
Τα βλέφαρα είναι μυώδεις ευκίνητες πτυχές του δέρ-
ματος, μηνοειδούς σχήματος, που προστατεύουν τον
βολβό του οφθαλμού από εξωτερικές βλαπτικές επι-
δράσεις. Επίσης με αδιάκοπες περιοδικές κινήσεις (ά -
νοιγμα και κλείσιμο) εξασφαλίζουν σταθερή υγρασία
στον κερατοειδή με τη βοήθεια των δακρύων.

Αρχίζουν αντίστοιχα από το άνω χείλος του κόγ χου
(άνω βλέφαρο) και το κάτω χείλος του κόγ χου (κάτω
βλέφαρο) και εκτείνονται μέχρι το ελεύθερο βλεφαρικό
χείλος.

Το ελεύθερο βλεφαρικό χείλος έχει μήκος 35 mm
και πάχος 2 mm. Το άνω και το κάτω βλέφαρο χωρίζο-
νται μεταξύ τους από τη βλεφαρική σχισμή και ενώνο-
νται στα άκρα με τον έσω και τον έξω βλε φαρικό σύν-
δεσμο.

Κάθε βλέφαρο παρουσιάζει δύο επιφάνειες, την
πρόσθια και την οπίσθια, και αποτελείται από τα εξής
ανατομικά στοιχεία (εκ των έξω προς τα έσω) (εικ. 3.1):

α) Το δέρμα

Είναι λεπτό και ελαστικό, τόσο που είναι πολύ δύσκολο
να αντικατασταθεί στις διάφορες πλαστικές εγχειρήσεις
από δέρμα του ίδιου χρώματος και πάχους από άλλα
σημεία του σώματος. Oι περιοχές του σώματος των
οποίων το δέρμα προσομοιάζει κάπως με το δέρμα
των βλεφάρων είναι η έσω επιφάνεια του βραχίονα και
η πίσω επιφάνεια του αυτιού. Το δέρμα φέρει τις βλε-
φαρίδες στο ελεύθερο χείλος και σμηγματογόνους αδέ-
νες του Zeiss, η απόφραξη και φλεγ μονή των οποίων
αποτελεί την κριθή (κριθαράκι), κα θώς και ιδρωτοποι-
ούς αδένες του Moll.

β) O υποδόριος ιστός

Είναι χαλαρός συνδετικός ιστός με κύριο χαρα κτη ρι -
στικό την έλλειψη λίπους. Η έλλειψη αυτή βοηθά στην
επιτυχία των μοσχευμάτων στα βλέφαρα.

γ) Μυϊκό στρώμα

Σχηματίζεται κυρίως από τη βλεφαρική μοίρα του σφι-
γκτήρα των βλεφάρων. Αποτελείται από δύο μοίρες,
την ταρσική και τη διαφραγματική (εικ. 3.2).

Η ταρσική (προταρσική) μοίρα είναι στερεά συμπε-
φυμένη σε όλη την έκτασή της με τον ταρσό και στο
κροταφικό άκρο της βλεφαρικής σχισμής ενώνεται με
την αντίστοιχη μοίρα του κάτω βλεφάρου, σχηματίζο-
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Εικόνα 3.1. Σχηματική παράσταση της ανατομίας του άνω και
κάτω βλεφάρου. 1. Δέρμα, 2. σφιγκτήρας των βλεφάρων, 3. κογ-
χικό διάφραγμα, 4. ανελκτήρας μυς του άνω βλεφάρου, 5. μυς του
Müller, 6. άνω και κάτω ταρσός, 7. τενωνο βλε φαρική απονεύρωση,
7α. κάτω ταρσαίος μυς, 8. αδένες του Meibomius, 9. βλεφαρικός
επιπεφυκότας.



ντας κοινό λεπτό τένοντα μήκους περίπου 8 mm, που
καταφύεται στο κροταφικό τμήμα του κογχικού χεί-
λους. Η διαφραγματική μοίρα του σφιγκτήρα εκτείνεται
κατά μήκος του κογχικού διαφράγματος και κρο ταφικά
ενώνεται ή συνεχίζεται με την αντίστοιχη του κάτω βλε-
φάρου και σχηματίζει την έξω βλεφαρική ραφή που
είναι επιφανειακή και κινητή.

δ) Υπομυϊκό στρώμα

Είναι συνέχεια του αντίστοιχου στρώματος που υπάρχει
κάτω από την κρανιακή απονεύρωση. Λό γω της σχέσης
αυτής υγρά και αίμα προερχόμενα από το αντίστοιχο
στρώμα του κρανίου μπορεί να μετακινηθούν προς το
άνω βλέφαρο. Τα νεύρα που νευρώνουν τα βλέφαρα
πορεύονται μέσα σ’ αυτό το υπομυϊκό στρώμα, γι’ αυτό
και η αναισθητική ουσία κατά την τοπική αναισθησία
πρέπει να εγχυθεί στην περιοχή αυτή.

ε) Ινώδης σκελετός

Τον ινώδη σκελετό των βλεφάρων αποτελούν οι δύο
ταρσοί και το κογχικό διάφραγμα (άνω και κάτω). O
ταρσός αποτελεί ινώδες ελλειψοειδές πέταλο μέσα στο
οποίο υπάρχουν 20-30 σμηγματογόνοι αδένες, οι αδέ-
νες του Meibomius, που εκ βάλ λουν με ευθείς εκφορη-
τικούς πόρους στο ελεύθερο βλεφαρικό χείλος. Τα πλά-
για άκρα του ταρ σού σχηματίζουν τον έσω και έξω βλε-
φαρικό σύνδεσμο. Το πλάτος του ταρσού είναι περίπου
10 mm στο άνω βλέφαρο, ενώ στο κάτω βλέφαρο είναι
4-5 mm.

Το κογχικό διάφραγμα αποτελεί την ανατομική συ-
νέχεια του ταρσού προς το κογχικό χείλος. Είναι ένα
ινώδες πέταλο συνδετικού ιστού που αφορίζει τα όρια
του κόγχου. Καθετί που βρίσκεται πίσω από το κογχικό
διάφραγμα ανήκει στον κόγχο. Αποτελείται από δύο
τμήματα: το άνω, που αποτελεί συνέχεια του άνω ταρ-

σού, και το κάτω, που αποτελεί συνέχεια του κάτω ταρ-
σού. Στον ινώδη αυτό σκελετό των βλεφάρων καταφύ -
ονται 2 μύες:

α) O ανελκτήρας του άνω βλεφάρου και β) ο λείος
μυς του Müller.

O ανελκτήρας του άνω βλεφάρου εκφύεται από την
κορυφή του κόγχου (δακτύλιος του Zinn), πο ρεύεται
εντός του κόγχου πάνω από τον άνω ορθό, με τον
οποίο έχουν κοινή εμβρυολογική καταγωγή, και κατα-
λήγει σε απονεύρωση που ενώνεται με το άνω κογχικό
διάφραγμα σε μία οριζόντια γραμμή, τη λευκή γραμμή.
Η απονεύρωση αυτή συνεχίζεται προς τα κάτω και κα-
ταφύεται στο κατώτερο τριτημόριο της πρόσθιας επι-
φάνειας του ταρσού. Μερικές μόνο ίνες συνδέουν τη
λευκή γραμμή με το άνω χείλος του ταρσού και με το
δέρμα, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία της άνω
βλεφαρικής αύλακας. Πρακτική σημασία έχει το γεγο-
νός ότι οι δύο πλάγιες προσεκβολές της απονεύρωσης
του ανελκτήρα μυός του άνω βλεφάρου, τα πλάγια κέ-
ρατα, καταφύονται σταθερά στο χείλος του κόγ χου. Εί-
ναι φανερό ότι η μέση μοίρα της απονεύρωσης είναι
αυτή που έλκει το βλέφαρο προς τα άνω.

Πίσω από την απονεύρωση του ανελκτήρα βρίσκε-
ται ένας άλλος λείος μυς που νευρώνεται από συμπα-
θητικές ίνες και ονομάζεται μυς του Müller. Oμυς αυτός
εκφύεται από τις εν τω βάθει στιβάδες του ανελκτήρα
μυός και καταφύεται στο άνω χεί λος του ταρσού, κα-
θώς βρίσκεται σε στενή σχέση με τον βλεφαρικό επι-
πεφυκότα.

Για το κάτω βλέφαρο οι αντίστοιχοι μύες ονομάζο-
νται κατασπαστήρες του κάτω βλεφάρου και είναι υπο-
τυπώδεις μύες (εικ. 3.1). O ένας από αυ τούς, η τενωνο-
βλεφαρική απονεύρωση, δεν αποτελεί ούτε καν πραγ-
ματικό μυ αλλά ένα ινοελαστικό πέταλο που ουσιαστι-
κά εκτείνεται από το έλυτρο του κάτω ορθού μυός μέ-
χρι το κάτω χείλος του ταρσού. Μέσα σε αυτή την τε-
νωνοβλεφαρική απονεύρωση περιλαμβάνονται και
λείες μυϊκές ίνες, που όμως δεν φθάνουν το κάτω χείλος
του κάτω ταρσού και αποτελούν τον κάτω ταρσαίο μυ,
αντίστοιχο προς τον μυ του Müller στο άνω βλέφαρο,
και νευρώνεται, όπως και ο τελευταίος, από το συ μπα -
θη τικό σύστημα του οφθαλμού.

O ερεθισμός του συμπαθητικού συστήματος του
οφθαλμού, όπως π.χ. επί υπερθυρεοειδισμού, συμβάλ-
λει στη διεύρυνση της βλεφαρικής σχισμής, που χαρα-
κτηρίζει τη νόσο του Graves.

Στο ελεύθερο χείλος των βλεφάρων διακρίνονται οι
βλεφαρίδες, που είναι 100-150 στο άνω βλέφαρο και
περίπου 60-70 στο κάτω βλέφαρο. Oι θύλακες των βλε-
φαρίδων περιβάλλονται από αι σθη τικό νευρικό πλέγμα

80 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

Εικόνα 3.2. Βλεφαρική (Β) και κογχική (Κ) μοίρα του σφιγκτήρα
των βλεφάρων. 



εκ του τριδύμου, με χα μηλό ουδό ερεθιστότητας. Έτσι,
οι βλεφαρίδες κα θίστανται πολύ ευαίσθητες και με τον
παραμικρό ερεθισμό (από ένα ξένο σώμα, σκόνη, αέρα
κ.λπ.) ερεθίζονται και προκαλούν αντανακλαστική σύ -
σπαση των βλεφάρων (αντανακλαστικό blinking). Oι
θύλακες των βλεφαρίδων περιβάλλονται από σμηγμα-
τογόνους και ιδρωτοποιούς αδένες (του Zeiss και του
Moll) που εκβάλλουν με βραχείς εκ φορητικούς πόρους
εντός αυτών. Πυογόνος φλεγμονή των αδένων αυ τών
προκαλεί την εξωτερική κριθή, ενώ η υπερβολική έκ-
κριση δημιουργεί τη χειλική βλεφαρίτιδα. Oι βλεφαρί-
δες εκφύονται σε 2-3 σειρές, κατά μή κος του χείλους
των βλεφάρων προς την πλευρά του δέρματος. Η αλ-

λαγή της φοράς των βλεφαρίδων προς τον κερατοειδή
που παρατηρείται σε παθολογικές καταστάσεις (π.χ.
τράχωμα) ονομάζεται τριχίαση, ενώ η διαταραχή της
φυσιολογικής συστοιχίας των βλεφαρίδων ονομάζεται
δυστοιχίαση και έχει κληρονομικό χαρακτήρα.

στ) Επιπεφυκότας

Το τμήμα του επιπεφυκότα που αντιστοιχεί στα βλέφα -
ρα αποτελεί το τελευταίο στρώμα των βλεφάρων. Πε-
ριέχει τους βοηθητικούς αδένες του Krau  se και Wolf -
ring και τα σφαιροκύτταρα (Go blet cells) που εκκρίνουν
βλέννη, συμμετέχοντας στη διαμόρφωση του δακρυϊ -
κού επιστρώματος (βλ. Κεφ. Δακρυϊκής Συσκευής).
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Τα βλέφαρα χρησιμεύουν για να προφυλάσσεται ο ευ-
αίσθητος χιτώνας του οφθαλμού, ο κερατοειδής, από
διάφορες εξωτερικές επιδράσεις. Μεταξύ των δύο βλε-
φάρων σχηματίζεται η μεσοβλεφάριος σχι σμή, που
έχει μήκος στον ενήλικα περίπου 25 mm και άνοιγμα
12-15 mm.

Σε φυσιολογικές καταστάσεις το άνω βλέφαρο κα-
λύπτει τον κερατοειδή κατά 1 mm, το δε κάτω κα τά
0,5-1 mm. Η διαφορά στο εύρος της μεσοβλεφάριας
σχισμής είναι σχεδόν πάντοτε παθολογική. Το σχήμα
της μεσοβλεφάριας σχισμής αποτελεί φυλετικό γνώ-
ρισμα: στη μογγολική φυλή έχει σχήμα αμυγδάλου,
στους Νέγρους είναι στρογ  γυλό και στη λευκή φυλή
μεταξύ των δύο. Η ψυχική κα τάσταση επηρεάζει επίσης
το εύρος της μεσοβλεφάριας σχισμής, π.χ. επί τρόμου
διευρύνεται η με σοβλεφάριος σχισμή. Η ισορροπία
του τόνου των μυών του βλεφάρου επηρεάζει επίσης
το εύρος της σχισμής. Έτσι, επί κοπώσεως ελαττώνεται

ο τόνος των πιο πάνω μυών και η μεσοβλεφάριος σχι-
σμή σμικρύνεται.

Η σύγκλειση των βλεφάρων γίνεται με τον σφιγκτή-
ρα μυ. Για το αυτόματο ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων
(blinking) υπεύθυνη είναι η βλεφαρική μοίρα του πιο
πάνω σφιγκτήρα, ενώ για την εκούσια σύγκλειση είναι
η κογχική μοίρα του. Το κλείσιμο της βλεφαρικής σχι-
σμής παρουσιάζει με γάλο ενδιαφέρον από φυσιολο-
γικής άποψης. Κινηματογραφικές μελέτες που έγιναν
τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι το κλείσιμο της βλε-
φαρικής σχισμής αρχίζει από την κροταφική μοίρα και
κινείται υπό μορφή κύματος προς την έσω γωνία, έως
ότου η σχι σμή κλείσει εντελώς (εικ. 3.3). Oι μύες των
βλεφάρων, η απονεύρωση του ανελκτήρα μυός και οι
κατασπαστήρες συμβάλλουν σημαντικά σ’ αυτή τη λει-
τουργία. Σκοπός του τρόπου αυτού του κλεισί μα τος
των βλεφάρων είναι η μεταφορά των δα κρύων προς
τα δακρυϊκά σημεία.

Oι κινήσεις των βλεφάρων είναι τριών ειδών:

α) Αυτόματη διάνοιξη και σύγκλειση των βλεφάρων
(blinking)

Σε φυσιολογικές καταστάσεις, ο ρυθμός του ανοιγο-
κλεισίματος των βλεφάρων (βλεφαρισμός) είναι 16/λε-
πτό. Κάθε άτομο έχει τον δικό του ρυθ μό που είναι στα-
θερός, εφόσον οι συνθήκες του περιβάλλοντος παρα-
μένουν σταθερές. Τα ψυχικά ερεθίσματα επηρεάζουν
τον ρυθμό.

Με τον βλεφαρισμό γίνεται η ύγρανση του κε ρα -
τοειδούς, διευκολύνεται η αποχέτευση των δα κρύων
και αυξάνεται η ευκρίνεια του βάθους και της αντί λη -
ψης των εικόνων. Κάθε βλεφαρισμός έχει χρόνο 0,3-
0,4 sec. Κατά τον απειροελάχιστο χρόνο που η μεσο-
βλεφάριος σχισμή είναι κλειστή, ο οφ θαλμός βέβαια

II. ΦΥΣΙOΛOΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Εικόνα 3.3. Τρόπος σύγκλεισης της βλεφαρικής σχισμής. Oι κόκ-
κινες γραμμές δείχνουν τη φορά κίνησης του άνω και κάτω βλεφά -
ρου κατά τη σύγκλειση της βλεφαρικής σχισμής. (Από τη συλλογή
J.M. Piffaretti).



δεν βλέπει. Όσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός των βλε-
φαρισμών, τόσο μεγαλύτερος συ νολικά είναι και ο χρό-
νος της στιγμιαίας “τύφλωσης”. Η σχέση του χρόνου
της στιγμιαίας “τύφλωσης” προς τον χρόνο διάνοιξης
των βλεφάρων λέγεται δείκτης αμαύρωσης και φυσιο-
λογικά είναι περίπου 1 προς 10 (10%). Η αύξηση της
συχνότητας του αυτόματου βλεφαρισμού ονομάζεται
βλεφαρόκλωνος. Στις περιπτώσεις αυτές ο δείκτης
αμαύρωσης μπορεί να φθάσει και μέχρι το 30%, που
σημαίνει ότι σχεδόν στο 1/3 του χρόνου το άτομο έχει
κλειστά τα μάτια.

Σε ορισμένα επαγγέλματα, όπως π.χ. στους πι λό -
τους υπερηχητικών αεροπλάνων, η αύξηση του αυ τό -

ματου βλεφαρισμού μπορεί να γίνει επικίνδυνη.
O αντανακλαστικός βλεφαρισμός οφείλεται σε διά -

φορα αντανακλαστικά των βλεφάρων, όπως το αντα-
νακλαστικό του κερατοειδούς, το αντανακλαστικό του
φωτός και το αντανακλαστικό της απειλής.

β) Βουλητικές κινήσεις των βλεφάρων

Αφορούν κινήσεις των βλεφάρων του ενός ή και των
δύο οφθαλμών, στις οποίες συμμετέχουν και οι δύο
μοίρες του σφιγκτήρα.

γ) Βλεφαρόσπασμος

Oνομάζεται η διαρκής και βίαιη σύσπαση του σφιγκτή-
ρα των βλεφάρων.
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Τα βλέφαρα είναι δυνατόν να προσβληθούν από διά-
φορες ασθένειες, που κατατάσσονται στις εξής ομάδες
για διδακτικούς λόγους:
1.  Συγγενείς ανωμαλίες.
2.  Φλεγμονές.
3.  Διαταραχές της στατικής και δυναμικής κατάστασης

των βλεφάρων και
4.  Όγκοι των βλεφάρων.

1. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Oι κυριότερες από τις συγγενείς παθήσεις των βλε φά -
ρων είναι:

Α. Συγγενής πτώση των βλεφάρων (εικ. 3.4)

Είναι οικογενής και κληρονομική νόσος και εμφανίζεται
με τη γέννηση του ατόμου. Είναι δυνατόν να είναι ετε-
ρόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη και συ χνά συνοδεύεται

από παράλυση του άνω ορθού μυός του οφθαλμού.
Σημασία από πρακτικής άποψης έχει το γεγονός ότι

η πτώση των βλεφάρων μπορεί να είναι τόσο εκσεση-
μασμένη, ώστε να καλύπτει την κόρη του οφθαλμού.
Το γεγονός αυτό όμως σε μικρά παιδιά είναι δυνατόν
να προκαλέσει αμβλυωπία εξ ανοψίας. Γι’ αυτό στις πε-
ριπτώσεις αυτές η διόρθωση της πτώσης πρέπει να γί-
νει πολύ νωρίς. Η θεραπεία είναι χειρουργική. Υπάρ-
χουν διάφορες μέθοδοι διόρθωσης της συγγενούς
πτώ σης, που εφαρμόζονται συνήθως σε ηλικία 6-7 ε -
τών. Σε περίπτωση όμως που το βλέ φαρο καλύπτει την
κόρη, η διόρθωση πρέπει να γίνει, όπως αναφέραμε,
πολύ νωρίς, ώστε να δοθεί ευκαιρία να αναπτυχθεί η
όραση του μικρού ασθενούς.

Β. Επίκανθος (εικ. 3.5)

Oνομάζεται η εκσεσημασμένη μηνοειδής πτυχή του
δέρματος που καλύπτει μερικώς τον έσω καν θό.

III. ΠΑΘOΛOΓΙΑ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Εικόνα 3.4. Ετερόπλευρη συγγενής πτώση του βλεφά ρου. Εικόνα 3.5. Συγγενής ανάστροφος επίκανθος σε συνδυασμό με
βλεφαροφίμωση.



Γ. Βλεφαροφίμωση (εικ. 3.6)

Oνομάζεται η συγγενής και κληρονομική στένωση της
βλεφαρικής σχισμής.

Δ. Κολόβωμα του βλεφάρου

Είναι η συγγενής έλλειψη ενός τμήματος, συνή θως του
άνω βλεφάρου. Η πάθηση αυτή προκαλεί πο λύ νωρίς
βλάβες στον κερατοειδή, λόγω της έλλειψης εφύγραν-
σης και της έκθεσης του κερατοειδούς εξαιτίας του ελ-
λείμματος.

Ε.  Δερμοειδείς κύστεις των βλεφάρων 
(εικ. 3.7)

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η διόρθωση της α νω -
μαλίας είναι χειρουργική και ανήκει στον τομέα των
πλαστικών χειρουργών οφθαλμιάτρων.

2. ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ

Ένα πλήθος φλεγμονών, οφειλόμενων σε παθογόνους
μικροοργανισμούς ή αλλεργία, είναι δυνατόν να συνα-
ντήσουμε στα βλέφαρα: σταφυλοκοκκική δερματίτιδα
των βλεφάρων (impetigo), στρεπτοκοκκική δερματί-
τιδα, απλός έρπης ζωστήρας, έκ ζε μα, διάφορες πυώ-
δεις συλλογές, φλεγμονές του ελεύθερου χείλους (βλε-
φαρίτιδες). Θα περιγρά ψου με σύντομα τις σπουδαιό-
τερες από αυτές.

Α. Φλεγμονές του ελεύθερου χείλους 
των βλεφάρων

Χρόνια βλεφαρίτιδα

Πρόκειται για πολύ συχνή αμφοτερόπλευρη φλεγμονή
του βλεφαρικού χείλους. Η ακριβής αι τιολογία της πα-
ραμένει ακόμα ασαφής και η αντιμετώπισή της είναι
συχνά μη ικανοποιητική. Διακρίνουμε δύο τύπους χρό-
νιας φλεγμονής του ελευθέρου χείλους των βλεφάρων:

τη σταφυλοκοκκική και τη σμηγματορροϊκή βλεφαρί-
τιδα. Συχνά οι δύο αυτοί τύποι συνυπάρχουν.

Η αμιγής σταφυλοκοκκική βλεφαρίτιδα είναι σχετικά
σπάνια και παρατηρείται συχνότερα σε ασθενείς με
“ξηρό οφθαλμό” και ατοπικό έκζεμα. Αρχικά είναι συ-
νήθως ασυμπτωματική, με την πάροδο όμως του χρό-
νου παρουσιάζει ερεθισμό, καύσο, κνησμό και ήπια
φωτοφοβία. Το ελεύθερο βλεφαρικό χείλος εμφανίζει
ξηρές, εύθραυστες ινώδεις φολίδες, που συγκεντρώ-
νονται γύρω από τις βάσεις των βλεφαρίδων και αφαι-
ρούμενες κα ταλείπουν αντίστοιχα μικρά αιμορραγικά
έλκη. Σε χρονίζουσες περιπτώσεις οι βλεφαρίδες ενίοτε
εκτρέπονται από τη φυσιολογική τους διεύθυνση και
στρέφονται προς τον κερατοειδή (τριχίαση) ή ελαττώ-
νονται σε αριθμό (μαδάρωση) και ενίοτε αποχρωματί -
ζονται (πολίωση), ενώ το βλεφαρικό χείλος εμφανίζεται
υπεραιμικό και υπερτροφικό με κατά τόπους ουλές.
Συχνές είναι οι υποτροπές κριθής και χαλαζίου, καθώς
και οξείας βακτηριακής επιπεφυκίτιδας.

Η σμηγματορροϊκή βλεφαρίτιδα συχνά συνο δεύ εται
από σμηγματορροϊκή δερματίτιδα που αφορά στο τρι-
χωτό της κεφαλής, τις οφρύς και τη ρινοχειλική, καθώς
και την οπισθοωτιαία περιοχή. Τα συμπτώματα είναι
παρόμοια με αυτά της σταφυλοκοκκικής βλεφαρίτιδας,
ηπιότερου όμως βαθ μού. Oι φολίδες στη σμηγματορ-
ροϊκή δερματίτιδα είναι είτε λιπαρής (ελαιώδους) είτε
πιτυρώδους σύστασης, διάσπαρτες σ’ όλο το ελεύθερο
βλεφα ρι κό χείλος και αφαιρούμενες δεν καταλείπουν
έλκος. Το χείλος των βλεφάρων παρουσιάζει γυαλιστε-
ρή κηρώδη εμφάνιση και οι βλεφα ρίδες είναι λιπαρές
και κολλημένες μεταξύ τους.

O συνδυασμός των δύο παραπάνω περιγραφέντων
κλινικών οντοτήτων απαντάται πολύ συχνότερα στην
πράξη απ’ ό,τι οι αμιγείς μορφές. Στημικτή αυτή μορφή
(εικ. 3.8) οι φολίδες είναι άλλες ξηρές, ινώδεις και εύ-
θραυστες και άλλες λιπαρές και μαλακές σε όλο το βλε-
φαρικό χείλος, το οποίο είναι υπεραιμικό και παρου-
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Εικόνα 3.6. Βλεφαροφίμωση σε παιδί ηλικίας 13 ετών.

Εικόνα 3.7. Δερμοειδής κύστη άνω βλεφάρου.



σιάζει κατά τόπους ε ξελκώσεις. Γενικά η κλινική εικόνα
αποτελεί συνδυασμό της κλινικής εικόνας της σταφυ-
λοκοκκικής και της σμηγματορροϊκής δερματίτιδας.

Πολλοί ασθενείς με χρόνια βλεφαρίτιδα πα ρου σι -
ά ζουν συγχρόνως ασταθή δακρυϊκή επίστρω ση και χα-
ρακτηρίζονται ως πάσχοντες από το τρι πλό S-σύνδρο-
μο: Staphylococcus, Seborrhea (σμηγ μα τόρροια) και
Sicca (ξηρά κερατοεπιπεφυκίτιδα)*.

Oι παρατηρούμενες επιπλοκές της χρόνιας βλεφα-
ρίτιδας είναι η ήπια θηλώδης επιπεφυκίτιδα του κάτω
βλεφάρου και κάτω βλεφαρικού κολπώματος, η στικτή
απόπτωση του επιθηλίου του κερατοειδούς (κυρίως
των 2 κατώτερων τριτημορίων), τα παραχείλια έλκη
του κερατοειδούς που οφείλονται στην αντίδραση υπε-
ρευαισθησίας έναντι της εξωτοξίνης του σταφυλόκοκ-
κου, και ενίοτε ο σχηματισμός πάννου. Oι επιπλοκές
αυτές είναι πιο συχνές και πιο έντονες στη σταφυλοκοκ -
κική και στη μικτή χρόνια βλεφαρίτιδα.

Θεραπεία της χρόνιας βλεφαρίτιδας

Η χρόνια βλεφαρίτιδα αρχίζει κατά την παιδική και κυ-
ρίως κατά τη νεαρά ηλικία και, εάν δεν αντιμετωπισθεί
κατάλληλα, έχει παρατεταμένη διάρκεια (μήνες ή χρό-
νια).

Η θεραπεία είναι δύσκολη και ο ασθενής πρέ πει να
ενημερωθεί ότι είναι δυνατόν να μην υπάρξει πλήρης
ίαση αλλά μόνο εξάλειψη των ενοχλητικών συμπτω-
μάτων. Oι υποτροπές είναι συνηθισμένες. Oι βασικές
αρχές θεραπείας αφορούν στην καθημερινή και σχο-
λαστική καθαριότητα των βλεφάρων, καθώς και στην
τοπική χρήση αντιβιοτικών.

Σε περίπτωση εμφάνισης παραχειλίων ελκών του
κερατοειδούς πρέπει να χορηγηθεί επιπρόσθε τα και
κολλύριο κορτιζόνης.

Στην περίπτωση συνύπαρξης σμηγματορροϊκού
στοιχείου η θεραπεία τυχόν σμηγματορροϊκής δερμα-
τίτιδας είναι απαραίτητη και αποτελεί έργο του δερ-
ματολόγου.

Τέλος, όταν συνυπάρχει αστάθεια του δακρυϊκού
επι στρώματος (παθολογικό Break-up time, βλ. σελ.
106), συνιστάται η χορήγηση κολλυρίου τεχνητών δα-
κρύων.

Β. Κριθή

α) Εξωτερική κριθή είναι η οξεία πυώδης φλεγμονή
του θύλακα των βλεφαρίδων (πυώδης θυλακίτιδα)
με συμμετοχή των παρακείμενων σμηγ ματογόνων
και ιδρωτοποιών αδένων του Zeiss και του Moll. Εκ-
δηλώνεται με ερυθρή δι όγκωση στη ρίζα της βλε-
φαρίδας και είναι επώ δυνη στην πίεση ή και αυτό-
ματα (εικ. 3.9).

β) Εσωτερική κριθή είναι η οξεία πυώδης φλεγμονή
των αδένων του Meibomius. Συνήθως α ποφράσ -
σε ται ο εκφορητικός πόρος και επιμολύνεται με στα -
φυλόκοκκο.

Από κλινικής άποψης έχει μεγάλη σημασία η κριθή
που εντοπίζεται προς τον έσω κανθό, γιατί η φλεγμονή
είναι δυνατόν να μεταδοθεί δια της γω νιαίας στην ο -
φθαλμική φλέβα και από εκεί στον σηραγγώδη κόλπο
και να αναπτυχθεί θρομβοφλεβίτιδα του σηραγγώδους
κόλπου.

Ηθεραπεία γίνεται με αντιβίωση από τη γε νική οδό
ή και τοπικά με πολύ καλά αποτελέσματα, σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Σε σπανιότερες περι πτώ  σεις απαι-
τείται διάνοιξη.

Γ. Χαλάζιο
Oνομάζεται η χρόνια φλεγμονή των αδένων του Mei -
bo mius και ενίοτε του Zeiss. Πρόκειται περί κοκκιωμα-
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Εικόνα 3.8. Χρόνια βλεφαρίτιδα, σε συνδυασμό με σμηγματορ-
ροϊκή δερματίτιδα.

* Έχει υποστηριχθεί ότι η εκσεσημασμένη ποσότητα των ουδέτερων λιπών σε ασθενείς με σμηγματόρροια διασπάται από το Co ry -
 no bacterium acnes σε ερεθιστικά ελεύθερα λιπαρά οξέα, που είναι και υπεύθυνα για την αστάθεια της δακρυϊκής επίστρωσης.

Εικόνα 3.9. Εξωτερική κριθή.



τώδους φλεγμονής (κοκκίωμα με αντιδραστική ανά-
πτυξη γιγαντοκυττάρων, περιβαλλόμενων από κάψα
εκ συνδετικού ιστού), που αναπτύσσεται μετά από από-
φραξη του εκφορητικού πόρου ενός ή περισσότερων
αδένων του Mei bo mius. Κλινικά εμφανίζεται με τη μορ-
φή μικρού ανώδυνου ογκιδίου, μη συμφυόμενου με
το δέρμα, αλλά που συμφύεται στερεά με τον ταρσό
(εικ. 3.10).

Η θεραπεία πρέπει να αρχίσει νωρίς με σταγόνες
ενός μικτού κολλυρίου (κορτικοστεροειδές + αντιβιο-
τικό) και θερμά επιθέματα. Εάν σε μία έως δύο εβδο-
μάδες δεν εξαφανισθεί το ογκίδιο, τότε συνιστάται η
χειρουργική επέμβαση. Γίνεται διάνοιξη του ογκιδίου
από την εσωτερική επιφάνεια του βλεφάρου και εκκέ-
νωση της κοιλότητας που έχει σχηματιστεί από το συσ-
σωρευμένο εκεί πυ ώ δες έκκριμα και, αν είναι δυνατόν,
αφαίρεση της ινώδους κάψας.

Δ. Oφθαλμικός έρπης ζωστήρας
O έρπης ζωστήρας γενικά οφείλεται στον ιό της ανε-
μοβλογιάς, που απομονώθηκε από τον Weller το 1953.
Η ανεμοβλογιά επομένως αποτελεί την πρωτομόλυνση
της νόσου. Όπως είναι γνωστό, η ανεμοβλογιά κατα-
λείπει ισόβια ανοσία με αποτέλεσμα το άτομο να μην
προσβάλλεται από τη νόσο, αλλά αυτό δεν εμποδίζει
την παραμονή τμημάτων του ιού στα νωτιαία αισθη-
τικά γάγγλια.

O έρπης ζωστήρας εμφανίζεται σε άτομα με ανοσία
έναντι της ανεμοβλογιάς, είτε μετά από ανα ζωπύρωση
της νόσου (ζωστήρας ενδογενούς προ ε λεύσεως), είτε
με μετάδοση της νόσου από άτομο που πάσχει από
ανεμοβλογιά. Και στις δύο περιπτώ σεις η εμφάνιση του
ζωστήρα είναι αποτέλεσμα ελάτ τωσης της αντίστασης
του ανοσολογικού συστήματος του ατόμου.

O οφθαλμικός έρπης ζωστήρας οφείλεται σε προ-
σβολή από τον πιο πάνω ιό του οφθαλμικού νεύρου
του Willis (1ος κλάδος του τριδύμου). Αποτελεί το 10%
των περιπτώσεων του έρπητα ζωστήρα που εμφανί-

ζεται σε ολόκληρο το σώμα του ανθρώπου και είναι ο
συχνότερος από τους ζωστήρες της κεφαλής. Σπάνια
παρουσιάζεται με τη μορφή επιδημίας, συνήθως έχου-
με σποραδικές περιπτώσεις. Προσβάλλει κυρίως ενή-
λικα άτομα που παρουσιάζουν ελαττωμένη ανοσολο-
γική αντίσταση, π.χ. άτομα που πάσχουν από αιματο-
λογικά νοσήματα, νεοπλάσματα, οξείες και χρόνιες
ασθένειες, άτομα που βρίσκονται σε χρόνια κορτιζο-
νοθεραπεία ή θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά.

Κλινική εικόνα

Μετά από ένα πρόδρομο στάδιο 24-48 ωρών με κακου -
χία, κεφαλόπονο, χαμηλό πυρετό, εμφανίζεται το εξάν-
θημα και τα γενικά σημεία.

Το εξάνθημα αποτελείται από φυσαλίδες και έχει
χαρακτηριστική εντόπιση: είναι σαφώς ετερόπλευρο
και καταλαμβάνει τη δερματική περιοχή που αντιστοι-
χεί στον 1ο κλάδο του τριδύμου (δέρ μα μετώπου, άνω
βλεφάρου, ριζορρίνιο) (εικ. 3.11). Σπάνια καταλαμβάνει
και το κάτω βλέφαρο, γεγονός που σημαίνει ότι προ-
σβλήθηκε και ο 2ος κλάδος του τριδύμου.

Oι φυσαλίδες γρήγορα ρήγνυνται και αφήνουν ε -
ξελ κώσεις που καλύπτονται από εφελκίδες. Oι εφελκί-
δες πέφτουν σε 10-15 μέρες και αφήνουν ουλές με ε -
λατ τωμένη αισθητικότητα δια βίου.

Τα γενικά συμπτώματα συνίστανται σε έντονο άλγος
με αίσθημα καύσου της πε ριο χής που έχει προσβληθεί.
Oι πόνοι αυτοί είναι δυνατόν να παραμείνουν και μετά
την πάροδο της νόσου για πολλούς μήνες ή χρό νια.

Συνυπάρχει χαμηλός πυρετός και κακουχία, λευκο-
κυττάρωση και ηωσινοφιλία.

Εξέλιξη 

Η εξέλιξη συνήθως είναι ευνοϊκή και η ίαση ε πέρχεται
σε 3-4 εβδομάδες. Στα νέα και υγιή άτο μα η νόσος ιάται
πιο γρήγορα.

Δυστυχώς, η εξέλιξη είναι καμιά φορά λιγότερο ευ-
νοϊκή για δύο λόγους: α) εξαιτίας των νευραλγιών που
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παραμένουν για πολύ καιρό μετά από την προσβολή,
όπως αναφέραμε προηγουμένως και β) λόγω των επι-
πλοκών.

Επιπλοκές από τον οφθαλμό

Oι επιπλοκές από τον οφθαλμό εμφανίζονται στο 50%
των περιπτώσεων επί προσβολής του 1ου κλάδου του
τριδύμου και κυρίως σε γεροντικά άτομα.

i. Προσβολή του επιπεφυκότα (1/3 των περι πτώ -
σεων). Εμφανίζεται με μορφή υπεραιμίας του επιπε-
φυκότα, κυρίως προς το άνω τμήμα του, αντίστοιχα
προς το άνω βλέφαρο που έχει προσβληθεί. Η επιπε-
φυκίτιδα έχει τη μορφή βλεννοπυώδους έκ κρισης και
συνδυάζεται πάντα με φυσαλίδες στο ελεύθερο βλε-
φαρικό χείλος.

ii. Προσβολή του κερατοειδούς (50% των περι πτώ -
σεων). Η προσβολή του κερατοειδούς εμ φα νίζε ται με
διάφορες μορφές. Η πιο συνήθης μορφή είναι η στικτή
κερατίτιδα, που εμφανίζεται τις 2 πρώτες ημέρες από
την εμφάνιση του εξανθήματος.

Δεύτερη κατά συχνότητα μορφή κερατίτιδας είναι
η μικροδενδριτική κερατίτιδα που μοιάζει πολύ με αυ-
τή του απλού έρπητα και με την οποία μπορεί να δη-
μιουργήσει σύγχυση στη διάγνωση. Εμφανίζεται την
4η με 6η ημέρα από την έναρξη του εξανθήματος.

Άλλη επιπλοκή από τον κερατοειδή είναι η νομι-
σματοειδής κερατίτιδα. Εμφανίζεται 10 ημέ ρες μετά
την έναρξη του εξανθήματος με τη μορ φή υποεπιθη-
λιακών νομισματοειδών διηθήσεων, οι οποίες προσο-
μοιάζουν με την κερατίτιδα από αδενοϊό.

Τελευταία μορφή κερατίτιδας που εμφανίζεται αρ-
γότερα, μετά την 3η εβδομάδα, είναι η δισκοειδής (5%).
Είναι συνήθως κεντρική, προκαλεί οί δη μα και διήθηση
του κεντρικού τμήματος του κερατοειδούς και συνο-
δεύεται συνήθως από αντίδραση από την ίριδα (ιρίτιδα)
και ιζήματα στην οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδούς.

iii. Πρόσθια ραγοειδίτιδα.Η προσβολή του πρόσθιου
ραγοειδούς χιτώνα είναι δεύτερη σε συχνότητα μετά
την προσβολή του κερατοειδούς. Εμφανίζεται με την
μορφή απλής ιριδοκυκλιτικής αντίδρασης, η οποία
όμως αφήνει τμηματικές α τρο φίες του στρώματος της
ίριδας. Σε βαρύτερες περιπτώσεις είναι δυνατόν να
προκληθούν οπίσθιες συνέχειες και δευτεροπαθές
γλαύκωμα, που γίνεται ενίοτε αιτία απώλειας του ο -
φθαλμού. Σε πολύ πιο σοβαρές περιπτώσεις είναι δυ-
νατόν να παρατηρηθούν αιμορραγίες στον πρόσθιο
θάλαμο (αιμορραγική ιριδο κυκλίτιδα).

Μία πρόσθια ραγοειδίτιδα που δεν θεραπεύθηκε
τελείως είναι δυνατόν να μεταπέσει σε χρό νια ραγοει-
δίτιδα, με αποτέλεσμα δευτεροπαθή καταρράκτη ή και

φθίση του βολβού.
iv. Σκληρίτιδα – Επισκληρίτιδα. Η προσβολή του

σκληρού είναι λιγότερο συνηθισμένη και εμ φα νίζεται
την 1η εβδομάδα μετά την έναρξη της νό σου, συνδυα-
ζόμενη συχνά με προσβολή του κε ρα τοειδούς (σκλη-
ρο-κερατίτιδα).

Νευροοφθαλμολογικές και νευρολογικές επιπλοκές

Αφορούν συνήθως προσβολή κρανιακών νεύ ρων και
κυρίως της ΙΙΙης εγκεφαλικής συζυγίας με διπλωπία. Η
επιπλοκή αυτή υποχωρεί αυτόματα μέσα σε 6 εβδο-
μάδες περίπου.

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις είναι δυνατόν να προ-
σβληθούν το οπτικό νεύρο (οπτική νευρίτιδα σε 1%
περίπου των περιπτώσεων).

Προσβολή της πυραμιδικής οδού είναι δυνατόν να
προκαλέσει σπάνια ημιπληγία, 2 μήνες μετά την εμφά-
νιση του εξανθήματος.

Η εγκεφαλίτιδα σαν επιπλοκή είναι σπανιότατη και
εμφανίζεται σε πολύ βαριές περιπτώσεις.

Θεραπεία

Η θεραπεία συνίσταται στην περιποίηση των δερμα-
τικών αλλοιώσεων με κορτιζονούχες-αντιβιοτικές αλοι-
φές.

Από τη γενική οδό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
το Acyclovir (Zovirax) σε δόση 2 tabs των 400 mgr, 5
φορές την ημέρα, για 1 εβδομάδα. Η χορήγηση του
φαρμάκου πρέπει να γίνει αμέσως με την έναρξη του
εξανθήματος και έχει σκοπό την ταχύτερη επούλωση
των δερματικών αλλοιώσεων και τη βελτίωση του πό-
νου κατά τη διάρκεια έκ θυσης του εξανθήματος. Ακό-
μη ελαττώνει τη συ χνό τητα εμφάνισης, καθώς και τη
διάρκεια της πρόσ θιας ραγοειδίτιδας.

Τα από του στόματος κορτικοστεροειδή χορηγού-
νται σε νεότερα και με καλή γενική κατάσταση άτομα
και ελαττώνουν τη συχνότητα και βαρύτητα της με-
θερπητικής νευραλγίας. Σε άτομα όμως με κακή γενική
κατάσταση είναι δυνατόν η χορήγηση κορτικοστερο-
ειδών να προκαλέσει γενική διασπορά του ιού.

Ως προς τη θεραπεία των οφθαλμικών επιπλο κών,
η χορήγηση μικτού κολλυρίου (κορτικοστεροειδές +
αντιβιοτικό) είναι το φάρμακο εκλογής, σε συνδυασμό
με κολλύριο ατροπίνης, σε περίπτωση πρόσθιας ρα-
γοειδίτιδας.

Σε περίπτωση σοβαρής μορφής σκληρίτιδας, επι-
σκληρίτιδας και σκληροκερατίτιδας, που δεν απαντά
ικανοποιητικά στην τοπική θεραπεία με στεροειδή, δί-
νουμε από το στόμα tabs Flurbiprofen (μη στεροειδές
αντιφλεγμονώδες φάρμακο), σε δόσεις των 50-100 mg,
3 φορές την ημέρα.
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3.  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤηΣ ΣΤΑΤΙΚηΣ ΚΑΙ 
ΔΥΝΑΜΙΚηΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣηΣ 
ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Α. Εκτρόπιο

Εκτρόπιο (εικ. 3.12) ονομάζουμε τη χαλάρωση και εκ-
στροφή του κάτω βλεφάρου προς τα έξω. Έτσι το κάτω
δακρυϊκό σημείο απομακρύνεται από τον βολβό και
προκαλείται έκθεση του κάτω βολβικού επιπεφυκότα
και του φυσιολογικά καλυπτόμενου από το κάτω βλέ-
φαρο τμήματος του κε ρατοειδούς. Αποτέλεσμα των
πιο πάνω είναι η επιφορά δα κρύων, λόγω μη επαρκούς
αποχέτευσης, αλλά και ο ερεθισμός ακόμη και η μετα-
πλασία του βολβικού και ταρσικού επιπεφυκότα.

Oι κυριότερες μορφές του εκτροπίου του κάτω βλε-
φάρου είναι το γεροντικό, το παραλυτικό και το ουλώ-
δες εκτρόπιο.

Το γεροντικό εκτρόπιο εμφανίζεται σε άτομα μεγά-
λης ηλικίας και οφείλεται κυρίως στη χαλάρωση και
επιμήκυνση του έξω βλεφαρικού συνδέσμου, αλλά και
στην αποπλάτυνση του ταρσού λόγω εκφυλιστι κών
διαταραχών.

Το παραλυτικό εκτρόπιο εμφανίζεται συνήθως σε
περίπτωση παράλυσης του προσωπικού νεύρου (λα-
γόφθαλμος) και οφείλεται στη χαλάρωση του σφιγκτή-
ρα μυός των βλεφάρων.

Τέλος, το ουλώδες εκτρόπιο οφείλεται σε μετατραυ-
ματική ή μετεγχειρητική ουλή του κάτω βλεφάρου η
οποία, καθώς συρρικνώνεται, έλκει το χείλος του βλε-
φάρου προς τα έξω.

Ηθεραπεία του εκτροπίου είναι χειρουργική. Εφαρ-
μόζονται διάφορες τεχνικές που έχουν σκο πό αφενός
μεν τη σταθεροποίηση του έξω βλεφαρικού συνδέ-
σμου, αφετέρου δε τη βράχυνση του αποπλατυνθέντος
ταρσού.

Β. Εντρόπιο

Είναι ανωμαλία της θέσης του ελεύθερου χείλους του
κάτω βλεφάρου, κατά την οποία οι βλεφαρίδες στρέ-
φονται προς τον κερατοειδή (εικ. 3.13) προκαλώντας
φλεγμονή και εξέλκωση, που μερικές φορές είναι δυ-
νατόν να ελαττώσουν οριστικά την όραση του ασθε-
νούς. Διακρίνουμε το γεροντικό εντρόπιο, το ουλώδες
και το οξύ σπαστικό.

Το γεροντικό εντρόπιο, σύμφωνα με τα νεότερα δε-
δομένα που βασίζονται στη λεπτομερή ανατομική με-
λέτη του κάτω βλεφάρου, οφείλεται σε εκφύλιση της
τενωνοβλεφαρικής απονεύρωσης, με συ νέπεια τη λέ-
πτυνση και χαλάρωση του ιστού αυτού. Η κατάσταση
αυτή, σε συνδυασμό και με τη χαλάρωση της σύνδεσης
του πιο πάνω ιστού με το κάτω χείλος του ταρσού, έχει
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Εικόνα 3.12. Γεροντικό εκτρόπιο.

Εικόνα 3.13. Γεροντικό εντρόπιο.

Σχήμα 3.14. 1. Τενωνοβλεφαρική απονεύρωση λεπτυσμένη και
χαλαρωμένη. 2. Στροφή προς τον κερατοειδή του ελεύθερου χεί-
λους του κάτω βλεφάρου από τη δράση της βλεφαρικής μοίρας
(3) του σφιγκτήρα του κάτω βλεφάρου.



σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί το κάτω χείλος του ταρ-
σού να συ γκρατηθεί στη θέση του, όταν ο σφιγκτήρας
μυς του βλεφάρου συσπάται. Έτσι, προκαλείται συ -
στρο φή του ελεύθερου χείλους του κάτω βλεφάρου
προς τον κερατοειδή (εικ. 3.14).

Η θεραπεία του γεροντικού εντροπίου είναι χει -
ρουρ γική και συνίσταται στην ενίσχυση των κα τα σπα -
στήρων του κάτω βλεφάρου που έχουν χαλαρώσει με
2-3 ράμματα, τα οποία διεκβάλλονται στο κατώτερο
χείλος του ταρσού.

Το ουλώδες εντρόπιο οφείλεται σε τραυματισμό ή
χημικό έγκαυμα του βλεφάρου που προκαλούν συρ-
ρίκνωση του ταρσού και του επιπεφυκότα, με αποτέ-
λεσμα τη συστροφή των βλεφαρίδων προς τον κερα-
τοειδή. Η θεραπεία είναι χειρουργική.

Τοοξύ σπαστικό εντρόπιο οφείλεται σε σπα σμό του
σφιγκτήρα των βλεφάρων σαν αποτέλεσμα ερεθισμού
του οφθαλμού ή κατά τον ιδιοπαθή βλεφαρόσπασμο.
Συνήθως ιάται αυτόματα, όταν απομακρυνθεί το αίτιο.
Συχνά ο ερεθισμός του βολ βού από τις βλεφαρίδες κα-
τά το γεροντικό εν τρόπιο προκαλεί επιπλέον κάποιου
βαθμού σπαστικό στοιχείο.

Γ. Λαγόφθαλμος

Oνομάζεται η διαταραχή της δυναμικής κατάστασης
των βλεφάρων κατά την οποία ο ασθενής δεν μπορεί
να κλείσει τα βλέφαρα (εικ. 3.15). Έτσι ο οφθαλμός πα-
ραμένει ανοικτός και μοιάζει με τον οφθαλμό του λα-
γού, εξ ου και το όνομα. Oφείλεται συνήθως σε παρά-
λυση του σφιγκτήρα των βλεφάρων που αποτελεί σύ-
μπτωμα της παράλυσης του προ σωπικού νεύρου. Σε
κατώτερη παράλυση λοι πόν του προσωπικού νεύρου
τα βλέφαρα, και κυ ρίως το κάτω, γίνονται άτονα και
υπάρχει δα κρύρ ροια ή επιφορά. Όταν ζητήσουμε από

τον ασθενή να κλείσει τα βλέφαρα, παρατηρούμε ότι,
ενώ η βλεφαρική σχισμή ελάχιστα στενεύει, ο βολ βός
στρέφεται προς τα επάνω (αντανακλαστικό Char les
Bell). Η μη σύγκλειση των βλεφάρων έχει σο βαρές συ-
νέπειες για τον κερατοειδή λόγω της μη φυσιολογικής
διαβροχής από τα δάκρυα, αλλά και της έκθεσής του
σε εξωτερικούς τραυματισμούς. Προκαλείται ξήρανση
του κερατοειδούς με επακόλουθο σοβαρές κερατίτι-
δες.

Θεραπεία

Χειρουργική.

Δ. Βλεφαρόσπασμος

Αντίθετα με τον λαγόφθαλμο, ο βλεφαρόσπασμος είναι
η διαταραχή της κατάστασης των βλεφάρων κατά την
οποία δεν μπορούν να ανοίξουν τα βλέφαρα λόγω
σπα σμού του σφιγκτήρα των βλεφάρων. Η αιτία είναι
συνήθως κάποιος τοπικός ερεθισμός των οφθαλμών
(ξένο σώμα επιπεφυκότα ή κερατοειδούς, κερατίτιδα
κ.ά.). O βλεφαρόσπασμος αυτός είναι δευτεροπαθής
και θεραπεύεται αυτόματα, μόλις η αιτία εξαλειφθεί.

Πολύ σπάνια παρατηρείται βλεφαρόσπασμος νευ-
ρικής αιτιολογίας, όπως π.χ. επί μετεγκεφαλιτιδικής νό-
σου του Parkinson, ή άγνωστης αιτιολογίας (ιδιοπαθής
βλεφαρόσπασμος). Ακόμη βλεφαρόσπασμο είναι δυ-
νατόν να παρατηρούμε σε υστερικές καταστάσεις, κα-
θώς επίσης σαν σύμπτωμα του σπα στικού ημιπροσω-
πικού συνδρόμου, που εμ φα νίζεται συνήθως μετά από
παράλυση του αντίστοιχου προσωπικού νεύρου.

Θεραπεία

Σε σοβαρές μορφές βλεφαρόσπασμου νευρικής αιτιο-
λογίας ή ιδιοπαθούς μορφής, τα τελευταία χρόνια, χρη-
σιμοποιούνται η τοξίνη του βακτηριδίου της αλλαντία-
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Εικόνα 3.15. Λαγόφθαλμος δεξιά λόγω παράλυσης του προσω-
πικού νεύρου.

Εικόνα 3.16. Παραλυτική πτώση του δεξιού άνω βλεφάρου οε
γυναίκα ηλικίας 29 ετών.



σης σε ενέσεις εντός του σφιγκτήρα μυός των βλεφά-
ρων.

Ε. Παραλυτική πτώση βλεφάρου

Είναι επίκτητη και οφείλεται συνήθως σε παράλυση
του ανελκτήρα μυός του βλεφάρου (που νευρώνεται
από το κοινό κινητικό νεύρο) (εικ. 3.16). Συνήθως συ-
νυπάρχουν και παραλύσεις οφθαλμοκινητικών μυών
που νευρώνονται από το ίδιο νεύρο.

Σπάνια η πτώση του βλεφάρου οφείλεται σε μυϊκή
βλάβη του ανελκτήρα, όπως στην περίπτωση της
Myasthenia Gravis και της μυοτονικής δυστροφίας.

4. ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Διακρίνονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες:
Α. Συγγενείς όγκοι.
Β. Καλοήθεις όγκοι.
Γ. Κακοήθεις όγκοι.

Α. Συγγενείς όγκοι

Συνηθέστεροι είναι τα αγγειώματα, οι κύστεις (συ νή-
θως δερμοειδείς) και το πλεξίμορφο νευρίνωμα (στη νό-
σο του Recklinghausen).

Β. Καλοήθεις όγκοι

Ξανθέλασμα. Oφείλεται σε εναπόθεση λιπιδίων εν δο -
δερμικά και εντοπίζεται συνήθως στην έσω γωνία του
άνω βλεφάρου.

Καλοήθη επιθηλιώματα ή παπιλώματα (εικ. 3.17). Είναι
καλοήθεις όγκοι που εντοπίζονται συνήθως στο ελεύ-
θερο χείλος του βλεφάρου. Θεραπεύονται με χειρουρ-
γική αφαίρεση.

Καλοήθεις σπίλοι. Επίπεδοι ή οζώδεις. Oι όγκοι αυτοί
είναι καλοήθεις, δεν πρέπει όμως να τους ερεθίζουμε,
διότι υπάρχει κίνδυνος κακοήθους εξαλ λαγής.

Γ. Κακοήθεις όγκοι

Oι πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι των βλεφάρων είναι
σχετικά συχνοί και διαιρούνται από παθολογοανατο-
μικής άποψης σε 3 μεγάλες κατηγορίες:
–  Τα σαρκώματα (σπανιότατα)
–  Τα σπιλοκαρκινώματα και (κυρίως)
–  Τα επιθηλιώματα των βλεφάρων. 

Τα σπιλοκαρκινώματα

Συνήθως προέρχονται από καρκινωματώδη εξαλλαγή
ενός σπίλου. Κλινικά δεν είναι πάντοτε εύκολη η διά-
γνωση του σημείου πέρα από το οποίο ένας σπίλος έ -
χει μεταπέσει σε καρκίνωμα.

Εντούτοις υπάρχουν ορισμένα ανησυχητικά σημεία

που πρέπει να λαμβάνονται πάντα σοβαρά υπόψιν,
όπως η ταχεία αύξηση του όγκου, η σκλήρυνση της
βά σης της αλλοίωσης, σημεία ερεθισμού και νεοαγγεί-
ωσης του σπίλου.

Τα σημεία αυτά απαιτούν την ευρεία εξαίρεση του
σπίλου και εξέταση στο μικροσκόπιο. Η πρόγνωση δεν
είναι πάντοτε καλή.

Τα επιθηλιώματα

Είναι οι πιο συχνοί κακοήθεις όγκοι των βλεφάρων. Δια-
κρίνουμε: το βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα, το ακαν-
θοκυτταρικό επιθηλίωμα και το α δε νοκαρκίνωμα. 

Το βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα (εικ. 3.18). Εί ναι το
συχνότερο από τα τρία (το 80% των επιθηλιωμάτων
των βλεφάρων). Κλινικά εμφανίζεται συ νήθως με τη
μορφή ογκιδίου του οποίου το ομφαλοποιημένο κέ-
ντρο εξελκώνεται και καλύπτεται στη συνέχεια από
εφελκίδα, μην έχοντας καμία τάση επουλώσεως. Προ-
τιμά την επέκταση κατά συ νέχεια ιστού και πρακτικά
δεν μεθίσταται. 

Τοα καν θοκυτταρικό επιθηλίωμα (εικ. 3.19). Είναι σπα-
νιότερο (το 10% των επιθηλιωμάτων των βλεφάρων).
Κλινικά είναι δύσκολο να αναγνωριστεί και η διάγνωση
θα γίνει μόνο ιστολογικά.
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Εικόνα 3.17. Παπίλωμα άνω βλεφάρου.

Εικόνα 3.18. Βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα κάτω βλεφάρου.



Εμφανίζεται άλλοτε με τη μορφή ογκιδίου και άλ-
λοτε σαν μία επίπεδη διηθημένη περιοχή. Oι με τα -
στάσεις γίνονται συνήθως δια της λεμφικής ο δού, είναι

όμως αρκετά σπάνιες.
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το λεμφικό σύστημα των

βλεφάρων έχει δύο διαφορετικά επιχώρια γάγγλια στα
οποία μεταφέρει τη λέμφο. Από το μισό ρινικό τμήμα
του βλεφάρου η λέμφος μεταφέρεται στα υπογνάθια
γάγγλια και από το μισό κροταφικό τμήμα στα προω-
τιαία γάγγλια.

Τοαδενοκαρκίνωμα ξεκινά συνήθως από τους σμηγ-
ματογόνους αδένες του Meibomius του ταρ σού και
μοιάζει κλινικά με χαλάζιο.

Θεραπεία

Η θεραπεία των επιθηλιωμάτων των βλεφάρων είναι
κυρίως χειρουργική. Η αλλοίωση πρέπει να αφαιρείται
όσο το δυνατόν πιο νωρίς, για να είναι ευκολότερη η
λειτουργία αποκατάστασης των βλεφάρων (εικ. 3.20).
Η ακτινοβολία έρχεται σε δεύτερη μοίρα, κυρίως σαν
συμπλήρωμα της χειρουργικής επέμβασης.
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Εικόνα 3.19. Εκτεταμένο ακανθοκυτταρικό επιθηλίωμα άνω βλε-
φάρου.

Εικόνα 3.20. Αφαίρεση κακοήθους όγκου κάτω βλεφάρου. Αποκατάσταση ελλείμματος με δερματικό κρημνό από το άνω βλέφαρο.


