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Έλληνες 
επιστήμονες 
ανακάλυψαν τη 
θεραπεία του 
κερατόκωνου

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Μία νέα µέθοδο µε την οποία θεραπεύεται η σοβαρή νόσος των µατιών κερατόκωνος – σε πλήρη εξέλιξη προκαλεί απόλυτα 
θολή όραση και απαιτείται µεταµόσχευση κερατοειδούς – ανέπτυξαν έλληνες επιστήµονες.  
 
Η συγκεκριµένη θεραπεία είναι παντελώς ανώδυνη και έχει υιοθετηθεί από τα µεγαλύτερα οφθαλµολογικά κέντρα του 
κόσµου, ενώ βρίσκεται εν αναµονή έγκρισης από τον Αµερικανικό Οργανισµό Τροφίµων και Φαρµάκων (FDA) για να 
εφαρµοστεί και στις ΗΠΑ. Η µέθοδος ονοµάστηκε διεθνώς «Πρωτόκολλο της Αθήνας». 

«Η ανακάλυψη αφορά ιδιαίτερα Ελληνες και Κύπριους, καθώς η νόσος εµφανίζεται πολύ συχνότερα στις περιοχές της 
Μεσογείου, από ό,τι στη Βόρεια Ευρώπη και τις ΗΠΑ» εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο υπεύθυνος της οµάδας, καθηγητής Οφθαλµολογίας 
Αναστάσιος Κανελλόπουλος.

Μάλιστα, είναι τόσο σηµαντική η νέα αυτή ανακάλυψη ώστε ο κ. Κανελλόπουλος να εκλεγεί οµόφωνα τακτικός καθηγητής 
Κλινικής Οφθαλµολογίας στο Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης. Επιπλέον, για πρώτη φορά στα χρονικά στο πρωτοσέλιδο 
του δικτυακού τόπου της Αµερικανικής Ακαδηµίας Οφθαλµολογίας δηµοσιεύτηκε χθες κεντρικό θέµα που αφορά έλληνα 
επιστήµονα. Η μέθοδος είναι απλή και ανώδυνη.

Γίνεται µε τοπική αναισθησία και διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Ο οφθαλµίατρος τοποθετεί µία ειδική συσκευή που εκπέµπει 
υπεριώδη ακτινοβολία α στο µάτικαι εγχέει την ουσία ριβοφλαβίνη. Στη συνέχεια ο ασθενής είναι ελεύθερος να κινηθεί όπως 
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θέλει µε έναν µαλακό φακό αντί για γάζα και µπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του. 

Η αρχή για τη δηµιουργία της µεθόδου είχε γίνει από το Πανεπιστηµιακό Οφθαλµολογικό Κέντρο της ∆ρέσδης, όπου το  
2002 εφαρµόστηκε για πρώτη φορά η τεχνική «διασύνδεσης κολλαγόνου».

Η προσφορά της οµάδας του Αναστάσιου Κανελλόπουλου στην εξέλιξη της τεχνικής συνίσταται στον συνδυασµό της µε 
οµαλοποίηση του κώνου του οφθαλµού µε λέιζερ και σήµερα αποτελεί την τεχνική για σταθεροποίηση του κερατόκωνου. 

Τα οφέλη της µεθόδου είναι πολλά, καθώς µειώνει την πιθανότητα µεταµόσχευσης κερατοειδούς και σταµατά την εξέλιξη της 
νόσου. Επιπλέον, ακόµη ένα πλεονέκτηµα είναι ότι δεν έχει ανησυχητικές επιπλοκές, ενώ δεν είναι τοξική για το ενδοθήλιο του 
κερατοειδούς. Μέχρι σήµερα βάση της θεραπείας είναι η χορήγηση φακών επαφής οι οποίοι απλώς προσφέρουν καλύτερη 
ποιότητα όρασης. 

Η νόσος εκδηλώνεται µε έντονα συµπτώµατα όπως είναι η θολή όραση και τα παραµορφωµένα αντικείµενα, λόγω της 
αλλαγής του σχήµατος του κερατοειδούς που γί νεται σαν κώνος (εξού και κερατόκωνος).

Ετσι, ο κερατοειδής γίνεται παθολογικός, αφού παραµορφώνει το φως που διαθλάται στο εσωτερικό του µατιού. Συνήθως 
εµφανίζεται σε άτοµα από 18 έως 23 ετών.

Η ασθένεια συχνά εξελίσσεται αργά για 10 έως 20 χρόνια και µετά συνήθως σταµατά. Τα δύο µάτια µπορεί να επηρεαστούν 
διαφορετικά. Με την πάροδο του χρόνου η όραση χειροτερεύει και τα αντικείµενα φαίνονται πολύ παραµορφωµένα.


