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Συχνές αιτίες για την ερυθρότητα στα μάτια των παιδιών 

Στα παιδιά η συχνότερη αιτία του κόκκινου ματιού είναι η αλλεργική επιπεφυκίτιδα. Βασικό σύμπτωμα της αλλεργικής 
επιπεφυκίτιδας αποτελεί ο κνησμός, δηλαδή η φαγούρα. δεν είναι υπερβολή ο “κανόνας” που λέει ότι αν δεν υπάρχει 
κνησμός, δεν πρόκειται για αλλεργία. Στα μικρότερα σε ηλικία παιδιά, το κοκκίνισμα του ματιού, σε συνδυασμό με το συχνό 
τρίψιμό τους, θα πρέπει να μας βάλει σε υποψία για πιθανή αλλεργία. Η αντιμετώπισή της από ειδικό είναι επιτακτικής 
σημασίας καθώς ενδέχεται το συνεχές τρίψιμο του ματιού να προκαλέσει σοβαρότερα προβλήματα. 

Ένα πρόβλημα που απασχολεί συχνά τους γονείς, ιδιαίτερα την εποχή της ανθοφορίας, 
είναι το κοκκίνισμα στα μάτια των παιδιών. Συνήθως, αποτελεί μία αθώα κατάσταση, εύκολη 
στην αντιμετώπιση, ωστόσο η αναφορά στον ειδικό είναι απαραίτητη, καθώς δεν μπορεί να 
αποκλειστεί η περίπτωση σοβαρότερης κατάστασης ή επιπλοκών που θα απαιτήσει ειδική 
θεραπεία.
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Άλλη συχνή αιτία κόκκινου ματιού είναι η λεγόμενη ατοπική κερατοεπιπεφυκίτιδα. Πρόκειται για ένα νόσημα συνυφασμένο 
με το έκζεμα και είναι πολύ συχνό σε παιδιά που πάσχουν από ατοπική δερματίτιδα. Εκτός από το κοκκίνισμα του ματιού, τα 
βλέφαρα πολλές φορές φαίνονται πρησμένα και κάποιες φορές παρατηρούνται μικρές πληγές ή “σκασίματα” στην επιφάνειά 
τους. Συνήθως, η κατάσταση αυτή παρουσιάζεται σε αγόρια και σε πολλές περιπτώσεις σχετίζεται με μία πάθηση του ματιού, 
δυστυχώς πολύ συχνή στην Ελλάδα, που ονομάζεται κερατόκωνος. Για το λόγο αυτό, μεταξύ άλλων, είναι πολύ σημαντικό, σε 
περίπτωση που οι γονείς διαπιστώσουν τέτοια συμπτώματα στο παιδί τους, να το πηγαίνουν στον ειδικό οφθαλμίατρο, ο οποίος 
θα θέσει με σιγουριά τη διάγνωση και θα τους κατευθύνει σχετικά με την αντιμετώπιση. 
 
Σε μερικές περιπτώσεις τα μάτια των παιδιών κοκκινίζουν εξαιτίας της λεγόμενης εαρινής κερατοεπιπεφυκίτιδας, μιας μορφής 
επιπεφυκίτιδας που συνήθως είναι αυστηρά εποχιακή, ξεκινάει την άνοιξη με την πρώτη γύρη και μπορεί να διαρκέσει μέχρι 
και το φθινόπωρο, παρουσιάζεται συνήθως σε αγόρια, ξεκινάει στην ηλικία των τριών - τεσσάρων ετών και τις περισσότερες 
φορές υποχωρεί στην εφηβεία. Το παιδί παραπονιέται συχνά για έντονη φαγούρα, δακρύρροια και δυσανεξία στο φως. Τα 
βλέφαρα μπορεί να είναι πολύ πρησμένα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανοίξει τα μάτια του. Πρόκειται για μια κατάσταση 
με πολλές επιπλοκές από το μάτι και για το λόγο αυτό, τα παραπάνω συμπτώματα δεν θα πρέπει να παραβλέπονται από τους 
γονείς. 
 
Μια άλλη μορφή αλλεργίας των ματιών που πάλι σχετίζεται με ερεθισμό, δάκρυα και κοκκίνισμα είναι η λεγόμενη γιγαντιαία 
θηλώδης επιπεφυκίτιδα, που σχετίζεται με τη χρήση φακών επαφής. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα νεαρά άτομα είναι εξαιρετικά 
ευαίσθητα στη γιγαντιαία θηλώδη επιπεφυκίτιδα, σε σχέση με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και για το λόγο αυτό πρέπει να 
αποφεύγεται η χρήση φακών επαφής για παραπάνω από μία ημέρα σε παιδιά ή νεαρούς εφήβους. Στις περιπτώσεις αυτές 
προτιμούμε φακούς γρήγορης αντικατάστασης, όπως είναι οι ημερήσιοι, για να μειωθεί η πιθανότητα γιγαντιαίας θηλώδους 
επιπεφυκίτιδας, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις, αν διακοπεί η χρήση των φακών επαφής λόγω της επιπεφυκίτιδας, δεν 
υπάρχει εναλλακτική, όπως η διόρθωση της μυωπίας ή του αστιγματισμού με laser, μέχρι την ηλικία των 18 ετών. 
 

Άλλοι παράγοντες που μπορεί να αποτελέσουν αιτία για την ερυθρότητα στα μάτια 

Πολλοί άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα επιπεφυκίτιδας, όπως είναι καπνός, αλλεργιογόνα στο 
περιβάλλον, υλικά από γυψοσανίδα σε περιοχές του σπιτιού ή του σχολείου όπου γίνονται επισκευές, έκθεση σε μονωτικά 
υλικά όπως είναι ο υαλοβάμβακας, πολλές φορές ακόμα και καλλυντικά που μπορεί να χρησιμοποιούνται στο σπίτι του 
παιδιού, μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στα βλέφαρα.  
 
Η πιο επικίνδυνη μορφή επιπεφυκίτιδας, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές στα μάτια είναι η βακτηριακή 
επιπεφυκίτιδα, δηλαδή η επιπεφυκίτιδα που οφείλεται σε μόλυνση από κάποιο βακτήριο. Ευτυχώς, είναι εξαιρετικά σπάνια 
και πολλές φορές αυτοϊάται. Είναι εξαιρετικά μεταδοτική, παρουσιάζεται με έντονο κοκκίνισμα του ματιού, πόνο και ίσως και 
πρήξιμο των βλεφάρων και συνήθως διαρκεί λιγότερο από μία εβδομάδα.  
 
Οι επιπεφυκίτιδες που οφείλονται σε ιό και όχι σε βακτήριο, οι λεγόμενες ιογενείς επιπεφυκίτιδες, είναι σχετικά σπάνιες 
στα παιδιά, καθώς συνήθως αυτοί οι αδενοϊοί τους προκαλούν μικρά κρυολογήματα με τυπικά συμπτώματα ίωσης από το 
αναπνευστικός σύστημα. Αποτελούν όμως φορείς μετάδοσης ιογενούς επιπεφυκίτιδας στους ενήλικες, στους οποίους 
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προσβάλλεται αρχικά το ένα μάτι, με σημαντικό πρήξιμο των βλεφάρων που μπορεί να επεκταθεί έως και στο μισό του 
προσώπου, διόγκωση λεμφαδένων και πόνο, ενώ μετά από τέσσερις-πέντε ημέρες προσβάλλεται και το άλλο μάτι. Η προσβολή 
του άλλου ματιού είναι συνήθως μικρότερης βαρύτητας. δεν υπάρχει ουσιαστικά φαρμακευτική αντιμετώπιση της ιογενούς 
επιπεφυκίτιδας. 

Συνήθως χορηγείται κορτιζόνη για υποχώρηση της φλεγμονής, αλλά δυστυχώς η χρήση κορτιζόνης μπορεί να προκαλέσει, 
αφότου διακοπεί, αντίδραση και μόνιμες θολερότητες στον κερατοειδή, οπότε υπάρχει και η θεωρία του να αποφεύγεται 
η χρήση κορτιζόνης στην ιογενή επιπεφυκίτιδα. Το κύριο μέλημα στην ιογενή επιπεφυκίτιδα είναι η πρόληψη, καθώς είναι 
εξαιρετικά μεταδοτική, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται από το γεγονός ότι μπορεί να καλλιεργηθεί αδενοϊός που μπορεί να 
προκαλέσει ιογενή επιπεφυκίτιδα από ένα πόμολο πόρτας, ακόμα κι ένα εικοσιτετράωρο μετά την έκθεσή του σε κάποιον που 
πάσχει. 
 
Τέλος, η επιπεφυκίτιδα που οφείλεται σε ένα νόσημα που ονομάζεται ροδόχρους ακμή είναι εξαιρετικά επιθετική σε νεαρά 
άτομα, αν και είναι πιο σπάνια σε αυτά και πιο συχνή σε ενήλικες που ζουν στη νότιο Μεσόγειο. Η μορφή αυτή εκδηλώνεται με 
πρήξιμο των βλεφάρων, δυσκολία των σμηγματογόνων αδένων των βλεφάρων να παροχετεύσουν τις εκκρίσεις τους οι οποίες 
αποτελούν σημαντικό μέρος της σύστασης των δακρύων και με προσβολή του κερατοειδούς του ματιού, κάτι που μπορεί να 
είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει ακόμη και απώλεια όρασης. 
 

Φαρμακευτική αντιμετώπιση της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας 

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της επιπεφυκίτιδας κάθε αιτίας, πολλά από τα 
οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις ιδιαιτερότητες του παιδικού ματιού. Σημαντική θέση ειδικά στη θεραπεία της αλλεργικής 
επιπεφυκίτιδας έχουν επίσης οι κρύες κομπρέσες και ίσως τα κρύα συνθετικά δάκρυα, που ανακουφίζουν από τα συμπτώματα 
της φαγούρας και του πρηξίματος των βλεφάρων. Για παιδιατρική χρήση συνήθως προτιμώνται φάρμακα με τη μορφή 
αμπούλας μιας χρήσης καθώς δεν περιέχουν συντηρητικά. 
 
Στις περιπτώσεις σοβαρών αλλεργικών επιπεφυκίτιδων είναι σημαντικό να υπάρχει μια στενή συνεργασία μεταξύ του 
οφθαλμιάτρου και του αλλεργιολόγου για την καλύτερη αντιμετώπιση της συνολικής κατάστασης. 
 
Όπως και με τα περισσότερα προβλήματα, η σωστή διάγνωση και η γρήγορη αντιμετώπιση μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά 
την ποιότητα ζωής των παιδιών, αλλά και να αποφευχθούν σημαντικές επιπλοκές των αλλεργικών φαινομένων στα μάτια. 
Βέβαια το πιο σημαντικό, πάνω απ’ όλα, είναι η συμβολή του οικογενειακού περιβάλλοντος και η στενή συνεργασία του με 
τον ειδικό, αφού για παράδειγμα το τρίψιμο των ματιών εξαιτίας του κνησμού μπορεί να επιφέρει σημαντικές επιπλοκές στην 
εξέλιξη μιας απλής αλλεργικής επιπεφυκίτιδας. 
 
Έτσι, η κλινική εικόνα του «κόκκινου ματιού» στα παιδιά, αν και συχνά αποδίδεται σε αλλεργική επιπεφυκίτιδα, έγινε αντιληπτό 
ότι ενδέχεται να οφείλεται σε μια ποικιλία άλλων μορφών επιπεφυκίτιδας. Αν και υπάρχει μια γενικότερη αντίληψη ότι η 
επιπεφυκίτιδα αποτελεί μια εν πολλοίς αθώα και αυτόϊώμενη νόσο, οι επιπλοκές που περιγράφησαν προηγούμενα και που
σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα απώλεια οπτικής οξύτητας και να απαιτήσουν ακόμη και 
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μεταμόσχευση κερατοειδούς για την αποκατάστασή τους, καθιστούν σαφές ότι κάθε επιπεφυκίτιδα και ειδικά στα παιδιά θα 
πρέπει να εξετάζεται και να παρακολουθείται από οφθαλμίατρο. 
 
Ο οφθαλμίατρος είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, εάν λάβουμε υπόψη ότι ορισμένες 
μορφές επιπεφυκίτιδας δεν απαιτούν κάποια ιδιαίτερη θεραπεία ενώ κάποιες άλλες απαιτούν εξειδικευμένη θεραπεία, καθώς 
επίσης και το γεγονός ότι ακόμη και εντελώς αθώα και ευρέως χρησιμοποιούμενα κολλύρια, σε χρόνια ή αλόγιστη χρήση, 
παρουσιάζουν τοξικότητα για τον οφθαλμό. Επιπλέον, ο οφθαλμίατρος σε συνεργασία με τον παιδίατρο είναι οι υπεύθυνοι για 
την παροχή συμβουλών στην οικογένεια του παιδιού σχετικά με τη διαχείριση της νόσου και το χρόνο επιστροφής του παιδιού 
στο σχολείο και τις συνήθεις δραστηριότητές του, καθώς ορισμένες μορφές επιπεφυκίτιδας είναι εξαιρετικά μεταδοτικές. 
 


