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ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΥΣΟΥ

Πιο συχνά. Βλεφαρίτιδα, μεϊβομιανίτιδα, σύν-
δρομο ξηρού οφθαλμού, επιπεφυκίτιδα (λοιμώ-
δης, αλλεργική, μηχανική, χημική).

Λιγότερο συχνά. Ελλείμματα επιθηλίου κερα-
τοειδούς (συνήθως επισημαινόμενα μέσω της 
χρώσης του κερατοειδούς με φλουορεσκεΐνη), 
φλεγμαίνον πτερύγιο ή στεάτιο, επισκληρίτιδα, 
κερατοεπιπεφυκίτιδα του άνω σκληροκερατοει-
δικού ορίου, οφθαλμική τοξικότητα (φάρμακα, 
καλλυντικά, διαλύματα φακών επαφής), προβλή-
ματα που σχετίζονται με φακούς επαφής.

ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ

Βλέπε 8.4, Εσωτροπίες σε παιδιά (στροφή των 
οφθαλμών προς τα έσω) ή 8.5, Εξωτροπίες σε παι-
διά (στροφή των οφθαλμών προς τα έξω).

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ

1. Παροδική απώλεια όρασης (η όραση επανέρ-
χεται στο φυσιολογικό εντός 24 ωρών, συνή-
θως σε 1 ώρα).

Πιο συχνά. Λίγα δευτερόλεπτα (συνήθως αμφο-
τερόπλευρα): Οίδημα οπτικού δίσκου. Λίγα λεπτά: 
Παροδική αμαύρωση (παροδικό ισχαιμικό επει-
σόδιο, ετερόπλευρη), ανεπάρκεια σπονδυλοβα-
σικής αρτηρίας (αμφοτερόπλευρη). Δέκα έως 
60 λεπτά: Ημικρανία (με ή χωρίς επακόλουθη 
κεφαλαλγία).

Λιγότερο συχνά. Επικείμενη απόφραξη της 
κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς, ισχαι-
μική οπτική νευροπάθεια, οφθαλμικό ισχαιμικό 
σύνδρομο (αποφρακτική νόσος της καρωτίδας), 
γλαύκωμα, αιφνίδια μεταβολή της αρτηριακής πίε-
σης, βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος 
(ΚΝΣ), drusen οπτικού δίσκου, γιγαντοκυτταρική 
αρτηρίτιδα, βλάβη του κόγχου (η απώλεια της 
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όρασης μπορεί να σχετίζεται με τις κινήσεις του 
οφθαλμού).

2. Απώλεια όρασης που διαρκεί >24 ώρες

− Αιφνίδια, ανώδυνη απώλεια

Πιο συχνά. Απόφραξη αρτηρίας ή φλέβας του 
αμφιβληστροειδούς, ισχαιμική οπτική νευροπά-
θεια, αιμορραγία υαλοειδούς, αποκόλληση αμφι-
βληστροειδούς, οπτική νευρίτιδα (άλγος κατά τις 
οφθαλμικές κινήσεις σε >50% των περιπτώσεων), 
αιφνίδια ανακάλυψη προϋπάρχουσας ετερόπλευ-
ρης απώλειας όρασης.

Λιγότερο συχνά. Άλλα νοσήματα του αμφιβλη-
στροειδούς ή του ΚΝΣ (π.χ. αγγειακό εγκεφα-
λικό επεισόδιο), δηλητηρίαση από μεθανόλη, 
απόφραξη της οφθαλμικής αρτηρίας (μπορεί να 
υπάρχουν, επίσης, διαταραχές της οφθαλμοκινη-
τικότητας και πτώση άνω βλεφάρου).

− Προοδευτική, ανώδυνη απώλεια (διάρ-
κειας εβδομάδων, μηνών ή ετών)

Πιο συχνά. Καταρράκτης, διαθλαστική ανωμαλία, 
γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, χρόνιο γλαύκωμα 
κλειστής γωνίας, χρόνια νόσος του αμφιβληστρο-
ειδούς [π.χ. ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας 
(ΗΕΩ), διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια].

Λιγότερο συχνά. Χρόνια νόσος του κερατοειδούς 
(π.χ. δυστροφία κερατοειδούς), οπτική νευροπά-
θεια/ατροφία (π.χ. όγκος του ΚΝΣ).

− Επώδυνη απώλεια: Οξύ γλαύκωμα κλειστής 
γωνίας, οπτική νευρίτιδα (μπορεί να υπάρχει 
άλγος κατά τις οφθαλμικές κινήσεις), ραγο-
ειδίτιδα, ενδοφθαλμίτιδα, ύδρωπας κερα-
τοειδούς (κερατόκωνος).

3. Μετατραυματική απώλεια όρασης: Οίδημα 
βλεφάρων, ανωμαλία κερατοειδούς, ύφαιμα, 
ρήξη βολβού, τραυματικός καταρράκτης, παρε-
κτόπιση φακού, διάσειση αμφιβληστροειδούς, 
αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, αιμορραγία 
αμφιβληστροειδούς ή υαλοειδούς, τραυματική 
οπτική νευροπάθεια, νευροπάθειες κρανιακών 
νευρών, τραύμα του ΚΝΣ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα να θυμάστε τη μη οργανική απώ-
λεια όρασης.

ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ

Βλέπε «Ερυθρός οφθαλμός» σε αυτό το κεφάλαιο.

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Πιο συχνά. Διαθλαστική ανωμαλία [συμπεριλαμ-
βάνονται η πρεσβυωπία, η επίκτητη μυωπία (π.χ. 
από καταρράκτη, σακχαρώδη διαβήτη, σπασμό 
του ακτινωτού σώματος, φάρμακα, χειρουργική 
επέμβαση αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς), 
και ο επίκτητος αστιγματισμός (π.χ. από χει-
ρουργική επέμβαση του πρόσθιου ημιμορίου, 
χαλάζιο, κάταγμα του κόγχου και οίδημα)], νόσος 
της ωχράς κηλίδας [π.χ. κεντρική ορώδης χορι-
οαμφιβληστροειδοπάθεια, οίδημα ωχράς, ΗΕΩ 
και άλλες νόσοι που σχετίζονται με χοριοειδικές 
νεοαγγειακές μεμβράνες (ΧΝΜ)], ανωμαλία του 
κερατοειδούς, δηλητηρίαση (π.χ. με αιθανόλη, 
μεθανόλη), φαρμακολογική (π.χ. επίθεμα σκο-
πολαμίνης).

Λιγότερο συχνά. Κερατόκωνος, τοπικές οφθαλ-
μικές σταγόνες (π.χ. μυωτικά, κυκλοπληγικά), 
αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, ημικρανία 
(παροδικά), υποτονία, ανωμαλίες του ΚΝΣ (συμπε-
ριλαμβανομένου του οιδήματος των οπτικών 
θηλών), μη οργανική.

∆ΙΠΛΩΠΙΑ

1. Μονόφθαλμη (η διπλωπία παραμένει όταν 
καλυφθεί ο μη προσβεβλημένος οφθαλμός)

Πιο συχνά. Διαθλαστική ανωμαλία, λανθασμένη 
ευθυγράμμιση των γυαλιών, θολερότητα ή ανω-
μαλία του κερατοειδούς (συμπεριλαμβανομένης 
της χειρουργικής του κερατοειδούς και της δια-
θλαστικής χειρουργικής), καταρράκτης, ελλείμ-
ματα της ίριδας (μη οργανική, σε ιριδεκτομή).

Λιγότερο συχνά. Παρεκτόπιση του φυσικού 
φακού ή του τεχνητού ενδοφακού, νόσος της 
ωχράς κηλίδας, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, 
αίτια από το ΚΝΣ (σπάνια), μη οργανική.

2. Διόφθαλμη (η διπλωπία εξαλείφεται όταν κα-
λυφθεί ο ένας οφθαλμός)

− Τυπικά διαλείπουσα: Μυασθένεια gravis, 
διαλείπουσα ανεπάρκεια της αντιρρόπησης 
μιας προϋπάρχουσας φορίας.

− Σταθερή: Μεμονωμένη παράλυση έκτου, 
τρίτου ή τέταρτου κρανιακού νεύρου, νό-
σος του κόγχου [π.χ. θυρεοειδική οφθαλ-
μοπάθεια, ιδιοπαθής φλεγμονή του κόγχου 
(ψευδόγκος του κόγχου), όγκος], σύνδρομο 
σηραγγώδους κόλπου/υπερκόγχιου σχίσμα-
τος, μετά από χειρουργική του οφθαλμού 
(π.χ. υπολειμματική αναισθησία, παρεκτοπι-
σμένος μυς, υποδιόρθωση ή υπερδιόρθωση 
μετά από χειρουργική των μυών, περιορι-
σμός από μόσχευμα σκληρικής πρόωσης 
βαριά ανισοεικονία μετά από διαθλαστική 
χειρουργική), μετά από τραύμα (π.χ. κάταγ-
μα τοιχώματος του κόγχου με εγκλωβισμό 
εξοφθάλμιου μυός, οίδημα του κόγχου), 
διαπυρηνική οφθαλμοπληγία, ανεπάρκεια 
σπονδυλοβασικής αρτηρίας, άλλες βλάβες 
του ΚΝΣ, προβλήματα των γυαλιών.

ΞΗΡΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ

Βλέπε 4.3, Σύνδρομο ξηρού οφθαλμού.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙ∆ΩΝ

Τραύμα, έγκαυμα, θυρεοειδοπάθεια, σύνδρομο 
Vogt – Koyanagi – Harada, λοίμωξη ή φλεγμονή 
του βλεφάρου, ακτινοβολία, χρόνια δερματοπά-
θεια (π.χ. γυροειδής αλωπεκία), νεόπλασμα του 
δέρματος, τριχοτιλλομανία.

ΕΦΕΛΚΙ∆ΕΣ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Πιο συχνά. Βλεφαρίτιδα, μεϊβομιανίτιδα, επιπε-
φυκίτιδα.

Λιγότερο συχνά. Σωληναρίτιδα, απόφραξη ρινο-
δακρυϊκού πόρου, δακρυοκυστίτιδα.

ΒΛΕΦΑΡΟΠΤΩΣΗ

Βλέπε 6.1, Πτώση άνω βλεφάρου.

ΟΙ∆ΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΟΥ

1. Σε συνδυασμό με φλεγμονή (συνήθως ερυ-
θηματώδη).

Πιο συχνά. Κριθή, βλεφαρίτιδα, επιπεφυκίτιδα, 
προδιαφραγματική κυτταρίτιδα ή κυτταρίτιδα 
κόγχου, τραύμα, δερματίτιδα εξ επαφής, δερμα-
τίτιδα από απλό έρπητα ή έρπητα ζωστήρα.

Λιγότερο συχνά. Εκτρόπιο, ανωμαλία κερατοει-
δούς, ουρτικάρια ή αγγειοοίδημα, βλεφαροχά-
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λαση, δήγμα εντόμου, δακρυοαδενίτιδα, ερυ-
σίπελας, μάζα του βλεφάρου ή του δακρυϊκού 
αδένα, αυτοάνοσα νοσήματα (π.χ. δισκοειδής 
λύκος, δερματομυοσίτιδα).

2. Μη φλεγμονώδες: Χαλάζιο, δερματοχάλα-
ση, πρόπτωση κογχικού λίπους (η ώθηση του 
βολβού προς τα πίσω αυξάνει την πρόπτωση), 
χαλαρότητα του δέρματος του βλεφάρου, καρ-
διοπάθεια, νεφροπάθεια ή θυρεοειδοπάθεια, 
σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας, μάζα του βλε-
φάρου ή του δακρυϊκού αδένα, ξένο σώμα.

ΣΠΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ

Οφθαλμική μυοκυμία (σχετιζόμενη με κόπωση, 
υπερβολική λήψη καφεΐνης, φάρμακα ή στρες), 
ερεθισμός του κερατοειδούς ή του επιπεφυκότα 
(ιδίως από βλεφαρίδα, κύστη ή ξένο σώμα επι-
πεφυκότα), ξηρός οφθαλμός, βλεφαρόσπασμος 
(αμφοτερόπλευρος), σπασμός ημιπροσώπου, 
αλφισμός (φωτοευαισθησία), ανωμαλία των 
ηλεκτρολυτών του ορού, σύνδρομο Tourette, 
επώδυνο τικ, αναιμία (σπάνια).

Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ  
ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ (ΛΑΓΟΦΘΑΛΜΟΣ)

Βαριά πρόπτωση βολβού, βαριά χύμωση, ουλο-
ποίηση των βλεφάρων, ουλοποίηση του έλκοντος 
το βλέφαρο μυός, παράλυση έβδομου κρανιακού 
νεύρου, μετά από αισθητική ή επανορθωτική χει-
ρουργική επέμβαση του προσώπου.

ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΠΟΥ «ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ» 
(ΠΡΟΠΤΩΣΗ)

Βλέπε 7.1, Νοσήματα του κόγχου.

ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΠΟΥ «ΑΝΑΠΗ∆ΟΥΝ» 
(ΤΑΛΑΝΤΟΨΙΑ)

Επίκτητος νυσταγμός, διαπυρηνική οφθαλμοπλη-
γία, μυασθένεια gravis, απώλεια της αιθουσαίας 
λειτουργίας, οψόκλονος/οφθαλμικός πτερυγι-
σμός, μυοκυμία του άνω λοξού, διάφορες διατα-
ραχές του ΚΝΣ.

ΦΩΤΑΨΙΕΣ

Πιο συχνά. Ρωγμή ή αποκόλληση αμφιβληστρο-
ειδούς, οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς, ημι-
κρανία, ταχείες οφθαλμικές κινήσεις (ιδίως στο 
σκοτάδι), οφθαλμοδακτυλικός ερεθισμός.

Λιγότερο συχνά. Διαταραχές του ΚΝΣ (ιδίως του 
ινιακού λοβού), ανεπάρκεια σπονδυλοβασικής 
αρτηρίας, οπτικές νευροπάθειες, αμφιβληστρο-
ειδίτιδα, ενδοπτικά φαινόμενα, ψευδαισθήσεις.

ΜΥΙΟΨΙΕΣ

Βλέπε «Στίγματα μπροστά από τους οφθαλμούς» 
σε αυτό το κεφάλαιο.

ΑΙΣΘΗΜΑ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Σύνδρομο ξηρού οφθαλμού, βλεφαρίτιδα, επιπε-
φυκίτιδα, τριχίαση, ανωμαλία του κερατοειδούς 
(π.χ. εκδορά ή ξένο σώμα κερατοειδούς, υποτρο-
πιάζουσα απόπτωση, επιπολής στικτή κερατοει-
δοπάθεια), πρόβλημα που σχετίζεται με φακούς 
επαφής, επισκληρίτιδα, πτερύγιο, στεάτιο.

ΘΑΜΒΟΣ 

Καταρράκτης, ψευδοφακία, θόλωση του οπίσθιου 
περιφακίου, ανωμαλία ή θολερότητα του κερατο-
ειδούς, διαταραχή της δομής ή της αντίδρασης 
της κόρης, μετά από διαθλαστική χειρουργική, 
οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς, φαρμακευτικό 
(π.χ. με ατροπίνη).

ΨΕΥ∆ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ  
(ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς (λευκές αστρα-
ποειδείς γραμμές του Moore), αποκόλληση αμφι-
βληστροειδούς, οπτικές νευροπάθειες, τυφλοί 
οφθαλμοί, αμφοτερόπλευρη επίδεση των οφθαλ-
μών, σύνδρομο Charles – Bonnet, ψύχωση, βλά-
βες της βρεγματοκροταφικής περιοχής, άλλα αίτια 
του ΚΝΣ, φάρμακα.

ΑΛΩΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΩΤΑ

Καταρράκτης, ψευδοφακία, θόλωση του οπίσθιου 
περιφακίου, οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας ή 
οίδημα κερατοειδούς άλλης αιτίας (π.χ. αφακική 
ή ψευδοφακική φυσαλιδώδης κερατοειδοπάθεια, 
υπέρμετρη χρήση φακών επαφής), δυστροφίες 
κερατοειδούς, μετά από διαθλαστική χειρουργική, 
θόλωση του κερατοειδούς, εκκρίσεις, σύνδρομο 
διασποράς χρωστικής, θολερότητες του υαλοει-
δούς, φάρμακα (π.χ. δακτυλίτιδα, χλωροκίνη).

ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ

Βλέπε 10.26, Κεφαλαλγία.
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ΚΝΗΣΜΩ∆ΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙ

Επιπεφυκίτιδα (ιδίως αλλεργική, εαρινή και ιογε-
νής), βλεφαρίτιδα, σύνδρομο ξηρού οφθαλμού, 
αλλεργία ή δερματίτιδα εξ επαφής από τοπική 
χρήση φαρμάκων, επιπεφυκίτιδα γιγαντιαίων 
θηλών ή άλλα προβλήματα που σχετίζονται με 
φακούς επαφής.

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ 
(ΦΩΤΟΦΟΒΙΑ)

1. Με παθολογικά ευρήματα στην οφθαλμο-
λογική εξέταση

Πιο συχνά. Ανωμαλία κερατοειδούς (π.χ. εκδορά 
ή οίδημα), πρόσθια ραγοειδίτιδα.

Λιγότερο συχνά. Επιπεφυκίτιδα (ήπια φωτοφο-
βία), οπίσθια ραγοειδίτιδα, σκληρίτιδα, αλφισμός, 
ολική αχρωματοψία, ανιριδία, μυδρίαση οποιασ-
δήποτε αιτιολογίας (π.χ. φαρμακευτική, τραυμα-
τική), συγγενές γλαύκωμα.

2. Με φυσιολογική οφθαλμολογική εξέταση: 
Ημικρανία, μηνιγγίτιδα, οπισθοβολβική οπτική 
νευρίτιδα, υπαραχνοειδής αιμορραγία, νευραλ-
γία τριδύμου ή οφθαλμός με μικρού βαθμού 
μελάγχρωση.

ΝΥΚΤΑΛΩΠΙΑ

Πιο συχνά. Διαθλαστική ανωμαλία (ιδίως υπο-
διορθωμένη μυωπία), προχωρημένο γλαύκωμα 
ή ατροφία οπτικού δίσκου, μικρή κόρη (ιδίως 
από μυωτικές σταγόνες), μελαγχρωστική αμφι-
βληστροειδοπάθεια, συγγενής μη προοδευτική 
νυκταλωπία, μετά από παναμφιβληστροειδική 
φωτοπηξία, φάρμακα (π.χ. φαινοθειαζίνες, χλω-
ροκίνη, κινίνη).

Λιγότερο συχνά. Ανεπάρκεια βιταμίνης Α, γυρο-
ειδής ατροφία, χοριοειδερημία.

ΑΛΓΟΣ

1. Οφθαλμικό

− Τυπικά ήπιο έως μέτριο: Σύνδρομο ξηρού 
οφθαλμού, βλεφαρίτιδα, λοιμώδης επιπε-
φυκίτιδα, επισκληρίτιδα, φλεγμαίνον στεά-
τιο ή πτερύγιο, ξένο σώμα (κερατοειδούς ή 
επιπεφυκότα), διαταραχή του κερατοειδούς 
(π.χ. επιπολής στικτή κερατοειδοπάθεια), κε-
ρατοεπιπεφυκίτιδα του άνω σκληροκερατο-
ειδικού ορίου, τοξικότητα από οφθαλμικά 

φάρμακα, προβλήματα που σχετίζονται με 
φακούς επαφής, μετεγχειρητικά, οφθαλμι-
κό ισχαιμικό σύνδρομο, οφθαλμική κόπωση 
από μη διορθωμένη διαθλαστική ανωμα-
λία.

− Τυπικά μέτριο έως έντονο: Διαταραχή 
του κερατοειδούς (π.χ. εκδορά, απόπτωση, 
διήθηση/έλκος/κερατίτιδα, χημικό τραύ-
μα, έγκαυμα από υπεριώδη ακτινοβολία), 
τραύμα, πρόσθια ραγοειδίτιδα, σκληρίτιδα, 
ενδοφθαλμίτιδα, οξύ γλαύκωμα κλειστής 
γωνίας.

2. Περικογχικό: Τραύμα, κριθή, προδιαφραγματι-
κή κυτταρίτιδα, δακρυοκυστίτιδα, δερματίτιδα 
(π.χ. εξ επαφής, χημική, από ιό έρπητα ζωστή-
ρα ή απλού έρπητα), αντανακλαστικό  άλγος 
(π.χ. από δόντια ή παραρρίνιο κόλπο), επώδυνο 
τικ.

3. Κογχικό: Παραρρινοκολπίτιδα, τραύμα, κυτ-
ταρίτιδα κόγχου, σύνδρομο ιδιοπαθούς φλεγ-
μονής του κόγχου, όγκος ή μάζα του κόγχου, 
οπτική νευρίτιδα, οξεία δακρυοαδενίτιδα, ημι-
κρανία ή αθροιστική κεφαλαλγία, διαβητική 
παράλυση κρανιακού νεύρου.

4. Ασθενωπία: Μη διορθωμένη διαθλαστική 
ανωμαλία, φορία ή τροπία, ανεπάρκεια σύ-
γκλισης, σπασμός προσαρμογής, φαρμακευ-
τική (μυωτικά).

ΕΡΥΘΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ

1. Αίτια που προέρχονται από τα εξαρτήμα-
τα: Τριχίαση, διστιχίαση, σύνδρομο χαλαρού 
βλεφάρου, εντρόπιο ή εκτρόπιο, λαγόφθαλμος 
(ατελής σύγκλειση των βλεφάρων), βλεφαρίτι-
δα, μεϊβομιανίτιδα, ροδόχρους ακμή, δακρυο-
κυστίτιδα, σωληναρίτιδα.

2. Αίτια που προέρχονται από τον επιπεφυκό-
τα: Νεογνική οφθαλμία σε βρέφη, επιπεφυκί-
τιδα (βακτηριακή, ιογενής, χημική, αλλεργική, 
ατοπική, εαρινή, τοξικότητα φαρμάκων), υπό-
σφαγμα, φλεγμαίνον στεάτιο, κερατοεπιπεφυ-
κίτιδα του άνω σκληροκερατοειδικού ορίου, 
επιπεφυκίτιδα γιγαντιαίων θηλών, ξένο σώμα 
επιπεφυκότα, συμβλέφαρο και σχετικές αιτίες 
(π.χ. οφθαλμικό ουλώδες πεμφιγοειδές, σύν-
δρομο Stevens – Johnson, τοξική επιδερμιδική 
νεκρόλυση), νεοπλασία επιπεφυκότα.

3. Αίτια που προέρχονται από τον κερατοειδή: 
Λοιμώδης ή φλεγμονώδης κερατίτιδα, προβλή-
ματα που σχετίζονται με φακούς επαφής (βλέ-
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πε 4.21, Προβλήματα που σχετίζονται με φακούς 
επαφής), ξένο σώμα κερατοειδούς, υποτροπι-
άζουσα απόπτωση επιθηλίου κερατοειδούς, 
πτερύγιο, νευροτροφική κερατοειδοπάθεια, 
μετά από χρήση φαρμάκων, έγκαυμα από 
υπεριώδη ακτινοβολία, χημικό έγκαυμα.

4. Άλλα: Τραύμα, μετεγχειρητικά, σύνδρομο 
ξηρού οφθαλμού, ενδοφθαλμίτιδα, πρόσθια 
ραγοειδίτιδα, επισκληρίτιδα, σκληρίτιδα, φαρ-
μακευτική (π.χ. ανάλογα προσταγλανδινών), 
γλαύκωμα κλειστής γωνίας, καρωτιδοσηραγ-
γώδες συρίγγιο (επιπεφυκοτικά αγγεία δίκην 
τιρμπουσόν), αθροιστική κεφαλαλγία.

«ΣΤΙΓΜΑΤΑ» ΜΠΡΟΣΤΑ  
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ

1. Παροδικά: Ημικρανία.

2. Μόνιμα ή μακροχρόνια

Πιο συχνά. Οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς, διά-
μεση ή οπίσθια ραγοειδίτιδα, αιμορραγία υαλοει-
δούς, συμπυκνώσεις/συντρίμματα υαλοειδούς.

Λιγότερο συχνά. Μικροΰφαιμα, ύφαιμα, ρωγμή ή 
αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, θολερότητα ή 
ξένο σώμα κερατοειδούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικοί ασθενείς αναφέρονται σε ένα 
τυφλό σημείο στο οπτικό τους πεδίο που προκαλείται 
από διαταραχή του αμφιβληστροειδούς, του οπτικού 
νεύρου ή του ΚΝΣ.

∆ΑΚΡΥΡΡΟΙΑ

1. Ενήλικοι

− Παρουσία άλγους: Ανωμαλία κερατοειδούς 
(π.χ. εκδορά, ξένο σώμα ή δακτύλιος σκου-
ριάς, υποτροπιάζουσα απόπτωση, οίδημα), 
πρόσθια ραγοειδίτιδα, διαταραχή των βλε-
φαρίδων ή των βλεφάρων (π.χ. τριχίαση, 
εντρόπιο), ξένο σώμα επιπεφυκότα, δακρυο-
κυστίτιδα, δακρυοαδενίτιδα, σωληναρίτιδα, 
τραύμα.

− Ελάχιστο/καθόλου άλγος: Σύνδρομο ξη-
ρού οφθαλμού, βλεφαρίτιδα, απόφραξη ρι-
νοδακρυϊκού πόρου, απόφραξη δακρυϊκού 
σημείου, μάζα δακρυϊκού ασκού, εκτρόπιο, 
επιπεφυκίτιδα (ιδίως αλλεργική και τοξική), 
συναισθηματικές καταστάσεις, κροκοδείλια 
δάκρυα (συγγενής ή παράλυση εβδόμου 
κρανιακού νεύρου).

2. Παιδιά: Απόφραξη ρινοδακρυϊκού πόρου, 
συγγενές γλαύκωμα, ξένο σώμα κερατοειδούς 
ή επιπεφυκότα ή άλλες ερεθιστικές διαταρα-
χές.
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Η αντιμετώπιση θα πρέπει να ξεκινά ΑΜΕΣΩΣ, 
ακόμα και πριν τον έλεγχο της όρασης, εκτός αν 
υπάρχει υποψία ανοικτού βολβού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό περιλαμβάνει αλκάλεα (π.χ. ασβέστη, 
τσιμέντο, γύψο, σκόνη αερόσακου, λευκαντικά, αμμωνία), 
οξέα (π.χ. οξύ μπαταρίας, καθαριστικά πισίνας, ξύδι), δια-
λυτικά, απορρυπαντικά και ερεθιστικά (π.χ. δακρυγόνα).

Επείγουσα αντιμετώπιση

1. Άφθονη αλλά ήπια έκπλυση χρησιμοποιώντας 
φυσιολογικό ορό ή διάλυμα Ringer lactate για 
τουλάχιστον 30 λεπτά. Νερό βρύσης μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί όταν δεν είναι διαθέσιμα 
αυτά τα διαλύματα, ενώ μπορεί να είναι πιο 
αποτελεσματικό στην αναστολή της αύξησης 
του pH εντός του πρόσθιου θαλάμου σε σχέση 
με τον φυσιολογικό ορό για τα εγκαύματα από 
αλκάλεα. ΠΟΤΕ να μην χρησιμοποιείτε όξινα 
διαλύματα για την ουδετεροποίηση αλκάλεων 
ή το αντίστροφο, καθώς και οι ίδιες οι οξεοβα-
σικές αντιδράσεις μπορεί να δημιουργήσουν 
βλαβερά παράγωγα. Πριν την πλύση μπορεί να 
τοποθετηθεί ένας βλεφαροδιαστολέας και να 
ενσταλαχτεί τοπικό αναισθητικό (π.χ. προπα-
ρακαΐνη). Το άνω και το κάτω κόλπωμα πρέπει 
να αναστραφούν και να εκπλυθούν. Μετά από 
τον αποκλεισμό ενός ανοικτού βολβού, στερεά 
υλικά θα πρέπει να εκπλένονται ή να απομα-
κρύνονται μηχανικά. Η χρήση ενός φλεβοκα-
θετήρα συνδεδεμένου στο διάλυμα έκπλυσης 
διευκολύνει τη διαδικασία έκπλυσης.

2. Περιμένετε 5 έως 10 λεπτά μετά το τέλος της 
έκπλυσης ώστε να επιτραπεί στον διαλύτη να 
απορροφηθεί και κατόπιν ελέγξτε το pH στα 
κολπώματα χρησιμοποιώντας χαρτί ηλιοτροπί-
ου. Η έκπλυση συνεχίζεται μέχρι να επιτευχθεί 
ουδέτερο pH (δηλαδή 7 έως 7,4).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όγκος του υγρού έκπλυσης που απαι-
τείται για την ουδετεροποίηση του pH ποικίλλει ανάλο-
γα με τη χημική ουσία και τη διάρκεια έκθεσης σε αυτή. 
Ο όγκος που απαιτείται μπορεί να ποικίλει από λίγα έως 
πολλά λίτρα (περισσότερα από 8–10 L).

3. Τα κολπώματα του επιπεφυκότα θα πρέπει 
να σαρώνονται με έναν υγρό βαμβακοφόρο 
στειλεό ή ένα γυάλινο ραβδίο ώστε να απομα-
κρύνονται τυχόν παραμένοντα σωματίδια καυ-
στικού υλικού και νεκρωτικός επιπεφυκότας, 
ιδίως σε περίπτωση που παραμένει επίμονα 
παθολογικό το pH. Η διπλή αναστροφή των 
βλεφάρων με άγκιστρα βλεφάρων Desmarres
είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ανεύρεση 
και την απομάκρυνση σωματιδίων που βρί-
σκονται βαθιά στα κολπώματα. Τα σωματίδια 
υδροξειδίου του ασβεστίου μπορεί να είναι 
πιο εύκολο να απομακρυνθούν με έναν βαμ-
βακοφόρο στειλεό εμποτισμένο με δινάτριο 
αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ.

4. Όξινα ή βασικά ξένα σώματα ενσφηνωμένα 
στον επιπεφυκότα, τον κερατοειδή, το σκληρό 
ή τους περιβάλλοντες ιστούς μπορεί να απαι-
τούν χειρουργικό καθαρισμό ή αφαίρεση.

ΗΠΙΑ ΕΩΣ ΜΕΤΡΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Σημεία

(Βλέπε Εικόνα 3.1.1.)

Κύρια. Ελλείμματα του επιθηλίου του κερατοειδούς 
που κυμαίνονται από διάσπαρτη επιπολής στικτή 
κερατοειδοπάθεια (ΕΣΚ) έως τοπική απώλεια επι-
θηλίου και μέχρι απώλεια όλου του επιθηλίου. Δεν 
παρατηρούνται σημαντικές περιοχές περικεράτιας 
ισχαιμίας (δηλαδή δεν υπάρχει λεύκανση των 
αγγείων του επιπεφυκότα ή του επισκληρίου).

 Τραύμα   3   

ΧΗΜΙΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ3.1
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ΕΙΚΟΝΑ 3.1.1.  Έγκαυμα από αλκάλι.

Άλλα. Τοπικές περιοχές ελλειμμάτων του επι-
θηλίου του επιπεφυκότα, χύμωση, υπεραιμία, 
αιμορραγίες ή συνδυασμός αυτών, ήπιο οίδημα 
βλεφάρων, ήπια αντίδραση πρόσθιου θαλάμου 
(ΠΘ), πρώτου και δεύτερου βαθμού εγκαύματα 
του περιοφθαλμικού δέρματος με ή χωρίς απώ-
λεια βλεφαρίδων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν υποπτεύεστε έλλειμμα του επιθηλί-
ου του κερατοειδούς αλλά δεν το βλέπετε με χρώση με 
φλουορεσκεΐνη, επαναλάβατε την εφαρμογή φλουο-
ρεσκεΐνης στον οφθαλμό. Μερικές φορές το έλλειμμα 
προσλαμβάνει αργά τη χρωστική. Αν έχει αποπέσει 
ολόκληρο το επιθήλιο, απομένει μόνο η μεμβράνη του 
Bowman, η οποία προσλαμβάνει φλουορεσκεΐνη πολύ 
πτωχά.

∆ιερεύνηση

1. Ιστορικό: Χρονική στιγμή του τραυματισμού; 
Τύπος του χημικού; Χρονικό διάστημα μετα-
ξύ της έκθεσης και της έναρξης της έκπλυσης; 
Διάρκεια και είδος έκπλυσης; Προστασία του 
οφθαλμού; Δείγμα του παράγοντα, συσκευασία 
ή ετικέτα ή φυλλάδιο με δεδομένα ασφαλείας 
του υλικού βοηθούν στην αναγνώριση και την 
αντιμετώπιση του χημικού παράγοντα.

2. Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία με χρώση με 
φλουορεσκεΐνη. Αναστροφή βλεφάρων για 
έλεγχο για ξένα σώματα. Εκτιμήστε για παρου-
σία ελκών ή ελλειμμάτων του επιπεφυκότα ή 
του κερατοειδούς. Ελέγξτε την ενδοφθάλμια 
πίεση (ΕΟΠ). Σε περίπτωση παραμόρφωσης 
του κερατοειδούς, η ΕΟΠ μπορεί να μετρηθεί 
με μεγαλύτερη ακρίβεια με Tono-Pen ή τονό-
μετρο αέρος. Ήπια ψηλάφηση επιτρέπεται αν 
είναι απαραίτητο.

Θεραπεία

1. Βλέπε Επείγουσα αντιμετώπιση ανωτέρω.

2. Κυκλοπληγικό (π.χ. σκοπολαμίνη 0,25%). Αν 
υπάρχει η υποψία ισχαιμίας του σκληροκερα-
τοειδικού ορίου, αποφύγετε τη φαινυλεφρίνη 
λόγω της αγγειοσυσπαστικής της ιδιότητας.

3. Τοπικά αντιβιοτική αλοιφή (π.χ. ερυθρομυκί-
νη) ανά 1–2 ώρες εκτός του ύπνου ή πιεστική 
επίδεση για 24 ώρες.

4. Από του στόματος αναλγητικά (π.χ. ακεταμι-
νοφαίνη με ή χωρίς κωδεΐνη) ανάλογα με τις 
ανάγκες.

5. Αν η ΕΟΠ είναι αυξημένη, μπορεί να χορηγηθεί 
ακεταζολαμίδη 250 mg από το στόμα (p.o.) 4 
φορές/ημέρα, ακεταζολαμίδη παρατεταμένης 
αποδέσμευσης 500 mg p.o. 2 φορές/ημέρα ή 
μεθαζολαμίδη 25–50 mg p.o. 2 ή 3 φορές/
ημέρα. Στους ασθενείς υπό αυτήν την αγωγή 
θα πρέπει να παρακολουθούνται οι ηλεκτρο-
λύτες, ιδίως το κάλιο. Προσθέστε έναν τοπικό 
β-αποκλειστή (π.χ. τιμολόλη 0,5% 2 φορές/
ημέρα) αν χρειάζεται επιπρόσθετη μείωση 
της ΕΟΠ. Οι α-αγωνιστές καλό είναι να απο-
φεύγονται λόγω της αγγειοσυσπαστικής τους 
ιδιότητας.

6. Συχνή (π.χ. ανά 1 ώρα εκτός του ύπνου) χρήση 
τεχνητών δακρύων ή γέλης χωρίς συντηρητικά 
αν δεν γίνει πιεστική επίδεση.

Παρακολούθηση

Αρχικά καθημερινή και κατόπιν κάθε λίγες ημέρες 
μέχρι την επούλωση του επιθηλίου του κερατοει-
δούς. Τότε μπορούν να χορηγηθούν τοπικά στε-
ροειδή για να μειωθεί τυχόν σημαντική φλεγμονή. 
Ελέγχετε τον κερατοειδή για απώλεια του επιθη-
λίου, λέπτυνση του στρώματος και λοίμωξη.

ΒΑΡΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Σημεία (επιπρόσθετα των ανωτέρω)

Κύρια. Εκσεσημασμένη χύμωση και λεύκανση του 
επιπεφυκότα, οίδημα και θόλωση του κερατοει-
δούς, μέτρια έως σοβαρή αντίδραση ΠΘ (μπορεί 
να μην γίνει αντιληπτή αν ο κερατοειδής είναι 
αδιαφανής).

Άλλα. Αυξημένη ΕΟΠ, δεύτερου και τρίτου βαθ-
μού εγκαύματα του περιβάλλοντος δέρματος και 
τοπικά νεκρωτική αμφιβληστροειδοπάθεια ως 
αποτέλεσμα της άμεσης διείσδυσης αλκάλεος 
διαμέσου του σκληρού.
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∆ιερεύνηση

Η ίδια όπως και για ήπια έως μέτρια εγκαύματα.

Θεραπεία

1. Βλέπε Επείγουσα αντιμετώπιση ανωτέρω.

2. Σπάνια χρειάζεται εισαγωγή στο νοσοκομείο 
για στενή παρακολούθηση της ΕΟΠ και της 
επούλωσης του κερατοειδούς.

3. Απομάκρυνση νεκρωτικού ιστού που περιέχει 
ξένο υλικό.

4. Κυκλοπληγικό (π.χ. σκοπολαμίνη 0,25% ή ατρο-
πίνη 1%, 2 έως 3 φορές/ημέρα). Αποφύγετε τη 
φαινυλεφρίνη γιατί είναι αγγειοσυσπαστικό.

5. Τοπικό αντιβιοτικό (π.χ. σταγόνες τριμεθο-
πρίμης/πολυμυξίνης Β ή φθοριοκινολόνης 4 
φορές/ημέρα, αλοιφή ερυθρομυκίνης ή βακι-
τρακίνης 4 έως 9 φορές/ημέρα).

6. Τοπικά στεροειδή (π.χ. οξική πρεδνιζολόνη 1% 
ή δεξαμεθαζόνη 0,1% 4 έως 9 φορές/ημέρα) 
αν υπάρχει σημαντική φλεγμονή του ΠΘ ή 
του κερατοειδούς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
συνδυασμός αντιβιοτικού–στεροειδούς όπως 
σταγόνες ή αλοιφή τομπραμυκίνης/δεξαμεθα-
ζόνης ανά 1–2 ώρες.

7. Εξετάστε το ενδεχόμενο πιεστικής επίδεσης 
στα μεσοδιαστήματα της εφαρμογής σταγό-
νων ή αλοιφής.

8. Αντιγλαυκωματικά φάρμακα σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, αν η ΕΟΠ έχει αυξηθεί ή δεν μπορεί 
να καθοριστεί.

9. Συχνή (π.χ. κάθε 1 ώρα εκτός του ύπνου) χρήση 
τεχνητών δακρύων χωρίς συντηρητικά ή γέλης 
αν δεν χρησιμοποιούνται συχνά αλοιφές.

10.  Οι από του στόματος τετρακυκλίνες μπορεί, 
επίσης, να μειώσουν τη κολλαγονόλυση και 
την τήξη του στρώματος (π.χ. δοξυκυκλίνη 
100 mg p.o. 2 φορές/ημέρα).

11.  Η λύση των συμφύσεων του επιπεφυκότα 2 
φορές/ημέρα χρησιμοποιώντας ένα γυάλινο 
ραβδίο ή έναν υγρό βαμβακοφόρο στειλεό 
καλυμμένο με αντιβιοτική αλοιφή για να σα-
ρώνονται τα κολπώματα μπορεί να βοηθήσει. 
Αν αρχίζει να σχηματίζεται συμβλέφαρο παρά 
την επιχειρούμενη λύση των συμφύσεων, εξε-
τάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός σκληρικού 
καλύμματος ή δακτυλίου για τη διατήρηση 
των κολπωμάτων.

12.  Άλλα μέτρα:

− Θεραπευτικός μαλακός φακός επαφής, ασπί-
δα κολλαγόνου, μεταμόσχευση αμνιακής 
μεβράνης (π.χ. χρήση Pro-Kera ή συρραφή/
συγκόλληση με κόλλα) ή ταρσορραφή (συ-
νήθως αν η επούλωση έχει καθυστερήσει 
περισσότερο από 2 εβδομάδες).

− Το ασκορβικό και το κιτρικό οξύ για τα 
εγκαύματα από αλκάλεα έχει αναφερθεί 
πως επιταχύνουν τον χρόνο επούλωσης 
και οδηγούν σε καλύτερο αποτέλεσμα για 
την όραση. Έχει μελετηθεί η χορήγηση εν-
δοφλεβίως (i.v.), από το στόμα (ασκορβικό 
500 έως 2.000 mg 4 φορές/ημέρα) και το-
πικά (ασκορβικό 10% ανά 1 ώρα). Προσοχή 
χρειάζεται σε ασθενείς με διαταραχή της νε-
φρικής λειτουργίας λόγω πιθανής νεφροτο-
ξικότητας.

− Αν συμβεί τήξη του κερατοειδούς, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν άλλοι αναστολείς της 
κολλαγενάσης (π.χ. σταγόνες ακετυλοκυστε-
ΐνης 10% έως 20% ανά 4 ώρες).

− Αν η διαδικασία τήξης εξελίσσεται (ή αν 
ο κερατοειδής παρουσιάσει διάτρηση), 
εξετάστε το ενδεχόμενο κυανοακρυλικού 
συγκολλητικού ιστού. Μπορεί να χρειαστεί 
επείγουσα μερική ή ολική μεταμόσχευση 
κερατοειδούς, ωστόσο η πρόγνωση είναι 
καλύτερη αν η επέμβαση αυτή πραγματο-
ποιηθεί τουλάχιστον 12 έως 18 μήνες μετά 
τον τραυματισμό.

Παρακολούθηση

Αυτοί οι ασθενείς χρειάζεται να παρακολουθού-
νται στενά, είτε εντός του νοσοκομείου είτε καθη-
μερινά ως εξωτερικοί ασθενείς. Τα τοπικά στε-
ροειδή θα πρέπει να μειώνονται σταδιακά μετά 
από 7 έως 10 ημέρες, επειδή μπορεί να προάγουν 
την τήξη του κερατοειδούς. Μπορεί να χρειαστεί 
μακροχρόνια χρήση τεχνητών δακρύων χωρίς 
συντηρητικά ανά 1–6 ώρες και λιπαντικών αλοι-
φών προ του ύπνου έως 4 φορές την ημέρα. Ένας 
βαριά ξηρός οφθαλμός μπορεί να χρειαστεί ταρ-
σορραφή ή κρημνό επιπεφυκότα. Μεταμόσχευση 
βλαστικών κυττάρων σκληροκερατοειδικού ορίου 
ή επιπεφυκότα από τον έτερο οφθαλμό μπορεί 
να πραγματοποιηθεί σε μονόπλευρα εγκαύματα 
που δεν παρουσιάζουν επούλωση εντός μερικών 
εβδομάδων ή μηνών.
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ΕΙΚΟΝΑ 3.2.1.  Εκδορά κερατοειδούς κεχρωσμένη με 
φλουορεσκεΐνη.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 
ΑΠΟ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ 
(ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΟΥ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κόλλες στιγμής σκληραίνουν γρήγο-
ρα όταν έρθουν σε επαφή με υγρασία.

Αντιμετώπιση

1. Αν τα βλέφαρα έχουν κολλήσει μεταξύ τους, 
μπορούν να ξεκολλήσουν με ήπια έλξη. Οι 
βλεφαρίδες μπορεί να χρειαστεί να κοπούν για 
να ξεχωρίσουν τα βλέφαρα. Βλεφαρίδες που 
έχουν λάβει λανθασμένη κατεύθυνση, σκλη-
ροποιημένη κόλλα που γδέρνει μηχανικά τον 
κερατοειδή και κόλλα που έχει κολλήσει πάνω 
στον κερατοειδή θα πρέπει να αφαιρούνται 

προσεκτικά με λεπτές λαβίδες. Μπορεί να διε-
νεργηθεί άφθονη πλύση με ζεστό φυσιολογικό 
ορό ή να χρησιμοποιηθούν ζεστές κομπρέσες 
προκειμένου να ξεκολλήσει η σκληροποιημένη 
κόλλα από τα βλέφαρα, τις βλεφαρίδες, τον 
κερατοειδή ή τον επιπεφυκότα.

2. Τα ελλείμματα του επιθηλίου αντιμετωπίζονται 
όπως οι εκδορές του κερατοειδούς (βλέπε 3.2, 
Εκδορά Κερατοειδούς).

3. Θερμά επιθέματα 4 φορές/ημέρα μπορεί να 
βοηθήσουν στην απομάκρυνση τυχόν εναπο-
μείνασας κόλλας που έχει κολλήσει στις βλεφα-
ρίδες και δεν απαιτεί άμεση απομάκρυνση.

Παρακολούθηση

Καθημερινή μέχρι την επούλωση των ελλειμμά-
των του κερατοειδούς. 

Συμπτώματα

Οξύ άλγος, φωτοφοβία, αίσθημα ξένου σώματος, 
δακρύρροια, δυσφορία κατά τον βλεφαρισμό, 
ιστορικό εκδοράς ή πλήξης του οφθαλμού.

Σημεία

(Βλέπε Εικόνα 3.2.1)

Κύρια. Έλλειμμα του επιθηλίου του κερατοειδούς 
που προσλαμβάνει φλουορεσκεΐνη, απουσία υπο-
κείμενης θόλωσης του κερατοειδούς (η παρουσία 
της οποίας υποδηλώνει λοίμωξη ή φλεγμονή).

Άλλα. Υπεραιμία επιπεφυκότα, οίδημα βλεφάρων, 
ήπια αντίδραση ΠΘ.

∆ιαφορική διάγνωση

� Υποτροπιάζουσα απόπτωση (βλέπε 4.2, Υποτρο-
πιάζουσα απόπτωση επιθηλίου κερατοειδούς).

� Κερατίτιδα από απλό έρπητα (βλέπε 4.15, Ιός 
απλού έρπητα).

� Συρρέουσα ΕΣΚ (βλέπε 4.1, Επιπολής στικτή 
κερατοειδοπάθεια).

∆ιερεύνηση

1. Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία: Χρησιμοποι-
ήστε χρωστική φλουορεσκεΐνης, μετρήστε το 
μέγεθος (δηλ. ύψος και πλάτος) της εκδοράς 
και καταγράψτε σε σχέδιο την εντόπισή της. 
Ελέγξτε για αντίδραση του ΠΘ, διήθηση (υπο-
κείμενη θόλωση του κερατοειδούς), ρήξη του 
κερατοειδούς και διατιτραίνον τραύμα. 

2. Αναστρέψτε τα βλέφαρα για να εξασφαλίσετε 
ότι δεν υπάρχει ξένο σώμα, ιδίως όταν υπάρ-
χουν κάθετες ή γραμμοειδείς εκδορές.

Θεραπεία

1. Αντιβιοτικά

− Μη χρήστης φακών επαφής: Αντιβιοτική 
αλοιφή (π.χ. ερυθρομυκίνη, βακιτρακίνη ή 
βακιτρακίνη/πολυμυξίνη Β ανά 2–4 ώρες) ή 

ΕΚΔΟΡΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ3.2 



118
ΕΙΚΟΝΑ 5.1.1.  Αλγόριθμος για θυλάκια και θηλές.

Συμπτώματα

Ερυθρός οφθαλμός (υπεραιμία επιπεφυκότα), 
εκκρίσεις, βλέφαρα κολλώδη ή με εφελκίδες 
(χειρότερα το πρωί), αίσθημα ξένου σώματος, 
διάρκεια συμπτωμάτων <4 εβδομάδες (διαφο-
ρετικά, βλέπε 5.2, Χρόνια επιπεφυκίτιδα) (βλέπε 
Εικόνα 5.1.1).
 Βλέπε 8.9, Νεογνική οφθαλμία, για λεπτομερή 
ανάπτυξη της οξείας επιπεφυκίτιδας στο νεογνό.

ΙΟΓΕΝΗΣ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙ∆Α/
ΕΠΙ∆ΗΜΙΚΗ 
ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙ∆Α

Συμπτώματα

Κνησμός, καύσος, δακρύρροια, αίσθημα άμμου 
ή ξένου σώματος, ιστορικό πρόσφατης λοίμωξης 
της ανώτερης αναπνευστικής οδού ή επαφής με 
ασθενή. Συχνά ξεκινά στον έναν οφθαλμό και 

προσβάλλει τον έτερο οφθαλμό μετά από λίγες 
ημέρες.

Σημεία

(Βλέπε Εικόνα 5.1.2.)

Κύρια. Θυλάκια του κάτω βλεφαρικού επιπεφυ-
κότα (βλέπε Εικόνα 5.1.3), ευαίσθητος ψηλαφητός 
προωτιαίος λεμφαδένας.

Άλλα. Υδαρείς εκκρίσεις, ερυθρά και οιδηματώδη 
βλέφαρα, στικτές υποεπιπεφυκοτικές αιμορρα-
γίες, στικτή κερατοειδοπάθεια (απόπτωση επι-
θηλίου σε σοβαρές περιπτώσεις), μεμβράνη/
ψευδομεμβράνη (βλέπε Εικόνα 5.1.4). Οι ενδοε-
πιθηλιακές μικροκύστεις είναι ένα πρώιμο εύρημα 
του κερατοειδούς το οποίο, όταν υπάρχει, μπορεί 
να βοηθήσει στη διάγνωση. Υποεπιθηλιακές διη-
θήσεις μπορεί να εμφανιστούν αρκετές εβδομά-
δες μετά την έναρξη της επιπεφυκίτιδας.

ΟΞΕΙΑ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ5.1 

Τοξική επιπεφυκίτιδα
Μολυσματική τέρμινθος

Φθειρίαση

Θυλάκια Θηλές

Αδενοϊός χλαμύδιαHSV

Ναι Όχι

Προωτιαίος λεμφαδένας
Τύπος και ποσότητα 
των εκκρίσεων

Πολλές Αραιές Υδαρές
Πυώδεις Πυώδεις

Ελέγξτε για σημεία ερπητικής 
λοίμωξης (π.χ. δενδρίτες, κυστίδια 

δέρματος)
Γονο-

κοκκική
Αλλεργική 

Ατοπική

Βακτηριακή 
(εκτός από 
γονοκοκ-

κική)παρόντα απόντα

Επιπεφυκότας/
Σκληρός/Ίριδα/
Εξωτερικές 
παθήσεις

  5  
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ΕΙΚΟΝΑ 5.1.2.  Ιογενής επιπεφυκίτιδα.

ΕΙΚΟΝΑ 5.1.3.  Θυλάκια στον κάτω βλεφαρικό επιπε-
φυκότα.

ΕΙΚΟΝΑ 5.1.4.  Ιογενής επιπεφυκίτιδα με ψευδομεμ-
βράνες.

Αιτίες και παραλλαγές της ιογενούς 
επιπεφυκίτιδας

� Πιο συχνά αδενοϊός.

� Φαρυγγοεπιπεφυκοτικός πυρετός: Συνοδεύε-
ται από φαρυγγίτιδα και πυρετό, συνήθως σε 
παιδιά.

� Οξεία αιμορραγική επιπεφυκίτιδα: Συνοδεύεται 
από μία μεγάλη υποεπιπεφυκοτική αιμορρα-
γία, coxsackie και εντεροϊό, διάρκειας 1 έως 2 
εβδομάδων. Τείνει να εκδηλώνεται σε τροπικές 
περιοχές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολλά συστηματικά ιογενή σύνδρομα 
(π.χ. ιλαρά, παρωτίτιδα, γρίππη) μπορούν να προκαλέ-
σουν μη ειδική επιπεφυκίτιδα. Η υποκείμενη πάθηση 
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατάλληλα. οι οφθαλμοί 
αντιμετωπίζονται με τεχνητά δάκρυα 4 έως 8 φορές/
ημέρα. Αν τα δάκρυα χρησιμοποιούνται περισσότερο 
από 4 φορές/ημέρα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
δάκρυα μίας δόσης χωρίς συντηρητικά.

∆ιερεύνηση

Δεν ενδείκνυται η καλλιέργεια/λήψη επιχρίσματος 
επιπεφυκότα, εκτός αν οι εκκρίσεις είναι υπέρμε-
τρες ή αν η πάθηση καταστεί χρόνια (βλέπε 5.2, 
Χρόνια επιπεφυκίτιδα).

Θεραπεία

1. Ενημερώστε τον ασθενή ότι η ιογενής επι-
πεφυκίτιδα είναι μια αυτοπεριοριζόμενη πά-
θηση που τυπικά επιδεινώνεται τις πρώτες 4 
έως 7 ημέρες μετά την έναρξη και μπορεί να 
μην υποχωρήσει για 2 έως 3 εβδομάδες ή και 
περισσότερο σε περίπτωση προσβολής του 
κερατοειδούς.

2. Η ιογενής επιπεφυκίτιδα είναι πολύ μεταδοτική, 
συνήθως για 10 έως 12 ημέρες από την έναρ-
ξη, για όσο χρονικό διάστημα είναι ερυθροί οι 
οφθαλμοί (όταν δεν λαμβάνονται στεροειδή). 
Οι ασθενείς θα πρέπει να αποφεύγουν να αγ-
γίζουν τους οφθαλμούς τους, να κάνουν χει-
ραψίες, να μοιράζονται πετσέτες ή μαξιλάρια 
κτλ. Περιορίστε την εργασία και το σχολείο σε 
ασθενείς με σημαντική έκθεση σε άλλα άτομα, 
για όσο διάστημα οι οφθαλμοί είναι ερυθροί 
και δακρύζουν.

3. Συχνό πλύσιμο των χεριών.

4. Τεχνητά δάκρυα χωρίς συντηρητικά 4 έως 8 
φορές/ημέρα για 1 έως 3 εβδομάδες. Χρησι-
μοποιήστε φιαλίδια μίας χρήσης για να περιο-
ριστούν η επιμόλυνση της άκρης του φιαλιδίου 
και η εξάπλωση της πάθησης.

5. Ψυχρά επιθέματα αρκετές φορές την ημέρα.

6. Σταγόνες αντιισταμινικού (π.χ. επιναστίνη 
0,05%), αν ο κνησμός είναι έντονος, 2 φορές/
ημέρα.
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ΕΙΚΟΝΑ 5.1.5.  Αλλεργική επιπεφυκίτιδα.

7. Αν υπάρχει μεμβράνη/ψευδομεμβράνη, μπορεί να 
αφαιρεθεί με προσοχή ή να αφεθεί στη θέση της.

8. Αν μία μεμβράνη/ψευδομεμβράνη εμφανιστεί 
οξέως ή αν υποεπιθηλιακές διηθήσεις μειώ-
νουν την όραση αργότερα, χρησιμοποιήστε 
τοπικά στεροειδή. Για τις μεμβράνες/ψευδομεμ-
βράνες, χρησιμοποιήστε πιο συχνά ή πιο ισχυρό 
στεροειδές (π.χ. λοτεπρεδνόλη 0,5%, 4 φορές/
ημέρα) και εξετάστε το ενδεχόμενο μίας αλοι-
φής στεροειδούς (π.χ. φλουορομεθολόνη 0,1%, 
4 φορές/ημέρα ή δεξαμεθαζόνη/τομπραμυκίνη 
0,1%/0,3%, 4 φορές/ημέρα) σε περίπτωση ση-
μαντικής δακρύρροιας προκειμένου να υπάρχει 
μεγαλύτερος χρόνος έκθεσης στο φάρμακο. Για 
τις υποεπιθηλιακές διηθήσεις, συνήθως αρκεί 
ένα πιο ασθενές στεροειδές σε πιο αραιή δοσο-
λογία (π.χ. λοτεπρεδνόλη 0,2%, 2 φορές/ημέρα). 
Λόγω των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών, η 
συνταγογράφηση των τοπικών στεροειδών στο 
τμήμα επειγόντων περιστατικών ή σε ασθενείς 
που μπορεί να μην επανέλθουν για επανεξέταση 
γίνεται με τις κατάλληλες προειδοποιήσεις. Τα 
στεροειδή μπορεί να επιταχύνουν την ύφεση των 
συμπτωμάτων, αλλά επιμηκύνουν την περίοδο 
μεταδοτικότητας. Η θεραπεία με στεροειδή χο-
ρηγείται για 1 εβδομάδα και κατόπιν μειώνεται 
αργά. Οι υποεπιθηλιακές διηθήσεις μπορεί να 
υποτροπιάσουν κατά τη διάρκεια της μείωσης 
των στεροειδών ή μετά τη διακοπή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να αποφεύγεται η αδιάκριτη 
χρήση τοπικών αντιβιοτικών για την ιογενή επιπεφυκί-
τιδα, εκτός αν υπάρχουν αποπτώσεις του επιθηλίου ή 
σε σοβαρές περιπτώσεις.

Παρακολούθηση

Σε 2 έως 3 εβδομάδες ή νωρίτερα αν η πάθηση 
επιδεινώνεται σημαντικά ή αν έχουν συνταγογρα-
φηθεί τοπικά στεροειδή.

ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙ∆Α ΑΠΟ ΙΟ ΑΠΛΟΥ 
ΕΡΠΗΤΑ

Βλέπε 4.15, Ιός απλού έρπητα, για λεπτομερή 
αναφορά. Οι ασθενείς μπορεί να έχουν ιστορικό 
περιστοματικού επιχείλιου έρπητα. Εκδηλώνε-
ται με ετερόπλευρη (ενίοτε υποτροπιάζουσα) 
θυλακιώδη αντίδραση του επιπεφυκότα, ψηλα-
φητό προωτιαίο λεμφαδένα και, ενίοτε, συνοδά 
ερπητικά κυστίδια του δέρματος κατά μήκος του 
βλεφαρικού χείλους ή στο περιοφθαλμικό δέρμα. 
Αντιμετωπίστε με αντιική θεραπεία (π.χ. σταγόνες 
τριφλουριδίνης 1% ή γέλη γκανσικλοβίρης 0,05%, 
5 φορές/ημέρα) και ψυχρά επιθέματα. Τα στερο-
ειδή αντενδείκνυνται.

ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙ∆Α

Συμπτώματα

Ο κνησμός, οι υδαρείς εκκρίσεις και το ιστορικό 
αλλεργιών είναι τυπικά. Συνήθως αμφοτερό-
πλευρη.

Σημεία

(Βλέπε Εικόνα 5.1.5.)
 Χύμωση, ερυθρά και οιδηματώδη βλέφαρα, 
θηλές επιπεφυκότα, χωρίς προωτιαίο λεμφαδένα.

Θεραπεία

1. Εξαλείψτε τον αλλεργιογόνο παράγοντα. Το 
συχνό πλύσιμο των μαλλιών και των ρούχων 
μπορεί να βοηθήσει.

2. Ψυχρά επιθέματα αρκετές φορές την ημέρα.

3. Τοπική εφαρμογή σταγόνων, ανάλογα με τη 
βαρύτητα.

– Ήπια: Τεχνητά δάκρυα 4 έως 8 φορές/ημέ-
ρα.

– Μέτρια: Χρησιμοποιήστε ολοπαταδίνη 0,1% 
έως 0,2%, επιναστίνη 0,05%, νεδοκρομίλη 
2%, βεποταστίνη 1,5% ή κετοτιφένη 0,025% 
2 φορές/ημέρα για ανακούφιση του κνη-
σμού. Η κετορολάκη 0,5%, η πεμιρολάστη 
0,1% και η λοδοξαμίδη 0,1% 4 φορές/ημέρα 
μπορούν, επίσης, να μειώσουν τα συμπτώ-
ματα.

– Σοβαρή: Ήπια τοπικά στεροειδή (π.χ. λοτε-
πρεδνόλη 0,2% ή φλουορομεθολόνη 0,1%, 
4 φορές/ημέρα, για 1 έως 2 εβδομάδες) επι-
πλέον των προαναφερθέντων φαρμάκων.

4. Τα από του στόματος αντιισταμινικά (π.χ. διφε-
νυλυδραμίνη 25 mg, 3 έως 4 φορές/ημέρα, ή 
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ΕΙΚΟΝΑ 5.1.6.  Εαρινή/ατοπική επιπεφυκίτιδα με μεγά-
λες θηλές στον άνω ταρσό.

ΕΙΚΟΝΑ 5.1.7.  Εαρινή/ατοπική επιπεφυκίτιδα με 
υπεγερμένες λευκές κηλίδες ηωσινόφιλων κατά μήκος του 
σκληροκερατοειδικού ορίου.

λοραταδίνη 10 mg, 1 φορά/ημέρα) σε μέτριες 
ως σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσουν 
πολύ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αδιάκριτη χρήση τοπικών αντιβιοτι-
κών ή στεροειδών για την αλλεργική επιπεφυκίτιδα θα 
πρέπει να αποφεύγεται. 

Παρακολούθηση

Δύο εβδομάδες. Αν χρησιμοποιούνται τοπικά 
στεροειδή, χρειάζεται σταδιακή μείωση και οι 
ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για 
ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΕΑΡΙΝΗ/ΑΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙ∆Α

Συμπτώματα

Συνήθως αμφοτερόπλευρος, αλλά πιθανόν ασύμ-
μετρος κνησμός, παχύρρευστες, νηματώδεις 
εκκρίσεις, ιδίως σε αγόρια. Εποχιακές (άνοιξη/
καλοκαίρι) υποτροπές στην εαρινή, ιστορικό 
ατοπίας στην ατοπική επιπεφυκίτιδα. Η εαρινή 
επιπεφυκίτιδα παρατηρείται συνήθως σε μικρό-
τερης ηλικίας ασθενείς.

Σημεία

Κύρια. Μεγάλες θηλές επιπεφυκότα κάτω από το 
άνω βλέφαρο ή κατά μήκος του σκληροκερατο-
ειδικού ορίου (εαρινή του σκληροκερατοειδικού 
ορίου) (βλέπε Εικόνα 5.1.6).

Άλλα. Έλκος δίκην ασπίδας στον ανώτερο κερα-
τοειδή (μία σαφώς περιγεγραμμένη, άσηπτη, 
φαιόλευκη διήθηση), υπεγερμένες λευκές κηλίδες 
(κηλίδες Horner–Trantas) στο σκληροκερατοει-
δικό όριο από εκφυλισμένα ηωσινόφιλα (βλέπε 
Εικόνα 5.1.7), επιπολής στικτή κερατοειδοπάθεια 
(ΕΣΚ).

Θεραπεία

1. Αντιμετωπίστε όπως στην περίπτωση της αλ-
λεργικής με τη διαφορά της προφυλακτικής 
χρήσης ενός σταθεροποιητή των μαστοκυτ-
τάρων (π.χ. λοδοξαμίδη 0,1%, 4 φορές/ημέρα, 
ή πεμιρολάστη 0,1%, 4 φορές/ημέρα) ή ενός 
σταθεροποιητή των μαστοκυττάρων ή/και 
ενός αντιισταμινικού (π.χ. νεδοκρομίλη 2%, 
2 φορές/ημέρα, ολοπαταδίνη 0,1%, 2 φορές/
ημέρα, κετοτιφένη 0,025%, βεποταστίνη 1,5% 
ή αζελαστίνη 0,05%) για 2 έως 3 εβδομάδες 
πριν την έναρξη της εποχής της αλλεργίας.

2. Αν υπάρχει έλκος δίκην ασπίδας, προσθέστε: 

– Τοπικά στεροειδή (π.χ. σταγόνες λοτεπρεδ-
νόλης 0,5% ή πρεδνιζολόνης 1%, αλοιφή δε-
ξαμεθαζόνης 0,1%) 4 έως 6 φορές/ημέρα.

– Τοπικό αντιβιοτικό (π.χ. αλοιφή ερυθρομυ-
κίνης 4 φορές/ημέρα, πολυμυξίνη Β/βακι-
τρακίνη 4 φορές/ημέρα).

– Κυκλοπληγικός παράγοντας (π.χ. σκοπολα-
μίνη 0,25%, 3 φορές/ημέρα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα έλκη δίκην ασπίδας μπορεί να χρει-
άζεται απόξεση προκειμένου να απομακρυνθεί από την 
επιφάνεια υλικό δίκην πλάκας ώστε να επιτραπεί η επα-
νεπιθηλιοποίηση.

3. Ψυχρά επιθέματα 4 φορές/ημέρα.

4. Εξετάστε το ενδεχόμενο χορήγησης κυκλοσπο-
ρίνης 0,05% έως 2%, 2 έως 4 φορές/ημέρα, αν 
δεν υπάρχει ανταπόκριση στην προαναφερ-
θείσα θεραπεία. Η μέγιστη δράση της φαίνεται 
μετά από αρκετές εβδομάδες.



Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο  5 • Επιπεφυκότας/Σκληρός/Ίριδα/Εξωτερικές παθήσεις122

5

ΕΙΚΟΝΑ 5.1.8. Γονοκοκκική επιπεφυκίτιδα με προσβολή 
του κερατοειδούς.

5. Αν συνοδεύεται από ατοπική δερματίτιδα των 
βλεφάρων, εξετάστε το ενδεχόμενο χορήγησης 
τακρόλιμους 0,03% έως 0,1% προ του ύπνου ή 
2 φορές/ημέρα (προτιμότερο), πιμεκρόλιμους 
1%, 2 φορές/ημέρα, ή οφθαλμικής αλοιφής 
τοπικού στεροειδούς (π.χ. φλουορομεθολόνη 
0,1%, 4 φορές/ημέρα) στο προσβεβλημένο 
δέρμα.

Παρακολούθηση

Κάθε 1 έως 3 ημέρες, όταν υπάρχει έλκος δίκην 
ασπίδας, διαφορετικά, ανά λίγες εβδομάδες. Η 
τοπική αγωγή μειώνεται αργά καθώς διαπιστώνεται 
βελτίωση. Οι αντιαλλεργικές σταγόνες διατηρού-
νται όσο διαρκεί η εποχή της αλλεργίας και συχνά 
επαναχορηγούνται λίγες εβδομάδες πριν την επό-
μενη άνοιξη. Οι ασθενείς υπό τοπικά στεροειδή 
χρήζουν τακτικής παρακολούθησης, συμπεριλαμ-
βανομένου του ελέγχου της ΕΟΠ, ακόμα και αν τα 
στεροειδή χρησιμοποιούνται μόνο στο δέρμα.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙ∆Α  
(ΜΗ ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ)

Συμπτώματα

Ερυθρότητα, αίσθημα ξένου σώματος, εκκρίσεις. 
ο κνησμός είναι πολύ λιγότερο έντονος.

Σημεία

Κύρια. Πυώδεις λευκοκίτρινες εκκρίσεις ήπιου 
έως μέτριου βαθμού.

Άλλα. Θηλές επιπεφυκότα, χύμωση, προωτιαίος 
λεμφαδένας τυπικά απουσιάζει, όμως συχνά 
υπάρχει στη γονοκοκκική επιπεφυκίτιδα.

Αιτίες

Συνήθως Staphylococcus aureus (σχετίζεται με 
βλεφαρίτιδα, φλύκταινες και περιφερικές άση-
πτες διηθήσεις), Staphylococcus epidermidis, 
Haemophilus influenzae (ιδίως σε παιδιά και συχνά 
σε συνδυασμό με μέση ωτίτιδα), Streptococcus 
pneumoniae και Moraxella catarrhalis.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποπτευτείτε γονόκοκκο αν η εμφάνιση 
είναι υπεροξεία με σημαντικές εκκρίσεις, βλέπε σε αυτό 
το κεφάλαιο Γονοκοκκική επιπεφυκίτιδα.

∆ιερεύνηση

Αν πρόκειται για βαριά, υποτροπιάζουσα ή ανθε-
κτική επιπεφυκίτιδα, επίχρισμα επιπεφυκότα για 
καλλιέργειες και έλεγχο ευαισθησίας (αιματούχο 
και σοκολατούχο άγαρ) και άμεση χρώση Gram 
για να εκτιμηθεί η πιθανότητα του γονόκοκκου.

Θεραπεία

1. Χρησιμοποιήστε τοπική αντιβιοτική θεραπεία 
(π.χ. σταγόνες τριμεθοπρίμης/πολυμυξίνης Β ή 
φθοριοκινολόνης 4 φορές/ημέρα) για 5 έως 7 
ημέρες.

2. Η επιπεφυκίτιδα από H. influenzae θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με από του στόματος αμοξικιλ-
λίνη/κλαβουλανικό (20 έως 40 mg/kg/ημέρα 
σε τρεις διαιρεμένες δόσεις) λόγω της πιθανής 
συνοδού μη οφθαλμικής προσβολής (π.χ. μέση 
ωτίτιδα, πνευμονία και μηνιγγίτιδα).

3. Αν συνοδεύεται από δακρυοκυστίτιδα, χρειά-
ζονται συστηματικά αντιβιοτικά. Βλέπε 6.9, Δα-
κρυοκυστίτιδα/Φλεγμονή του δακρυϊκού ασκού.

Παρακολούθηση

Κάθε 2 έως 3 ημέρες αρχικά, κατόπιν κάθε 5 έως 7 
ημέρες μέχρι την ύφεση. Η αντιβιοτική θεραπεία 
ρυθμίζεται ανάλογα με τα αποτελέσματα της καλ-
λιέργειας και του ελέγχου ευαισθησίας.

ΓΟΝΟΚΟΚΚΙΚΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙ∆Α

Σημεία

Κύρια. Έντονες πυώδεις εκκρίσεις, υπεροξεία 
εμφάνιση (εντός 12 έως 24 ωρών).

Άλλα. Θηλές επιπεφυκότα, εκσεσημασμένη 
χύμωση, προωτιαία λεμφαδενοπάθεια, οίδημα 
βλεφάρων. Βλέπε 8.9, Νεογνική οφθαλμία, για μια 
λεπτομερή περιγραφή της γονοκοκκικής επιπε-
φυκίτιδας στο νεογνό.

∆ιερεύνηση

1. Εξετάστε όλο τον κερατοειδή για περιφερικά 
έλκη (ιδίως ανώτερα) λόγω του κινδύνου ταχεί-
ας εξέλιξης σε διάτρηση (βλέπε Εικόνα 5.1.8).
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ΕΙΚΟΝΑ 6.1.1. Πτώση άνω βλεφάρων.

Συμπτώματα

Πεσμένο άνω βλέφαρο, μείωση όρασης που συχνά 
χειροτερεύει με την ανάγνωση και τη νύχτα.

Σημεία

(Βλέπε Εικόνα 6.1.1.)

Κύρια. Πτώση του άνω βλεφάρου.

Άλλα. Στα συνοδά σημεία συμπεριλαμβάνονται 
ανισοκορία, διπλωπία, διαταραχές οφθαλμοκι-
νητικότητας, κεφαλαλγία ή πόνος στον αυχένα. 
Βλέπε επιμέρους ενότητες.

Αιτίες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και οι περισσότερες περιπτώσεις 
πτώσης άνω βλεφάρου είναι καλοήθεις, σε κάθε πε-
ρίπτωση πρέπει, με προσεκτική εξέταση, να αποκλει-
στούν πέντε καταστάσεις.

1. Σύνδρομο Horner.

2. Παράλυση τρίτου κρανιακού νεύρου (πλήρης, 
μερική ή εκτροπή αναγέννησης ΝΙΙΙ).

3. Μυασθένεια gravis.

4. Κακοήθεια του άνω βλεφάρου ή του κόγχου.

5. Χρόνια προοδευτική εξωτερική οφθαλμοπλη-
γία (ιδιαίτερα σύνδρομο Kearns–Sayre. Βλέπε 
10.12, Χρόνια προοδευτική εξωτερική οφθαλμο-
πληγία).

• Μυογενής: Η συγγενής μυογενής πτώση πα-
ρουσιάζεται από τη γέννηση με δυσλειτουρ-
γία του ανελκτήρα και αμυδρή ή ανύπαρκτη 
βλεφαρική πτυχή λόγω δυσγενεσίας του 
ανελκτήρα μυός, ίνωσης και αντικατάστασής 
του με λιπώδη ιστό. Διαταραχή του φαινομέ-
νου Bell, λαγόφθαλμος στην κάτω βλεμματική 

θέση και περιορισμός της άνω στροφής του 
βλέμματος μπορεί να υποδεικνύουν διπλή 
παράλυση ανελκτήρων. Η επίκτητη μυογενής 
πτώση δεν είναι συχνή και μπορεί να παρα-
τηρηθεί στη μυϊκή δυστροφία και τη χρόνια 
προοδευτική εξωτερική οφθαλμοπληγία.

• Απονευρωτική: Χαρακτηρίζεται από υψη-
λή ή ανύπαρκτη βλεφαρική πτυχή, μέτρια 
πτώση άνω βλεφάρου, καλή λειτουργία 
του ανελκτήρα (10 έως 15 mm). Μπορεί να 
επιδεινώνεται στην κάτω στροφή του βλέμ-
ματος. Εκτάνηση ή διαχωρισμός των ινών 
του ανελκτήρα μπορεί να οφείλεται σε φυ-
σιολογική γήρανση, επανειλημμένο τρίψιμο 
των ματιών, χρήση σκληρών φακών επαφής 
ή προηγηθείσα ενδοφθάλμια επέμβαση.

• Νευρογενής: Παράλυση τρίτου κρανιακού 
νεύρου (συχνά πλήρης πτώση, ποτέ μεμο-
νωμένη ανωμαλία. συγγενής, συμπιεστική, 
λόγω αγγειοπάθειας, βλέπε 10.5, Μεμονω-
μένη παράλυση τρίτου νεύρου). Σύνδρομο 
Horner  (αμυδρή πτώση άνω και κάτω βλε-
φάρου, βλέπε 10.2, Σύνδρομο Horner). Μυα-
σθένεια gravis (ποικίλη πτώση, επιδεινώνε-

ΠΤΩΣΗ ΑΝΩ ΒΛΕΦΑΡΟΥ6.1



Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο  6 • Βλέφαρα146

6

ται με την κόπωση, βλέπε 10.11, Μυασθένεια 
gravis). Συγκινησίες σιαγόνας  σε σύνδρομο 
Marcus Gunn (το πεσμένο άνω βλέφαρο 
ανυψώνεται με τις κινήσεις της σιαγόνας). 
Οφθαλμοπληγική ημικρανία. Σκλήρυνση 
κατά πλάκας.

• Μηχανική: Παραμονή φακού επαφής στο 
άνω κόλπωμα. Φλεγμονή άνω βλεφάρου 
(χαλάζιο, επιπεφυκίτιδα γιγαντιαίων θηλών, 
μετατραυματικό ή μετεγχειρητικό οίδημα) ή 
νεοπλασία.

• Τραυματική: Ιστορικό ανοικτού τραύματος 
βλεφάρου με διατομή του ανελκτήρα, πλήξη 
του ανελκτήρα, εγκλωβισμός ή ισχαιμία του 
ανελκτήρα σε κάταγμα οροφής του κόγχου, 
όψιμος διαχωρισμός των ινών ή ουλώδεις 
αλλοιώσεις.

• Ψευδοπτώση: Σύσπαση άνω βλεφάρου ή 
πρόπτωση βολβού στο αντίπλευρο μάτι, 
ομόπλευρος ενόφθαλμος, υπερτροπία, μι-
κροφθαλμία, φθίση βολβού, δερματοχάλα-
ση, πτώση οφρύος, χαλάζιο ή άλλος όγκος 
βλεφάρου, οίδημα βλεφάρου, βλεφαρόσπα-
σμος, σύνδρομο Duane.

∆ιερεύνηση
1. Ιστορικό: Διευκρινίστε την εμφάνιση και τη δι-

άρκεια της πτώσης του άνω βλεφάρου. Υπάρ-
χει από τη γέννηση; Οξεία εμφάνιση; Παλιές 
φωτογραφίες (π.χ. στην άδεια οδήγησης) και 
η άποψη των μελών της οικογένειας θα βοη-
θήσουν στο ιστορικό. Ιστορικό χειρουργικής 
επέμβασης σε κάποιο μάτι; Τραύμα κόγχου 
ή βλεφάρου (κάταγμα εδάφους κόγχου που 
προκαλεί ενόφθαλμο μπορεί να μιμηθεί πτώση 
άνω βλεφάρου); Διακύμανση με την κόπωση; 
Σχετίζεται με κεφαλαλγία ή πόνο στον αυχένα; 
Ιστορικό αυτοάνοσου νοσήματος (λύκος, σύν-
δρομο Sjögren) ή ανωμαλία του κερατοειδούς 
(μπορεί να προδιαθέσει τον ασθενή σε μετεγ-
χειρητική κερατοειδοπάθεια από έκθεση);

2. Υποχρεωτική τεκμηρίωση: Πρέπει να ελεγχθούν 
προσεκτικά και να καταγραφούν το μέγεθος της 
κόρης και η οφθαλομοκινητικότητα, ακόμα και 
αν είναι φυσιολογικά. Αν υπάρχει ανισοκορία 
πρέπει να καταγραφούν μετρήσεις σε συνθή-
κες φωτός και σκότους. Μπορεί να ενδείκνυται 
πρόσθετη φαρμακευτική δοκιμασία (βλέπε 10.1, 
Ανισοκορία). Αν παρατηρηθεί δυσλειτουργία 
εξοφθάλμιων μυών, πιθανόν ενδείκνυται επι-
πλέον εξέταση με πρισματικές ράβδους.

3. Πλήρης εξέταση του κόγχου και των δύο μα-
τιών: Μετρήστε και συγκρίνετε την απόστα-
ση του βλεφαρικού χείλους από τη φωτεινή 

αντανάκλαση της κόρης, τη λειτουργικότητα 
του ανελκτήρα (πλήρης ανάσπαση του άνω 
βλεφάρου ενώ παρεμποδίζετε τη συνδρομή 
του μετωπιαίου μυός), τη θέση της άνω βλε-
φαρικής πτυχής και στα δύο μάτια. Υπάρχει 
λαγόφθαλμος; Συνοδός πτώση του κάτω 
βλεφάρου (ανύψωση του ομόπλευρου κάτω 
βλεφάρου) παρατηρείται συχνά στο σύνδρο-
μο Horner. Πρόπτωση βολβού ή καθυστέρηση 
της κατάσπασης του άνω βλεφάρου μπορεί να 
φαίνονται σαν αντίπλευρη πτώση. Η εξοφθαλ-
μομέτρηση είναι χρήσιμη. Σημεία ανώμαλων 
οφθαλμικών κινήσεων, π.χ. συγκινησίες σια-
γόνας–ματιού, διακύμανση της πτώσης ή/και 
κόπωση, αδυναμία του σφιγκτήρα των βλεφά-
ρων, σύσπαση του άνω βλεφάρου στην προ-
σαγωγή ή/και την κάτω στροφή; Ψηλαφήστε 
τον ανώτερο κόγχο για να αποκλείσετε μάζα 
ή ανωμαλία του άνω κογχικού χείλους.

4. Πλήρης οφθαλμολογική εξέταση: Ελέγξτε αν 
υπάρχουν συνοδές ανωμαλίες της κόρης ή 
της εξοφθάλμιας κινητικότητας. Αναστρέψτε 
το άνω βλέφαρο για να εξετάσετε την επιφά-
νεια του επιπεφυκότα και το άνω κόλπωμα. 
Εξέταση του βυθού με μυδρίαση για αναζή-
τηση χρωστικών αλλοιώσεων σε εφήβους και 
νέους ενηλίκους που προσέρχονται με πτώση, 
δυσλειτουργία του ανελκτήρα και εξωτερική 
οφθαλμοπληγία (σύνδρομο Kearns–Sayre).

5. Μηχανισμοί προστασίας του κερατοειδούς: 
Τεκμηριώστε προεγχειρητικά την παρουσία 
ή την απουσία λαγόφθαλμου, τη λειτουργικό-
τητα του σφιγκτήρα των βλεφάρων, το φαινό-
μενο Bell και την παραγωγή δακρύων. Ελέγξτε 
προσεκτικά τον κερατοειδή για ανωμαλίες ή 
δυστροφίες που μπορεί να προδιαθέτουν τον 
ασθενή σε μετεγχειρητική κερατοειδοπά-
θεια.

6. Άλλες δοκιμασίες

– Δοκιμασία πάγου: Επιθέστε μία παγοκύστη 
στο μάτι με την πτώση για 2 λεπτά και επα-
νελέγξτε τον βαθμό πτώσης. Η βελτίωση με 
τον πάγο αποτελεί ισχυρή ένδειξη μυασθέ-
νειας gravis.

– Δοκιμασία νεοσυνεφρίνης: Ενσταλάξτε μία 
σταγόνα φαινυλεφρίνης 2,5% στο μάτι με 
την πτώση και επανελέγξτε τον βαθμό πτώ-
σης. Οι ασθενείς με βελτίωση της πτώσης 
μετά από 5 έως 7 λεπτά θεωρούνται κατάλ-
ληλοι για χειρουργική αποκατάσταση με 
πρόσβαση εκ των έσω.

– Δοκιμασίες κοκαΐνης, απρακλονιδίνης και 
υδροξυαμφεταμίνης. Βλέπε 10.2, Σύνδρομο 
Horner.
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7. Απεικονιστικές εξετάσεις: Σε πολύ επιλεγμένες 
περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία συστηματι-
κής ή νευρολογικής αιτίας:

– Αξονική τομογραφία (CT) ή μαγνητική το-
μογραφία (MRI) κόγχων αν υπάρχει υποψία 
μάζας στον ανώτερο κόγχο.

– Επείγουσα CT/αξονική αγγειογραφία (CTA) 
ή MRI/μαγνητική αγγειογραφία (MRA) κε-
φαλής και τραχήλου αν υπάρχει υποψία 
αποκλεισμού της καρωτίδας σε ασθενή με 
επώδυνο σύνδρομο Horner. Η απεικόνιση 
μόνο της κεφαλής δεν επαρκεί. Βλέπε 10.2,
Σύνδρομο Horner.

– Επείγουσα CT/CTA, MRI/MRA ή συμβατική 
αγγειογραφία αν υπάρχει υποψία ενδοκρα-
νιακού ανευρύσματος που προκαλεί πα-
ράλυση τρίτου κρανιακού νεύρου με προ-
σβολή της κόρης. Βλέπε 10.5, Μεμονωμένη 
παράλυση τρίτου νεύρου.

– Ακτινογραφία θώρακα αν υπάρχει υποψία 
μυασθένειας gravis για αποκλεισμό θυμώ-
ματος. Βλέπε 10.11, Μυασθένεια gravis.

8. Βοηθητικές εξετάσεις:

– Επείγον ΗΚΓ και καρδιολογική εκτίμηση αν 
υπάρχει υποψία συνδρόμου Kearns–Sayre. 
Οι ασθενείς αυτοί μπορεί να εμφανίσουν 
καρδιακό αποκλεισμό, με αποτέλεσμα ξαφ-
νικό θάνατο.

– Αν υπάρχει υποψία μυασθένειας gravis, 
μπορεί να ενδείκνυται εξέταση αντισωμά-
των έναντι των υποδοχέων της ακετυλοχο-
λίνης, ηλεκτρομυογράφημα μονής ίνας (που 
θα περιλαμβάνει και τον σφιγκτήρα των 
βλεφάρων) ή/και δοκιμασία χλωριούχου 
εδροφονίου υπό συνθήκες παρακολούθη-
σης. Βλέπε 10.11, Μυασθένεια Gravis.

– Αν βρεθεί σημαντική ξηροφθαλμία μπορεί 
να γίνει διερεύνηση για αυτοάνοσα νοσή-
ματα για αποκλεισμό λύκου και συνδρόμου 
Sjögren.

Θεραπεία
1. Εξαρτάται από την υποκείμενη αιτία (βλέπε 10.2,

Σύνδρομο Horner. 10.5, Μεμονωμένη παράλυση 
τρίτου νεύρου. 10.11, Μυασθένεια gravis).

2. Μη χειρουργικές επιλογές: Παρακολούθηση. 
Τοποθέτηση κολλητικής ταινίας στο άνω βλέ-
φαρο και άγκιστρα προσαρτημένα σε γυαλιά 
σε νευρογενή και μυογενή πτώση. Αντιμετώ-
πιση του χαλαζίου με ζεστές κομπρέσες ή/και 
εξαίρεση, των νεοπλασμάτων του βλεφάρου 
ή/και του κόγχου με εξαίρεση.

3. Χειρουργικές επιλογές: Διαδερματική ή μέσω 
του επιπεφυκότα βράχυνση του ανελκτήρα, 
ανάρτηση από τον μετωπιαίο μυ, εκτομή του 
μυός του Müller. Η χειρουργική προσέγγιση 
εξαρτάται από την προεγχειρητική εκτίμηση 
και την υποκείμενη αιτία της πτώσης.

Παρακολούθηση
1. Συγγενής: Απαιτείται στενή παρακολούθηση 

για πιθανή αμβλυωπία που προκαλείται είτε 
από κάλυψη ή από διαθλαστικό σφάλμα που 
οφείλεται σε προκλητό αστιγματισμό, ανώμα-
λη θέση κεφαλής και κερατοειδοπάθεια από 
έκθεση.

2. Τραυματική: Παρακολούθηση για 6 μήνες πριν 
αποφασιστεί χειρουργική παρέμβαση.

3. Νευρολογική: Εξαρτάται από τη συγκεκριμένη 
νευρολογική αιτία.

4. Μετεγχειρητική (μετά από εγχείρηση για πτώ-
ση).

 Οξεία: Ελέγξτε για λοίμωξη και αιμορρα-
γία.

 Υποξεία: Ελέγξτε για κερατοειδοπάθεια από 
έκθεση και για ασυμμετρία που μπορεί να 
χρειάζεται μετεγχειρητική αναπροσαρμογή. 
Συχνά υπάρχει ήπιος λαγόφθαλμος για 2 έως 
3 εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβα-
ση, που συνήθως αποκαθίσταται.

 Χρόνια: Παρακολουθήστε για υποτροπή 
της πτώσης και κερατοειδοπάθεια από έκ-
θεση.

ΧΑΛΑΖΙΟ/ΚΡΙΘΗ6.2

Συμπτώματα

Οξύ ή χρόνιο οζίδιο βλεφάρου, οίδημα βλεφάρου, 
ευαισθησία.

Σημεία

(Βλέπε Εικόνα 6.2.1.)

Κύρια. Ορατό ή ψηλαφητό, καλά περιγεγραμμένο 
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σμηγματογόνο οζίδιο στο βλέφαρο. Σε μερικές 
περιπτώσεις, δεν μπορεί να βρεθεί οζίδιο.

Άλλα. Αποφραγμένα στόμια μεϊβομιανών αδένων, 
οίδημα και ερύθημα βλεφάρου, εντοπισμένη ευαι-
σθησία στο βλέφαρο, σχετίζεται με βλεφαρίτιδα ή 
ροδόχρου ακμή. Μπορεί, επίσης, να παρατηρηθεί 
«προεξοχή» βλεννοπυώδους υλικού.

Ορισμοί

Χαλάζιο: Περιοχή εστιακής φλεγμονής μέσα στο 
βλέφαρο λόγω απόφραξης κάποιου μεϊβομιανού 
αδένα ή αδένα του Zeis.

Κριθή: Οξεία λοίμωξη. Μπορεί να είναι εξωτερική 
(κριθαράκι: απόστημα αδένα του Zeis στο βλεφα-
ρικό χείλος) ή εσωτερική (απόστημα μεϊβομιανού 
αδένα). Προκαλείται συνήθως από στελέχη στα-
φυλόκοκκου και σε μερικές περιπτώσεις εξελίσ-
σεται σε προδιαφραγματική κυτταρίτιδα.

∆ιαφορική διάγνωση

� Προδιαφραγματική κυτταρίτιδα: Ερύθημα του 
βλεφάρου και περικογχικό ερύθημα, οίδημα 
και θερμότητα. Βλέπε 6.10, Προδιαφραγματική 
κυτταρίτιδα.

�  Καρκίνωμα σμηγματογόνων αδένων: Τίθεται 
υποψία του σε ηλικιωμένους ασθενείς με υπο-
τροπιάζοντα χαλάζια, πάχυνση του βλεφάρου, 
ή χρόνια μονόπλευρη βλεφαρίτιδα. Βλέπε 6.11, 
Κακοήθεις όγκοι του βλεφάρου.

�  Πυογόνο κοκκίωμα: Καλοήθης, σκούρα κόκ-
κινη, μισχωτή βλάβη που συχνά σχετίζεται 
με χαλάζια, κριθές, τραύμα ή χειρουργική 
επέμβαση. Μπορεί να αφαιρεθεί ή να αντι-
μετωπιστεί με συνδυασμό τοπικού αντιβιοτι-
κού–στεροειδούς, π.χ. νεομυκίνη/πολυμυξίνη 
Β/δεξαμεθαζόνη 4 φορές/ημέρα, για 1 έως 2 
εβδομάδες. Όταν χρησιμοποιούνται τοπικά 

στεροειδή πρέπει να παρακολουθείται η εν-
δοφθάλμια πίεση.

∆ιερεύνηση

1. Ιστορικό: Προηγηθείσα οφθαλμική επέμβαση 
ή τραύμα; Προηγηθέντα χαλάζια ή βλάβες βλε-
φάρου;

2. Εξωτερική εξέταση: Ψηλαφήστε το προσβε-
βλημένο βλέφαρο για οζίδιο.

3. Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία: Εξετάστε τους 
μεϊβομιανούς αδένες για πιθανή απόφραξη και 
αναστρέψτε το βλέφαρο για να αποκλείσετε 
άλλες αιτίες.

Θεραπεία

1. Ζεστές κομπρέσες για 10 λεπτά 4 φορές/ημέρα 
με ελαφρό μασάζ πάνω από τη βλάβη.

2. Σκεφτείτε τοπικό αντιβιοτικό αν η βλάβη παρο-
χετεύεται ή για συνοδό βλεφαρίτιδα (π.χ. αλοι-
φή βακιτρακίνης ή ερυθρομυκίνης 2 φορές/
ημέρα). Αναλογιστείτε συστηματική θεραπεία 
με δοξυκυκλίνη 100 mg 2 φορές/ημέρα λόγω 
της αντιβακτηριακής και της αντιφλεγμονώ-
δους δράσης της.

3. Αν η κριθή επιδεινώνεται, σκεφτείτε διάνοιξη 
και παροχέτευση και αντιμετώπιση όπως στη 
προδιαφραγματική κυτταρίτιδα (βλέπε 6.10, 
Προδιαφραγματική κυτταρίτιδα).

4. Αν το χαλάζιο δεν εξαφανιστεί μετά από 3 έως 
4 εβδομάδες κατάλληλης φαρμακευτικής θερα-
πείας και ο ασθενής επιθυμεί την αφαίρεσή του, 
γίνεται διάνοιξη και απόξεση. Σε μερικές περι-
πτώσεις γίνεται έγχυση στεροειδούς (π.χ. 0,2 έως 
0,3 ml τριαμσινολόνης 40 mg/mL, αναμεμειγμένη 
συνήθως με ξυλοκαΐνη 2% με επινεφρίνη) μέσα 
στη βλάβη αντί για μικρή χειρουργική επέμβαση, 
ιδιαίτερα αν το χαλάζιο είναι κοντά στη δακρυϊ-
κή συσκευή. Η συνολική δόση εξαρτάται από το 
μέγεθος του χαλαζίου. Όλα τα υποτροπιάζοντα 
ή άτυπα χαλάζια πρέπει να στέλνονται για παθο-
λογοανατομική εξέταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η έγχυση στεροειδούς μπορεί να προ-
καλέσει μόνιμη χρώση ή ατροφία του δέρματος στο 
σημείο έγχυσης. Πρόσφατα, ο κατασκευαστής της 
τριαμσινολόνης συνέστησε να μην χρησιμοποιείται το 
φάρμακο αυτό ενδοφθάλμια και στην περιοφθαλμική 
περιοχή.  Η απότομη έγχυση μπορεί σπάνια να έχει ως 
αποτέλεσμα παλίνδρομη ενδαρτηριακή έγχυση και 
απόφραξη της κεντρικής αρτηρίας του αμφιβληστρο-
ειδούς. Πριν τη χρήση τριαμσινολόνης για τη θεραπεία 
χαλαζίου θα πρέπει να διεξαχθεί λεπτομερής συζήτηση 
μεταξύ ιατρού και ασθενούς που θα καταγραφεί και στο 
ιστορικό του ασθενούς.
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Παρακολούθηση

Μετά τη χορήγηση φαρμακευτικής θεραπείας 
δεν χρειάζεται επανεξέταση, εκτός αν η βλάβη 
παραμένει περισσότερο από 3 έως 4 εβδομάδες. 

Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε διάνοιξη και 
απόξεση επανεξετάζονται σε 1 εβδομάδα ή ανά-
λογα με τις ανάγκες.

Συμπτώματα

Δακρύρροια, ερεθισμός του ματιού ή του βλεφά-
ρου. Μπορεί να μην υπάρχουν συμπτώματα.

Σημεία

(Βλέπε Εικόνα 6.3.1.)

Κύρια. Προς τα έξω στροφή του βλεφαρικού 
χείλους.

Άλλα. Επιπολής στικτή κερατοειδοπάθεια λόγω 
έκθεσης κερατοειδούς. Υπεραιμία επιπεφυκότων, 
πάχυνση και τελικά κερατινοποίηση λόγω χρόνιας 
ξηρότητας επιπεφυκότων. Σε ουλώδεις περιπτώ-
σεις μπορεί να παρατηρηθούν εσχάρες δέρματος. 
Σε παραλυτικές περιπτώσεις μπορεί να παρατη-
ρηθούν ημιπάρεση και λαγόφθαλμος.

Αιτίες

�  Ηλικιακό: Γήρανση.

�  Παραλυτικό: Παράλυση έβδομου κρανιακού 
νεύρου.

�  Ουλώδες: Λόγω χημικού εγκαύματος, εγχείρη-
σης, ουλής από τραύμα βλεφάρου, νοσημάτων 
δέρματος (π.χ. έκζεμα, ιχθύαση) και άλλων.

ΕΚΤΡΟΠΙΟ6.3

�  Μηχανικό: Λόγω κήλης του λίπους του κόγχου, 
όγκου βλεφάρου και άλλων.

�  Αλλεργικό: Δερματίτιδα εξ επαφής.

�  Συγγενές: Σύνδρομα με δυσμορφία προσώπου 
(π.χ. σύνδρομο Treacher–Collins) ή ως μεμονω-
μένη ανωμαλία.

∆ιερεύνηση

1. Ιστορικό: Προηγούμενη εγχείρηση, τραύμα, χη-
μικό έγκαυμα ή παράλυση έβδομου νεύρου;

2. Εξωτερική εξέταση: Ελέγξτε τη λειτουργικότη-
τα του σφιγκτήρα των βλεφάρων, αναζητήστε 
όγκο βλεφάρου, ουλή βλεφάρου, κήλη κογχι-
κού λίπους και άλλες αιτίες.

3. Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία: Ελέγξτε για 
επιπολής στικτή κερατοειδοπάθεια λόγω έκ-
θεσης και εκτιμήστε την ακεραιότητα των 
επιπεφυκότων.

Θεραπεία

1. Αντιμετωπίστε την κερατοειδοπάθεια από έκ-
θεση με λιπαντικές ουσίες. Βλέπε 4.5, Κερατο-
ειδοπάθεια από έκθεση.

2. Αντιμετωπίστε ένα φλεγμαίνον, εκτεθειμένο 
βλεφαρικό χείλος με ζεστές κομπρέσες και 
αλοιφή αντιβιοτικού (π.χ. βακιτρακίνης ή 
ερυθρομυκίνης 3 φορές/ημέρα). Αν η συχνή 
παρακολούθηση είναι εξασφαλισμένη, μπο-
ρεί να βοηθήσει μία μικρής διάρκειας θερα-
πεία με αλοιφή συνδυασμού αντιβιοτικού–
στεροειδούς (π.χ. νεομυκίνης/πολυμυξίνης Β/
δεξαμεθαζόνης).

3. Ως προσωρινό μέτρο μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί κολλητική ταινία ώστε το βλέφαρο να 
αναταχθεί. 

4. Οριστική θεραπεία επιτυγχάνεται συνήθως με 
χειρουργική επέμβαση. Η εγχείρηση αναβάλ-
λεται για 3 έως 6 μήνες σε ασθενείς με παρά-
λυση του έβδομου κρανιακού νεύρου γιατί το 
εκτρόπιο μπορεί να αποκατασταθεί αυτόματα 
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(βλέπε 10.9, Μεμονωμένη παράλυση έβδομου 
νεύρου). Η έκθεση του κερατοειδούς μπορεί 
να απαιτήσει συντομότερη αποκατάσταση.

Παρακολούθηση

Οι ασθενείς με σημεία έκθεσης του κερατοειδούς 
ή των επιπεφυκότων εξετάζονται κάθε 1 έως 2 
εβδομάδες για να ελεγχθεί η ακεραιότητα της 
οφθαλμικής επιφάνειας. Διαφορετικά, η παρα-
κολούθηση δεν επείγει.

Συμπτώματα

Οφθαλμικός ερεθισμός, αίσθηση ξένου σώματος, 
δακρύρροια, ερυθρότητα.

Σημεία

(Βλέπε Εικόνα 6.4.1.)

Κύρια.  Προς τα έσω στροφή του βλεφαρικού 
χείλους που ωθεί τις κατά τα άλλα φυσιολογικές 
βλεφαρίδες πάνω στον βολβό.

Άλλα. Επιπολής στικτή κερατοειδοπάθεια λόγω 
των βλεφαρίδων που έρχονται σε επαφή με τον 
κερατοειδή, υπεραιμία επιπεφυκότων. Σε σοβα-
ρές περιπτώσεις, λέπτυνση κερατοειδούς και 
εξέλκωση είναι πιθανές.

Αιτίες

�  Ηλικιακό: Γήρανση.

�  Ουλώδες: Λόγω ουλοποίησης των επιπεφυκό-
των σε οφθαλμικό ουλώδες πεμφιγοειδές, σύν-
δρομο Stevens–Johnson, χημικά εγκαύματα, 
τραύμα, τράχωμα και άλλα.

ΕΝΤΡΟΠΙΟ6.4

�  Σπαστικό: Λόγω χειρουργικού τραύματος, 
οφθαλμικού ερεθισμού ή βλεφαρόσπασμου.

�  Συγγενές.

∆ιερεύνηση

1. Ιστορικό: Προηγούμενη εγχείρηση, τραύμα, χη-
μικό έγκαυμα ή λοίμωξη (τράχωμα, ιός απλού 
έρπητα και έρπητα ζωστήρα);

2. Εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία: Ελέγξτε για 
προσβολή του κερατοειδούς καθώς και για 
ουλοποίηση επιπεφυκότων και βλεφάρων.

Θεραπεία

Αν υπάρχει βλεφαρόσπασμος, βλέπε 6.7, Βλεφα-
ρόσπασμος.

1. Αλοιφή αντιβιοτικού (π.χ. ερυθρομυκίνης ή 
βακιτρακίνης 3 φορές/ημέρα) για επιπολής 
στικτή κερατοειδοπάθεια.

2. Η αναστροφή του βλεφαρικού χείλους με το-
ποθέτηση κολλητικής ταινίας, ώστε να απομα-
κρυνθεί από τον βολβό, μπορεί να αποτελέσει 
προσωρινό μέτρο.

3. Στο σπαστικό εντρόπιο μπορεί να τοποθετηθεί 
ράμμα Quickett, με τον ασθενή στο κρεβάτι 
του ή στο γραφείο σας, για προσωρινή απο-
κατάσταση της θέσης του βλεφάρου.

4. Συχνά, για μόνιμη αποκατάσταση, χρειάζεται 
χειρουργική επέμβαση.

Παρακολούθηση

Αν ο κερατοειδής είναι σχετικά υγιής, η κατά-
σταση δεν χρειάζεται άμεση επαγρύπνηση ή 
παρακολούθηση. Αν ο κερατοειδής εμφανίζει 
σημαντική βλάβη, ενδείκνυται επιθετική αντιμε-
τώπιση (βλέπε 4.1, Επιπολής στικτή κερατοειδο-
πάθεια). Η παρακολούθηση καθορίζεται από τη 
σοβαρότητα της προσβολής του κερατοειδούς.
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