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Πρόκειται για όχι ιδιαίτερα σπάνια και δυνητικά επικίνδυνη για την όραση 
κατάσταση. Είναι σαφώς συχνότερη σε άτομα Ασιατικής καταγωγής αλλά προ-
σβάλλονται και άτομα με Καυκάσια ή Αφρικανική καταγωγή. Πέρα από τη γενε-
τικά καθορισμένη κατασκευή του προσθίου ημιμορίου του οφθαλμικού βολβού 
με αβαθή πρόσθιο θάλαμο υπάρχουν και παθολογικοί παράγοντες που μπορεί να 
οδηγήσουν στην ίδια κλινική εικόνα, όπως η τραυματική παρεκτόπιση του φακού 
με εγκατάσταση κορικού αποκλεισμού, η χάλαση της Ζιννείου ζώνης με πρόσθια 
παρεκτόπιση του ενδοφακού ή η διόγκωση του φακού με μείωση του βάθους του 
προσθίου θαλάμου (φακομορφικό γλαύκωμα) ενώ χρόνια γλαυκώματα (όπως σε 
περιστατικά νεοαγγείωσης ίριδας ή διασποράς χρωστικής) μπορεί να εμφανι-
στούν ως επείγοντα περιστατικά σε εφημερία, όταν η ενδοφθάλμια πίεση αυξηθεί 
αρκετά ώστε να προκαλέσει συμπτώματα όπως βολβαλγία, κεφαλαλγία, μείωση 
όρασης ή τάση προς έμετο (Εικόνα 74). Ένας άλλος παθογενετικός μηχανισμός 

Στενός πρόσθιος θάλαμος, όπως φαίνεται με σχισμοειδή φωτισμό (Α). Νεοαγγείωση ίρι-
δος και γωνίας προσθίου θαλάλμου (Β, γαλάζιο βέλος). Φακολυτκό γλαύκωμα σε υπε-
ρώριμο καταρράκτη (C). Σύνδρομο διασποράς χρωστικής (Pigment Dispersion Syndrome, 
PDS), όπου διακρίνονται σε διακορική διαφανοσκόπηση περιοχές της ίριδας με λέπτυνση 
λόγω απώλειας (διασποράς) χρωστικής (D, γαλάζιο βέλος).
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Εικόνα 74. Παθογενετικοί μηχανισμοί γλαυκώματος με οξεία εμφάνιση
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είναι ο ιατρογενής μέσω είτε ενστάλλαξης μυδριατικών κολλυρίων σε προδιατε-
θειμένους οφθαλμούς (με κατασκευαστικά αβαθή πρόσθιο θάλαμο) είτε μέσω 
συστηματικής χορήγησης σκευασμάτων με αντιχολινεργική δράση, όπως π.χ. τα 
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά. Να σημειωθεί ότι δεν είναι όλα τα οξέα γλαυκώματα 
κλειστής γωνίας αλλά ορισμένα μπορεί να συνδέονται με κρίσεις φλεγμονής-υ-
περτονίας (σύνδρομο Possner-Schlossman) είτε σε βαθύ είτε σε αβαθή πρόσθιο 
θάλαμο. Εξάλλου είναι πιθανό ότι το ίδιο το οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας υπο-
διαγιγνώσκεται και πολλά περιστατικά με εκ κατασκευής στενό πρόσθιο θάλαμο 
υφίστανται υποκλινικές προσβολές οξέος γλαυκώματος κλειστής γωνίας που 
οδηγούν σε σταδιακή φθορά της όρασης λόγω επαναλαμβανόμενης έκθεσης σε 
περιόδους υψηλής ενδιοφθλάλμιας πίεσης (ΕΟΠ). Είναι καλή πρακτική η διενέρ-
γεια τονομετρικής καμπύλης στα περιστατικά αυτά για την ανίχνευση υψηλής 
ενδιοφθλάλμιας πίεσης ιδιαίτερα σε βραδυνές ώρες, πυροδοτούμενη από μυδρί-
αση, ενώ παλαιότερα ήταν δημοφιλείς οι δοκιμασίες προκλήσεως με έκθεση σε 
σκοτεινό περιβάλλον. Ενίοτε οι οφθαλμικές εκδηλώσεις από τις προσβολές οξέος 
γλαυκώματος κλειστής γωνίας είναι περιορισμένες ενώ προεξάρχουν οι εξω-ο-
φθαλμικές εκδηλώσεις κυρίως λόγω βαγοτονίας (όπως κοιλιακό άλγος, ναυτία, 
βραδυκαρδία) και γνωστές οι παλαιότερες βιβλιογραφικές αναφορές για ασθε-
νείς που οδηγήθηκαν σε ερευνητική λαπαροτομή λόγω αδιευκρίνηστου κοιλι-
ακού άλγους ενώ έπασχαν από οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Βεβαίως στις 
περισσότερες περιπτώσεις η συμπτωματολογία είναι τυπική με αιφνίδια μείωση 
όρασης στον πάσχοντα οφθαλμό, οξύ οφθαλμικό και περιοφθαλμικό άλγος με 
αντανάκλαση στον κρόταφο ή την οφρύ ενώ η σημειολογία περιλαμβάνει οίδημα 
κερατοειδή, κόρη ωοειδώς παραμορφωμένη συχνότερα στον κατακόρυφο άξονα 
σε μέση μυδρίαση και μη αντιδρώσα στο φως, πολύ στενό πρόσθιο θάλαμο και 
πολύ σκληρό οφθαλμικό βολβό ψηλαφητικά. Η μέτρηση της ΕΟΠ επιβεβαιώνει τη 
διάγνωση στα πλαίσια της κλινικής αυτής εικόνας. Σε επίπεδο παθοφυσιολογίας, 
ο βασικός μηχανισμός είναι η εγκατάσταση φαύλου κύκλου εγκλωβισμού υδα-
τοειδούς υγρού στον οπίσθιο θάλαμο με ανάπτυξη κορικού αποκλεισμού που 
πυροδοτείται από πτύχωση της περιφερικής ίριδας με την έναρξη της μυδρίασης. 

Αν η ΕΟΠ μετρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα (άνω των 50 mmHg) διαγράφεται 
πέρα από τη ραγδαία φθορά του οπτικού νεύρου και σοβαρός κίνδυνος θρόμβω-
σης κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδή. Επομένως πρόκειται για εξαιρετικά 
επείγουσα οφθαλμική κατάσταση που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Καταρχήν 
απαιτείται η τοποθέτηση φλεβικής γραμμής και υποστήριξη του ασθενή με ενδο-
φλέβια χορήγηση αγχολυτικής και αντι- εμετικής αγωγής. Η πολύ υψηλή ΕΟΠ 
προκαλεί ισχαιμία και περιβάλλον αξιόλογης οφθαλμικής φλεγμονής με αποστα-
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θεροποίηση των κυτταρικών μεμβρανών και υποδοχέων, στο οποίο δεν δρούν 
αποτελεσματικά οι φαρμακευτικοί παράγοντες υποτονίας όπως οι b-blockers, 
α-agonists, ανάλογα προσταγλανδίνης ή αναστολείς καρβοανδυδράσης. Έτσι 
απαιτείται η μείωση της φλεγμονής με τοπική και συστηματική χορήγηση στερο-
ειδών, ενώ η μείωση της ΕΟΠ πραγματοποιείται αρχικά με φαρμακευτικά μέσα 
που δεν στηρίζονται σε κυτταρικούς υποδοχείς. Σε αυτά ανήκουν κατεξοχήν οι 
ωσμωτικώς δρώντες παράγοντες, όπως η μανιττόλη 20% αλλά και οι αναστολείς 
καρβονικής ανυδράσης (κυρίως ακεταζολαμίδη σε εφάπαξ δόση 500 mg) που 
χορηγούνται ενδοφλεβίως. Το διάλυμα μανιττόλης 20% περιλαμβάνει 2.gr/10 ml. 
Καλό είναι να μην χορηγούνται άνω των 50 gr μανιτόλης, δηλαδή όχι πάνω από 
250 ml του συγκεκριμένου διαλύματος σε μια δόση. Επίσης σε ασθενείς ύπο-
πτους για μεινονεκτική νεφρική λειτουργία πρέπει να πραγματοποιηθεί δοκιμα-
στική χορήγηση σε δόση 0.2 gr/Kg σωματικού βάρους, δηλαδή περίπου 75 ml 
διαλύματος 20% που χορηγούμενο σε 5min πρέπει σε επαρκή νεφρική λειτουρ-
γία να παράξει διούρηση 30-50 ml/hr. H συνήθης δοσολογία για τη μείωση της 
ΕΟΠ είναι 1.5-2.0 gr/Kg σωματικού βάρους (δηλαδή 7.5-10 ml/Kg σωματικού 
βάρους από το διάλυμα 20%), χορηγούμενο εντός 30 min. Μετά την πτώση της 
ΕΟΠ σε επίπεδα κάτω των 50 mmHg μπορεί η φαρμακευτική υποτονική δράση 
να συμπληρωθεί με όλους τους γνωστούς τοπικά χορηγούμενους παράγοντες 
(b-blockers, α-agonists, τοπικούς αναστολείς καρβοανυδράσης και παράγωγα 
προσταγλανδινών). Στις περιπτώσεις με κατασκευαστικά στενό πρόσθιο θάλαμο 
βοηθά η προσπάθεια φαρμακευτικής μύσης με πιλοκαρπίνη σε συχνή ενστάλ-
λαξη (ανά 30 min). Ωστόσο, σε περιπτώσεις με χαλαρή Ζίννειο, τραυματική 
παρεκτόπιση φακού ή φακομορφικό γλαύκωμα μπορεί αντιθέτως να βοηθήσει η 
μυδρίαση μέσω άρσης του προκαλούμενου από το φακό κορικού αποκλεισμού. 
Παράλληλα μπορεί να βοηθήσει η τοποθέτηση του ασθενή σε ύπτια θέση για 
την οπισθοχώρηση του φακού λόγω βαρύτητας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί 
δυνατή η μείωση της ΕΟΠ με τα μέσα αυτά πρέπει να επιχειρηθεί η διακοπή του 
φαύλου κύκλου εγκλωβισμού του υδατοειδούς υγρού (“break of the attack”) 
με επεμβατικό τρόπο, είτε με YAG-laser ιριδοτομή είτε (αν ο κερατοειδής είναι 
πολύ οδηματώδης ή η ίριδα πολύ παχεία) με χειρουργική ιριδεκτομή. Από ιστο-
ρικής απόψεως είναι ενδιαφέρον ότι η πρώτη χειρουργική προσπάθεια θερα-
πείας γλαυκώματος πραγματοποιήθηκε από τον Von Graefe το δεύτερο μισό του 
19ου αιώνα με παρακέντηση οφθαλμών με οξύ γλαύκωμα κλειστής γνωίας με το 
χαρακτηριστικό μαχαιρίδιο που φέρει το όνομά του (Graefe knife). Η ιριδοτομή 
με YAG-laser πρέπει ούτως ή άλλως να πραγματοποιηθεί (συνήθως σε 2 τουλά-
χιστον θέσεις) τόσο στον πάσχοντα όσο και στον αντίπλευρο οφθαλμό και στην 
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περίπτωση επιτυχούς αντιμετώπισης της κρίσης με φαρμακευτικά μέσα και αφού 
έχει ομαλοποιηθεί η ΕΟΠ και σχετικά διαυγάσει ο κερατοειδής (Εικόνα 75). Στην 
περίπτωση που ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός πρόκλησης οξέως γλαυκώματος 
περιλαμβάνει μετατόπιση ή διόγκωση του φακού (φακομορφικό γλαύκωμα) πρέ-
πει σε δεύτερο χρόνο να πραγματοποιηθεί θεραπευτική φακεκτομή. 
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Στενός πρόσθιος θάλαμος (Α). Διακορική διαφανοσκόπηση με 2 ανώτερες βατές περιφε-
ρικές ιριδοτομές (Β, γαλάζια βέλη).
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Εικόνα 75. Περιφερική YAG-laser ιριδοτομή.


