
Καταρράκτης 

Ο καταρράκτης είναι η θόλωση του φυσικού κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού και 

συνήθως εμφανίζεται μετά τη μέση ηλικία. Σπανιότερα μπορεί να διαγνωσθεί σε νεότερες 

ηλικίες ή απο τη γέννηση ως συγγενής καταρράκτης. Οφείλεται στη σταδιακή εκφύλιση του 

φακού και μπορεί να εμφανιστεί ταχύτερα μετά απο χρήση κορτιζόνης, σε τραύματα του 

ματιού καθώς και σε συνδυασμό με άλλες οφθαλμικές και συστηματικές παθήσεις. 

Τα κυριότερα συμπτώματα που βιώνουν οι ασθενείς με καταρράκτη είναι θολή όραση 

(μακριά και κοντά), δυσκολία στη νυχτερινή όραση κυρίως στην οδήγηση, μειωμένη 

αντίληψη χρωμάτων, φωτεινές αντανακλάσεις, φωτοευαισθησία. Ο ασθενής δυσκολεύεται 

σε καθημερινές πράξεις όπως σε υπολογιστή, κινητό κλπ. και αναγκάζεται να αλλάζει 

τακτικά τα γυαλιά του μέχρι να χειρουργηθεί.  

Η θεραπεία του καταρράκτη είναι αποκλειστικά χειρουργική. Δεν υπάρχει εγκεκριμένη 

συντηρητική θεραπεία πρόληψης/αντιμετώπισης με κολλύρια. Η σύγχρονη και αναίμακτη 

μέθοδος αφαίρεσης του καταρράκτη ονομάζεται φακοθρυψία. Προηγείται πλήρης 

οφθαλμολογική έλεγχος και γίνεται ακριβής μέτρηση του ενδοφακού που θα τοποθετηθεί 

στο μάτι (βιομετρία με υπερήχους, IOL Master). Η επέμβαση γίνεται υπο τοπική αναισθησία 

με σταγόνες, δημιουργούνται δυο τομές λίγων χιλιοστών και με τη βοήθεια των υπερήχων 

θρυμματίζεται ο φυσικός φακός, αναρροφάται πλήρως και στη θέση του γίνεται ένθεση του 

ενδοφακού. Στη φακοφρυψία δεν τοποθετούνται συνήθως ράμματα και ο ασθενής μπορεί 

να επιστρέψει άμεσα στις καθημερινές του δραστηριότητες. Ο ενδοφακός παραμένει στο 

μάτι δια βίου και αντικαθίσταται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις επιπλοκών. Σήμερα 

υπάρχουν διαθέσιμοι ποικίλοι τύποι ενδοφακών: 

- Μονοεστιακοί (διόρθωση μόνο μακρινής όρασης) 

- Πολυεστιακοί (διόρθωση μακρινής, ενδιάμεσης και κοντινής όρασης – απαλλάγη 

απο κοντινά γυαλιά μετεγχειρητικά) 

- Τορικοί (διόρθωση αστιγματισμού). Είναι διαθέσιμοι σε μονοεστιακό και 

πολυεστιακό τύπο. 

 

Μετά την επέμβαση δεν είναι δυνατό να εμφανιστεί πάλι καταρράκτης. Σε ένα ποσοστό 

ασθενών δημιουργείται ο δευτερογενής καταρράκτης, δηλαδή η θόλωση της μεμβράνης 

που συγκρατεί τον ενδοφακό και σταδιακά μειώνει την όραση του ασθενούς. 

Αντιμετωπίζεται με εφαρμογή laser (YAG laser capsulotomy) σε μια συνεδρία σε 

εξοπλισμένο ιατρείο, είναι ανώδυνη και δεν απαιτεί νοσηλεία. Η όραση επανέρχεται στο 

μετεγχειρητικό αποτέλεσμα άμεσα. 

 

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή του ενδοφακού γίνεται μετά απο πλήρη ενημέρωση και 

συζήτηση με τον ασθενή ώστε να ανταποκρίνεται στις καθημερινές απαιτήσεις και ανάγκες 

του.    

 

 



   


