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Νέος  
φακός κατά  
του καταρράκτη

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Νέα εποχή εγκαινιάζει στη θεραπεία του καταρράκτη, της κατεξοχήν ασθένειας των ηλικιωµένων, ένας νέος τεχνητός φακός 
που δηµιούργησαν Αµερικανοί επιστήµονες µε τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας, προκειµένου να αποκαταστήσουν την όραση 
στους ασθενείς µε τον πλέον φυσικό τρόπο.  

Ο νέος ενδοφακός που αναπτύχθηκε µε συνεργασία του Πανεπιστηµίου Case Western Reserve, του Ινστιτούτου Tεχνολογίας 
Rose Ηulman και του Εργαστηρίου Ερευνών του Αµερικανικού Πολεµικού Ναυτικού, στηρίζεται στην τεχνολογία GRIN, 
µε το ακρωνύµιο να σηµαίνει «οπτική µεταβαλλόµενου δείκτη διάθλασης». Η διαφορά του νέου ενδοφακού από τους ήδη 
υπάρχοντες, οι οποίοι έχουν ενιαίο δείκτη διάθλασης, είναι πως καθώς το φως τον διαπερνά διαθλάται σε διαφορετικούς 
βαθµούς όπως ακριβώς συµβαίνει στο φυσικό φακό του µατιού.

Το µυστικό του ενδοφακού GRIN είναι πως κατασκευάστηκε από χιλιάδες στρώσεις πολυµερούς υλικού σε νανοσωµατίδια, 
µε συνέπεια κάθε στρώση να έχει διαφορετικές οπτικές ιδιότητες, οπότε ο δείκτης διάθλασης να µεταβάλλεται σταδιακά 
όπως συµβαίνει και στο ανθρώπινο µάτι. Ενας εκ των βασικών ερευνητών, ο Μάικλ Πόντινγκ, επισηµαίνει πως η µίµηση της 
αρχιτεκτονικής των υλικών που συναντάµε στη φύση συνεισφέρει στη δηµιουργία τεχνολογικών προϊόντων τα οποία διαθέτουν
ενισχυµένη αντοχή και οπτική σε συνδυασµό µε προηγµένες ανακλαστικές ιδιότητες.

Με τεχνολογία νανοσωµατιδίων µεταβάλλει το δείκτη διάθλασης
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Οπως εξηγεί ο κορυφαίος Ελληνας χειρουργός οφθαλµίατρος, δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος, καθηγητής Οφθαλµολογίας στο 
Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης (ΝΥU), η θεραπεία του καταρράκτη έγκειται στην αντικατάσταση του θολωµένου φυσικού φακού 
από τον τεχνητό ενδοφακό. «Η προηγούµενη τεχνική επιστράτευε γι’ αυτή την αντικατάσταση ένα λεπτό νυστέρι πλάτους µόλις 2,7 
χιλιοστών και υπέρηχους για το διαχωρισµό του φυσικού φακού από τη θήκη του. 
 
Στη νέα τεχνική που ήδη εφαρµόζεται στην Ελλάδα χρησιµοποιούµε µόνο το εξελιγµένο femtosecond λέιζερ για να κάνουµε 
ανοίγµατα στο µάτι του ασθενούς, τα οποία αν και λέγονται “τοµές” είναι “φυσαλίδες” οι οποίες µας επιτρέπουν να φτάσουµε 
στη θήκη του φακού. Εκεί, στο λεγόµενο πρόσθιο περιφάκιο χρησιµοποιούµε ξανά το femtosecond λέιζερ για να διαχωρίσουµε 
το φακό, αντί για υπέρηχους. Παρότι η διάρκεια της επέµβασης δεν αλλάζει, ήταν και παραµένει 15 λεπτά για κάθε µάτι, τα 
οφέλη για τους ασθενείς µε τη νέα τεχνική είναι σηµαντικά. «Κατ’ αρχάς όλα τα υλικά είναι αναλώσιµα και δεν χρησιµοποιούµε 
νυστέρι για να το αποστειρώσουµε. Επίσης έχουµε µεγάλη ακρίβεια στις “τοµές”, αλλά κυρίως µείωση κατά 50% στην ένταση 
της χρησιµοποιούµενης ενέργειας, µε συνέπεια να προκαλείται µικρότερη επιβάρυνση στους ευαίσθητους ιστούς του µατιού», 
επισηµαίνει ο ειδικός. 
 

80.000 επεµβάσεις ετησίως στην Ελλάδα 
 
Παγκοσµίως η επέµβαση για τον καταρράκτη είναι η πιο πετυχηµένη χειρουργική επέµβαση. Στην Ελλάδα πραγµατοποιούνται 
80.000 επεµβάσεις ετησίως, µε τους ασθενείς να έχουν µέση ηλικία 72-75 έτη, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι µεταξύ 64 
και 67 ετών. Το γεγονός αυτό δείχνει πόσο παραµεληµένη είναι η όραση στους ηλικιωµένους. Η διαγνωστική εξέταση για τον 
καταρράκτη ξεκινά από τα 50 έτη και επαναλαµβάνεται ανά διετία. Συνήθως οι ασθενείς αντιλαµβάνονται το πρόβληµα όταν 
οδηγούν το βράδυ, γιατί τους ενοχλούν τα φώτα των άλλων οχηµάτων. Οι ασθενείς που δεν οδηγούν αργούν να αντιληφθούν τον 
καταρράκτη, εκτός κι αν εµφανιστεί µόνο στο ένα µάτι, οπότε καταλαβαίνουν το θόλωµα.


