, στην εσωτροπία, όπου  στό-
χος είναι η εξασθένηση των έσω ορθών 
μυών, εκτελείται οπίσθια μετάθεση των 
έσω ορθών μυών. Αντίστοιχα στην εξω-
τροπία εκτελείται οπίσθια μετάθεση των 
έξω ορθών μυών. 

Ενίσχυση της δράσης των οφθαλ-
μοκινητικών μυών:  Η συχνότερη 
τεχνική για την ενίσχυση της δράσης των 
μυών στον στραβισμό είναι η βράχυνση 
των μυών.  Ο επιλεγμένος μυς παρα-
σκευάζεται, αφαιρείται το προϋπολογι-
σμένο  τμήμα του τένοντα και του μυός 
που αντιστοιχεί στο μέγεθος της γωνίας 
παρέκκλισης  και το υπόλοιπο του μυός  
επανασυρράπτεται στην θέση της κατά-
φυσής του. Για παράδειγμα στην εξωτρο-
πία μπορεί να γίνει βράχυνση των δύο 
έσω ορθών μυών. Επιπλέον, στην χει-
ρουργική του στραβισμού μπορεί να 

Εικόνα 2-11

Ασθενής με σ. Duane τύπου Ι στον ΑΟ. (Α). Εσω-
τροπία ΑΟ στην πρωτεύουσα βλεμματική θέση. 
(B). Αδυναμία απαγωγής ΑΟ. (Γ). Στένωση της 
βλεφαρικής σχισμής ΑΟ στην δεξιά βλεμματική 
θέση. 

Α

Β

Γ
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εφαρμοσθεί ο συνδυασμός των δύο 
παραπάνω τεχνικών. Για παράδειγμα σε 
μια εσωτροπία αντί της αμφοτερόπλευ-
ρης μετάθεσης των έσω ορθών μπο-
ρεί να επιλεγεί η επέμβαση στον έναν 
οφθαλμού όπου στον έσω ορθό γίνε-
ται οπίσθια μετάθεση και στον έξω ορθό 
βράχυνση.

Μετάθεση της κατεύθυνσης δρά-
σης των οφθαλμοκινητικών μυών: 
Σε κάποιες μορφές στραβισμού προ-
κειμένου να τροποποιηθεί η λειτουργία 
των μυών απαιτείται να αλλάξει η κατεύ-
θυνση της δράσης τους. Για παράδειγμα, 
οι καταφύσεις του άνω και του κάτω 
ορθού μπορούν να μετατεθούν πλη-
σίον της κατάφυσης του έξω ορθού για 
να αντιμετωπισθεί μία πλήρης παράλυση 
του έξω ορθού μυός. 

Η επέμβαση του στραβισμού πραγμα-
τοποιείται συνήθως με γενική αναισθη-
σία, αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί 
και με τοπική (π.χ. οπισθοβόλβια) αναι-
σθησία. Ο καθορισμός των χειρουρ-
γικών ποσών μετάθεσης ή βράχυνσης 

γίνεται με βάση ορισμένους πίνακες, 
που ορίζουν πόσα χιλιοστά (mm) οπί-
σθιας με τάθεσης ή βράχυνσης του 
μυός απαιτούνται, ανάλογα με το μέγε-
θος της γωνίας και τον τύπο του στραβι-
σμού. Επειδή η επέμβαση στραβισμού 
δεν εξασφαλίζει αξιόπιστο προβλέψιμο 
αποτέλεσμα, στους ενήλικες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν τα ρυθμιζόμενα 
ράμματα. Η τεχνική αυτή προσφέρει τη 
δυνατότητα της τελικής διόρθωσης της 
θέσης των οφθαλμών υπό τοπική αναι-
σθησία λίγο μετά την επέμβαση. Ωστόσο 
και αυτή η τεχνική δεν έχει λύσει ορι-
στικά το πρόβλημα της μακροχρόνιας 
μετεγχειρητικής διατήρησης της ευθυ-
γράμμισης των οφθαλμών. Στις συνήθεις 
επιπλοκές της επέμβασης στραβισμού 
περιλαμβάνονται η αιμορραγία κατά την 
επέμβαση, η διάτρηση του σκληρού, η 
οπισθοχώρηση ή απώλεια μυός, η ενδο-
φθαλμίτιδα, το χρόνιο κοκκίωμα από 
ράμμα, η ισχαιμία του προσθίου ημιμο-
ρίου, η μετεγχειρητική διπλωπία και η 
υπερδιόρθωση ή η υποδιόρθωση.

ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • Προϋποθέσεις φυσιολογικής διόφθαλμης 
όρασης είναι η φυσιολογική οπτική 
οξύτητα, η ακεραιότητα της οπτικής 
οδού και η απουσία στραβισμού.  

 • Στις περιπτώσεις συνεκτικού 
στραβισμού ο εγκέφαλος κινητοποιεί 
τους μηχανισμούς της απώθησης και 
της ανώμαλης αμφιβληστροειδικής 
αντιστοιχίας για να αποφύγει την 
σύγχυση και την διπλωπία. Τα φαινόμενα 
αυτά αναπτύσσονται  μόνον όταν ο 

στραβισμός εκδηλώνεται στην βρεφική 
ή στην πρώτη παιδική ηλικία, γι’ αυτό 
και τα παιδιά με στραβισμό δεν πάσχουν 
από διπλωπία. Αντίθετα, στραβισμοί που 
εκδηλώνονται σε μεγαλύτερα παιδιά ή 
ενήλικες συνοδεύονται από διπλωπία.

 • Η θεραπεία της αμβλυωπίας πρέπει να 
ξεκινάει όσο το δυνατόν συντομότερα, 
επειδή όσο μικρότερη είναι η ηλικία 
του παιδιού, τόσο καλύτερη είναι και η 
πρόγνωση. 

ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Σημαντικότερη της θεραπείας είναι 
η πρόληψη της αμβλυωπίας με την 
περιοδική εκτίμηση του παιδιού στα 
περιγραφέντα ηλικιακά στάδια

 • Ο συνεκτικός στραβισμός σε ένα παιδί 
μπορεί να οφείλεται στην χαμηλή 
όραση του οφθαλμού λόγω οργανικής 
βλάβης. Συνεπώς, ο έλεγχος των 
προσθίων μορίων και η βυθοσκόπηση 
είναι επιβεβλημένες εξετάσεις στον 
στραβισμό για τον πρώιμο εντοπισμό 
πιθανής οργανικής βλάβης, διότι αυτή 
μπορεί να οδηγήσει στην μόνιμη απώλεια 
της όρασης ή να απειλήσει ακόμη και την 
ζωή του παιδιού ( π.χ. ρετινοβλάστωμα).

 • Στις περιπτώσεις επίκτητης εσωτροπίας 
πρέπει να αποκλειστεί η πάρεση του 

απαγωγού ν. και η πιθανή νευρολογική βλάβη. 
 • Στον παραλυτικό στραβισμό πρέπει 
να γίνεται λεπτομερής διερεύνηση της 
αιτίας που τον προκάλεσε.

 • Η παράλυση του κοινού κινητικού ν. που 
συνοδεύεται από μυδρίαση αποτελεί 
επείγουσα κατάσταση και ο ασθενής 
χρήζει άμεσου νευροαπεικονιστικού 
ελέγχου.  

 • Γενικά, η χειρουργική αποκατάσταση 
του στραβισμού και των υποτροπών 
του μπορεί να γίνει σε όλες τις ηλικίες 
εφόσον ο ασθενής το επιθυμεί και η 
γενική του κατάσταση το επιτρέπει. 

 • Ειδικά, στην βρεφική εσωτροπία η 
χειρουργική αποκατάσταση πρέπει να 
γίνεται μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής

(συνέχεια)




