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 Ομάδα νοσημάτων με επίκτητη προοδευτική 

μυοπάθεια εξοφθαλμίων μυών και ανελκτήρα 

βλεφάρων. 

 Πρώτη περιγραφή von Graefe (1868) 

 Βραδέως και σταθερά εξελισσόμενη βλεφαρόπτωση 

και αδυναμία εξοφθαλμίων μυών 

 Προσβολή επίσης μυών καρδίας και άκρων  με 

συνοδές καρδιολογικές, νευρολογικές και RPE 
αλλοιώσεις.  

 





 Κλασσική τριάδα: βλεφαρόπτωση - εξωτερική 
οφθαλμοπληγία - “ragged red fibers” 

 

 “οφθαλμοπληγία + »  

 μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια (Kearns - 
Sayre) 

 καρδιολογικές, δερματολογικές, ενδοκρινολογικές, 
σκελετικές ανωμαλίες 

  σακχαρώδης διαβήτης, παρεγκεφαλιδική αταξία, 
κώφωση, πολυεστιακή εκφύλιση νευρώνων 



 Deletions στο μιτοχονδριακό DNA  

 κληρονομείται από μητέρα - συνήθως νέες μεταλλάξεις 

 Ελλιπής μετάφραση πρωτεϊνικών ενζύμων απαραίτητων για 

οξειδωτική φωσφορυλίωση 

 Αλλοιώσεις πρωτίστως σε ιστούς με υψηλό οξειδωτικό φόρτο: 

μυς, εγκέφαλος,καρδιά 

 εξοφθάλμιοι μυς : υψηλό σχετικό κλάσμα μιτοχονδρίων 

 Διάγνωση: βιοψία μυός (δελτοειδούς – τετρακεφάλου)  

 ragged red fibers (συσσώρευση δομικώς αλλοιωμένων μιτοχονδρίων) 

 



 

1) σ. Kearns- Sayre:  
 ηλικία έναρξης: Βρεφική έως εφηβική 
 

2) “οφθαλμοπληγία συν»  

   ηλικία: εφηβική έως νεανική 
 

3)  ΧΠΕΟ - ηλικία: ενήλικη ζωή 
 



Orbital Magnetic Resonance Imaging of Extraocular 
Muscles in Chronic Progressive External Ophthalmoplegia: 

Specific Diagnostic Findings  

Maria Carolina Ortube, MD, Rahul Bhola, MD, Joseph L. Demer, MD, PhD  

JAAPOS October 2006  
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 25 ασθενείς 
 23 (92%) εξωτροπία 
6 (26%) συνυπάρχουσα κάθετη παρέκκλιση 

 12 παρουσία διόφθαλμη όραση 
 7 ασθ. διπλωπία 

 6 ασθ. απώθηση 

 -συμμετρική προσβολή σε ετερόπλευροι 
συναγωνιστές 68% 

      
     Richardson C et al Eye (2005); 9:258-263 

 

 

 



 28 ασθενείς (12 άρρενες, 16 θήλεις) 
 

 Εξωτροπία μεγάλης γωνίας (μ.ο. 47 ΠΔ), 

 50% συνυπάρχουσα κάθετη παρέκκλιση 

 Αντιμετώπιση:  

 Πρίσματα (Ν=3) 

 Βοτουλινική τοξινη (Ν=7) 

 Χειρουργείο (Ν = 8). 
ΔΑΟ: «μέγιστες» οπ. Μεταθέσεις έξω ορθών ΔΑΟ (8.00 mm) 

     βραχύνσεις έσω ορθών 7.00 mm 

 

 Tinley C(1), Dawson E, Lee J. Strabismus. 2010 18(2):41-7.  



 Ενδείξεις:  

 Διπλωπία, ΑΘΚ, σταθερή γωνία >6 μήνες 
 

 Σειρές 1-8 ασθενών 
 Sorkin et al. AJO 1997 
 3 ασθενείς, ηλ. 19,32,51.  
 2 ασθ. εξωτροπία, 1 εσωτροπία 

 «μεγάλες» οπίσθιες μεταθέσεις + βραχύνσεις 
  

‼ 
Προσοχή στη γενική αναισθησία: 

  χαμηλές δόσεις  αναισθητικών  



 Wallace et al. Ophthalmology 1997 

 

 4 ασθενείς, ηλ.  43, 51, 61, 62 

  1 εξωτροπία, 1 εσωτροπία, 2 κάθετος στραβισμός 

 οπ. μεταθέσεις – βραχύνσεις:  

 Αποτελέσματα: ελαφρά υποδιόρθωση 

 



 

       35 LX(T) 
  

30 LΧT  30 LX(T)   45LXT 

       6 LH(T)  
 
        35 LXT 

        8 LH(T) 

 

  (33cm)  40LX(T) 



 ΔΟ: Οπ. μετάθεση έξω ορθού 4.00 mm 

    βράχυνση έσω ορθού 4.00 mm 

 AO: Οπ. μετάθεση έξω ορθού 5.00 mm 

    βράχυνση έσω ορθού 3.50 mm 

 1η μετεγχειρ ημέρα: ΔΚ(6m) :  6 RΕ(Τ), ΔΚ(33cm 2 
RX(T)’ 

 8 μήνες μετά:  ΔΚ(6m) : 8 RX  ΔΚ(33cm): 14 RX’ 

 Οφθαλμική κινητικότητα: αμετάβλητη 

 Σημαντική υποκειμενική βελτίωση 



 αυτοάνοση πάθηση   

 αντισώματα κατά των υποδοχέων ακετυλοχολίνης 
στη νευρομυική σύναψη 

 Κόπωση γραμμωτών μυών 

 Αμιγώς οφθαλμική μορφή (50%)  

 ανελκτήρας – εξοφθάλμιοι μυς 

 Συστηματική προσβολή (50% εντός διετίας) 

 Γυναίκες > άνδρες 

 Θύμωμα – υπερπλασία θύμου 15% 



 Οποιαδήποτε ηλικία (νεογνική, παιδική, νεανική ) 

 μ.ο. ηλικίας εμφάνισης 

 Γυναίκες  28 έτη  

 άνδρες   42 έτη.  

 επιπολασμός 1: 10.000 -  1:50.000  

 ισχυρή συσχέτιση με: 

  HLA-A1,B8, C7, DR3 και DQw2. 

 



 Βλεφαρόπτωση, αδυναμία σφιγκτήρα βλεφάρων 

 «Ο μεγάλος μίμος» 

 Μιμείται οποιαδήποτε διαταραχή οφθαλμικής 

κινητικότητας 

 Εικόνα πάρεσης μίας ή πολλαπλών οφθαλμοκινητικών 

συζυγιών 

 

 Χαρακτηριστικά: μεταβλητότης – συσχέτιση με 

κόπωση 



 Presenting sign       75%  

 Εκδήλωση         90% 
  

 Αδυναμία έσω ορθών (σ. συμμετρική)     75%  

 Αδυναμία κάτω ορθού 

 Εικόνα «μεμονωμένης» πάρεσης      12% 

 οφθαλμοκινητκών συζυγιών  

 Εικόνα διαπυρηνικών ή υπερπυρηνικών 

 διαταραχών 

   Ψευδοδιαπυρηνική οφθαλμοπληγία 

 

 



Δοκιμασία κόπωσης (άνω στροφή) 

Δοκιμασία ύπνου 

Δοκιμασία πάγου 

  Επίθεση   min άμφω 

  μείωση γωνίας στραβιδμού >50%  

Ευαισθησία 92%   Ειδικότητα 98% 
 
 



 

 Αντισώματα κατά των υποδοχέων 
ακετυλοχολίνης 

 (ψευδώς αρνητικά 40-60%) 

 MUSK (Muscle specific protein kinase) 

 Δοκιμασία Tensilon (εδροφωνίου)  

 Ευαισθησία 86% - 97%  

  specificity of 83% 

 Ηλεκτρομυογράφημα 

 Επαναληπτικών ερεθισμάτων 

 ΗΜΓ  «μονήρους» ίνας 

 Θεραπευτική δοκιμή  (Mestinon) 



 Πυριδοστιγμίνη p.o  (60-480 mg)  

 41/75 ασθ.    Μερική ανταπόκριση 

 Κορτικοειδή  ( Prednizone p.o.) 

 21/27  ασθ.     Πλήρης υποχώρηση 

 → μειώνει τη μετάπτωση σε γενικευμένη?  
 

Λοιπά: 

 mucophenolate mofetil, azathioprin, πλασμαφαίρεση, IV 
immunoglobulin 

 

 

 



 

 Πρίσματα σε επιλεγμένες περιπτώσεις 

 Βοτουλινική τοξίνη ?  

 Επέμβαση στραβισμού  

 Επιλεγμένα περιστατικά 

 Χρόνιες μορφές με σταθερή γωνία στραβισμού 

 Οπ. μεταθέσεις ± βραχύνσεις οριζοντίων ορθών ( ή/και 
κάθετων – λοξών μυών) 

 

 

 



 Bλεφαρόπτωση άμφω 

 Οφθαλμοί σε κάτω στροφή άμφω 

 Περιορισμός κάθετων κυρίως βλεμματικών  κινήσεων 

(αδυναμία άνω στροφής)  

± convergence retraction nystagmus in ugaze 

 Synergistic divergence 

  Marcus Gun jaw wink 

 

 



 Συγγενής , μη προοδευτική περιοριστική 
οφθαλμοπληγία και βλεφαρόπτωση 

 3 φαινότυποι:  
 CFEOΜ 1 

 Οφθαλμοί σε κάτω στροφή άμφω 

 Περιορισμός κάθετων κινήσεων (αδυναμία άνω στροφής)  

 Αμφοτερόπλευρη βλεφαρόπτωση / απουσία αντανακλαστικού Bell 

 ΑΘΚ - ανάσπαση πώγωνος 

 Φαινόμενο Α  

 Αυτοσωματικός επικρατητικός  

 Μετάλλαξη στο KIF21A on chromosome 12  

 Σπανίως TUBB3 



 CFEOM 2  

 
 Εκσεσημασμένη βλεφαρόπτωση – εξωτροπία - μικρές ασθενώς 

αντιδρώσες κόρες 

 Σύγκλιση, απαγωγή επίσης κατηργημένες 

 MRI: μεγάλοι έξω ορθοί, μικρότεροι λοιποί ορθοί μυς 

 Ομοζυγωτική μετάλλαξη σε PHOX2A  “homeodomain» 
transcription factor 

 

 CFEOM 3: 
 Σημεία μικτά CFEOM 1 και 2: 
 Από σημαντική πτώση και οφθαλμοί καθηλωμένοι σε απαγωγή έξω 

στροφή 

 Αυτοσωματικός επικρατητικός με ποικίλη διεισδυτικότητα 
(μετάλλαξη ΤUΒΒ3) 

 



KIF21A mutation 

  

           CFEOM 1 

 

 Bλεφαρόπτωση άμφω 

 Οφθαλμοί σε κάτω 

στροφή άμφω 

 Περιορισμός κάθετων 

κυρίως βλεμματικών 

κινήσεων (αδυναμία άνω 

στροφής)  

 Marcus Gun jaw wink 

 



  TUBB3 mutation 

 

 CFEOM3 

 Μικτή και ποικίλη σε 

βαρύτητα κλινική εικόνα, 

έτερο-  ή αμφοτερόπλευρη 
 

 ± παραμορφώσεις κάτω 

άκρων 
 

 MRI: υποπλαστικοί έσω, 

άνω ορθοί (± κάτω λοξοί), 

ανελκτήρας βλεφάρων  

 

 



 Χειρουργείο – ενδείξεις 

 

 Αντιμετώπιση ΑΘΚ 

 Βελτίωση διόφθαλμού οπτικού πεδίου 

 

 Μυεκτομή κάτω ορθού άμφω  

 Οπ. Μεταθέσεις ορθών μυών 



 1950: «congenital fibrosis of extraocular muscles”   

 θεωρία για μυοπαθητική αιτιολογία 
 

 1980-1990: Αγενεσία ή υποπλασία κοινού κινητικού ν. 
 

 Απούσα ή ανώμαλη νεύρωση εξοφθαλμίων μυών  

δευτεροπαθείς ινωτικές - περιοριστικές αλλοιώσεις μυών 

    (νευρογενής αιτιολογία) 

 

 

 



 Σύνδρομο Duane 

 Σ. Moebius 

 ΗΟΧΑ 1  

 ΗΟΧΒ1 

 Παράλυση οριζοντίου βλέμματος με προοδευτική 

σκωλίωση 
 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  

 
για την προσοχή σας 



The efficacy of superior oblique split Z-tendon lengthening for superior oblique overaction  

Christopher M Bardorf, MD, MS,, John D Baker, MD  

Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus {JAAPOS}  
Volume 7, Issue 2, Pages 96-102 (April 2003)  

DOI: 10.1016/S1091-8531(03)00075-2 
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 Άνδρας 26 ετών  

 διαλείπουσα διπλωπία και κοπιωπία από τριετίας 

 Tensilon test (-), AchrecAb (-) 

 Διαγνωσμένη μιτοχονδριακή μυοπάθεια  

 (βιοψία σκελετικού μυός: ragged red fibers) 

 Ιστορικό: βλεφαρόπτωση, προηγ. 3 επεμβάσεις 
πτώσης 

 ΟΟcc: 10/10- ΔΑΟ 
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 Εδόθη:     

 ΔΟ: plano +1.50 cyl @ 90 , 5Δ βάση έσω          -

0.50 sph +2.50 cyl @ 90,  5Δ βάση έσω 

 Συνεστήθη καρδιολογική εκτίμηση 

 Παρακολούθηση επί 3 έτη 

 Σταθερότης μετρήσεων, επιδείνωση ελέγχου 

διαλείπουσας εξωτροπίας, έντονη κοπιωπία 

 Προγραμματισμός χειρουργείου 





 Άνδρας ηλικίας 24 ετών 

 Ιστορικό: αιφνίδια έναρξη πτώσης και διπλωπίας 

προ 10 ημερών 

  Οπτική οξύτητα sc 

 10/10 άμφω 

 Κορικά αντανακλαστικά: ΔΕΝ ανιχνεύεται  

ανισοκορία  

 Πρόσθιο ημιμόριο ε.φ.ο. 



 Βλεφαρόπτωση δεξιά 

 

 

 

 Δοκιμασία κάλυψης 

 35 ΠΔ δεξιά υποτροπία 

 20 ΠΔ δεξιά εξωτροπία 



 Οφθαλμική κινητικότητα  

 Περιορισμός  

 ΔΟ: προσαγωγής - άνω στροφής  

 ΑΟ: απαγωγής – προσαγωγής 

 Περιορισμός αριστερής βλεμματικής στροφής + 

εικόνα πάρεσης κοινού κινητικού ΔΟ 

 ΔΔ: πάρεση 

 ΜRI – MRA (-) 

 



 Μία απλή εξέταση προσανατόλισε προς τη 

διάγνωση 

 ΠΡΙΝ 
 
MRD ΔΟ: 1.00 mm 
 
ΔΚ: 35 PD RHypoT 
 20 RXT 

 ΜΕΤΑ 
 
MRD ΔΟ: 3.00 mm 
 
ΔΚ:  20 PD RHypoT 
 10 RXT 
 

Δοκιμασία πάγου  
5 min 
→ 



 

 Δοκιμασία Tensilon 

 

 ΠΡΙΝ 
 
MRD ΔΟ: 1.00 mm 
 
ΔΚ: 35 PD RHypoT 
 20 RXT 
 

ΜΕΤΑ 
 
MRD ΔΟ: 3.00 mm 
 
ΔΚ:  20 PD RHypoT 
 10 RXT 

 


