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УВОД

У на ци о нал ним лек си ко ни ма многих зе ма
ља уз од ред ни цу „стра би зам“ (грч. στραβι 
σμός, strabismós, strabós) на во ди се мно штво 
си но ни ма ко ји са др же еле мен те пе жо ра тив
но сти. У срп ском је зи ку то је реч „ра зро
кост“. Екви ва лен ти овој ре чи су: на ен гле
ском – squint, фран цу ском – doré, не мач ком 
– walleye, ру ском – косоглазие. Све ове ре чи 
на гла ша ва ју не пра ви лан по ло жај оч них ја
бу чи ца и ин ди рект но го во ре о од но су дру
штва пре ма осо ба ма са стра би змом. Не ко
ри го ва ни стра би зам око ли на нај че шће са
гле да ва као естет ски не до ста так, што мо же 
ло ше ути ца ти на про це ну и са мо про це ну 
фи зич ког из гле да, ни во са мо по што ва ња и 
уоп ште на раз вој лич но сти. Тре ба на по ме
ну ти да су нпр. при пад ни ци ци ви ли за ци је 
Ин ка кон вер гент ни стра би зам сма тра ли 
зна ком ле по те. На мно гим сли ка ма из пе ри
о да ове ци ви ли за ци је очи древ ног бо га Сун
ца при ка за не су у по ло жа ју езо тро пи је [1].

„Стра би зам је јед на ру жна ствар“, из
ја вио је ен гле ски оф тал мо лог ДјукЕл дер 
(Duke-Elder), чи ји је рад на под руч ју оф
тал мо ло ги је сте као ши ро ко ме ђу на род но 
при зна ње [2]. Из ја ва по зна тог оф тал мо ло
га за слу жу је озбиљ но раз ма тра ње, по себ но 
ако има мо у ви ду да су осо бе са стра би змом 
углав ном са гла сне с њом, јер се сва ко днев
но су сре ћу с не при хва тљи вим по на ша њем 
око ли не пре ма њи ма.

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је стра
би зам мо то рич косен зор на ано ма ли ја код 
ко је је до ми нант на не па ра лел ност вид них 
осо ви на [3] и јед но око нај че шће не гле да у 

пред мет ин те ре со ва ња [4], пи та ње ле че ња 
се че сто ве зу је са мо за ре ша ва ње естет ског 
про бле ма. Не сме се гу би ти из ви да ни то да 
је стра би зам ма ни фе ста ци ја основ не бо ле
сти или про це са по ве за них с по ре ме ће ним 
би но ку лар ним ви дом, да ути че на ни во и 
ква ли тет раз во ја са знај них спо соб но сти код 
де це [5, 6] и до во ди до мно го те жих про
бле ма од ко зме тич коестет ских [7]. Пи та ње 
пси хо со ци јал них ефе ка та стра би зма је ве о
ма сло же но, пр вен стве но због то га што ова 
ано ма ли ја по ло жа ја оч них осо ви на мо же 
би ти раз ли чи та по об ли ку, сте пе ну од сту
па ња вид них ли ни ја од уоби ча је ног прав ца 
по гле да, ети о ло ги ји, вре ме ну на стан ка [8]. 
Ди ску то ва ње ода бра ног про бле ма зах те ва 
и ува жа ва ње кул ту ро ло шких раз ли ка, уз
ра ста, ни воа обра зо ва ња итд.

ПСИХОСОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ 
СТРАБИЗМА – ПРЕГЛЕД 
ИСТРАЖИВАЊА

Стра би зам је је дан од нај че шћих ви зу ел них 
по ре ме ћа ја у ра ном де тињ ству ко ји не по
вољ но ути че на ква ли тет жи во та осо бе, о 
че му све до че мно ге сту ди је [2, 3, 4, 9, 10, 11]. 
Са тер филд (Satterfield) и са рад ни ци [12] ме
ђу пр ви ма су до ку мен то ва ли да се осо бе са 
стра би змом су о ча ва ју са број ним про бле
ми ма у под руч ју пси хо со ци јал ног функ ци
о ни са ња. Циљ њи хо ве сту ди је се од но сио 
на утвр ђи ва ње вр сте и сте пе на те шко ћа код 
осо ба са стра би змом. Ве ћи на ис пи та ни ка 
об у хва ће них овом сту ди јом је из ја ви ла да, 
упр кос ме ди цин ском ле че њу, њи хо ве очи 
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ни су увек у ор то фо ри ји, већ да с вре ме на на вре ме 
„лу та ју“ и да углав ном не мо гу да ура де за дат ке ко
ји зах те ва ју сте рео вид. Ис пи та ни ци су на ве ли да је 
стра би зам ло ше ути цао на скла па ње при ја тељ ста ва, 
уче ње, рад, укљу чи ва ње у игру и спорт ске ак тив но
сти, ства ра ње сли ке о се би. Јед на гру па ис пи та ни ка је 
ис та кла и по те шко ће с ко ји ма се су о чи ла у по ку ша ју 
да на ђе по сао, а дру га да их око ли на до жи вља ва као 
ма ње ис кре не. Сту ди ја је по ка за ла да је стра би зам сва
ка ко мно го ви ше од ко зме тич ког про бле ма, као и да 
ле че ње по зи тив но ути че на ква ли тет пси хо со ци јал ног 
функ ци о ни са ња осо ба с овом ано ма ли јом. Хат (Hatt) 
и са рад ни ци [13], су на осно ву ис пи ти ва ња де це ко ја 
су има ла ин тер ми тент ну ег зо тро пи ју и њи хо вих ро
ди те ља иден ти фи ко ва ли те ме ко је их бри ну, а у ве зи 
су са здра вљем и функ ци о ни са њем де те та. Од го во ри 
де це се мо гу свр ста ти у не ко ли ко гру па ко је се од но се 
на за бри ну тост у ве зи с ви зу ел ним функ ци о ни са њем 
и на чи ном ка ко их опа жа око ли на на осно ву из гле да 
очи ју („бри нем о мо јим очи ма“, „нер ви ра ме што ви
дим мут но“, „бо јим се да љу ди ми сле да сам чу дан“), 
за тим на ко мен та ре око ли не и пи та ња ко ја им по ста
вља ју вр шња ци („де ца пи та ју шта ни је у ре ду с мо јим 
очи ма“, „по не кад љу ди ка жу: тво је очи се љу ља ју“), 
фи зич ке не при јат но сти до ко јих до во ди стра би зам 
(„ка да се умо рим, осе ћам бол у очи ма“) и свест о соп
стве ном из гле ду и же љи да се он про ме ни („мо је очи се 
раз ли ку ју од очи ју оста ле де це и због то га ме је стид“, 
„же лим да спре чим да мо је очи лу та ју“). Од го во ри ко је 
су да ли ро ди те љи ука зу ју на де ли мич но раз у ме ва ње 
про бле ма с ко ји ма се су о ча ва ју њи хо ва де ца, и то се 
углав ном од но си на из глед и ре ак ци је око ли не. Ро ди
те љи не ма ју свест о про бле ми ма ко је има де те у са мом 
ак ту гле да ња, али за то уви ђа ју те шко ће у под руч ју пси
хо со ци јал ног функ ци о ни са ња („по не кад се др жи по 
стра ни због свог из гле да“, „стра би зам ути че на ње го во 
са мо по у зда ње, кон цен тра ци ју“ и сл.).

По се бан до при нос у ра све тља ва њу пси хо со ци јал
них им пли ка ци ја стра би зма дао је оф тал мо лог Бур
ден (Burden) [14]. Ка ко је и сам па тио од стра би зма, 
опи сао је про бле ме на ко је је на и ла зио као де те и као 
од ра сла осо ба, али и за штит не ме ха ни зме ко ји су му 
омо гу ћи ли да по ста не од ли чан ин тра о ку лар ни хи рург 
у усло ви ма из о стан ка фи ног би но ку лар ног ви да. Сма
трао је да, због не до вољ но ја сне сли ке о се би, ве ћи на 
осо ба са стра би змом не ко ри сти кон струк тив но сво је 
од брам бе не и ком пен за тор не по тен ци ја ле и до но си 
од лу ке ко је ло ше ути чу на њи хо ву бу дућ ност. У пи сму 
за хвал но сти Са тер фил ду и са рад ни ци ма за по ка за ну 
ис тра жи вач ку за ин те ре со ва ност за пси хо со ци јал не 
ефек те стра би зма на пи сао је да су глав не пред но сти 
ко ју му је до нео стра би зам у жи во ту би ли ин те ре со
ва ње и љу бав пре ма оф тал мо ло ги ји. Ве ро вао је да су 
и ње го ви па ци јен ти као и он би ли озбиљ но ли ша ва ни 
социјалних интеракција због стра би зма и не до стат ка 
сте рео ви да. То је до ве ло до то га да по ста не по себ но 
осе тљив за по тре бе па ци је на та са стра би змом.

Олиц ки (Olitsky) и са рад ни ци [15] су на по ме ну ли 
да је сту ди ја Са тер фил да да ла ве о ма вред не ре зул

та те. Има ју ћи у ви ду то да су за кључ ци о ефек ти ма 
стра би зма на ква ли тет жи во та за сно ва ни на из ја ва ма 
осо ба са стра би змом, сма тра ју да то оста вља про сто
ра за сум њу у објек тив ност при ку пље них по да та ка. 
Сто га су у свом ис тра жи ва њу осми сли ли објек тив ни
ји на чин при ку пља ња по да та ка о пси хо со ци јал ним 
ефек ти ма стра би зма. Про блем су ре ши ли та ко што 
су фо то гра фи са ли ор то фо рич ну осо бу му шког по
ла, а за тим ди ги тал ном об ра дом фо то гра фи је до би ли 
при каз осо ба са езо тро пи јом и ег зо тро пи јом. На кон 
то га су из дво ји ли 11 ка рак те ри сти ка ко је су зна чај не у 
про це су оства ри ва ња кон та ка та с око ли ном и при ли
ком тра же ња по сла и за по шља ва ња: пред у сре тљи вост, 
ве шти не ко му ни ка ци је, ком пе тен ци је, по у зда ност, 
емо ци о нал на ста бил ност, по ште ње, сми сао за ху мор, 
ин те лек ту ал не спо соб но сти, ли дер ство/ру ко во ђе ње, 
ор га ни за ци о не ве шти не и искре ност. Сва ка ка рак те
ри сти ка је мо гла би ти оце ње на на ска ли од 1 до 5. Уку
пан скор за осо бе при ка за не на фо то гра фи ја ма (осо ба 
с ор то фо рич ним по ло жа јем оч них ја бу чи ца, осо ба са 
ди вер гент ним стра би змом и осо ба са кон вер гент ним 
стра би змом) из ра чу нат је са би ра њем бо до ва за сва ку 
ода бра ну ка рак те ри сти ку. Узо рак у ис тра жи ва њу чи
ни ло је 212 осо ба уз ра ста од 17 до 35 го ди на ко ји ма је 
пре по пу ња ва ња упит ни ка по ка зи ва на са мо јед на од 
по ме ну тих фо то гра фи ја, чи ме је из бег нут ути цај ха ло
ефек та. Ана ли за ре зул та та је по ка за ла да су осо бе са 
стра би змом, у од но су на осо бе са ор то фо рич ним по ло
жа јем оч них ја бу чи ца, оце ње не ло ши је у окви ру свих 
11 по ме ну тих ка рак те ри сти ка. Ин те ре сант но је да су 
осо бе са стра би змом би ле зна чај но ло ши је оце ње не на 
за да ци ма ко ји се од но се на ко му ни ка тив не ве шти не 
и ин те лек ту ал не спо соб но сти. Ре зул та ти ове сту ди
је су по ка за ли да стра би зам ло ше ути че на фор ми ра
ње ста во ва о осо ба ма с овом ано ма ли јом и до во ди до 
ства ра ња ло ше сли ке о тој осо би, по себ но у по гле ду 
мен тал ног ста ња и спо соб но сти за рад.

Ме то до ло шки слич но ис тра жи ва ње ура ди ли су Мо
јонАзи (Mojon-Azzi) и са рад ни ци [16]. Ис тра жи ва њем 
су об у хва ти ли де цу уз ра ста од три до два на ест го ди на, 
по ну ди ли им ди ги тал но об ра ђе не фо то гра фи је на ко
ји ма су при ка за ни бли зан ци ко ји се раз ли ку ју је ди но у 
по гле ду по ло жа ја очи ју. Ис пи та ни ци су има ла за да так 
да за сва ки од шест па ро ва бли за на ца ода бе ру оног ко
јег би по зва ли на ро ђен дан ску жур ку. За кљу че но је да 
су ис пи та ни ци ста ри ји од шест го ди на че шће би ра ли 
фо то гра фи ју бли зан ца са ор то фо рич ним по ло жа јем 
очи ју. Сто га ауто ри сма тра ју да по сто ји ве ли ка мо
гућ ност да де ца са стра би змом по сле на вр ше не ше сте 
го ди не бу ду дру штве но изо ло ва на и пред ла жу да се 
хи рур шка ин тер вен ци ја, кад год је ин ди ко ва на, оба ви 
пре тог пе ри о да. Ма ње ис по ље на спрем ност ис пи та ни
ка ста ри јег уз ра ста да се де у ис тој клу пи с вр шња ци ма 
ко ји има ју стра би зам у ис тра жи ва њу Лук ма на (Luk-
man) и са рад ни ка [17] та ко ђе го во ри у при лог ра ној 
ди јаг но сти ци стра би зма и пред у зи ма ња свих нео п ход
них ме ра ле че ња.

Очи глед но је да је пи та ње у ко јем уз ра сту се ства
ра лош од нос пре ма стра би зму од пре суд ног зна ча ја 
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за ана ли зу пси хо со ци јал них ефе ка та стра би зма. Пајс 
(Paysse) и са рад ни ци [18] сма тра ју да код де це вр ло ра
но на ста ју не га тив ни ста во ви пре ма стра би зму. То су и 
про ве ри ли ем пи риј ски на узор ку де це уз ра ста од три 
до се дам го ди на. Екс пе ри мен тал ни ма те ри јал су чи ни
ле три лут ке чи је су очи би ле по ста вље не у езо, ег зо 
или ор то по ло жа ју. Лут ке су оста вље не у со би као је ди
не играч ке, а за тим су ис пи ти ва чи пра ти ли по на ша ње 
и ре ак ци је де це. По зи тив но по на ша ње пре ма лут ки 
је укљу чи ло усме не ком пли мен те, гр ље ње и по љуп це, 
а не га тив но ба ца ње, уда ра ње и вер бал но ома ло ва жа
ва ње. Ре зул та ти по ка зу ју да већ око че твр те го ди не 
ве ћи на де це пре по зна је стра би зам и по ка зу је од бој
ност пре ма ње му. Ме ђу тим, на гле про ме не по на ша ња 
усме ре не пре ма лут ка ма чи је очи има ју по ло жај ти пи
чан за ма ни фест ни стра би зам за бе ле же не су у уз ра сту 
од 5,4 го ди не. За кљу чак ауто ра је да нај мла ђа де ца не 
при ме ћу ју стра би зам уоп ште, де ца уз ра ста из ме ђу 4,6 
и 5,9 го ди на при ме ћу ју раз ли ку, али не и пред ност, 
од но сно сла бост по ло жа ја очи ју, док ста ри ји од 5,9 го
ди на ис по ља ва ју не го до ва ње пре ма стра би зму. На кон 
по сма тра ња њи хо вог по на ша ња то ком де сет ми ну та, 
по ста вље но им је не ко ли ко пи та ња. Јед но је гла си ло: 
„Шта ми слиш ка ко из гле да ју очи лу та ка?“ Де ца мла
ђа од че ти ри го ди не ни су при ме ћи ва ла раз ли ку ме ђу 
лут ка ма. Де ца уз ра ста 4,6–5,9 го ди на су по ка зи ва ла 
тен ден ци ју да очи опи шу као „дру га чи је“, али још ни
су из ра жа ва ла сво је ми шље ње за не ку од њих. Де ца 
ста ри ја од 5,9 го ди на су ско ро увек да ва ла не га ти ван 
опис лу та ка са стра би змом. Очи глед но је да фи зич ки 
из глед, пре део гла ве и очи ју и цр те ли ца има ју ва жно 
ме сто у ус по ста вља њу дру штве них од но са. Са ми ауто
ри су са гла сни да до би је не ре зул та те тре ба по сма тра ти 
вр ло опре зно, јер по на ша ње де те та и ње гов од нос пре
ма лут ки „с нео бич ним по ло жа јем очи ју“ не мо же мо 
ди рект но до ве сти у ве зу са ста во ви ма пре ма осо ба ма 
са стра би змом. Чи ње ни ца да у ди јаг но сти ко ва њу стра
би зма тре ба узе ти у об зир и то да ли по сто је не пра
ви лан по ло жај гла ве, тор ти ко лис, не пра вил на гра ђа 
ли ца, спу штен ка пак и сл. [3] до дат но го во ри о то ме да 
стра би зам с пра те ћим ма ни фе ста ци ја ма мо же до ве сти 
до не же ље них по сле ди ца по раз вој и со ци ја ли за ци ју.

Ван де Граф (VandeGraaf) и са рад ни ци [19] сма
тра ју да је у прет ход ном пе ри о ду не у спех ле че ња од 
стра би зма био узро ко ван не бла го вре ме ним ди јаг но
сти ко ва њем ове ано ма ли је, док је у по след ње вре ме 
углав ном по сле ди ца из бе га ва ња оклу зи је. По зи тив
на стра на ра ног скри нин га са гле да ва на је, пре све га, 
кроз из бе га ва ње гу би та ка ко ји су по сле ди ца сма ње не 
оштри не ви да на стра бич ном оку, док је у са да шњем 
тре нут ку ин те ре со ва ње ве ли ког бро ја ис тра жи ва ча 
усме ре но ка ква ли те ту жи во та осо ба са стра би змом. 
За хва љу ју ћи то ме, осми шље ни су упит ни ци за про
це ну ква ли те та жи во та осо ба са стра би змом, што је 
још је дан ко рак да ље у са гле да ва њу пси хо со ци јал них 
ефе ка та стра би зма. Дур ни јан (Durnian) и са рад ни ци 
[11] су ис пи ти ва ли пси хо со ци јал не аспек те стра би
зма при ме ном Упит ни ка за про це ну ква ли те та жи
во та од ра слих осо ба са стра би змом (AdultStrabismus

QualityofLifeQuestionnaire–AS-20) Ха та и са рад ни ка 
[20]. Овај упит ник омо гу ћа ва про це ну пси хо со ци јал
них и функ ци о нал них про бле ма с ко ји ма се су о ча ва ју 
од ра сле осо бе са стра би змом. За кљу чи ли су да же не 
са стра би змом има ју знат но не при јат ни ја дру штве на, 
емо ци о нал на, рад на и дру га ис ку ства, што се не по
вољ но од ра жа ва на ква ли тет њи хо вог жи во та. Ис пи
та ни ци ко ји жи ве у не раз ви је ним под руч ји ма оства
ру ју знат но ни жи скор на упит ни ку, што ука зу је на 
знат но ни жи ква ли тет жи во та. Утвр ђе но је да осо бе 
са стра би змом до жи вља ва ју исте дру штве не те шко ће 
без об зи ра на тип де ви ја ци је и да сре ди на не ма ја сна 
оче ки ва ња око пи та ња њи хо вих про фе си о нал них ком
пе тен ци ја, што се пр вен стве но од но си на му шкар це 
с кон вер гент ним стра би змом. Сту ди ја је по ка за ла да 
осо бе са стра би змом на и ла зе на мно штво те шко ћа 
пси хо со ци јал не при ро де ко ји су ван до ме на кли нич
кооф тал мо ло шких про це ду ра и да с овим аспек ти ма 
њи хо вог жи во та ве ћи на стра бо ло га ни је упо зна та.

Бо шам (Beauchamp) и са рад ни ци [21] су ис пи ти
ва ли ути цај стра би зма на ква ли тет жи во та од ра слих 
осо ба. У сту ди ју су укљу чи ли 140 од ра слих осо ба са 
стра би змом ко је су оф тал мо ло зи и стра бо ло зи ис пи
ти ва ли ра ди утвр ђи ва ња ути ца ја стра би зма на: спе
ци фич не здрав стве не про бле ме, про бле ме у из во ђе
њу сва ко днев них жи вот них ак тив но сти, дру штве не 
од но се, ства ра ње сли ке о се би, бри гу за бу дућ ност и 
про фе си о нал ну ан га жо ва ност. Ре зул та ти су по ка за ли 
по сто ја ње ве о ма ши ро ког спек тра про бле ма с ко ји
ма се ове осо бе су сре ћу у свим под руч ји ма, као и на 
озбиљ но на ру шен ква ли тет жи во та. Иако ови по да ци 
по ка зу ју да од ра сле осо бе има ју знат но ло ши ји ква
ли тет жи во та у од но су на осо бе без стра би зма, ни је 
ја сно да ли то ва жи и за де цу. Ауто ри сма тра ју да би 
би ло ра зум но прет по ста ви ти да су про бле ми пси хо
со ци јал не при ро де с ко ји ма се су о ча ва ју де ца исти или 
чак ин тен зив ни ји и број ни ји у од но су на про бле ме за
бе ле же не код од ра слих. Исто вре ме но пре по ру чу ју ду
го трај но над гле да ње осо ба на кон хи рур шког ле че ња 
стра би зма, ка ко би се уста но ви ли ефек ти опе ра ци је 
на ква ли тет њи хо вог жи во та.

Ефек те опе ра ци ја стра би зма на пси хо со ци јал ни 
ста тус и по бољ ша ње ква ли те та жи во та бо ле сни ка 
до ку мен то ва ли су мно ги ауто ри [22, 23, 24]. На ма
њем или ве ћем узор ку ис пи та ни ка у на ве де ним ис тра
жи вач ким сту ди ја ма про це њи ван је ква ли тет жи во та 
од ра слих осо ба са стра би змом ко ји су опе ри са ни. По
ка за но је да опе ра ци ја ути че по вољ но, ка ко на кли нич
ке ре зул та те, та ко и на ши ре аспек те функ ци о ни са ња 
осо бе. По ме ну ће мо ели ми ни са ње ди пло пи ја, сен зор ну 
фу зи ју, об на вља ње, од но сно ус по ста вља ње би но ку лар
ног ви да, ши ре ње би но ку лар ног вид ног по ља, али и 
по зи тив не про ме не у под руч ју пси хо со ци јал ног функ
ци о ни са ња, ја ча ње са мо по у зда ња и са мо по што ва ња. 
Бурк (Burke) и са рад ни ци [22] су сту ди јом об у хва ти ли 
31 од ра слу осо бу са хо ри зон тал ним стра би змом и за
бе ле жи ли по зи ти ван ути цај хи рур шког ле че ња стра
би зма на ква ли тет њи хо вог жи во та. За кљу чи ли су да 
је хи рур шки за хват ути цао на по ди за ње са мо по у зда ња, 



    

495SrpArhCelokLek.2014JulAug;142(78):492497

www.srparh.rs

са мо за до вољ ства и со ци јал них ком пе тен ци ја. По зи ти
ван, али ма њи ути цај, за бе ле жен је у по гле ду оп ти ми
зма, по у зда но сти и ин тер ак ци је с осо бом истог по ла.

КАДА СЕ СТВАРА НЕГАТИВАН ОДНОС ПРЕМА 
СТРАБИЗМУ?

По ме ну та ис тра жи ва ња [2, 3, 4, 9, 10, 11] по ка зу ју да се 
осо бе са стра би змом су о ча ва ју с мно штвом те шко ћа у 
со ци јал ном окру же њу, пре вас ход но због спе ци фич но
сти ви зу ел ног кон так та и дру гих аспе ка та не вер бал не 
ко му ни ка ци је, по себ но у си ту а ци ја ма ка да је од сту па
ње од прав ца по гле да ла ко уоч љи во. Ка да раз ми шља мо 
о пси хо со ци јал ним ефек ти ма стра би зма, на ме ће се и 
пи та ње ко ја је то ве ли чи на де ви ја ци је по ло жа ја оч них 
ја бу чи ца ко ју при ме ћу је ве ћи на љу ди. По зна то је да 
кор не ал ни све тло сни ре флекс дис ло ци ран је дан ми
ли ме тар озна ча ва де ви ја ци ју од 15 при змади оп три ја 
(PD) пре ма Хир шбер го вом те сту (Hirshbergtest). Рај
не ке (Reinecke) и са рад ни ци [25] су за кљу чи ли да ег
зо де ви ја ци ју од 7,5 PD мо же да при ме ти ве ћи на љу ди. 
Код езо де ви ја ци је је то слу чај ка да је угао де ви ја ци је 
ве ли чи не од 15 PD, а код вер ти кал них стра би за ма ве
ли чи не од 20 PD. Не ис ку сни по сма трач од сту па ње од 
14,5 PD код кон вер гент ног и 8 PD код ди вер гент ног 
стра би зма мо же да ре ги стру је као ма ло [4], при че му 
тре ба има ти у ви ду да се иста ве ли чи на и тип де ви ја
ци је код јед не осо бе ла ко уоча ва, а код дру ге те шко или 
се уоп ште не уоча ва, на шта до дат но ути чу цр те ли ца 
и про мен љи вост де ви ја ци је.

НЕГАТИВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ СТРАБИЗМА И ЛЕЧЕЊЕ

Де ца са стра би змом се ве о ма че сто сти де свог из гле да, 
па те у де тињ ству и мла до сти, ко сом по кри ва ју стра
бич но око и ис по ља ва ју про блем са са мо по што ва њем 
[9, 26]. Стра би зам мо же би ти узрок од ба ци ва ња од 
стра не вр шња ка; де те по ста је пред мет сва ко днев ног 
под сме ха, што мо же не по вољ но да ути че на ње гов раз
вој, игру и скла па ње при ја тељ ста ва [12]. Код де це са 
стра би змом по ве ћа ва се ри зик од су о ча ва ња с про бле
ми ма у оба вља њу школ ских ак тив но сти, јер су за њих 
по себ на те шко ћа за да ци ко ји зах те ва ју ан га жо ва ње и 
упо тре бу сте рео ви да, ко ји је нај че шће на ру шен. Нео
д го ва ра ју ћи ста во ви уже и ши ре со ци јал не сре ди не и 
не ра зу ме ва ње обра зов них по тре ба де це са стра би змом 
че сто до во ди до па да њи хо вог са мо по у зда ња и про бле
ма у раз во ју лич но сти, што се на да ље ло ше од ра жа ва 
на дру ге обла сти жи во та [27].

Стра би зам ути че не га тив но и на од нос ро ди те ља и 
де те та, јер се код мно гих ро ди те ља ја вља ју стра хо ви и 
осе ћај кри ви це, за бри ну тост у ве зи с при хва та њем де
те та ме ђу вр шња ци ма и у ши рем дру штву, као и стра
хо ви у ве зи са до но ше њем од лу ка у по гле ду хи рур шког 
ле че ња [1]. Иако је до ка за но да опе ра ци ја по зи тив но 
ути че на ускла ђен рад два ока, и да ље ме ђу ауто ри ма 
из под руч ја стра бо ло ги је и оф тал мо ло ги је не по сто ји 

пу на са гла сност о на чи ну ле че ња стра би зма. По је ди ни 
ауто ри се за ла жу за ра ни хи рур шки за хват и де ли мич
ни опо ра вак би но ку лар ног ви да, а дру ги пре по ру чу ју 
опе ра ци ју у ка сни јој фа зи, ка ко би се на тај на чин из
бе гло ви ше ин тер вен ци ја [28]. Па ру но вић [26] сма тра 
да се стра би зам, ка да је о есте ти ци реч, мо же увек по
пра ви ти, без об зи ра на жи вот но до ба, али се сма ње ње 
ви да на стра бич ном оку мо же и мо ра за у ста ви ти са мо 
у нај ра ни јем де тињ ству. Већ са по ла ском у основ ну 
шко лу мо же би ти ка сно.

Ка да стра бо ло зи об ја шња ва ју ро ди те љи ма и де ци 
за што је нео п ход но хи рур шко ле че ње стра би зма, као 
глав не ци ље ве по ста вља ју раз вој или ре сти ту ци ју би
но ку лар ног ви да, ели ми на ци ју дво стру ке сли ке, не
у тра ли са ње по тре бе за ком пен за тор ним по ло жа јем 
гла ве и по ве ћа ње ши ри не вид ног по ља (код осо ба са 
езо де ви ја ци ја ма). Оства ри ва ње ових ци ље ва до но си 
ви ше стру ку ко рист бо ле сни ци ма у по гле ду ква ли те та 
ви да и сва ко днев ног функ ци о ни са ња. Нај ва жни је је 
да ро ди те љи схва те да у 50% слу ча је ва стра бич но око 
ви ди сла бо или знат но сла би је не го око без стра би зма. 
Основ ни циљ ле че ња стра би зма је сте да се по стиг не 
би но ку лар ност што ве ћег сте пе на уз што бо љи вид на 
оба ока. Стра бо ло зи сма тра ју да је успе шност ле че ња 
стра би зма на кон јед ног хи рур шког за хва та и до 80%, 
а да сва ка сле де ћа опе ра ци ја мо же, али не мо ра увек, 
да до не се бо љи ре зул тат. Сма тра се да су ре зул та ти 
хи рур шког ле че ња ма ње ефи ка сни ако је пе ри од ис
пи ти ва ња ду жи. По себ но су за ни мљи ви ре зул та ти до 
ко јих су до шли Лу ва ги (Louwagie) и са рад ни ци [29] и 
Ек да ви (Ekdawi) и са рад ни ци [30] на кон ви ше го ди
шњег кли нич ког пра ће ња ис пи та ни ка са стра би змом, 
у од но су на уз раст ка да је ди јаг но сти ко ван стра би зам, 
вре ме ка да је ура ђе на опе ра ци ја и успе шност хи рур
шког ле че ња. По нов не опе ра ци је су би ле број ни је код 
де це с ве ћим углом де ви ја ци је, за тим код оних ко ји су 
опе ри са ни у ра ни јем уз ра сту, а код два од три опе ри
са на бо ле сни ка са ин фан тил ном езо тро пи јом би ла је 
по треб на по нов на опе ра ци ја на кон 20 го ди на од пр ве 
ин тер вен ци је [29]. Код по ло ви не бо ле сни ка за бе ле жен 
је за до во ља ва ју ћи по ло жај очи ју осам го ди на на кон 
опе ра ци је [30].

Ко утс (Coats) и са рад ни ци [31] су скре ну ли па жњу 
на по ло жај осо ба код ко јих се стра би зам ја вља у од
ра слом до бу и на из ра же ну по ја ву од ла га ња хи рур
шког за хва та. Као глав не раз ло ге ка шње ња опе ра ци је 
(у про се ку 19,9 го ди на) бо ле сни ци про сеч не ста ро сти 
од 45,7 го ди на на ве ли су сле де ће: „опе ра ци ју ми ни ко 
ни ка да ни је пред ло жио“; „пред ло же на ми је опе ра ци
ја, али сам ју од био“; „до сад сам ле чен не хи рур шки“; 
„ни сам ни тра жио по моћ“; „имам ло ше ис ку ство с 
опе ра ци јом и ре кли су ми да ни шта не мо же да се ра
ди“; „опе ра ци ја мо же да по гор ша ста ње“. Очи глед но 
је да еду ка ци ја осо бља на свим ни во и ма здрав стве не 
за шти те и у си сте му ре ха би ли та ци је и еду ка ци ја па
ци је на та мо гу да ти ве ли ки до при нос да се хи рур шке 
ин тер вен ци је, кад год је то ин ди ко ва но, пре ду зму бла
го вре ме но [32]. Ко ли ко је то ва жно већ смо из ло жи ли; 
до да ће мо са мо да је стра би зам дру штве но, струч но и 
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лич но зна ча јан про блем јер ути че на со ци јал ни и про
фе си о нал ни аспект жи во та сва ког по је дин ца. Осо ба
ма с оште ће њем ви да, у по ре ђе њу с осо ба ма ти пич ног 
раз во ја, че сто се при пи су је ин фе ри ор ни ји по ло жај у 
по гле ду мно гих ка рак те ри сти ка бит них у про це су тра
же ња по сла и за по шља ва ња [33]. То је сва ка ко пред
ра су да ко ја мо же штет но ути ца ти и на со ци ја ли за ци ју 
осо ба са стра би змом и по ве ћа ти ри зик од ства ра ња 
осе ћа ја ин фе ри ор но сти у од но су на дру ге ко ји тра же 
за по сле ње.

ЗАКЉУЧАК

Стра би зам је естет ски не при хва тљив у ве ћи ни дру
шта ва и од ра ста ње де це са стра би змом пра те од ре ђе не 
спе ци фич но сти у од но су на вр шња ке оп ште по пу ла
ци је. Иако се при мар но ба ве ефек ти ма стра би зма на 
ква ли тет жи во та, ме то до ло шки ди зајн ана ли зи ра них 
сту ди ја (раз ли чи тост узо ра ка и на чи на про це не) не 
омо гу ћа ва до но ше ње ко нач них за кљу ча ка. Сту ди је са
мо ука зу ју на не ке про бле ме с ко ји ма се су сре ћу осо
бе с овом ано ма ли јом. Де ца са стра би змом се че сто 
сти де сво га из гле да, ис по ља ва ју про блем са са мо по
што ва њем [9, 26]. Не ра зу ме ва ње обра зов них по тре ба 
ове де це и не до вољ на при хва ће ност ме ђу вр шња ци ма 
та ко ђе ути чу на ква ли тет са мо по у зда ња и на те шко ће 
у раз во ју, што се ло ше од ра жа ва и на дру ге обла сти 
жи во та [27]. Код де це са стра би змом по ве ћа ва се ри
зик од су о ча ва ња с про бле ми ма у оба вља њу школ ских 
ак тив но сти, јер за њих по себ ну те шко ћу пред ста вља ју 
за да ци ко ји зах те ва ју ан га жо ва ње и упо тре бу сте рео 

ви да, ко ји је нај че шће на ру шен. Ра но ди јаг но сти ко
ва ње ано ма ли је, пра во вре ме но и успе шно ле че ње, 
пру жа ње по мо ћи и по др шке осо ба ма са стра би змом, 
еду ка ци ја ро ди те ља и на став ни ка о функ ци о нал ним 
по сле ди ца ма стра би зма, вре ме ну и ефек ти ма ле че ња 
и еду ка ци ја оп ште по пу ла ци је во де ка бо љем раз у ме
ва њу ових осо ба и по ве ћа њу пра га то ле ран ци је пре ма 
њи ма [32, 34]. С дру ге стра не, до бро до ку мен то ва ни 
про бле ми [9, 12, 13, 14, 21] с ко ји ма се су сре ћу осо бе 
са стра би змом не упу ћу ју ја сно на стра те ги је ко је мо
гу би ти зна чај не у уна пре ђи ва њу њи хо вог пси хо со ци
јал ног функ ци о ни са ња. Сту ди је не ука зу ју на зна чај 
ин тер ди сци пли нар ног при сту па у ре ха би ли та ци ји 
функ ци ја ви да осо ба са стра би змом, што се од ра жа ва 
на ква ли тет њи хо вог жи во та и ства ра ње за штит них 
ме ха ни зма. То би би ло ви ше стру ко ко ри сно за пла
ни ра ње ра не ин тер вен ци је, ко ја под ра зу ме ва ко ор ди
на ци ју и бли ску са рад њу струч ња ка раз ли чи тих про
фи ла у осми шља ва њу ин ди ви ду ал ног пла на по др шке 
по ро ди ци и осо би са стра би змом.

НАПОМЕНА

Рад је ре а ли зо ван у окви ру про је ка та „Кре и ра ње Про
то ко ла за про це ну еду ка тив них по тен ци ја ла де це са 
смет ња ма у раз во ју као кри те ри ју ма за из ра ду ин
ди ви ду ал них обра зов них про гра ма“ (бр. 179025) и 
„Со ци јал на пар ти ци па ци ја осо ба са ин те лек ту ал ном 
оме те но шћу“ (бр. 179017), ко је фи нан си ра Ми ни стар
ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је (2011–2014).

1. vonNoordenGK,CamposEC.BinocularVisionandOcularMotility:
TheoryandManagementofStrabismus.6thed.St.Louis:Mosby;
2002.

2. MartinFJ.AdultStrabismusSurgery,Miophthalmology.2010.
Availablefrom:http://www.mivision.com.au/adultstrabismus
surgery/.

3. LakošKrželjV.Strabizmidječjedobi.PaediatrCroat.2004;48(Suppl
1):2406.

4. JohnsHA,MannyRE,FernKD,HuYS.Theeffectofstrabismusona
youngchild’sselectionofaplaymate.OphthalmicPhyslOpt.2005;
25(5):4007.

5. GligorovićM,VučinićV,EškirovićB,JablanB.Theinfluenceof
manifeststrabismusandstereoscopicvisiononnonverbalabilities
ofvisuallyimpairedchildren.ResDevDisabil.2011;32(5):18529.

6. MaćešićPetrovićD,JapundžaMilisavljevićM,VučinićV,Jablan
B,EškirovićB.Pažnjaikoncentracijakoddecesavizuelnim
oštećenjem.Beogradskadefektološkaškola.2008;3:11525.

7. KothariM,BalankheS,GawadeR,ToshnivalS.Comparison
ofpsychosocialandemotionalconsequencesofchildhood
strabismusonthefamiliesfromruralandurbanIndia.IndianJ
Ophthalmol.2009;57(4):2858.

8. EškirovićB,VučnićV,JablanB.Smetnjeiporemećajiurazvojukod
deceoštećenogvida.In:GolubovićS,etal.Smetnjeiporemećaji
koddeceometeneurazvoju.Beograd:Defektološkifakultet;2005.
p.75146.

9. NelsonBA,GuntonKB,LaskerJN,NelsonLB,DrohanLA.The
psychosocialimpactofstrabismusinteenagersandadultsandthe
impactofsurgicalcorrection.JAAPOS.2008;12(1):726.

10. GoffMJ,SuhrAW,WardJA,CroleyJK,O’HaraMA.Effectofadult
strabismusonratingsofofficialU.S.Armyphotographs.JAAPOS.
2006;10(5):4003.

11. DurnianJM,OwenME,BaddonAC,NoonanCP,MarshIB.The
psychosocialeffectsofstrabismus:Effectofpatientdemographics
ontheAS20score.JAAPOS.2010;14(6):46971.

12. SatterfieldD,KeltnerJL,MorrisonTL.Psychosocialaspectsof
strabismusstudy.ArchOphthalmol.1993;111(8):11005.

13. HattSR,LeskeDA,AdamsWE,KirgisPA,BradleyEA,HolmesJM.
QualityofLifeinIntermittentExotropia.ArchOphthalmol.2008;
126(11):15259.

14. BurdenAL.Thestigmaofstrabismus:anophthalmologist's
perspective.ArchOphthalmol.1994;112(3):302.

15. OlitskySE,SudeshS,GrazianoA,HamblenJ,BrooksSE,ShahaSH.
Thenegativepsychosocialimpactofstrabismusinadults.JAAPOS.
1999;3:20911.

16. MojonAzziSA,KunzA,MojonDS.Strabismusanddiscrimination
inchildren:arechildrenwithstrabismusinvitedtofewerbirthday
parties?BrJOphthalmol.2011;95(4):4736.

17. LukmanH,KiatJE,GanesanA,ChuaWL,KhorKL,ChoongYF.
Negativesocialreactiontostrabismusinschoolchildrenages812.
JAAPOS.2011;15(3):23840.

18. PaysseEA,SteeleEA,McCreeryKM,WilhelmusKR,CoatsDK.Ageof
theemergenceofnegativeattitudestowardstrabismus.JAAPOS.
2001;5(6):3616.

19. VanDeGraafES,VanDerSterreGW,PollingJR,VanKempenH,
SimonszB,SimonszHJ.Amblyopia&StrabismusQuestionnaire:
designandinitialvalidation.Strabismus.2004;12(3):18193.

20. HattSR,LeskeDA,BradleyEA,ColeSR,HolmesJM.Development
ofaqualityoflifequestionnaireforadultswithstrabismus.
Ophthalmology.2009;116(1):13944.

21. BeauchampGR,FeliusJ,StagerDRSr,BeauchampCL.Theutility
ofstrabismusinadults.TransAmOphthalmolSoc.2005;
103:16472.

ЛИТЕРАТУРА

Јаблан Б. сар.Психосоцијалниаспектистрабизма



    

497SrpArhCelokLek.2014JulAug;142(78):492497

www.srparh.rs

22. BurkeJP,LeachCM,DavisH.Psychosocialimplicationsof
strabismussurgeryinadults.JPediatrOphthalmolStrabismus.
1997;34:15964.

23. KraftSP.Thefunctionalbenefitsofadultstrabismustreatment.Am
OrthoptJ.2008;58(1):29.

24. FujiikeK,MizunoY,HiratsukaY,YamadaM.Qualityoflifeand
costutilityassessmentafterstrabismussurgeryinadults.JpnJ
Ophthalmol.2011;55(3):26876.

25. ReineckeRD,SterlingR,WizovS.Accuracyofjudgmentsofthe
presenceorabsenceofeccentric(nonprimary)gazeandthe
presenceorabsenceofstrabismus.BinoculVisStrabismusQ.1991;
6:18996.

26. ParunovićA.Upoznajtesvojeoči.Beograd:Zavodzaudžbenikei
nastavnasredstva;1997.

27. TongeBJ,LiptonGL,CrawfordG.Psychologicalandeducational
correlatesofstrabismusinschoolchildren.AustNZJPsychiatry.
1984;18(1):717.

28. CaputoR,TinelliF,BancaleA,CampaL,FrosiniR,GuzzettaA,etal.
Motorcoordinationinchildrenwithcongenitalstrabismus:effects
oflatesurgery.EurJPaediatrNeurol.2007;11(5):28591.

29. LouwagieCR,DiehlNN,GreenbergAE,MohneyBG.Longterm
followupofcongenitalesotropiainapopulationbasedstudy.J
AAPOS.2009;13(1):812.

30. EkdawiNS,NuszKJ,DiehlNN,MohneyBG.Postoperativeoutcomes
inchildrenwithintermittentexotropiafromapopulationbased
cohort.JAAPOS.2009;13(1):47.

31. CoatsDK,StagerDR,BeauchampGR,StagerDR,MazowML,
PaysseEA,etal.Reasonsfordelayofsurgicalinterventioninadult
strabismus.ArchOphthalmol.2005;123:4979.

32. StankovB,LjuticaM.Examinationanddisordersofmonocular
andbinocularvisualfunctioninstrabismus.In:EškirovićB,Vučinić
V,editors.TransitionofSpecialEducationandRehabilitation:
NewPossibilities.ProceedingsoftheIIIICEVIBalkanConference
TransitionofEducationandRehabilitation,Belgrade.2007;
p.579588.

33. JablanB,StanimirovK,SjeničićM.Teškoćeuzapošljavanjuosobasa
oštećenjemvida.Sociološkipregled.2011;45(2):23556.

34. JablanB,StanimirovK.Intelektualnaometenostioštećenjevida.
Beogradskadefektološkaškola.2011;17(2):297308.

SUMMARY
Binocularvisionischaracterizedbyaharmoniousrelationbe
tweensensoryandmotorsystemsofbotheyes.Thisrelation
enablesdirectingvisualaxestowardtheobservedobjectsimul
taneously,fusingimagesfromtwoeyes,andthesenseofthree
dimensionality.Motilityandbinocularvisiondisordersoccurin
manifestandlatentstrabismus.Theirregularpositionofeyesin
strabismusisperceivedbymostpeopleasanestheticdefect.
Also,psychosocialconsequencesandtheimportanceoftreat
ingstrabismusareverysuperficiallyexplainedinthiscontext.
Bearinginmindtheresultsofrecentresearches,whichindicate
thatindividualsofallageswithstrabismusfacedifferentdif

ficultiesinpsychosocialfunctioning,webelievethatthisissue
inoursurroundingsshouldbedealtwith.Strabismusleadsto
formingprejudiceswhichusuallyhaveanegativeimpacton
socializationandemploymentopportunities.Timelytreatment
ofstrabismushasapositiveinfluenceonthefunctionalityof
binocularvision,buildingselfesteemandselfsatisfaction,be
ingacceptedbytypicallydevelopingpopulation,thequality
andquantityofsocialinteraction.Theaimofthispaperisto
presenttherelationbetweenstrabismusandpsychosocialreac
tionswithregardtotheavailableliterature.
Keywords:strabismus;psychosocialreactions;individualswith
strabismus
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