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ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 
Είναι η θόλωση του 
φακού του ματιού 
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Πρόσθιος θάλαμος

Κρυσταλλοειδής φακός 

Ανατομία 



Κρυσταλλοειδής φακός 

• σχήμα αμφίκυρτο  

• είναι διαφανής  

• ελαστικός  

• στερείται αγγείων και νεύρων 

• τρέφεται από τα υγρά που τον 

περιβάλλουν 



ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 



  Με τον όρο καταρράκτης περιγράφεται κάθε θόλωση του 

    κρυσταλλοειδή φακού, μπορεί να είναι:   

  μεμονωμένη περίπτωση άγνωστης αιτιολογίας 

  κληρονομικά μεταβιβαζόμενη διαταραχή ή  

  να αποτελεί εκδήλωση γενικότερου συνδρόμου 

Συγγενής καταρράκτης 



•  Ιογενείς λοιμώξεις (ιδίως στο πρώτο 3μηνο της κύησης) 

•  ερυθρά 

•  συγγενής τοξοπλάσμωση  

•  ανεμοβλογιά 

•  Μεταβολικές διαταραχές 

•  γαλακτοζαιμία 

•  ηπατοφακοειδής εκφύλιση (νόσος του Wilson) 

•  σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 

•  Γενετικά αίτια  

•  τρισωμία 21 (σύνδρομο Down) 

•  μυοτονική δυστροφία 

•  σύνδρομο Alport  

Συγγενής καταρράκτης 
Αιτιολογία 



Η θόλωση του κρυσταλλοειδή φακού προκαλεί 

•  μείωση της οπτικής οξύτητας  

• αλλοιώσεις της χρωματικής αντίληψης και  

• διάφορες διαταραχές της όρασης όπως 

παραμόρφωση φωτεινών πηγών, μείωση της 

ευαισθησίας αντίληψης των αντιθέσεων (contrast 

sensitivity) κλπ. 

Επίκτητος καταρράκτης 
Συμπτώματα 



 Ο πρωτοπαθής καταρράκτης είναι η συχνότερη 

μορφή και εμφανίζεται με την πάροδο της ηλικίας, 

αποκαλούμενος γεροντικός καταρράκτης, μπορεί 

όμως να εμφανισθεί σε μικρότερες ηλικίες 

αποκαλούμενος ανάλογα νεανικός ή προγεροντικός 

καταρράκτης. Η αιτιολογία του είναι άγνωστη αν και 

στην πρώιμη ιδίως εμφάνισή του εμπλέκεται η 

επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας 

Επίκτητος καταρράκτης 
Πρωτοπαθής 



 Οι δευτεροπαθείς καταρράκτες οφείλονται σε  

• νοσήματα του οφθαλμού (συγγενή ή επίκτητα) 

• συστηματικά νοσήματα 

• λήψη φαρμάκων  

• τραυματισμό 

Επίκτητος καταρράκτης 
Δευτεροπαθής 



Νοσήματα του οφθαλμού που 
προκαλούν δευτεροπαθή καταρράκτη 

Συγγενείς και κληρονομικές παθήσεις 

•  Ανιριδία 

•  Μικροφθαλμία 

•  Παραμονή πρωτογενούς υαλοειδούς 

•  Αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας 

•  Κολόβωμα φακού – χοριοειδούς 

•  Ετεροχρωμία της ίριδας 

•  Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 



Νοσήματα του οφθαλμού που προκαλούν 
δευτεροπαθή καταρράκτη 

Διάφορες παθήσεις του οφθαλμού 

•  Ραγοειδίτιδες 

•  Υψηλή μυωπία 

•  Γλαύκωμα 

•  Νεοπλασίες 

•  Οφθαλμική υποτονία 

•  Ισχαιμία του προσθίου τμήματος του οφθαλμού 

 



•  Μεταβολικά νοσήματα 

•  σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (νεανικός καταρράκτης) 

•  σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (προγεροντικός καταρράκτης)   

•  γαλακτοζαιμία 

•  Νευρολογικές παθήσεις 

•  ηπατοφακοειδής εκφύλιση (νόσος του Wilson) 

•  σύνδρομο Marinesco – Sjögren  

•  Παθήσεις των μυών 

•  μυοτονική δυστροφία 

•  Οστικές παθήσεις  

•  γναθο-οφθαλμοπροσωπική δυσόστωση  

•  οξυκεφαλία 

•  δυσπλασία των επιφύσεων  

Συστηματικά νοσήματα που προκαλούν 
δευτεροπαθή καταρράκτη 



Φάρμακα που προκαλούν δευτεροπαθή 
καταρράκτη 

    

•  Κορτικοστεροειδή 

•  Μυωτικά κολλύρια (πιλοκαρπίνη) 

•  Φαινοθειαζίνες (χλωροπρομαζίνη) 

•  Χαλκός 

•  Χρυσός 

•  Αμιοδαρόνη 

 



ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 

 Μπορεί να μη χρειάζεται 
θεραπεία,                            
εφόσον η  όραση είναι ακόμη 
καλή και                                       
μία αλλαγή στη συνταγή 
γυαλιών                                        
τη βελτιώνει ικανοποιητικά.  



ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 

 Δεν υπάρχουν φάρμακα, 
σταγόνες ή άλλα μέσα που να 
μπορούν να επιβραδύνουν ή να 
σταματήσουν την εξέλιξή του. 



ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 

 Όταν ο ασθενής δεν είναι σε 
θέση να δει ικανοποιητικά   
για τις ανάγκες του,           
τότε ενδείκνυται                           
η χειρουργική αφαίρεσή του.  



ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 

 Όσο νωρίτερα χειρουργηθεί 
τόσο ασφαλέστερη είναι η 
επέμβαση  

 δεν περιμένουμε να «ωριμάσει» 

 



ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 

 Η μόνη αντιμετώπισή του  είναι 
χειρουργική και η επέμβαση 
ονομάζεται φακοθρυψία. 

   

 Στη φακοθρυψία ο πυρήνας του 
φακού τεμαχίζεται από έναν ειδικό 
στειλεό με υπερηχητικές δονήσεις 
και τα τεμάχια του πυρήνα 
αναρροφούνται.  



ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 

 Η φακοθρυψία, που εδώ και 
αρκετά χρόνια εφαρμόζουμε 
ως εγχείρηση ρουτίνας, είναι η 
τελευταία εξέλιξη στην  
εγχείρηση του καταρράκτη 
διεθνώς. 



ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 

 Η εγχείρηση γίνεται συνήθως 
με τοπική αναισθησία με 
σταγόνες και δεν υπάρχει 
πόνος.  



ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 

 Το μέγεθος της χειρουργικής 
τομής είναι μικρότερο από 
εκείνο της παλαιοτέρα 
χρησιμοποιούμενης μεθόδου,   
η επέμβαση ασφαλέστερη και 
συντομότερη και                        
η αποκατάσταση της όρασης 
ταχύτερη  



ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 

• Ένας τεχνητός ενδοφθάλμιος 
φακός τοποθετείται στη θέση του 
αφαιρεθέντος θολωμένου φακού.  

  

• Ο φακός αυτός είναι μόνιμος και 
δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί και να 
επανατοποθετηθεί όπως οι φακοί 
επαφής. 



Η  χειρουργική τομή 
κλείνεται χωρίς να 
χρησιμοποιηθούν ράμματα. 
 



ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 

• Μετά την εγχείρηση, 
χρησιμοποιούνται για κάποιο 
χρονικό διάστημα σταγόνες. 

 

• Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μαντήλια, γάζες ή βαμβάκι και     
θα πρέπει να αποφεύγεται              
κάθε πίεση ή επαφή στον οφθαλμό 
για 10 μέρες. 



ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 

 Εφ όσον ο οφθαλμός είναι υγιής οι 
πιθανότητες για καλή όραση μετά 
την εγχείρηση είναι πολύ μεγάλες, 
δεδομένου ότι  

 

    η εγχείρηση του καταρράκτη  

 είναι  

 η ασφαλέστερη                               
και με τα καλύτερα αποτελέσματα 
εγχείρηση στην Ιατρική.  



ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 

Δεν απαιτείται νοσηλεία 
 

Ταχύτατη αποκατάσταση όρασης 
 

Ασφάλεια επέμβασης- ασθενούς 
 

Ελάχιστος χειρουργικός χρόνος 
 

Άμεση δραστηριοποίηση ασθενούς 
 

Δυνατότητα επέμβασης σε όλες τις ηλικίες 
ανεξάρτητα γενικής κατάστασης υγείας 



ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ   ΠΟΛΥ 


