
Επέμβαση καταρράκτη μετά απο διαθλαστική επέμβαση laser. Τι 

αλλάζει? 

 

 Τις τελευταίες δεκατίες η διαθλαστική χειρουργική έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής 

μέθοδος για τη διόρθωση των αμετρωπιών. Η ασφάλεια των μεθόδων , η τεχνολογική 

εξέλιξη των μηχανημάτων και η υψηλή προβλεψιμότητα των αποτελεσμάτων έχουν σαν 

αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός ασθενών να έχουν υποβληθεί σε διαθλαστικές 

επεμβάσεις. Μελλοντικά αυτοί οι ασθενείς θα εμφανίσουν  κάποια στιγμή καταρράκτη και 

θα πρέπει να χειρουργηθούν.  Οι προκλήσεις για τον οφθαλμίατρο σε αυτούς τους ασθενείς 

είναι πολλές και αφορούν: 

1. Στη δυσκολία για τον ακριβέστερο υπολογισμό του 

ενδοφακού που θα αντικαταστήσει τον καταρρακτικό φυσικό 

φακό του ματιού. 

2. Στο άριστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα με δεδομένο 

οτι οι ασθενείς που έχουν ήδη κάνει διαθλαστική επέμβαση 

έχουν απαιτήσεις για την καλύτερη οπτική οξύτητα. 

3. Στην ανεξαρτησία απο κάθε τύπου γυαλιά μετά την 

επέμβαση καταρράκτη. 

 

Πως υπολογίζεται ο ενδοφακός μετά απο διαθλαστική επέμβαση 

laser; 

 
 Όταν έχει προηγηθεί 

επέμβαση laser , ο υπολογισμός 

του ενδοφακού δεν είναι δυνατό να 

γίνει με τους ίδιους μαθηματικούς 

τύπους  που χρησιμοποιούμε με 

μεγάλη ακρίβεια στα μάτια που δεν 

έχουν κάνει διαθλαστική 

επέμβαση.  Αυτό συμβαίνει γιατί 

αλλάζουν κάποιες παράμετροι που 

αφορούν την ανατομία του ματιού 

όπως η ισχύς του κερατοειδή. Η 

καμπυλότητα του κερατοειδή 

αλλάζει μετά την επέμβαση laser 

και όσο ακριβέστερα τη μετρήσουμε τόσο πιο αξιόπιστος θα είναι ο υπολογισμός του 

ενδοφακού.  Σήμερα με τη χρήση της τομογραφίας με Scheimflug camera και της οπτικής 

τομογραφίας συνοχής προσθίων μορίων  (AS OCT) μετράμε με μεγάλη ακρίβεια την ισχύ 

της πρόσθιας και οπίσθιας  επιφάνειας του κερατοειδή και άλλες σημαντικές παραμέτρους. 

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι προεγχειρητικές εξετάσεις της 

διαθλαστικής επέμβασης ώστε συνδυάζοντας  ορισμένες  μετρήσεις  απο τότε με τις 



τωρινές να πετύχουμε τον ακριβέστερο υπολογισμό του ενδοφακού.  Χρησιμοποιούνται 

διαθέσιμες μαθηματικές φόρμουλες νέας γενιάς κατά την οπτική βιομετρία για τον 

υπολογισμό του ενδοφακού με σημαντικά ποσοστά ακρίβειας  λαμβάνοντας υπόψη τη 

διόρθωση που έχει γίνει κατά περίπτωση καθώς και διεγχειρητικές μετρήσεις νέας 

τεχνολογίας για την επιβεβαίωση του ενδοφακού.  

 

Υπάρχει πιθανότητα σφάλματος στο τελικό αποτέλεσμα? 

 
 Στατιστικά υπάρχει πιθανότητα απόκλισης στον υπολογισμό της δύναμης του 

ενδοφακού. Η πιθανότητα όμως μικραίνει όσο συνδυάζουμε περισσότερα διαθέσιμα 

δεδομένα προγενέστερα της επέμβασης laser, προεγχειρητικά της επέμβασης καταρράκτη 

και τελευταία δεδομένα διεγχειρητικά κατά την επέμβαση  καταρράκτη. Έτσι μειώνεται 

σημαντικά η μετεγχειρητική απόκλιση και ο οφθαλμίατρος καθορίζει τον τελικό 

διαθλαστικό στόχο που εξυπηρετεί καλύτερα τον ασθενή.  

 

Η επέμβαση καταρράκτη είναι δυσκολότερη ?  
 

 Σε μάτια που έχουν 

υποβληθεί σε διαθλαστική 

επέμβαση, η αφαίρεση του 

καταρράκτη γίνεται κατά κανόνα 

με τον ίδια μέθοδο (φακοθρυψία 

υπερήχων) με τη διαφορά οτι 

πρέπει να ληφθούν υπόψη 

κάποιες παράμετροι. Αυτές 

αφορούν τη θέση των τομών σε 

μάτια που έχουν κάνει LASIK, αν 

υπάρχει θολερότητα στον 

κερατοειδή ιδίως μετα απο PRK 

και τυχόν άλλες επιλοκές απο την 

επέμβαση laser  που αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. Το είδος της επέμβασης που έχει 

προηγηθεί (μυωπική – υπερμετρωπική - αστιγματική διόρθωση) καθορίζει τον τύπο του 

ενδοφακού που θα χρησιμοποιηθεί.  Ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε διαθλαστική 

επέμβαση laser πριν απο 15-20 έτη είναι πιθανότερο να έχουν τυχόν ανωμαλίες στην 

τοπογραφία κερατοειδούς και περισσότερες οπτικές εκτροπές συγκριτικά με ασθενείς που 

έχουν κάνει αντίστοιχη επέμβαση την τελευταία δεκαετία λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης 

και βελτίωσης της τεχνογνωσίας μας.   Αυτό το δεδομένο αφορά στην επιλογή του τύπου 

του ενδοφακού καθώς είναι προτιμότερο να  τοποθετηθεί μονοεστιακός ενδοφακός παρά 

οι νεώτεροι πολυεστιακοί ενδοφακοί για να έχουμε το καλύτερο μετεγχειρητικό 

αποτέλεσμα.  

 

Πως αντιμετωπίζεται το τελικό διαθλαστικό σφάλμα; 

 



 Παρά τις εξελίξεις  στην τεχνολογία για την επιλογή του ενδοφακού, κάποιοι 

ασθενείς μπορεί να καταλήξουν με διαθλαστικό σφάλμα μετά την επέμβαση καταρράκτη.  

Αν το σφάλμα είναι μικρό, διορθώνεται με γυαλιά ή φακούς επαφής εφόσον ο ασθενής το 

επιλέξει. Διαφορετικά, μπορεί να γίνει συμπληρωματική διόρθωση με laser (PRK, LASIK κτλ) 

για να πετύχουμε την επιθυμητή διόρθωση υπο προυποθέσεις. Αν το σφάλμα είναι μεγάλο 

ή αντεδείκνυται η συμπληρωματική διόρθωση με laser, υπάρχει η επιλογή της ανταλλαγής 

του ενδοφακού με νεα επέμβαση κατόπιν ενημέρωσης του ασθενούς λόγω του αυξημένου 

κινδύνου μετεγχειρητικών επιπλοκών.  

 

  Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό ο ασθενής να ενημερώνεται λεπτομερώς απο 

τον οφθαλμίατρο για όλες τις επιλογές και ενδεχόμενες επιπλοκές που μπορεί να 

προκύψουν σε επεμβαση καταρράκτη μετά απο διαθλαστική επέμβαση laser και πως 

αντιμετωπίζονται. 
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