Bλεφαρίτιδα-Oδηγίες για υγιεινή βλεφάρων
Η βλεφαρίτιδα είναι συχνή φλεγµονή των βλεφάρων που µπορεί να
αφορά παιδιά ή ενήλικες.

Συµβαίνει στο βλεφαρικό χείλος και οφείλεται χαµηλού βαθµού
φλεγµονή λόγω βακτηρίων του δέρµατος. Δεν είναι σοβαρή
κατάσταση και οι επιπλοκές είναι σπάνιες. Είναι µια χρόνια κατάσταση
που διαρκεί για πολλά χρόνια. Αν και δεν υπάρχει µόνιµη θεραπεία,
υπάρχουν πολλές συµβουλές για την αποτελεσµάτική αντιµετώπιση
της.
Συµπτώµατα
Τα περισσότερα παιδιά µε βλεφαρίτιδα έχουν επαναλαµβανόµενα
επεισόδια και µεγαλώνοντας ξεπερνούν το πρόβληµα. Συνήθως και
στα δυο µάτια παρουσιάζουν ερεθισµένα βλέφαρα, κνησµό,
υπολείµµατα στις βλεφαρίδες, φωτοευαισθησία και κόκκινα µάτια.
Αίτια βλεφαρίτιδας
Υπάρχουν 2 τύποι βλεφαρίτιδας
Πρόσθια-όταν η φλεγµονή αφορά το έξω άκρο των βλεφάρων προς
τις βλεφαρίδες
Οπίσθια-όταν η φλεγµονή αφορά το έσω τµήµα των βλεφάρων προς
το µάτι (φλεγµονή µειµποµιανών αδένων).

Επιπλοκές βλεφαρίτιδας
Στα παιδιά οι σοβαρές επιπλοκές είναι σπάνιες. Μερικές όµως φορές
συµβαίνουν τα παρακάτω:
Κύστη Μειµποµιανών αδένων
Είναι µια οιδηµατώδης περιοχή στο
βλέφαρο. Συµβαίνει όταν οι µειµποµιανοί
αδένες φλεγµαίνουν λόγω βλεφαρίτιδας,
είναι ανώδυνη φλεγµονή εκτός αν
επιµολυνθεί όπου µπορεί να χρειαστούν
αντιβιοτικά από το στόµα. Αν εφαρµοστούν
από νωρίς ζεστές κοµπρέσσες µπορεί να
ανακουφίσουν και µπορεί να βοηθήσουν
την κύστη να ανοίξει.
Καλό θα ήταν στο παιδί σας µόλις δείτε ότι
έχει κύστη:
-Να βάλετε ζεστές κοµπρέσσες 3 φορές την
µέρα.
Βουτήξτε
γάζες
ή
δίσκους
ντεµακιγιάζ σε ζεστό νερό στο οποίο έχετε
διαλύσει johnsons baby shampoo καια εφαρµόστε αυτό για 10 λεπτά.
-Να βάλετε αντιβιοτική οφθαλµική αλοιφή στο χείλος του βλεφάρου
για 1 εβδοµάδα αφού έχετε καθαρίσει τα βλέφαρα µε τις κοµπρέσσες.
Αν η κύστη επιµένει µπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθεί µε απλή
επέµβαση. Τα µεγαλύτερα παιδιά µπορεί να υποβληθούν σε αυτήν µε
τοπική αναισθησία, ενώ για τα πιο µικρά απαιτείται ένα σύντοµο
γενικό αναισθητικό.
Κριθή
Είναι επώδυνη διόγκωση που συµβαίνει λόγω βακτηριακής µόλυνσης
στον θύλακα τρίχας (στη βάση βλεφαρίδας). Αντιµετωπίζεται όπως οι
κύστες µειµποµιανών αδένων και συνήθως υποχωρούν µέσα σε µια
εβδοµάδα.
Σταφυλοκοκκική υπερευαισθησία και κερατίτιδα
Είναι σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή της πρόσθιας βλεφαρίτιδας. Στα
παιδιάτο µπροστινό µέρος του µατιού µπορεί να ευαισθητοποιηθεί
στον σταφυλόκοκκο ο οποίος αναπτύσσεται στα χείλη των βλεφάρων.
Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε έλκη κερατοειδούς και ουλοποίηση που
ελαττώνουν την όραση. Ανησυχητικά συµπτώµατα είναι τα εξής
πόνος στο µάτι, δακρύρροια, ευαισθησία στο φως και µείωση όρασης.
Αν παρατηρηθούν αυτά, το παιδί πρέπει να το δει οφθαλµίατρος. Θα
συστηθεί
υγιεινή
βλεφάρων
και
πιθανώς
να
δοθούν
αντιφλεγµονώδεις σταγόνες για την αντιµετώπιση της κερατίτιδας.

Θεραπεία στα παιδιά
Υγιεινή βλεφάρων
Είναι σηµαντική η καθιέρωση ρουτίνας στον καθαρισµό των
βλεφάρων για την αντιµετώπιση της βλεφαρίτιδας. Καλό θα ήταν να
καθαρίζετε τα βλέφαρα του παιδιού σας κάθε βράδυ είτε έχει
συµπτώµατα, είτε όχι. Καλό είναι να είναι µέρος της καθηµερινλης
ρουτίνας, όπως το µπάνιο ή το πλύσιµο δοντιών. Η καλή υγιεινή
βλεφάρων ελαττώνει την σοβαρότητα και την συχνότητα των
συµπτωµάτων.

Εφαρµόστε ζεστή κοµπρέσσα (δίσκοι ντεµακιγιάζ ή γάζα) βουτηγµένα
σε νερό βραστό που έχει κρυώσει στο οποίο έχουν διαλυθεί 2-3
σταγόνες johnsons baby shampoo πάνω στα κλειστά βλέφαρα του
παιδιού για 5 λεπτά. Ελαφρά καθαρίστε κατά µήκος των βλεφάρων
τρίβοντας ώστε να διαλυθούν τυχόν ξηρές εκκρίσεις. Αν το παιδί το
ανέχεται χρησιµοποιήστε και µπατονέττα εµβυθισµένη σε ζεστό νερό
µε johnsons baby shampoo και καθαρίστε κατά µήκος του
βλεφαρικού χείλους πάνω και κάτω, όπως φαίνεται στην παραπάνω
εικόνα.
Μετά τον καθαρισµό εφαρµόστε λίγη αντιβιοτική οφθαλµική αλοιφή
στα χείλη των βλεφάρων.
Αντιβιοτική αγωγή από το στόµα
Σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να χορηγηθούν αντιβιοτικά από το
στόµα που το παιδί θα πρέπει να λαµβάνει µια φορά την µέρα. Η
αγωγή συνήθως δίνεται για 2-3 µήνες αν και η βλεφαρίτιδα
βελτιώνεται εµφανώς µετά τισ πρώτες 2 εβδοµάδες της αγωγής. Οι
παρενέργειες δεν είναι σοβαρές και περιλαµβάνουν ναυτία, εµετό,
κοιλιακό άλγος, διάρροια και στις γυναίκες κολπίτιδα κυρίως λόγω
µυκήτων.

