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Η οπτική λειτουργία

• Η όραση είναι η κορυφαία αίσθηση για 
τον άνθρωπο. Το 90% των πληροφοριών 
που προσλαμβάνει ο εγκέφαλός μας από 
το εξωτερικό περιβάλλον, είναι εικόνες

• Η όραση ως λειτουργία αναπτύσσεται 
μέσα στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός 
παιδιού. Μαθαίνουμε να βλέπουμε 
όπως μαθαίνουμε να μιλάμε



• Την ευπλαστότητα του οπτικού συστήματος 
στην παιδική ηλικία κατέδειξαν οι Hubel και 
Wiesel, κερδίζοντας το βραβείο Nobel

• Oι ερευνητές αυτοί έδειξαν ότι η περίοδος 
που ένα παιδί μαθαίνει να βλέπει, αρχίζει με 
την γέννησή του και σταματά γύρω στο 9ο 
έτος της ζωής

• Η ταχύτητα με την οποία μαθαίνουμε να 
βλέπουμε είναι αρχικά μεγάλη, ενώ όσο 
πλησιάζουμε προς το 9ο έτος 

μειώνεται ραγδαία



Πως μεταβάλλεται η ευπλαστότητα του 
οπτικού συστήματος με την ηλικία:



Η όραση είναι μια μαθησιακή λειτουργία για 

τον ανθρώπινο εγκέφαλο



• Όλα αυτά σημαίνουν ότι ένα απλό 
πρόβλημα π.χ. μυωπία ή αστιγματισμός 

από το ένα μάτι, στραβισμός ή ακόμα 
και ένας συγγενής καταρράκτης, μπορεί 

να έχει μιά καθοριστική και μόνιμη 
επίδραση στην όραση ενός παιδιού

• Το γεγονός αυτό είναι θεωρητικά μη 
αναστρέψιμο μετά το 9ο έτος της 

ηλικίας



Γιατί είναι σημαντικός ο 
παιδοφθαλμολογικός έλεγχος;

Ο παιδοφθαλμολογικός 
έλεγχος είναι σημαντικός, 
γιατί μπορεί να διαγνώσει 

πρώιμα και να αντιμετωπίσει 
παθήσεις, που θα έχουν 

μόνιμη επίδραση στην όραση 
ενός παιδιού, δηλαδή ενός 

αυριανού ενήλικα



Προληπτικός έλεγχος

• Σύμφωνα με τις συστάσεις της ΑΟΑ, της 
AAOphth και του RCOphth

παιδοφθαλμολογικός έλεγχος, από 
εκπαιδευμένο οπτομέτρη ή παιδίατρο ή 
ιδανικά παιδοφθαλμίατρο, θα πρέπει να 

πραγματοποιείται :

• Στη γέννηση

• Στο 1ο, 3ο, 5ο έτος

• Ετησίως μετά το 6ο έτος



Importance of primary care 
physicians

• Vision disorders are the fourth most common 
disability in the United States and the most 
prevalent handicapping condition during 
childhood.

• 50 - 90 % percent of children requiring 
prescription eyeglasses were not wearing 
them.

• Undue reliance on vision screening by 
pediatricians or other primary care physicians 
may result in the late detection of amblyopia 
and other vision disorders.



Prevalence vision problems in 
children



Crucial role of primary care 
physician in pediatric population

• Inform and educate patients, 
parents/caregivers, and other health care
providers about the importance and frequency
of pediatric eye and vision examinations.

• Minimize or avoid the adverse effects of eye
and vision problems in children through early
identification, education, treatment, and
prevention.





ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΟΓΝΟΥ

Νηστικό, ξύπνιο και όρθιο

• Επισκόπηση

• Ρόδινη ανταύγεια

• Φωτοκινητικά ανακλαστικά

• Αδρή εκτίμηση οφθαλμ/τας και 
στραβισμού

• Έμμεση βυθοσκόπηση υπό μυδρίαση



ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΡΕΦΟΥΣ
• Επισκόπηση

• Εκτίμηση οφθαλμοκινητικότας

• Δοκιμασία στραβισμού (cover test)

• Έλεγχος πρόσθιων διαθλαστικών μέσων

• Σκιασκοπικός έλεγχος υπό κυκλοπληγία

• Έμμεση βυθοσκόπηση 

υπό μυδρίαση



Κλινικά σημεία και συμπτώματα 
που χρήζουν προσοχής

• Ανωμαλίες στην θέση των βλεφάρων

• Αδυναμία να προσηλώσει και να 
παρακολουθήσει στόχο (3 - 6μηνών)

• Ασύμμετρες οφθαλμικές κινήσεις, 
νυσταγμός ή στραβισμός

• Δακρύρροια, πυώδεις εκκρίσεις

• Φωτοφοβία

• Λευκοκορία



Κλινικά σημεία και συμπτώματα 
που χρήζουν προσοχής

• ΑΘΚ ή ραιβόκρανο

• Δυσκολία στην οπτική αναγνώριση 

γνώριμων προσώπων και αντικειμένων  

(6 μηνών → οπτική οξύτητα 4-5/10)

• Τρίβει διαρκώς τα μάτια του



Συγγενής βλεφαρόπτωση

• Δυστροφία του 
ανελκτήρα μυ

• Αν καλύπτεται ο 
οπτικός άξονας 
χρήζει άμεσης 
χειρουργικής 
αντιμετώπισης



Επιβολβικά δερμοειδή και 
δερμολιπώματα



• Μπορούν να είναι μεμονωμένο εύρημα 
ή να συνοδεύουν κάποιο 
κρανιοπροσωπικό σύνδρομο όπως το 
Goldenhar



Βρεφική εσωτροπία

Η συχνότητα εμφάνισης 
του στραβισμού αυτού 
είναι στο 2% των 
νεογνών.

Αντιμετωπίζεται 
χειρουργικά γύρω στο 1ο

έτος.





Βρεφική εσωτροπία

• Σήμερα γνωρίζουμε ότι η βρεφική 
εσωτροπία είναι μια εγγενής διαταραχή 
της διόφθαλμης όρασης-στερεοσκοπίας

• Κάθε παιδί με βρεφική εσωτροπία έχει 
υψηλή πιθανότητα επανεπεμβάσεων.



Νυσταγμός

• Πρόκειται για ακούσιες ρυθμικές, με μορφή 
ταλάντωσης οφθαλμικές κινήσεις

• Μπορεί να είναι εκκρεμοειδής ή 
αναπηδητικός, οριζόντιος, κάθετος ή 
κυκλοστροφικός

• Ο νυσταγμός μπορεί να είναι αίτιο ή 
αποτέλεσμα χαμηλής όρασης



• Όταν είναι βραδύς και έχει και κάθετο 
στοιχείο μπορεί να συνοδεύει βλάβες του 
ΚΝΣ

• Μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή να συνοδεύει 
σοβαρά οφθ/κα προβλήματα όπως ο 
συγγενής καταρράκτης, η οπτική ατροφία, 
η νόσος Leber ή ο αλφισμός

• Ο spasmus nutans είναι μια ειδική μορφή 
εκκρεμοειδούς νυσταγμού μεγάλης ταχύτητας 
που συνοδεύεται από ταλάντωση της 
κεφαλής. Υποχωρεί μετά το 3ο έτος.



Συγγενές γλαύκωμα

• Επίπτωση: 1/10000 
γεννήσεις

• Δακρύρροια, 
φωτοφοβία, 
βλεφαρόσπασμος

• Αυξημένη κερατοειδική 
διάμετρος (βούφθαλμος)

• Υψηλή μυωπία, 
κοίλανση ΟΝ

• Χειρουργική νόσος



Συγγενής απόφραξη 
ρινοδακρυϊκού πόρου



Συγγενής απόφραξη 
ρινοδακρυϊκού πόρου

• Αφορά το 9-10% των νεογέννητων

• Σε ποσοστό 90% αυτοϊάται, μέχρι τον 
6ο μήνα ζωής

• Αντιμετωπίζεται με καθετηριασμό, 
ιδανικά μεταξύ 7-8ου μήνα, με ποσοστό 
επιτυχίας >95%

• Το ποσοστό επιτυχίας μειώνεται μετά 
το 1 έτος



Νεογνική επιπεφυκίτιδα

Αφορά το 1,6%-12% των νεογέννητων,
ανάλογα με το επίπεδο της περίθαλψης



Νεογνική επιπεφυκίτιδα

• Πρόληψη: Ποβιδόνη 5%

• Χρώσεις Gram+ Giemsa οφθαλμικού 
εκρίμματος και καλλιέργειες (αερόβια, 
ανερόβια, χλαμύδια)

• Έναρξη τοπικής αγωγής ευρέως 
φάσματος (π.χ. χλωραμφενικόλη +
φουσιδικό οξύ)



Συγγενής καταρράκτης

• Αφορά 1 στις 250 γεννήσεις (0,4%) 

• Αίτια: κληρονομικότητα, ενδομήτρια 
λοίμωξη, μεταβολικά νοσήματα

• Στο 35-40% δεν ανευρίσκεται αίτιο

• Κίνδυνος μη αναστρέψιμης 
αμβλυωπίας εξ ανοψίας

• Λευκοκορία, στραβισμός



Συγγενής καταρράκτης

• Άμεση 
χειρουργική 
αντιμετώπιση 
εντός του 2ου

μήνα της ζωής



Συγγενής καταρράκτης



Συγγενής καταρράκτης



Λευκοκορία σε παιδί 12-36 
μηνών

• Ρετινοβλάστωμα μέχρι αποδείξεως 
του αντιθέτου



Ρετινοβλάστωμα

• Πρωτοπαθής όγκος του αμφιβληστροειδή

• 1/96000 γεννήσεις

• Δυνητικά θανατηφόρο

• Μέση ηλικία διάγνωσης 

12-18μηνών

• 13q14 deletion

• Άμεση παραπομπή για 

αξιολόγηση και

σταδιοποίηση



Αμφιβληστροειδοπάθεια της 
προωρότητας (ROP)

• Πολυπαραγοντική αμφ/πάθεια 
παραγωγικού τύπου, σε πρόωρα 

νεογνά που δυνητικά εκτέθηκαν  σε 
υψηλή συγκέντρωση Ο2 

(ΗΠΑ: 40 000 πρόωρα/έτος - 550 θα τυφλωθούν)

• Υποψήφια είναι όλα τα νεογνά με 
βάρος γέννησης <1500γρ και ηλικία 

κύησης <32 εβδ



• Διάγνωση
ROP



• Θεραπεία
ROP





ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ (3ο-5ο έτος)

• Επισκόπηση

• Λήψη οπτικής οξύτητας σε κάθε οφθαλμό 
(κάρτες ή οπτότυπο)

• Εκτίμηση οφθαλμοκινητικότας

• Δοκιμασία στραβισμού στο 1/3 και 6m (PCT)

• Έλεγχος πρόσθιων διαθλαστικών μέσων

• Σκιασκοπικός έλεγχος υπό κυκλοπληγία

• Έμμεση βυθοσκόπηση υπό μυδρίαση



ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ



Αστιγματισμός

• 55% των βρεφών έχουν υψηλό 
αστιγματισμό

• Είναι συχνός και στα παιδιά

έως 3 ετών (έως 2 D)

• Tείνει να αποκλιμακώνεται 

και να σταθεροποιείται

μεταξύ 3ου-5ου έτους



Υπερμετρωπία

• 75% των νεογνών εμφανίζουν 
υπερμετρωπία έως 4 D

• Σε τιμές έως 2-2,5 D θεωρείται 
φυσιολογική στα μεγαλύτερα παιδιά, 
εκτός αν συνδυάζεται με εσωτροπία

• Σε υψηλότερες τιμές μπορεί να δοθούν 
γυαλιά για μερική 

διόρθωση



Μυωπία

• Η συγγενής μυωπία υπάρχει από την 
γέννηση, συνήθως λαμβάνει υψηλές 
τιμές, συνοδεύεται από αστιγματισμό 
και δεν αυξάνει προϊούσης της ηλικίας

• Η «σχολική» μυωπία, εμφανίζεται στα 
πρώτα χρόνια της σχολικής πορείας και 
συνήθως ακολουθεί την σωματική 
ανάπτυξη



Seasonal Variations in the Progression of 
Myopia in

Children Enrolled in the Correction of Myopia 
Evaluation Trial

Jane Gwiazda,1 Li Deng,1 Ruth Manny,2 and Thomas T. Norton3; for the COMET Study Group
1New England College of Optometry, Boston, Massachusetts
2University of Houston College of Optometry, Houston, Texas
3University of Alabama School of Optometry, Birmingham, Alabama

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014;55:752–758

CONCLUSIONS: The slower progression of myopia    
found in summer, is likely related to children’s 
spending more time outdoors and fewer hours in
school.



Light Levels, Refractive Development, and 
Myopia – a Speculative Review

Thomas T. Norton and John T. Siegwart Jr.
Department of Vision Sciences, School of Optometry, University of Alabama at Birmingham, USA

Exp Eye Res. 2013 September ; 114: 48–57

• Conclusion: Recent epidemiological evidence 
in children indicates that time spent outdoors 
is protective against myopia. Among possible 
mechanisms, elevation of retinal dopamine 
activity seems the most likely.



•ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ



ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ

• Μειωμένη, μη διορθούμενη οπτική 
οξύτητα από τον ένα και σπάνια και 
από τους δύο οφθαλμούς

• 5-7% του παιδιατρικού πληθυσμού

• Αίτια: στραβισμός, ετερόπλευρο 
διαθλαστικό σφάλμα, θολερότητες 
κερατοειδή ή φακού, βλεφαρόπτωση



ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ

• Αίτια αμφοτερόπλευρης αμβλυωπίας:

αμφοτερόπλευρο διαθλαστικό σφάλμα

Θεραπεία: part time αποκλεισμός του 
υγιούς οφθαλμού ή ατροπινισμός του, 
ενώ στην αμφοτερόπλευρη αμβλυωπία 
χορήγηση διαθλαστικής διόρθωσης



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑΣ



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑΣ

• Εναλλακτικά της κάλυψης με 
αυτοκόλλητο επίθεμα:

Coll ATROPINE 1%

1 σταγόνα στον υγιή οφθαλμό Σάββατο + 
Κυριακή πρωί

(ισότιμο με 6 ώρες κάλυψης)



•ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΙ



Προσαρμοστική εσωτροπία

• Συγκλίνοντας στραβισμός που σχετίζεται με την 
ύπαρξη υπερμετρωπίας

• Η ενεργοποίηση της προσαρμογής για την 
αντιρρόπηση της υπερμετρωπίας προκαλεί 
ταυτόχρονη σύγκλιση

• Εμφανίζεται σε παιδιά 2- 4 ετών

• Σύγκλιση ενός ή και των δύο οφθαλμών

• Ετερόπλευρη φωτοφοβία και συχνά αμβλυωπία



Μορφές προσαρμοστικής 
εσωτροπίας

• Αμιγής ή μερικός προσαρμοστικός στραβισμός

• Προσαρμοστικός στραβισμός με φυσιολογικό 

ή υψηλό πηλίκο

προσαρμοστικής σύγκλισης/προσαρμογή (ΠΣ/Π)



Αμιγώς προσαρμοστική 
εσωτροπία



Μερικά προσαρμοστική 
εσωτροπία



Προσαρμοστικός στραβισμός με 
υψηλό πηλίκο (ΠΣ/Π)

• Στην περίπτωση που υπάρχει υψηλό 

πηλίκο ΠΣ/Π, το παιδί εμφανίζει 

μεγαλύτερη γωνία για κοντά απ’ ότι για 

μακριά. Τότε απαιτούνται διπλεστιακά 

γυαλιά τύπου executive



Σωστά τοποθετημένα 
διπλεστιακά τύπου executive



Διαλείπουσα εξωτροπία

• Απόκλιση ενός οφθαλμού προς τα έξω

• Ετερόπλευρη φωτοφοβία και 
αμβλυωπία

• Συνήθως όταν το παιδί είναι 
κουρασμένο ή/και εστιάζει μακριά, 
π.χ. βλέπει τηλεόραση



Διαλείπουσα εξωτροπία



Διαλείπουσα εξωτροπία

• Η αντιμετώπιση της στηρίζεται στην 
τριάδα:

- Χορήγηση γυαλιών (μυωπίας)

- Αποκλεισμό του υγιούς οφθαλμού

- Χειρουργική επέμβαση (περίπου στο 
75% των περιπτώσεων), γύρω στο 4-6ο

έτος



Κριθή και χαλάζιο

• Σταφυλοκοκκική επιμόλυνση των 
μεϊμβομιανών αδένων

• Οξεία και χρόνια λοίμωξη αντίστοιχα

• Τοπική αγωγή και θερμά επιθέματα

• Αν τα χαλάζια παραμένουν για πάνω 
από 6 εβδ, θα πρέπει να αφαιρούνται





Ενδοφθάλμιες φλεγμονές

• Οι ραγοειδίτιδες είναι οι ενδοφθάλμιες 
φλεγμονές που μπορούν να αφορούν την 
ίριδα, το ακτινωτό σώμα ή/ και τον 
χοριοαμφ/δη.

• Αντίστοιχα μπορεί να είναι πρόσθιες, 
διάμεσες, οπίσθιες ή πανραγοειδίτιδες

• Ερυθρότητα, πόνος, θολή όραση και 
απώτερες επιπλοκές όπως καταρράκτης, 
γλαύκωμα και απώλεια όρασης είναι 
κοινός τόπος



Μπορεί να συνδυάζονται:

• Με συστηματικές νόσους: ΝRA, SLE, AS, 
σαρκοείδωση, ψωριασική αρθρίτιδα, 
φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου

• Mε λοιμώδεις παράγοντες: Toxo,TBC, νόσος 
Lyme, Toxocara, HZV

• Ιδιοπαθείς (>30%)





Ειδικά η πρόσθια ραγοειδίτιδα της NRA, είναι 
ύπουλη. Αφορά πιο συχνά κορίτσια 
προσχολικής ηλικίας, με ολιγοαρθρική μορφή,
θετικά ΑΝΑ και αρνητικό RF.

Δεν συνοδεύεται από ερυθρότητα ή πόνο. Συχνά 
ανακαλύπτεται όψιμα, από τις επιπλοκές



Κυτταρίτιδα κόγχου

• Στο 75% οφείλετε σε παρακείμενη 
ηθμοειδίτιδα

• Ερυθρότητα, οίδημα βλεφάρων, πρόπτωση, 
υψηλός πυρετός, λευκοκυττάρωση

• Μείωση της οπτικής οξύτητας και 
οφθαλμοπληγία, είναι 

ενδείξεις αυξημένης

ενδοκογχικής πίεσης





Κυτταρίτιδα κόγχου
• Δυνητική επέκταση της φλεγμονής 

προς τον σηραγγώδη κόλπο ή 
δημιουργία αποστήματος

• Νοσηλεία + 

Διπλή i.v. αντιβιοτική

κάλυψη





ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ (5ο έτος και άνω)

• Επισκόπηση
• Λήψη οπτικής οξύτητας σε κάθε οφθαλμό 

( οπτότυπο)
• Εκτίμηση οφθαλμοκινητικότας
• Στερεοσκοπία, αντίληψη χρωμάτων
• Δοκιμασία στραβισμού στο 1/3 και 6m (PCT)
• Έλεγχος πρόσθιων διαθλαστικών μέσων
• Δυνητικά : σκιασκοπικός έλεγχος υπό 

κυκλοπληγία και έμμεση βυθοσκόπηση υπό 
μυδρίαση



Διαθλαστικές ανωμαλίες

• Μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός

• Αποτελούν αιτία κακής σχολικής 
επίδοσης

• Αντιμετωπίζονται με την χορήγηση 
γυαλιών 

• Η χρήση Φ.Ε. συνιστάται να ξεκινά σε 
παιδιά άνω των 12-13 ετών, με σαφείς 
οδηγίες ορθής χρήσης



Κακώσεις οφθαλμικού κόγχου 
και βολβού

• 55% των οφθαλμικών κακώσεων, αφορούν 
παιδιά και εφήβους (3-18 ετών)

• Κακώσεις σε παιδιά < 3ετών = πιθανή 
κακοποίηση



Κακώσεις οφθαλμικού κόγχου 
και βολβού

• Παραπομπή στον παιδοφθαλμίατρο σε:
→ Βαριές κακώσεις

→ Διαταραχές της οφθαλμοκινητικότητας

→ Δακρύρροια, φωτοφοβία, βλεφαρόσπασμο

→Υπόσφαγμα

→Τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο

→Πιθανό ενδοφθάλμιο σώμα

→ Χημικά εγκαύματα, κυρίως από αλκάλεα



Παιδική κακοποίηση
•Εκδορές, μώλωπες, 
εκχυμώσεις, δαγκώματα, 
εγκαύματα από τσιγάρο ή 
καυτό νερό, σε διάφορα 
στάδια επούλωσης

•Η θνητότητα φθάνει στο 30% 
και η νοσηρότητα είναι πολύ 
υψηλή: εγκεφαλική 
παράλυση, τύφλωση, νοητική 
υστέρηση, επιληψία



Συνήγορος του Παιδιού τηλ. 800.11.32.000



Σας ευχαριστώ


