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Λένε πως τα µάτια είναι ο καθρέπτης της ψυχής. Ίσως γιατί η έκφραση του 

προσώπου οφείλεται σε µεγάλο βαθµό από την έκφραση των µατιών. Θα 

µπορούσαµε όµως να πούµε πως τα µάτια είναι ο καθρέπτης της σωµατικής 

και ψυχικής µας υγείας. Και αυτό γιατί ο έµπειρος οφθαλµίατρος µπορεί µέσα 

από την εξέταση των µατιών να διαγνώσει µια σειρά ασθενειών που 

παρουσιάζονται και εκδηλώνονται µε σηµεία από τα µάτια. Είναι για 

παράδειγµα, σχετικά γνωστό πως ο υπερθυρεοειδισµός γίνεται εύκολα 

«ορατός» όταν 0 ασθενής παρουσιάζει εξόφθαλµο. Παρόλα αυτά, ο 

εξόφθαλµος µπορεί να είναι και εκδήλωση χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, 

κακοήθους υπέρτασης κα. Υπάρχει λοιπόν, ένα πλήθος ασθενειών που το 

έµπειρο µάτι του οφθαλµίατρου θα µπορούσε να διαγνώσει. Η κατάσταση 

των αγγείων του εγκεφάλου και του αγγειακού συστήµατος γενικότερα, 

µπορεί εύκολα να εκτιµηθεί από το βαθµό αρτηριοσκλήρυνσης των αγγείων 

του βυθού του µατιού. Η ασθένεια του σακχαρώδους διαβήτη µπορεί επίσης 

να διαγνωσθεί από τις χαρακτηριστικές αλλοιώσεις που παρουσιάζονται στο 

βυθό του µατιού. Κατά τη βυθοσκόπηση µπορούν να φανούν ποικίλες 

παθήσεις όπως και η σκλήρυνση κατά πλάκας. Η εξέταση του βυθού του 

µατιού ενός βρέφους είναι, ίσως, ο µοναδικός τρόπος διάγνωσης τυχόν 

κακοποίησης του, από ευρήµατα διάχυτης αιµορραγίας του 

αµφιβληστροειδούς χιτώνα, ως αποτέλεσµα του συνδρόµου «shaken baby 

syndrome». Μία εκχύµωση στα βλέφαρα ίσως να υποδηλώνει αιµορραγική 

διάθεση ή ακόµη και κάκωση του κρανίου. Ορισµένες περιπτώσεις 

φωτοφοβίας, κατά την οποία το άτοµο δεν µπορεί να κοιτάξει το φως, µπορεί 

να οφείλονται σε µηνιγγίτιδα ή και σε ρευµατικά νοσήµατα, όπως ο 

Ερυθηµατώδης Λύκος. Σε µερικές περιπτώσεις πτώσης του βλεφάρου, η 

ονοµαζόµενη βλεφαρόπτωση, όταν παρουσιάζεται και από τις δύο πλευρές, 

είναι επίκτητη και υποτροπιάζει ενδέχεται να σηµαίνει βαριά µυασθένεια. Η 

διεύρυνση της σχισµής των βλεφάρων, µεταξύ πολλών άλλων περιπτώσεων, 

συναντάται και στη νόσο Πάρκινσον. Το οίδηµα των βλεφάρων παρατηρείται 

σε ποικίλες νεφρικές παθήσεις, σε ενδοκρινικές καθώς και σε άλλες, όπως η 

συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Από τα βλέφαρα µπορούµε επίσης να 

διαγνώσουµε µεταβολικές παθήσεις. Η µέτρηση της ενδοφθάλµιας πίεσης, 



της πίεσης δηλαδή του µατιού, έχει πολύ µεγάλη σηµασία όχι µόνο για τις 

αγγειακές παθήσεις του µατιού αλλά και για τις παθήσεις των µεγάλων 

αγγείων καθώς και για τις αγγειοκινητικές ηµικρανίες. Είναι επίσης ευρύτερα 

γνωστό πως από µία εξέταση των µατιών µπορεί να εκτιµηθεί η ύπαρξη ή µη 

της αναιµίας καθώς και ο ίκτερος. Κάποιες περιπτώσεις ξηροφθαλµίας ως 

αποτέλεσµα έλλειψης δακρύων σε συνδυασµό µε ξηροστοµία συνυπάρχει 

συχνά µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα ή άλλη νόσο του κολλαγόνου. Από τα µάτια 

είναι επίσης δυνατό να διαγνωσθούν σηµαντικές παθήσεις του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος καθώς και η χρήση φαρµάκων.  

Με µία σύντοµη καταµέτρηση µερικών µόνο παθήσεων που φανερώνονται 

κατά την οφθαλµολογική εξέταση γίνεται ακόµη πιο κατανοητή η 

αναγκαιότητα της συχνής και ανελλιπούς εξέτασης των µατιών µας από 

οφθαλµίατρο για την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση ασθενειών που 

σχετίζονται όχι µόνο µε τα µάτια µας αλλά και µε το σύνολο του οργανισµού 

µας. 


