
5 μύθοι για τη Νόσο του Ξηρού Οφθαλμού (Dry Eye Disease) 

Η νόσος του ξηρού οφθαλμού είναι η σύνθετη και πολύ-παραγοντική κατάσταση φλεγμονής 

της οφθαλμικής επιφάνειας και όχι το σύμπτωμα ξηροφθαλμίας των ματιών που προκαλεί 

ήπια ταλαιπωρία στην καθημερινότητα των ασθενών και αντιμετωπίζεται απλά με τεχνητά 

δάκρυα.  

1ος Μύθος: Η νόσος του ξηρού οφθαλμού αφορά μόνο στην έλλειψη 

δακρύων 

Στην πραγματικότητα η νόσος οφείλεται 

σε έναν συνεχή κύκλο φλεγμονής που 

επιδρά στα δάκρυα τα οποία καταλήγουν 

να έχουν διαταραχή στη σύστασή τους 

(αυξημένη ωσμωτικότητα). Αυτό μπορεί 

να προκύψει είτε από αυξημένη εξάτμιση 

των δακρύων (σε βλεφαρίτιδα, χρήση 

φακών επαφής, σε ατοπική δερματίτιδα, 

από κακή σύγκλειση των βλεφάρων-

λαγόφθαλμος, από ξηρή ατμόσφαιρα με 

κλιματισμό κτλ.) είτε από ελαττωμένη 

παραγωγή των δακρύων (βλάβη 

δακρυϊκών αδένων, αυτοάνοσα νοσήματα 

– Σύνδρομο Sjogren, μειωμένη παραγωγή λόγω ηλικίας, μετά από επέμβαση καταρράκτη ή 

διαθλαστική επέμβαση με laser κτλ.). Το αποτέλεσμα είναι ένα ασταθές δακρυϊκό φιλμ που 

προκαλεί τόσο συμπτώματα ξηροφθαλμίας όπως αίσθημα ξένου σώματος, κόκκινο μάτι, 

δακρύρροια κτλ. όσο και διαταραχή στην όραση (θολερότητα που επανέρχεται με το 

άνοιγμα-κλείσιμο των βλεφάρων). 

2ος Μύθος: Το σύμπτωμα της ξηροφθαλμίας αρκεί για τη διάγνωση 

Οπωσδήποτε το αίσθημα ξηροφθαλμίας είναι πολύ συχνό στους περισσότερους ασθενείς 

αλλά όχι το μόνο καθώς μπορεί να συνοδεύεται από αίσθημα ξένου σώματος και στα δυο 

μάτια, φαγούρα, αίσθημα καύσου, ερυθρότητα και αντανακλαστική δακρύρροια. Φαίνεται 

ότι η επιφάνεια του ματιού γίνεται σταδιακά λιγότερο ευαίσθητη όσο επιμένει η φλεγμονή.  

Αυτό εξηγεί τόσο την ποικιλία των συμπτωμάτων  όσο και το πως ο κάθε ασθενής 

αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα συμπτώματα σε σχέση με την κλινική εικόνα.  

3ος Μύθος: Η διάγνωση της νόσου 

ξηρού οφθαλμού είναι απλή 

Κάθε άλλο παρά απλή είναι η διάγνωση της 

νόσου και περιλαμβάνει μια σειρά κλινικών 

τεστ που αξιολογούν την οφθαλμική επιφάνεια 

και την ποιότητα των δακρύων. Αν λάβουμε 

υπόψη ότι τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν 

δεν εμφανίζονται αποκλειστικά στη νόσο ξηρού 

οφθαλμού αλλά και σε άλλες παθήσεις όπως 

επιπεφυκίτιδα, επισκληρίτιδα, βλεφαρίτιδα 



κ.α, είναι κατανοητό ότι ο οφθαλμίατρος οφείλει να αξιολογήσει διάφορες παραμέτρους 

πριν θέσει τη διάγνωση. Επίσης πολλοί ασθενείς μπορεί να υποφέρουν από έντονα 

συμπτώματα ξηρού οφθαλμού χωρίς εμφανή κλινικά σημεία και αντιθέτως άλλοι ασθενείς 

να έχουν θετικά κλινικά τεστ χωρίς καθόλου ενοχλήσεις.  

4ος Μύθος: Η νόσος ξηρού οφθαλμού αφορά μόνο ασθενείς 

μεγαλύτερης ηλικίας 

Σύμφωνα με τη μελέτη DEWS II που δημοσιεύτηκε το 2017, η επίπτωση της νόσου ξηρού 

οφθαλμού αυξάνεται περίπου κατά 8%-10% ανά δεκαετία, αλλά δεν είναι σπάνια σε άτομα 

νεότερης ηλικίας. Ο κίνδυνος για τη νόσο  που σχετίζονται με συστηματικά νοσήματα όπως 

ο διαβήτης, η αρθρίτιδα κ.α αυξάνεται με την ηλικία. 

 Στα νεότερα άτομα υπάρχουν άλλοι αιτιολογικοί παράγοντες για τη συγκεκριμένη νόσο: 

1. Μετά από διαθλαστικές επεμβάσεις laser: Λόγω αλλαγών στον κερατοειδή χιτώνα 

του ματιού είναι  αρκετά συχνά τα μετεγχειρητικά συμπτώματα ξηρού οφθαλμού και 

αντιμετωπίζονται με εντατική ενυδάτωση της οφθαλμικής επιφάνειας.  

2. Η μακροχρόνια χρήση φακών επαφής επιδρά στην ακεραιότητα του δακρυϊκού 

φιλμ και μπορεί να επιδεινώσει ήδη υπάρχοντα συμπτώματα ξηρού οφθαλμού. 

3. Η πολύωρη χρήση ψηφιακών μέσων (υπολογιστών, tablet, κινητών τηλεφώνων). 

Όσο περισσότερο χρόνο περνάμε μπροστά σε ψηφιακές οθόνες είναι πιθανότερο να 

έχουμε συμπτώματα ξηρού οφθαλμού και αίσθημα κόπωσης στα μάτια γιατί 

μειώνεται ο βλεφαρισμός και δεν ανανεώνεται τόσο συχνά το δακρυϊκό φιλμ 

(Computer Vision Syndrome). 

4. Αισθητικές παρεμβάσεις στα βλέφαρα όπως η οι τεχνητές βλεφαρίδες, τατουάζ 

βλεφάρων και καλλυντικά ματιών είναι δυνατό να προκαλέσουν αναστρέψιμες 

μεταβολές στο δακρυικό φιλμ ή να επιδεινώσουν ήδη παρόντα συμπτώματα 

ξηροφθαλμίας. 

 

5ος Μύθος: Η θεραπεία της νόσου ξηρού οφθαλμού είναι η ίδια για 

όλους 
 

Δεν υπάρχει μια θεραπεία κοινή για όλους 

τους συμπτωματικούς ασθενείς. Η χρήση 

λιπαντικών σταγόνων είναι η πρώτη 

επιλογή για την ανακούφιση των 

συμπτωμάτων αλλά πολλές φορές δεν 

είναι αρκετή και πρέπει να συνδυαστεί και 

με άλλες θεραπείες (απόφραξη 

δακρυικών πόρων, τοπικά στεροειδή, 

σταγόνες με δράση τροποποιητών 

φλεγμονής κ.α). Δεν υπάρχει καθολικά 

αποτελεσματική θεραπεία και συνήθως 

εξατομικεύουμε τις επιλογές ανάλογα με την αιτία της νόσου και την ένταση των 

συμπτωμάτων.  Στόχος της θεραπείας είναι να αποκαταστήσουμε τη φυσιολογική σύσταση 

των δακρύων και την ωσμωτικότητά τους. Αυτό μπορεί να είναι πρακτικά δύσκολο γιατί δεν 

ανταποκρίνονται όλοι οι ασθενείς με τον ίδιο τρόπο στη θεραπεία λόγω της  διαφορετικής 



παθοφυσιολογίας της νόσου και διαφορετικής έντασης των συμπτωμάτων . Ο οφθαλμίατρος 

είναι σε κάθε περίπτωση αυτός που θα αξιολογήσει τα συμπτώματα και την κλινική εικόνα 

του ασθενούς ώστε να προτείνει την πιο κατάλληλη θεραπεία ανά περίπτωση.  

Είναι βέβαιο ότι η γνώση μας για τη νόσο του ξηρού οφθαλμού εξελίσσεται διαρκώς, οι μύθοι 

για την αιτιολογία της νόσου καταρρίπτονται  και πιο αποτελεσματικές θεραπείες έρχονται 

να προστεθούν στις παλαιότερες.    
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