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Η δυνατότητα να αντικρίζουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει με δυο μάτια  και να τον 
αντιλαμβανόμαστε σαν ένα και όχι διπλό, ονομάζεται μονή διόφθαλμη όραση. Η ικανότητα 
αυτή οφείλεται σε μηχανισμούς του εγκεφάλου αλλά και του οπτικού συστήματος που 
οδηγούν σε συγχώνευση των δύο ειδώλων σε ένα. Οι μηχανισμοί αυτοί, που αναπτύσσονται 
από τη βρεφική ηλικία, απαιτούν σύγχρονο εστιασμό των δύο ματιών πάνω στον ίδιο στόχο, 
αλλά και καταγραφή του στόχου με σχεδόν ισοδύναμη ευκρίνεια. Δυσλειτουργία των 
μηχανισμών αυτών οδηγεί σε διπλωπία ή οπτική σύγχυση (συγκεχυμένη εικόνα). Όταν η 
δυσλειτουργία αυτή δεν ανατάσσεται, ο οργανισμός ενεργοποιεί αντισταθμιστικούς - 
‘’ανακουφιστικούς’’ για τον ίδιο μηχανισμούς, όπως η απώθηση, η ανώμαλη 
αμφιβληστροειδική αντιστοιχία, η ανώμαλη θέση της κεφαλής.  
 
Το παρακάτω κείμενο επικεντρώνεται στο πως πρέπει να προσεγγίζεται ένα παιδί με 
στραβισμό από ένα γενικό οφθαλμίατρο.  
 
Αν και η βασική ανησυχία των γονιών είναι ο στραβισμός του παιδιού τους, η ανησυχία του  
οφθαλμιάτρου θα πρέπει να είναι ευρύτερη και να αφορά τη γενικότερη ανάπτυξη της όρασης 
του παιδιού. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να ξεχνά ότι ο στραβισμός μπορεί να αποτελεί τη 
πρώτη εκδήλωση μιας σοβαρής ενδοβολβικής βλάβης.  
 
Η εξέταση του παιδιού πρέπει να ξεκινά από την ώρα εισόδου του στο ιατρείο, 
καταγράφοντας εμφανείς σωματικές ατέλειες (πχ δυσμορφίες προσώπου και σώματος), μη 
φυσιολογική στάση κεφαλής, δυσκολίες στη κίνηση, παράξενες συμπεριφορές κ.ά.   
Η προσεκτική λήψη ιστορικού είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να αφορά στο χρόνο 
εμφάνισης, στη συχνότητα και στη διάρκεια του στραβισμού, εάν εκδηλώνεται υπό 
συγκεκριμένες συνθήκες, εάν εμφανίζεται στο ένα ή και στα δύο μάτια.  
Επίσης σημαντική είναι η καταγραφή προηγούμενων οφθαλμολογικών παθήσεων, 
κληρονομικότητας (οικογενειακό ιστορικό), προβλημάτων στη κύηση και στον τοκετό (πχ 
προωρότητα), διαταραχών της ψυχοκινητικής ανάπτυξης και άλλων σοβαρών παθήσεων (πχ 
νευρολογικές βλάβες).  
 
Η παιδοφθαλμολογική εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει: 
  
* Εκτίμηση της οπτικής οξύτητας σε κάθε μάτι ξεχωριστά  

(με επιλογή καταλλήλων για την ηλικία του παιδιού δοκιμασιών - τεστ) 
 

* Εκτίμηση της στερεοσκοπικής όρασης (με ειδικό τεστ) 
 
* Εκτίμηση της θέσης των ματιών & μέτρηση της γωνίας στραβισμού  
 
             Πραγματικός στραβισμός ή ψευδοστραβισμός; 
 

      Αιτίες ψευδοστραβισμού: 
  
             α. Ψευδοεσωτροπίας:  



                 Έντονος επίκανθος, μικρή διακορική απόσταση, αρνητική γωνία Κ (γωνία που   
                 σχηματίζεται μεταξύ οπτικού και κορικού άξονα), ασυμμετρία προσώπου,   
                 πρόπτωση ή ενόφθαλμος, ανισοκορία ή ετεροχρωμία 
 
            β.  Ψευδοεξωτροπίας:  
                 Μεγάλη διακορική απόσταση, θετική γωνία Κ, ασυμμετρία προσώπου,    
                 πρόπτωση ή ενόφθαλμος, ανισοκορία ή ετεροχρωμία.   
             
      Μέτρηση γωνίας πραγματικού στραβισμού: 
       
 - Δοκιμασία κερατοειδικών αντανακλάσεων (Hirschberg) 
 - Δοκιμασία κερατοειδικών αντανακλάσεων με ταυτόχρονη χρήση  
                          πρισμάτων (Krimsky) 
 - Δοκιμασία κάλυψης – αποκάλυψης με χρήση πρισμάτων 
 
      ** Οι τελευταίες δύο δοκιμασίες θα πρέπει να εφαρμόζονται τόσο όταν το παιδί    
          εστιάζει σε μακρινό στόχο, όσο και σε κοντινό.  

 
* Εκτίμηση της οφθαλμοκινητικής ικανότητας των ματιών  
 

- Κινήσεις αργής ακολουθίας στις 9 βασικές βλεμματικές θέσεις (το παιδί 
ακολουθεί ένα κινούμενο στόχο (πχ το δάχτυλο του εξεταστή), που μετακινείται στις 9 
βασικές βλεμματικές θέσεις: στην πρωτεύουσα, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, πάνω 
δεξιά, πάνω αριστερά, κάτω δεξιά, κάτω αριστερά – καταγράφουμε υπερ- ή 
υπολειτουργίες) 

 - Σύγκλιση (παρακολουθεί ένα στόχο που πλησιάζει προς τη μύτη του και στη 
συνέχεια απομακρύνεται από τη μύτη του – καταγράφουμε ανεπάρκεια) 
- Σακκαδικές (απότομες αλλαγές των βλεμματικών θέσεων σε σημεία – 
στόχους που εμφανίζει ο εξεταστής στο χώρο – καταγράφουμε την ακρίβεια) 
- Χειρισμός κεφαλής κούκλας (σε βρέφη με μεγάλους στραβισμούς που δεν 
κινούν τα μάτια τους στις ακραίες βλεμματικές θέσεις, κρατάμε το βρέφος στα χέρια 
μας και το περιστρέφουμε δεξιά και μετά αριστερά – καταγράφουμε εάν τα μάτια 
κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι μυς 
λειτουργούν) 

 
* Εκτίμηση της διαθλαστικής ικανότητας του κάθε ματιού  

(με κυκλοπληγία σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και επιλεκτικά σε μεγαλύτερα) 
 
* Οργανική εκτίμηση των ματιών  

 
- Πρόσθιο ημιμόριο (βλέφαρα, βολβοί, πρόσθια επιφάνεια, θλώντα μέσα, ίριδα   
                                            και κόρη) 
- Οπίσθιο ημιμόριο (βυθοσκόπηση) 
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