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ΣΥΝΔΡΟΜΟ BROWN 

Το σύνδρομο BROWN είναι 

διαταραχή της κινητικότητας του 

οφθαλμού και χαρακτηρίζεται από 

ανεπάρκεια άνω στροφής  από τη 

θέση της προσαγωγής. 



 Η αιτιολογία στις πιο πολλές περιπτώσεις 

παραμένει σκοτεινή. Έχουν  παρατηρηθεί 

ανώμαλες ινώδεις συνδέσεις του ελύτρου 

του άνω λοξού μυός με τους γύρω ιστούς 

και ανωμαλίες στην τροχηλία.  

 



 Το σύνδρομο Brown εμφανίζεται και 

επίκτητα μετά από τραύματα ή τενοντίτιδα 

του άνω λοξού. 

 Προκαλείται ιατρογενώς κυρίως σε 

επεμβάσεις αναδιπλώσεως του τένοντα του 

άνω λοξού. 



Το σύνδρομο μπορεί να είναι 

ετερόπλευρο ή αμφοτερόπλευρο 

 Πολλές φορές 

χαρακτηριστικό του 

συνδρόμου είναι η 

αντισταθμιστική θέση της 

κεφαλής 

 Ο ασθενής παίρνει θέση 

με το σαγόνι προς τα άνω 

και ελαφρά στροφή του 

προσώπου στο αντίθετο 

μέρος 



Πρόσθετα χαρακτηριστικά 

 Διεύρυνση της μεσοβλεφαρίου σχισμής 

κατά την προσαγωγή 

 Υπερλειτουργία του ομόπλευρου άνω 

λοξού μυός στη προσαγωγή [downshoot] 

 Απόκλιση στην άνω βλεμματική θέση 

δίνοντας   την εικόνα Υ ή V εξωτροπίας 



 Συνήθως περιορισμένη άνω στροφή από 

πρωτεύουσα θέση και απαγωγή. Μερικές 

φορές με  υποτροπία 

 

 Συνήθως καλή οπτική οξύτητα και 

στερέοψη 

 

 Μπορεί να είναι παροδικό με ή χωρίς πόνο 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Διαφορική διάγνωση  

 Πάρεση κάτω λοξού μυός 

 

 Σύνδρομο Duane τύπος ΙΙ 

 

 Εκσεσημασμένη υπερλειτουργία άνω λοξού 

μυός με Α σύνδρομο  



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 Ανώμαλη αντισταθμιστική θέση της 

κεφαλής 

 

 Έκδηλη υποτροπία στην πρωτεύουσα θέση 

 

 Έντονη κάτω στροφή του οφθαλμού 

(downshoot) όταν αυτός κάνει προσαγωγή 



Η φιλοσοφία των επεμβάσεων 

στηρίζεται στο ότι η χαλάρωση 

του άνω λοξού μυός θα 

βοηθήσει να αποκτήσει 

ικανοποιητική κινητικότητα ο 

οφθαλμός 



ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

 Τενοντεκτομή του άνω λοξού μυός 

 

 Τενοντοτομή ή 5/6 τενοντοτομή του άνω 

λοξού μυός 

 

 Επιμήκυνση του τένοντα του άνω λοξού με 

μόσχευμα από σιλικόνη 



 



 



 



 



 



 



 



 ΥΠΕΡΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΝΩ  ΛΟΞΟΥ   ΚΑΙ  

ΜΗΚΟΣ  

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

+1 +2 +3 +4 

4mm 5mm 6mm 7mm 



 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 
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