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Τα μάτια αξίζουν 
όχι μόνο υγεία 
αλλά και ομορφιά 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΗ

Η βλεφαροπλαστική κάτω βλεφάρου 
µπορεί να ξαναδώσει µια πιο ζωντα-
νή και νεανική εµφάνιση, εντούτοις 

η επέµβαση αυτή δεν µπορεί να αφαιρέσει όλες 
τις ρυτίδες γύρω από τα µάτια και ειδικά τις 
γραµµές που σχηµατίζονται όταν κανείς γελάει. 
Το πρήξιµο στα κάτω βλέφαρα µπορεί να κάνει 
ακόµα και τους νέους ανθρώπους να δείχνουν 
κουρασµένοι, παρ’ όλη την απουσία περίσσειας 
δέρµατος. Σε τέτοιες περιπτώσεις η βλεφαρο-
πλαστική κάτω βλεφάρου πραγµατοποιείται 
από τη µέσα πλευρά του βλεφάρου ούτως ώστε 
να µην υπάρχει ορατή τοµή. Εάν υπάρχει πε-
ρίσσεια δέρµατος που πρέπει να αφαιρεθεί, τότε 
γίνεται µια τοµή αµέσως κάτω από τη γραµµή 
των βλεφαρίδων προεκτείνοντάς την σε µια 
φυσική πτυχή δέρµατος προκειµένου να µη 
φαίνεται η τοµή.

Παλαιότερα η παραδοσιακή προσέγγιση 
στην αισθητική χειρουργική βελτίωσης της σα-
κούλας του κάτω βλέφαρου ήταν η αφαίρεση 
του λίπους που τη δηµιουργεί. Παρότι µε αυτήν 

τη µέθοδο µπορούν όντως να αφαιρεθούν οι 
σακούλες, ειδικά όταν αυτές είναι έντονες, σε 
πολλούς ασθενείς µπορεί να έχει ως αποτέλε-
σµα µια «σκελετοποιηµένη» εµφάνιση. 

Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την εµφάνιση 
ενός νεανικού προσώπου στο οποίο η σφρι-
γηλότητα των µαλακών ιστών δηµιουργεί µια 
ήπια µετάβαση από το κάτω βλέφαρο στην πα-
ρειά (µάγουλο). Πολλές χειρουργικές τεχνικές 
έχουν προκύψει για την επίλυση αυτού του 
προβλήµατος. Μία από αυτές τις τεχνικές, η 
οποία είναι και η πιο δηµοφιλής, είναι αυτή 
όπου το λίπος του κάτω βλεφάρου, αντί να 
αφαιρεθεί, τοποθετείται κάτω από την αύλακα 
των δακρύων προκειµένου να την καλύψει, 
δηµιουργώντας µια ενιαία δοµή µεταξύ του 

κάτω βλεφάρου και της παρειάς (µάγουλο).
Η  βλεφαροπλαστική κάτω βλεφάρου γί-

νεται ως επί το πλείστον µε τοπική αναισθη-
σία, χωρίς να χρειάζεται διανυκτέρευση στο 
νοσοκοµείο. Η επέµβαση διαρκεί µία µε δύο 
ώρες το πολύ. Μπορεί επίσης να συνδυαστεί 
µε άλλες επεµβάσεις, όπως ανύψωση του 
µέσου προσώπου (midfacelift). Ελάχιστος 
µωλωπισµός ή οίδηµα αναµένεται, τα οποία 
θα υποχωρήσουν σε µία έως δύο εβδοµάδες. 
Συνιστώνται κρύες κοµπρέσες και ανύψωση 
του κεφαλιού. Η χρήση make up, καθώς και 
οι φακοί επαφής θα πρέπει να αποφευχθούν 
για τουλάχιστον δύο εβδοµάδες. Τα ράµµατα 
είναι συνήθως απορροφήσιµα, αλλά µπορούν 
να αφαιρεθούν έπειτα από µία εβδοµάδα, εάν 
κριθεί απαραίτητο. Υπάρχει, βέβαια, και κάποια 
µερίδα ασθενών, που µπορεί να αποµακρύνει 
τους µαύρους κύκλους και τις σακούλες των 
µατιών χωρίς νυστέρι, αλλά µε ενέσιµο υαλου-
ρονικό οξύ. Αυτή η σχετικά νέα επαναστατική, 
µη χειρουργική µέθοδος αντιµετωπίζει το πρό-

βληµα µε τη χρήση ενέσιµου υαλουρονικού 
οξέος ανάµεσα στην περιοχή όπου εµφανίζεται 
η χαλάρωση των ιστών (γνωστή και ως αύ-
λακα δακρύων) και αποτελεί µια πολύ καλά 
τεκµηριωµένη θεραπεία, άµεσα συνδεδεµένη 
µε την υψηλή ικανοποίηση των ασθενών.

Η θεραπεία αποτελείται από µια σειρά µι-
κροενέσεων κατά µήκος της αύλακος. Επειτα, 
γίνεται ένα ήπιο µασάζ στην περιοχή ώστε να 
κατανεµηθεί οµοιόµορφα το υλικό. Η θεραπεία 
γίνεται στο ιατρείο και προσφέρει άµεσο αι-
σθητικό αποτέλεσµα χωρίς χρόνο ανάρρωσης. 
Το αποτέλεσµα διαρκεί περίπου 9-12 µήνες. 
Η χρήση υαλουρονικού οξέος δεν αποκλείει 
αργότερα την επιλογή µιας χειρουργικής επέµ-
βασης. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί σε 
ασθενείς που έχουν υποστεί στο παρελθόν 
βλεφαροπλαστική κάτω βλεφάρου και έχουν 
εναποµείναντες αύλακες. Για να εξακριβωθεί 
κατά πόσο ένας ασθενής είναι κατάλληλος για 
αυτή τη θεραπεία είναι απαραίτητο να επισκε-
φτεί το γιατρό του. 

Τέλος σε μαύρους κύκλους και σακούλες στα κάτω βλέφαρα
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