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Τα χηµικά εγκαύµατα των µατιών  αποτελούν µία συνηθισµένη και επείγουσα 
κατάσταση που απαιτεί άµεση αντιµετώπιση. Oι τραυµατισµοί  µπορούν να 
είναι από τον πιο ελάχιστο, όπως το να µπει σαπούνι στα µάτια, έως τον πιο 
καταστροφικό που µπορεί να οδηγήσει  σε µόνιµη απώλεια όρασης.  
 
Τα χηµικά εγκαύµατα συµβαίνουν συχνότερα στο χώρο εργασίας (π.χ. 
εργοστάσια, οικοδοµές, συνεργεία), αλλά και στο σπίτι.  Σε ορισµένες 
περιπτώσεις µπορεί να οφείλονται σε επίθεση.  Παρατηρούνται µε µεγαλύτερη 
συχνότητα σε άντρες απ’ότι σε γυναίκες. Πολύ συχνά το χηµικό έγκαυµα είναι 
αποτέλεσµα πιτσιλίσµατος του µατιού µε υγρό, το οποίο µπορεί να συµβεί µε 
διάφορους τρόπους.  ∆ιάφορα χηµικά όπως το σαπούνι, το αντιηλιακό και οι 
κρέµες προσώπου είναι τα πιο συνηθισµένα ερεθιστικά του µατιού και στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν προκαλούν µόνιµη βλάβη.  Ωστόσο  δυνατές 
βάσεις ή οξέα µπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρότερες βλάβες µε επίπτωση 
στην όραση. Τα πιο συνηθισµένα είδη χηµικών ουσιών που προκαλούν 
οφθαλµικά εγκαύµατα είναι το υδροξείδιο του ασβεστίου (ασβέστης, 
τσιµέντο), η αµµωνία (καθαριστικά, λιπάσµατα), το καυστικό νάτριο 
(καθαριστικά αποχέτευσης) και κάλιο και το υδροξείδιο του µαγνησίου 
(πυροτεχνήµατα). Συνηθισµένο έγκαυµα είναι αυτό από το θειικό οξύ 
(µπαταρίες).  Το τρίψιµο του µατιού µπορεί να µεταφέρει χηµικά από το 
δέρµα των χεριών στα µάτια.  Επίσης µία άλλη µέθοδος είναι η έκθεση σε 
σπρέι. H έκταση και η ένταση των βλαβών είναι ανάλογες των ιδιοτήτων του 
εκάστοτε χηµικού, την ποσότητα και τη διάρκεια της έκθεσης.   
 
Σε περίπτωση που κάποιος υποστεί  χηµικό έγκαυµα στο µάτι, πρέπει άµεσα 
να το ξεπλύνει µε άφθονο νερό.  Ο τρόπος που θα το ξεπλύνει είναι λιγότερο 
σηµαντικός από το να γίνει αυτό µε µεγάλη ποσότητα νερού. Στη συνέχει ο 
παθών επισκέπτεται τον οφθαλµίατρο  µε κύριο σύµπτωµα οξύ πόνο, αίσθηµα 
ξένου σώµατος, φωτοφοβία, θάµβος οράσεως και δακρύρροια.  Τα 
συµπτώµατα είναι ανάλογα µε τη βλάβη που έχουν υποστεί τα µάτια.  Ο 
οφθαλµίατρος εξετάζει προσεκτικά τον ασθενή µετά από σχολαστικό ξέπλυµα 
του µατιού.  Κατά την εξέταση διαπιστώνονται συνήθως: µείωση της 
οπτικής οξύτητας εξαιτίας επιθηλιακών ελλειµµάτων, θόλωσης κερατοειδούς 
και έντονης δακρύρροιας,  φλεγµονή και χήµωση του επιπεφυκότα λόγω 
νέκρωσης των επιθηλιακών κυττάρων,  θόλωση του κερατοειδούς, 
διάτρηση του κερατοειδούς, ή και αυξηµένη ενδοφθάλµια πίεση.  
Μεγάλη σηµασία έχει η άµεση έναρξη της θεραπείας η οποία συνίσταται: 1) σε 
πολύ καλή πλύση του οφθαλµού ώστε να αποµακρυνθεί και ουδετεροποιηθεί 
η επίδραση του χηµικού και 2) σε φαρµακευτική αγωγή. Για την αποφυγή 
περαιτέρω ερεθισµού του µατιού, όλα τα φάρµακα δεν θα πρέπει να 
περιέχουν συντηρητικά.   Η χρήση τεχνητών δακρύων δεν είναι τόσο 
σηµαντική, διότι το έγκαυµα του επιπεφυκότα καταστρέφει τα κύτταρα που 
συµµετέχουν στο σχηµατισµό των δακρύων.   Σε µερικές περιπτώσεις είναι 
χρήσιµη η εφαρµογή θεραπευτικών µαλακών φακών επαφής.  Ελαφρά 



εγκαύµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν µε αγωγή 1-2 εβδοµάδων, ενώ πιο 
σοβαρά πρέπει να εισαχθούν σε νοσοκοµείο για  στενή παρακολούθηση.  Σε 
γενικές γραµµές εγκαύµατα µέχρι 2ου βαθµού µπορούν να αντιµετωπιστούν 
µόνο φαρµακευτικά, ενώ πιο βαριά  απαιτούν χειρουργική επέµβαση, όπως 
µεταµόσχευση αµνιακής µεµβράνης.  Σε περιστατικά µε παραµορφώσεις των 
βεφάρων και των γύρω περιοχών συστήνεται επέµβαση πλαστικής 
χειρουργικής.  
 


