
Η διατροφή μπορεί να αποτρέψει ή να καθυστερήσει την εμφάνιση του 

καταρράκτη? 
 

Ο καταρράκτης συνιστά την πρωταρχική αιτία τύφλωσης παγκοσμίως και θεωρείται “επιδημία” 

καθώς αφορά σχεδόν 70 εκατομμύρια ανθρώπους σε παγκόσμια κλίμακα. Το ποσοστό αναμένεται 

να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες δεκαετίες, λόγω της αυξανόμενης γήρανσης του πληθυσμού. 

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές μελέτες σχετικά με το ρόλο που πιθανώς παίζουν 

τα συμπληρώματα διατροφής και μεμονωμένοι αντιοξειδωτικοί παράγοντες τόσο την πρόληψη του 

καταρράκτη όσο και στην καθυστέρηση της διαδικασίας γήρανσης του κρυσταλλοειδούς (φυσικού) 

φακού του ματιού, αν έχει ήδη ξεκινήσει. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων απο τις μελέτες για να 

εξάγουμε σαφή δεδομένα είναι πολύπλοκη αν λάβουμε υπόψη το μεγάλο δείγμα πληθυσμού που 

απαιτείται, τη δοσολογία ανα σκεύασμα, τη διαφορετική απορρόφηση ανα οργανισμό και ποικίλους 

κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες σχετικούς τη μακροχρόνια λήψη των συμπληρωμάτων 

διατροφής. 

 

Εχουν μελετηθεί συγκεκριμένοι αντιοξειδωτικοί 

παράγοντες:  η βιταμίνη Α, C, Ε  η λουτεΐνη 

και η ζεαξανθίνη (καροτενοειδή) που 

γνωρίζουμε οτι παίζουν βασικό ρόλο στην ομαλή 

λειτουργία της όρασης και της φυσιολογίας του 

ματιού. Οι σημαντικότερες μελέτες σε Αμερική 

και Ευρώπη όπως η VECAT, AREDS, AREDS2, 

ATBC και REACT καταλήγουν οτι τα 

συμπληρώματα βιταμινών συνεισφέρουν σε 

μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης γεροντικού 

καταρράκτη όταν λαμβάνονται συστηματικά για τουλάχιστον μια δεκαετία, αλλά δεν 

αποτρέπουν την ανάπτυξή του. Τονίζεται οτι είναι δυσκολότερο να αναστραφεί η διαδικασία 

εξέλιξης του καταρράκτη λόγω βιοχημικών αλλαγών, εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει. Επιπλέον, το πως 

το οξειδωτικό στρες επιδρά στο φακό και πως ενδεχομένως αναστέλλεται απο αντιοξειδωτικούς 

παράγοντες φαίνεται πως διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο και πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω. 

  

Η σύγχρονη τάση των ασθενών να αναζητούν πιο “φυσικούς”  

τρόπους να ρυθμίζουν τις αλλαγές που έρχονται φυσιολογικά με 

την ηλικία, δικαιολογεί την ερώτηση κατά πόσο μπορούμε με τη 

δίαιτα να καθυστερήσουμε την εμφάνιση του καταρράκτη και να 

αποφύγουμε τη χειρουργική επέμβαση. Συγκεντρωτικά οι 

μελέτες τονίζουν τη σημασία της καλά ισορροπημένης δίαιτας, 

πλούσια σε φρούτα και λαχανικά με περίπου 150 γρ. 

πρωτεΐνης/ημέρα και χαμηλή σε σάκχαρα.Τα συμπληρώματα 

διατροφής (πολυβιταμίνες) και καροτενοειδή συνεισφέρουν στην 

καθυστέρηση του πυρηνικού καταρράκτη αλλά δεν είναι 

αποδεκτή ομόφωνα η αποτελεσματικότητά τους ακόμη στις 

μεγάλες κλινικές μελέτες. Δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα 

ώστε να προτείνεται συγκεκριμένη δίαιτα ή δοσολογικό σχήμα 

συμπληρωμάτων που θα καθυστερεί ή θα προλαμβάνει την 

εμφάνιση του γεροντικού καταρράκτη. 
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