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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Οι βιοχημικές και ιστολογικές μεταβολές του κρυσταλλοειδούς φακού, οι 

οποίες έχουν ως συνέπεια την ελάττωση της διαφάνειάς του και την μεταβολή 

των διαθλαστικών ιδιοτήτων του, περιγράφονται με τον όρο καταρράκτης. 

Κλινικά, η νόσος εκδηλώνεται με ελάττωση της οπτικής οξύτητας, μυωπική 

αλλαγή στην διάθλαση λόγω της αύξησης του διαθλαστικού δείκτη του φακού, 

διαταραχή των χρωμάτων ειδικά στο κυανό άκρο του φάσματος και σε 

ορισμένες περιπτώσεις μονόπλευρη διπλωπία και ελάττωση της φωτοπικής 

αμφιβληστροειδικής λειτουργίας. 

Ο καταρράκτης παραμένει η πιο συχνή αιτία τύφλωσης παγκοσμίως. Η 

Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας υπολογίζει ότι σχεδόν το 48% του συνόλου των 

περιπτώσεων τύφλωσης οφείλεται στην ύπαρξη καταρράκτη, ενώ η συχνότητα 

του κλινικά σημαντικού καταρράκτη (οπτική οξύτητα <7/10) είναι 30% σε 

ανθρώπους ηλικίας 65-74 ετών και αυξάνεται σε 45% σε ηλικίες άνω των 75 

ετών [Javitt, 1996]. 

Η απόπτωση αποτελεί έναν γενετικά προγραμματισμένο και δομικά 

ιδιαίτερο τρόπο θανάτου των κυττάρων, ο οποίος είναι ενεργός κατά την 

εμβρυογένεση, συμμετέχει στην διατήρηση της ομοιόστασης των ιστών και την 

φυσιολογική αντικατάσταση των κυττάρων (tissue turnover) αλλά και σε 

ποικίλους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της 

ογκογένεσης. Στην οφθαλμολογία, υπάρχουν ενδείξεις συμμετοχής του 

κυτταρικού θανάτου μέσω απόπτωσης σε παθήσεις όπως το γλαύκωμα, η 

μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια και το ρετινοβλάστωμα, ενώ υπάρχουν 

αναφορές για ανίχνευση απόπτωσης και σε ορισμένους τύπους καταρράκτη. Η 

εντόπιση και η διαπίστωση του τρόπου συμμετοχής της απόπτωσης στην 

καταρρακτογένεση θα συνεισέφερε στην κατανόηση του παθοφυσιολογικού 

μηχανισμού της νόσου αλλά και θα προσέφερε το περίγραμμα για νέες 

στρατηγικές στην πρόληψη και αντιμετώπιση αυτής της νοσολογικής οντότητας. 
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙ∆ΟΥΣ ΦΑΚΟΥ 

 
1.1. Εμβρυολογία 

Ο κρυσταλλοειδής φακός προέρχεται ότι μια μεγάλη περιοχή του 

κεφαλικού εκτοδέρματος, η οποία υπό την επίδραση επαγωγικών ερεθισμάτων 

από το πρόσθιο άκρο της νευρικής πλάκας αποκτά «φακικό προσανατολισμό», 

σχηματίζοντας στο στάδιο των 2,6 mm εμβρυϊκής ανάπτυξης το οπτικό 

κυστίδιο. Ερεθίσματα από το οπτικό κυστίδιο προκαλούν την περαιτέρω 

διαφοροποίηση του φακικά προσανατολισμένου ιστού σε φακαίο πλακίδιο (Σχ. 

Α).  

Καθώς το πλακίδιο μεγαλώνει, σχηματίζεται 

ένα κεντρικό εντύπωμα, το οποίο μεγεθύνεται και 

εξελίσσεται στο φακαίο κυστίδιο - αρχικά ανοικτό 

προς την επιφάνεια μέσω του φακαίου πόρου, ο 

οποίος ταχέως συγκλείεται (Σχ. Β και C). Το 

σφαιρικό, πλέον, φακαίο κυστίδιο, διαμέτρου 

περίπου 0,2 mm στο στάδιο των 8-9 mm 

εμβρυϊκής ανάπτυξης, αναπτύσσεται με 

επιμήκυνση των κυττάρων του οπισθίου 

τοιχώματος έως την εξάλειψη της κοιλότητάς του. 

Τα πρόσθια κύτταρα του κυστιδίου, που θα 

αποτελέσουν το μελλοντικό επιθήλιο του φακού, 

μειώνονται σε αριθμό και παίρνουν κυβοειδές 

σχήμα, ενώ τα κύτταρα του οπισθίου τοιχώματος 

αποχωρίζονται από τα πρόσθια επιθηλιακά κύτταρα και από το περιφάκιο που 

βρίσκεται πίσω τους. Το κυτταρόπλασμα αυτών των κυττάρων γεμίζει από μία 

ειδική κατηγορία πρωτεϊνών, τις κρυσταλλίνες, τα ενδοκυτταρικά οργανίδια 

γίνονται δυσδιάκριτα ενώ οι πυρήνες τους εξαφανίζονται, με αποτέλεσμα την 

δημιουργία των πρωτογενών φακαίων ινών, οι οποίες είναι διαφανείς,  

καταλαμβάνουν την κεντρική περιοχή του φακού και συνιστούν τον εμβρυϊκό 

πυρήνα [ΑΑΟ, 1996; Snell, 1998]. 
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Το περιφάκιο εκκρίνεται από τα κύτταρα του ισημερινού και του οπισθίου 

τοιχώματος του φακού, στο στάδιο των 13 mm εμβρυϊκής ανάπτυξης. Στο 

στάδιο των 17 mm, η διάμετρος του φακού είναι περίπου 350 μm σε 

προσθιοπίσθιο επίπεδο και 300 μm στον ισημερινό, ενώ κατά την γέννηση ο 

φακός είναι σχεδόν σφαιρικός, με τον οβελιαίο άξονα ελαφρώς μικρότερο 

εκείνου του ισημερινού. Σε όλη διάρκεια της ζωής, η περαιτέρω ανάπτυξη θα 

προέλθει από τη διαίρεση και διαφοροποίηση σε φακαίες ίνες των προ του 

ισημερινού επιθηλιακών κυττάρων, τα οποία αποτελούν τη βλαστική ζώνη του 

φακού. 

 

1.2. Ανατομία - Ιστολογία 

Ο κρυσταλλοειδής φακός βρίσκεται πίσω από την ίριδα και την κόρη, στο 

πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού. Η πρόσθια επιφάνειά του βρίσκεται σε επαφή με 

το υδατοειδές υγρό, ενώ η οπίσθια βρίσκεται σε επαφή με το υαλοειδές και 

απέναντι στον αμφιβληστροειδή. Ο φακός διατηρείται στη θέση του από τις ίνες 

της Ζιννείου ζώνης, οι οποίες εκφύονται από την περιοχή του επιθηλίου του 

ακτινωτού σώματος, είναι πλούσιες σε ινιδίνη και συγκλίνουν σε κυκλική ζώνη 

γύρω από το φακό [Snell, 1998]. 

Ο φακός είναι ένας καλά 

δομημένος, διαφανής ιστός, ο 

οποίος έχει την ικανότητα να 

διαθλά το φως. Ιστολογικά, 

αποτελείται από τρία κύρια μέρη: 

το περιφάκιο, ένα ελαστικό 

ακυτταρικό περίβλημα που 

περικλείει το επιθήλιο και τις 

φακαίες ίνες, το επιθήλιο, μία μονή 

στιβάδα κυττάρων κάτω από το 

πρόσθιο περιφάκιο, και τις φακαίες 

ίνες, οι οποίες αποτελούν την κύρια μάζα του πυρήνα και του φλοιού του φακού 

και περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις κρυσταλλίνης. 
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Ο κρυσταλλοειδής φακός του ενήλικα έχει ασύμμετρα πεπλατυσμένο 

σφαιροειδές σχήμα και δεν περιέχει νεύρα, αγγεία ή συνδετικό ιστό. Ο 

προσθιοπίσθιος άξονας συνδέει τον πρόσθιο με τον οπίσθιο πόλο (πολικός 

άξονας), ενώ ο ισημερινός αποτελεί την πλάγια περιοχή του φακού, όπου 

συναντώνται η πρόσθια και η οπίσθια επιφάνειά του [Kuszak, 1994; Snell, 

1998]. 

Περιφάκιο  

Ο φακός περιβάλλεται από ένα ελαστικό ακυτταρικό περίβλημα, το οποίο 

συντίθεται από το φακαίο επιθήλιο στο πρόσθιο τμήμα του και από τις 

επιμηκυμένες φακαίες ίνες στο οπίσθιο, αποτελώντας την παχύτερη βασική 

μεμβράνη του σώματος. Το πάχος του περιφακίου αυξάνεται με την πάροδο της 

ηλικίας, και είναι μεγαλύτερο (23μm) κοντά στον ισημερινό, λεπτότερο στον 

οπίσθιο πόλο (4μm), ενώ ο ισημερινός (17μm) και ο πρόσθιος πόλος (9-14μm) 

είναι μεσαίου πάχους [Forrester, 1996].  

Το περιφάκιο αποτελείται από αλληλεπικαλυπτόμενα πετάλια, τα οποία 

είναι λεπτότερα κατά το έξω τμήμα του περιφακίου και αποτελούνται από 

δομικές πρωτεΐνες (κολλαγόνο τύπου IV, λαμινίνη, πρωτεογλυκάνη, εντακτίνη) 

και μικρή ποσότητα ινωδονεκτίνης.  

Επιθηλιακά κύτταρα 

Το επιθήλιο του κρυσταλλοειδούς φακού είναι μονόστιβο, βρίσκεται κάτω 

από το πρόσθιο περιφάκιο και εκτείνεται μέχρι τον ισημερινό του φακού. Τα 

κύτταρα του επιθηλίου έχουν κυβοειδές σχήμα, ύψους περίπου 10μm και 

πλάτους 15μm, έχουν ευμεγέθεις πυρήνες και μεγάλο αριθμό οργανιδίων όπως 

λείο και αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο, πολυσώματα, ριβοσωμάτια, 

λυσοσώματα, μιτοχόνδρια και συσκευές Golgi.  

Η βασική επιφάνεια των επιθηλιακών κυττάρων προσκολλάται στο 

περιφάκιο, ενώ η πρόσθια επιφάνειά τους εφάπτεται στις νεοσχηματισμένες 

επιμήκεις φακαίες ίνες. Οι πλάγιες κυτταρικές μεμβράνες σχηματίζουν με τα 

παρακείμενα επιθηλιακά κύτταρα συμπλέγματα πρόσφυσης, που αποτελούνται 

τόσο από δεσμοσώματα όσο και από στεγανές συνδέσεις. Τα δεσμοσώματα 

χρησιμεύουν εκτός από την σύνδεση των κυττάρων και στη μετάδοση του 
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μηχανικού stress, μέσω του ενδιάμεσου ινιδίου βιμεντίνη. Οι στεγανές 

συνδέσεις εμφανίζουν ποικίλου βαθμού διαπερατότητα και ρυθμίζουν την 

κίνηση των μακρομορίων διαμέσου του εξωκυττάριου χώρου. Τα επιθηλιακά 

κύτταρα επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους μέσω των χασματοσυνδέσμων, 

οι οποίοι επιτρέπουν τη διέλευση ιόντων και μικρών μορίων (μικρότερων των 

1500 Da).  

Τα κυτταροσκελετικά στοιχεία δημιουργούν ένα δίκτυο που υπηρετεί 

πολλές σημαντικές λειτουργίες μέσα στο κύτταρο, όπως τη δομική στήριξη, τη 

διατήρηση του κυτταρικού σχήματος και όγκου, την ενδοκυττάρια 

διαμερισματοποίηση, την κίνηση των οργανιδίων,  την κατανομή του μηχανικού 

stress και την κίνηση των χρωμοσωμάτων κατά την κυτταρική διαίρεση. Τα 

επιθηλιακά κύτταρα περιέχουν τρεις κύριες ομάδες κυτταροσκελετικών 

στοιχείων, τα μικροϊνίδια (ακτίνη), τα ενδιάμεσα ινίδια (βιμεντίνη) και τα 

μικροσωληνάρια (τουμπουλίνη) [Zigler, 1994].  

Η μιτωτική ικανότητα των επιθηλιακών κυττάρων ποικίλλει ανάλογα με τη 

θέση τους και είναι μεγαλύτερη στην περιοχή του ισημερινού. Τα περισσότερα 

και μεγαλύτερα επιθηλιακά κύτταρα βρίσκονται στην κεντρική ζώνη, μία περιοχή 

στην οποία κάτω από φυσιολογικές συνθήκες δεν παρατηρούνται μιτώσεις. Τα 

κύτταρα στην προβλαστική ζώνη διαιρούνται σπάνια, ενώ εκείνα στη βλαστική 

ζώνη αποτελούν τον αρχέγονο πληθυσμό κυττάρων του φακού. Υπό την 

επίδραση αυξητικών παραγόντων στο υδατοειδές υγρό και το υαλοειδές, τα 

κύτταρα της βλαστικής ζώνης διαιρούνται συνεχώς και μετατοπίζονται στη 

μεταβατική ζώνη όπου επιμηκύνονται και διαφοροποιούνται, για να 

σχηματίσουν τις φακαίες ίνες [Kuszak, 1994]. 

Φακαία ουσία 

Η φακαία ουσία συντίθεται από πυκνά διατεταγμένες ίνες με ελάχιστο 

εξωκυττάριο χώρο και αποτελείται από δύο περιοχές ιστολογικά δυσδιάκριτες, 

τον πυρήνα και το φλοιό. Αν και το μέγεθος των δύο αυτών περιοχών εξαρτάται 

από την ηλικία, κατά μέσο όρο ο πυρήνας καταλαμβάνει το 84% της διαμέτρου 

και του πάχους του φακού και ο φλοιός το υπόλοιπο 16% [Taylor, 1996].  

Οι φακαίες ίνες σχηματίζονται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής με 

την επιμήκυνση των επιθηλιακών κυττάρων στον ισημερινό του φακού. Αρχικά 
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σχηματίζονται τα μεταβατικά κυλινδρικά κύτταρα, των οποίων το πρόσθιο άκρο 

προχωρεί κάτω από την επιθηλιακή κυτταρική στιβάδα και το οπίσθιο κατά 

μήκος του οπίσθιου περιφακίου, ούτως ώστε τα άκρα των ινών σχήματος U να 

κατευθύνονται προς τους πόλους των δύο περιφακικών επιφανειών [Snell, 

1998]. Όταν ωριμάσει πλήρως η ίνα, αποκολλάται από το πρόσθιο επιθήλιο και 

το οπίσθιο περιφάκιο.  

Η δημιουργία μιας νέας φακαίας ίνας συνδυάζεται με την παραγωγή 

συστατικών της κυτταρικής μεμβράνης, όπως η μείζων ενδογενής πρωτεΐνη 26 

(MIP26 ή MP26), τα λιπίδια, τα φωσφολιπίδια και οι περιφερικές πρωτεΐνες. 

Βασική στερόλη στις μεμβράνες των φακαίων ινών είναι η χοληστερίνη (50-60% 

των ολικών λιπιδίων), βασικό φωσφολιπίδιο η σφιγγομυελίνη (45-56% των 

ολικών φωσφολιπιδίων) και κύριο κορεσμένο λιπαρό οξύ το παλμιτικό. Τα 

υψηλά επίπεδα αυτών των τριών συστατικών συμβάλουν στην δημιουργία μίας 

αυστηρά δομημένης μεμβράνης με ελάχιστη ρευστότητα. 

Οι νεοσχηματιζόμενες φακαίες ίνες είναι ομοιόμορφα εξαγωνικές σε 

εγκάρσια διατομή, με πάχος περίπου 2μm, πλάτος 10μm και μήκος έως 10mm, 

ενώ οι κεντρικότερες ίνες παίρνουν ένα ανώμαλο πολυγωνικό σχήμα [Kuszak, 

1994]. Οι επιφανειακές φακαίες ίνες περιέχουν τα οργανίδια που υπάρχουν και 

στα επιθηλιακά κύτταρα, ενώ τα βασικά κυτταροπλασματικά συστατικά της 

ώριμης ίνας, μετά την απώλεια των περισσότερων οργανιδίων, είναι οι 

κρυσταλλίνες και ο κυτταροσκελετός [Davson, 1990]. Κατά την επιμήκυνση της 

φακαίας ίνας ο πυρήνας του κυττάρου μετατίθεται στο πρόσθιο μέρος, ούτως 

ώστε καθώς ο πυρήνας κάθε νεότερης ίνας εντοπίζεται λίγο πιο πίσω από τον 

πυρήνα της αμέσως παλαιότερης σχηματίζεται το λεγόμενο φακαίο τόξο. Οι ίνες 

συγκρατούνται μαζί χάρις σε συνδέσεις τύπου ενάρθρωσης (ball and socket) ή 

τύπου γλωσσοειδούς προβολής - αύλακος (tongue and groove), που 

σχηματίζουν οι πλάγιες κυτταρικές μεμβράνες των παρακείμενων ινών.  

Αύξηση 

Ο ρυθμός αύξησης του κρυσταλλοειδούς φακού είναι μεγαλύτερος σε 

νεαρή ηλικία και μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Η επιφάνεια του φακού 

αυξάνεται από 80 mm2 κατά την γέννηση  σε 180 mm2 την έβδομη δεκαετία της 

ζωής [Seland, 1992], ενώ ο αριθμός των επιθηλιακών κυττάρων και των 
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φακαίων ινών αυξάνεται περίπου κατά 45-50% κατά τη διάρκεια των δύο 

πρώτων δεκαετιών της ζωής [Kuszak, 1994]. 

 

1.3. Φυσιολογία – βιοφυσική 

Οι μεταβολικές ανάγκες του φακού καλύπτονται από το υδατοειδές υγρό 

και το υαλοειδές, ενώ για τη μεταφορά μορίων διαμέσου των κυτταρικών 

μεμβρανών μεσολαβούν δίαυλοι, αντλίες, εξειδικευμένοι μεταφορείς, σημεία 

διακυτταρικής σύζευξης και αποφρακτικοί (occluding) σύνδεσμοι. 

Φυσιολογία 

Μεταφορά των ιόντων 

Κάθε κύτταρο του φακού περιέχει μεγάλες συγκεντρώσεις αρνητικά 

φορτισμένων κρυσταλλινών, οπότε προκειμένου να διατηρηθεί το ηλεκτρικό 

ισοζύγιο, αντίστοιχος αριθμός κατιόντων εισέρχεται αντισταθμιστικά στο 

κύτταρο, με αποτέλεσμα και η οσμωτικότητα του ενδοκυττάριου υγρού να 

καθίσταται μεγαλύτερη από εκείνη του εξωκυττάριου. Το νερό εισέρχεται στο 

κύτταρο με όσμωση και η ανεξέλεγκτη είσοδός του στο εσωτερικό του κυττάρου 

θα επέφερε εξοίδηση και τελικά διάρρηξή του, εάν δεν υπήρχε αντιστάθμιση 

από την αρνητική διαφορά δυναμικού της κυτταρικής μεμβράνης, η οποία 

δημιουργείται κυρίως από εκλεκτικούς διαύλους καλίου (Κ+).  

Η συγκέντρωση ιόντων Να+ είναι μεγαλύτερη στον οπίσθιο φλοιό και πολύ 

μικρότερη στο υπόλοιπο του φακού, ενώ το αντίθετο συμβαίνει όσον αφορά το 

Κ+, η συγκέντρωση του οποίου είναι μεγαλύτερη στον πρόσθιο φλοιό. Στο 

φυσιολογικό φακό, η ενδοκυττάρια συγκέντρωση ασβεστίου (Ca++) είναι κάτω 

του 0,1% της αντίστοιχης στο υδατοειδές και το υαλώδες, γεγονός που 

επιτρέπει τη λειτουργία αυτού του κατιόντος ως ενδοκυττάριου αγγελιαφόρου. 

Υψηλά επίπεδα Ca++ στο υδατοειδές και το υαλώδες παίζουν, επίσης, 

σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της διαπερατότητας των κυτταρικών μεμβρανών 

σε Να+ και Κ+ [Rae, 1994].  

 

10 
 



 

Μεταφορά αμινοξέων και σακχάρων 

Λόγω της υψηλότερη συγκέντρωσης αμινοξέων στο φακό συγκριτικά με τα 

υγρά που τον περιβάλλουν, η μετακίνηση των αμινοξέων γίνεται με σύστημα 

ενεργού μεταφοράς που εντοπίζεται στην επιθηλιακή στιβάδα. Ο φακός 

λειτουργεί ως σύστημα άντλησης-διαρροής: τα αμινοξέα «αντλούνται» στο φακό 

από το πρόσθιο και «διαρρέουν» παθητικά εκτός του φακού διαμέσου του 

οπισθίου περιφακίου [Reddy, 1973].  

Ο φακός διαφοροποιεί τα οπτικά ισομερή των σακχάρων και συνήθως 

μεταφέρει την D-μορφή (με την εξαίρεση της L-αραβινόζης). Η D-γλυκόζη 

εισέρχεται στο φακό με διευκολυνόμενη μεταφορά μη εξαρτώμενη από την 

ινσουλίνη, ενώ η συγκέντρωσή της δεν ξεπερνά αυτή του περιβάλλοντα χώρου. 

 

Βιοφυσική 

Ο φακός εξυπηρετεί δύο κύριες λειτουργίες: την εστίαση των ακτινών του 

ορατού φωτός στην ωχρά κηλίδα και την προστασία του αμφιβληστροειδούς 

από την επιβλαβή υπέρυθρη ακτινοβολία. Η διαφάνεια του φακού οφείλεται 

στην εξαίρετα οργανωμένη δομή του και την πυκνή διάταξη των κρυσταλλινών, 

ενώ η ικανότητά του να μεταβάλλει την διαθλαστική του ισχύ, με μηχανισμό 

που αποκαλείται προσαρμογή, επιτυγχάνεται με αύξηση της καμπυλότητας της 

πρόσθιας επιφάνειάς του.  

∆ιάδοση του φωτός 

Ο κερατοειδής και ο φακός λειτουργούν σαν φασματικά φίλτρα που 

απορροφούν τα περισσότερα μήκη κύματος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος 

(όπως υπέρυθρη και UV ακτινοβολία), τα οποία είναι εν δυνάμει επιβλαβή για 

τον αμφιβληστροειδή. Με την πάροδο της ηλικίας, η διαβίβαση του ορατού 

φωτός μειώνεται, ενώ επέρχονται και φασματικές αλλαγές στη διαβίβαση, έτσι 

ώστε περισσότερη ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος να φτάνει στον 

αμφιβληστροειδή του νεαρού οφθαλμού σε σύγκριση με εκείνον του 

ηλικιωμένου. 
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∆ιαφάνεια 

Ο νεανικός φακός παραμένει διαφανής χάρη στην απουσία χρωμοφόρων 

στοιχείων ικανών να απορροφήσουν το ορατό φως και την άριστα οργανωμένη 

δομή του που επιτρέπει ελάχιστη διάχυση του φωτός (λιγότερο του 5% στο 

φυσιολογικό φακό). Αν και τα επιθηλιακά κύτταρα περιέχουν μεγάλα οργανίδια 

που διαχέουν το φως, ο συνδυασμένος δείκτης διάθλασης αυτής της στιβάδας 

και του περιφακίου δε διαφέρει από τον δείκτη διάθλασης του υδατοειδούς 

υγρού, ενώ και στις φακαίες ίνες οι διαφορές του δείκτη διάθλασης μεταξύ των 

κυτταρικών μεμβρανών και του κυτταροπλάσματος είναι ομοιόμορφες, ούτως 

ώστε οι μεμβράνες αυτές να μην προκαλούν θόλωση, αλλά να λειτουργούν ως 

δίκτυο διάχυσης [Clark, 1994].   

∆είκτες διάθλασης 

∆ιάθλαση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο οι ακτίνες φωτός αλλάζουν 

διεύθυνση καθώς περνούν από ένα μέσο με ορισμένο δείκτη διάθλασης σε 

άλλο διαφορετικού δείκτη. Τα διαθλαστικότερα μέρη του οφθαλμού είναι η 

πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή και ο φακός, με τη διαθλαστική δύναμη του 

κερατοειδή (~ 40D) σαφώς μεγαλύτερη από αυτήν του φακού (< 15D). 

Η παρατηρούμενη αύξηση του δείκτη διάθλασης του φακού από την 

επιφάνεια προς το κέντρο οφείλεται στη διακύμανση της συγκέντρωσης 

κρυσταλλινών, οι οποίες αποτελούν περίπου το 90% του φακαίων πρωτεϊνών: 

η υψηλότερη συγκέντρωσή τους στον πυρήνα συνδυάζεται με την πυκνή κατά 

στιβάδες διάταξη και τον χαμηλό βαθμό ενυδάτωσης των φακαίων ινών. 

Οπτική απόδοση 

Τα διάφορα μήκη κύματος των χρωμάτων έχουν διαφορετική ταχύτητα 

μετάδοσης μέσα στο φακό και κατά συνέπεια εμφανίζουν κάποιο βαθμό 

απόκλισης (χρωματική εκτροπή). Ωστόσο, επειδή το ποσό της σκέδασης μεταξύ 

των δύο άκρων του ορατού φάσματος είναι περίπου 1,5-2D, η διαύγεια της 

εικόνας που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή μειώνεται πολύ λίγο.  

Σε έναν οπτικό φακό, οι ακτίνες του φωτός που διέρχονται από την 

περιφέρεια έχουν μικρότερη εστιακή απόσταση από τις ακτίνες φωτός που 

διέρχονται κεντρικότερα, ενώ ο φακός του ανθρώπινου οφθαλμού ελαχιστοποιεί 
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αυτή τη σφαιρική εκτροπή μέσω τριών δομικών χαρακτηριστικών: α) ο δείκτης 

διάθλασης αυξάνεται από την περιφέρεια προς το κέντρο του φακού, β) η 

καμπυλότητα τόσο του προσθίου όσο και του οπισθίου περιφακίου, αυξάνει 

προς τους πόλους, γ) η καμπυλότητα του προσθίου περιφακίου είναι 

μεγαλύτερη εκείνης του οπισθίου περιφακίου. 

Προσαρμογή 

Ο φακός, με την ικανότητά του να μεταβάλλει σχήμα, έχει τη δυνατότητα να 

αλλάζει την εστιακή δύναμη του οφθαλμού. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως 

προσαρμογή και επιτρέπει τόσο στα μακρινά όσο και στα κοντινά αντικείμενα 

να εστιαστούν πάνω στον αμφιβληστροειδή . Η αλλαγή του σχήματος του 

φακού προκύπτει από τη σύσπαση του ακτινωτού μυός (περίπου κατά 8 mm σε 

νεαρή ηλικία), ο οποίος έλκει το ακτινωτό σώμα προς τα εμπρός και έσω σε 

σχέση με το κέντρο του φακού. Η τάση των ινών της ζιννείου ζώνης μειώνεται 

και το περιφάκιο χαλαρώνει, η διάμετρος του ισημερινού μικραίνει (κατά 0,26 

mm σε νέο άτομο), το πάχος του φακού αυξάνεται και το σχήμα του γίνεται πιο 

σφαιρικό, ως αποτέλεσμα της αλλαγής του σχήματος του πυρήνα [Fisher, 

1986].  

 

1.4. Βιοχημικές ιδιότητες  

Ο φακός, όπως και οι περισσότεροι ιστοί, απαιτεί ενέργεια για την εκτέλεση 

χημικών αντιδράσεων που δεν είναι ευνοϊκές θερμοδυναμικά.  

Μεταβολισμός της γλυκόζης 

Το 90-95% της γλυκόζης που εισέρχεται στο φακό φωσφορυλιώνεται σε 6-

φωσφορική-γλυκόζη, με μία αντίδραση που καταλύεται από το ένζυμο 

εξοκινάση. Η 6-φωσφορική-γλυκόζη εισέρχεται είτε στη γλυκολυτική (το 80% 

της ολικής γλυκόζης) είτε στην οδό των φωσφορικών πεντοζών (το 10% της 

ολικής γλυκόζης), των οποίων η ταχύτητα περιορίζεται από το γεγονός ότι η 

εξοκινάση είναι ήδη κορεσμένη από τις συνηθισμένες συγκεντρώσεις της 

γλυκόζης στο φακό.  
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Λόγω της ανατομικής θέσης του και της απουσίας αγγείων, ο φακός 

βρίσκεται σε περιβάλλον υποξίας (ΡΟ2 5mmHg), με συνέπεια το 70% του ATP 

να προέρχεται από την αναερόβιο γλυκόλυση, έναν δαπανηρό μηχανισμό 

παραγωγής ATP (δύο μόνο μόρια ATP για κάθε μόριο γλυκόζης). Ωστόσο, αν 

και μόνο το 3% της γλυκόζης εισέρχεται στον κύκλο του τρικαρβοξυλικού οξέος, 

αυτή η αερόβια οδός μεταβολισμού παράγει το 25% του ATP του φακού (36 

μόρια ATP για κάθε μόριο γλυκόζης). Ο κύκλος του τρικαρβοξυλικού οξέος, ο 

οποίος περιορίζεται στο επιθήλιο, παρέχει επίσης δομικούς παράγοντες της 

βιοσύνθεσης με βάση τον άνθρακα, όπως είναι τα αμινοξέα και οι πορφυρίνες 

[Berman, 1993]. 

Ενώ η οδός των φωσφορικών πεντοζών χρησιμοποιεί μόνο το 10% 

περίπου της ολικής γλυκόζης του φακού, η δράση της αυξάνεται όταν τα 

επίπεδα της γλυκόζης ξεπερνούν τα φυσιολογικά όρια. Η κύρια λειτουργία της 

οδού των φωσφορικών πεντοζών είναι η παραγωγή της αναγωγικής μορφής 

του NADPΗ, που χρησιμοποιείται στη σύνθεση των λιπαρών οξέων, τη 

διατήρηση της αναγωγικής γλουταθειόνης και τη μετατροπή της γλυκόζης σε 

σορβιτόλη. Εκτός από την παραγωγή του ATP και του NADPH, αυτές οι οδοί 

παράγουν επίσης τα βασικά συστατικά για την βιοσύνθεση των DNA, RNA, 

πρωτεϊνών (κυρίως κρυσταλλινών) και κυτταρικών συστατικών (όπως 

φωσφολιπίδια, σφιγγολιπίδια και χοληστερόλη).  

Το 5-10% της γλυκόζης που δε φωσφορυλιώνεται σε 6-φωσφορική 

γλυκόζη είτε εισέρχεται στην οδό της σορβιτόλης, είτε μετατρέπεται σε 

γλυκονικό οξύ. Αν και η ακριβής λειτουργία αυτών των οδών παραμένει 

άγνωστη, η δράση της οδού της σορβιτόλης αυξάνεται όταν τα επίπεδα της 

γλυκόζης υπερβαίνουν τα φυσιολογικά όρια. Η αναγωγάση της αλδόζης, ένα 

ένζυμο που εντοπίζεται στο επιθήλιο, μετατρέπει τη γλυκόζη σε σορβιτόλη, η 

οποία με τη μεσολάβηση της αφυδρογονάσης των πεντοζών μετατρέπεται σε 

φρουκτόζη, ένα υποδεέστερο, αλλά χρησιμοποιήσιμο υπόστρωμα για τη 

γλυκόλυση. Λόγω του ότι τόσο η σορβιτόλη όσο και η φρουκτόζη αυξάνουν την 

οσμωτική πίεση και προκαλούν την είσοδο νερού στα κύτταρα, τα σάκχαρα 

αυτά συμμετέχουν στη ρύθμιση του όγκου του φακού [Berman, 1993]. 
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Μεταβολισμός πρωτεϊνών 

Οι πρωτεΐνες του φακού διακρίνονται σε υδατοδιαλυτές και μη-

υδατοδιαλυτές. Οι υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες είναι κυρίως κρυσταλλικές 

(κρυσταλλίνες), αντιπροσωπεύουν το 86% των πρωτεϊνών του φακού και με 

χρωματογραφία πηκτής κατατάσσονται σε α, βΗ, βL και γ. Το μη-υδατοδιαλυτό 

κλάσμα αφορά κυτταροσκελετικές πρωτεΐνες, καθώς και πρωτεΐνες των 

κυτταρικών μεμβρανών. Η συγκέντρωση πρωτεϊνών στο φακό είναι μεγαλύτερη 

εκείνης οποιουδήποτε άλλου ιστού του σώματος του ανθρώπου (60% του 

ξηρού βάρους του φακού), με το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεϊνοσύνθεσης να 

αφορά την παραγωγή των κρυσταλλινών και της μείζονος ενδογενούς 

πρωτεΐνης 26 (MIP26).  

Η διαθεσιμότητα των αμινοξέων στο φακό δεν επηρεάζει την ταχύτητα της 

πρωτεϊνικής σύνθεσης, το σημαντικότερο μέρος της οποίας πραγματοποιείται 

στα επιθηλιακά κύτταρα και στις επιφανειακές ίνες του φλοιού, που περιέχουν 

τα απαραίτητα οργανίδια. Λόγω απενεργοποίησης των ειδικών καταβολικών 

ενζύμων (ενδοπεπτιδάσες καλπαΐνη Ι και ΙΙ), οι πρωτεΐνες του φακού και ειδικά 

οι κρυσταλλίνες παραμένουν αμετάβλητες στο εσωτερικό του φακού για 

ολόκληρη ή το μεγαλύτερο μέρος της ζωής. 

Γλουταθειόνη 

Η γλουταθειόνη βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις ιδιαίτερα στο 

επιθήλιο, επιτελεί δε καίριες λειτουργίες, με σημαντικότερες την διατήρηση των 

πρωτεϊνικών θειολών σε αναχθείσα μορφή (ουσιώδης για την διατήρηση της 

διαφάνειας του φακού, εμποδίζοντας τη δημιουργία συσσωματώσεων 

κρυσταλλίνης υψηλού μοριακού βάρους), την μεταφορά αμινοξέων και την 

προστασία από οξειδωτικές βλάβες. Η γλουταθειόνη έχει χρόνο ημίσειας ζωής 

1-2 ημέρες και ανακυκλώνεται συνεχώς μέσω του γ-γλουταμυλικού κύκλου, με 

μία διαδικασία δύο σταδίων που χρησιμοποιεί το 11-12% του ATP του φακού 

[Reddy, 1990].  

Αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί 

Τα ενεργά είδη οξυγόνου προέρχονται από τον κυτταρικό μεταβολισμό και 

τις φωτοχημικές αντιδράσεις και έχουν την ικανότητα να καταστρέφουν τα 
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λιπίδια, τις πρωτεΐνες, τους υδρογονάνθρακες και τα νουκλεϊκά οξέα. Η συνεχής 

επίδραση της φωτεινής ακτινοβολίας και κυρίως η επιλεκτική απορρόφηση των 

μικρών μηκών κύματος (295-400mm), καθιστά το φακό ιδιαίτερα ευαίσθητο στις 

φωτοχημικές αντιδράσεις. Οι κυριότεροι αποδέκτες της υπεριώδους 

ακτινοβολίας (UV) είναι τα ελεύθερα ή συνδεδεμένα αρωματικά αμινοξέα (πχ. 

τρυπτοφάνη), διάφορες χρωστικές (πχ. 3-υδροξυκυνουρενίνη) και φθοριοφόρα 

μόρια.  

Τα πολύ δραστικά μόρια οξυγόνου μπορεί να είναι επιβλαβή για τον φακό 

λόγω επίδρασης επί των λιπιδίων των κυτταρικών μεμβρανών και σχηματισμού 

διασταυρούμενων δεσμών μεταξύ λιπιδίων και πρωτεϊνών, μέσω εισαγωγής 

βλαβών στις βάσεις του DNA, καθώς και λόγω πολυμερισμού και δημιουργίας 

διασταυρούμενων δεσμών (cross-linking) μεταξύ των πρωτεϊνών, με 

αποτέλεσμα τη συσσώρευση των κρυσταλλινών (δημιουργία καταρράκτη) και 

την απενεργοποίηση πολλών βασικών ενζύμων, συμπεριλαμβανομένων και 

εκείνων που παίζουν αντιοξειδωτικό ρόλο. 

Αν και υφίσταται ένα πολύπλοκο αντιοξειδωτικό σύστημα, η 

αποτελεσματικότητά του δεν είναι απόλυτη, με αποτέλεσμα την συσσώρευση  

χαμηλού βαθμού αθροιστικής βλάβης καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. 

Η αντιοξειδωτική προστασία επιτυγχάνεται με ένζυμα που βρίσκονται κατά 

κύριο λόγο στα επιθηλιακά κύτταρα και δευτερευόντως και στις φακαίες ίνες 

(υπεροξειδάση της γλουταθειόνης).  

Το ανιόν υπεροξειδίου μετατρέπεται μέσω αντιδράσεων που καταλύονται 

από την υπεροξειδωτική δισμουτάση ή το ασκορβικό οξύ σε Η2Ο2, το οποίο 

μαζί με τα υψηλά επίπεδα εξωγενούς Η2Ο2, εξουδετερώνεται από τα ένζυμα 

καταλάση και υπεροξειδάση της γλουταθειόνης, με το σύστημα της 

γλουταθειόνης να θεωρείται ότι παρέχει την καλύτερη προστασία έναντι του 

Η2Ο2 [Reddy, 1990]. Ειδικά το ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C) αντιδρά ταχέως με τα 

υπεροξειδωτικά ανιόντα, τις υπεροξειδωτικές ελεύθερες ρίζες και τις ελεύθερες 

ρίζες υδροξυλίου, για να σχηματίσει με αυτά άνυδρο ασκορβικό οξύ. Επίσης, 

απομακρύνει τα ελεύθερα άτομα οξυγόνου, ανάγει τις ελεύθερες θειόλες και 

είναι σημαντικό για την πρόληψη της λιπιδικής υπεροξείδωσης. 
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1.5. Μεταβολές οφειλόμενες στην ηλικία 

Η ηλικία συνδέεται με μεταβολές της μακροσκοπικής και μικροσκοπικής 

δομής του κρυσταλλοειδούς φακού, με συνοδές αλλαγές στη μετάδοση του 

φωτός, την μεταβολική ικανότητα και την ενζυματική δραστηριότητα. 

 Μορφολογία 

Με την πάροδο της ηλικίας τα επιθηλιακά κύτταρα αποπλατύνονται, 

αναπτύσσουν κενοτόπια, ενώ παρατηρείται σημαντική αύξηση της πυκνότητας 

των επιφανειακών προσεκβολών και των κυτταροσκελετικών συστατικών. Λόγω 

της κυτταρικής αποπλάτυνσης, η βασική επιφάνεια του κυττάρου αυξάνεται, 

ενώ ο αριθμός των κυττάρων που χρειάζονται για να καλυφθεί μια περιοχή του 

αναπτυσσόμενου προσθίου περιφακίου είναι μικρότερος από αυτόν που 

χρειάζεται για να καλυφθεί μια περιοχή ιδίου μεγέθους σε νεαρότερο φακό. Ως 

συνέπεια, σε συνδυασμό με τη μείωση της ικανότητας πολλαπλασιασμού, η 

πυκνότητα των επιθηλιακών κυττάρων μειώνεται καθώς ο φακός γερνά 

[Chylack, 1994]. 

Το πάχος και η επιφάνεια του περιφακίου αυξάνονται, ενώ παρατηρούνται 

αλλαγές στη δομή του που σχετίζονται με την εμφάνιση γραμμικών 

θολεροτήτων. Η κυριότερη δομική μεταβολή αφορά την σύνθεση του 

κολλαγόνου, με το κολλαγόνο τύπου ΙV να κυριαρχεί στο περιφάκιο του νεαρού 

φακού και το τύπου Ι, ΙΙΙ και ΙV στον ενήλικα. 

Κατά τη διάρκεια της ζωής, οι φακαίες ίνες χάνουν εντελώς ή μερικώς έναν 

αριθμό κυτταρικών μεμβρανών και κυτταροσκελετικών πρωτεϊνών, με πιο 

σημαντική αποδόμηση αυτή της κύριας ενδογενούς πρωτεΐνης 26 (MIP26). Στη 

νεαρή ηλικία, οι κυτταροσκελετικές πρωτεΐνες σπεκτρίνη,  βιμεντίνη και  ακτίνη 

βρίσκονται τόσο στις επιφανειακές ίνες του φλοιού όσο και στο επιθήλιο, όμως 

καθώς οι ίνες ωριμάζουν οι πρωτεΐνες αυτές εκφυλίζονται, και στην ηλικία των 

80 ετών η έκφρασή τους περιορίζεται στα επιθηλιακά κύτταρα. Η αναλογία 

χοληστερόλης-φωσφολιπιδίων των κυτταρικών μεμβρανών των φακαίων ινών 

με την πάροδο της ηλικίας αυξάνεται, με συνέπεια την μείωση της 

ελαστικότητάς τους. Οι μεταβολές αυτές επέρχονται μετά τη δεύτερη δεκαετία 

17 
 



 

της ζωής, είναι μεγαλύτερες στον πυρήνα του φακού και είναι κατά ένα μέρος 

υπεύθυνες για την αύξηση της σκληρότητας του πυρήνα [Berman, 1991].  

Φυσιολογία 

Με την πάροδο της ηλικίας επέρχονται αλλαγές στις κυτταρικές συνδέσεις 

και μεταβολές στην κατιονική διαπερατότητα του φακού. Αφενός η MIP26, κύρια 

πρωτεΐνη των χασματοσυνδέσμων, χάνει μερικά από τα αμινοξέα της, 

δημιουργώντας νέες παραλλαγές, με μοριακά βάρη των 15, 20 και 22 kDa. 

Αφετέρου, το δυναμικό της κυτταρικής μεμβράνης μειώνεται από -50mV σε 

ηλικία 20 χρονών, σε -20mV σε ηλικία 80 χρονών, ως αποτέλεσμα της 

αυξημένης διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης σε Na+ και Ca++, πιθανώς 

λόγω λειτουργίας μη ειδικών κατιονικών διαύλων [Duncan, 1989]. Τα επίπεδα 

του καλίου (K+) δεν μεταβάλλονται με την πάροδο της ηλικίας, ενώ η 

συγκέντρωση (Na+) αυξάνεται από 25mmol/l στην ηλικία των 20 χρόνων, σε 

40mmol/l στην ηλικία των 70 χρονών, με την αλλαγή στα σχετικά επίπεδα των 

δύο ιόντων να συμβαδίζει με την αύξηση της οπτικής πυκνότητας του φακού. Η 

μείωση του δυναμικού της μεμβράνης, προκύπτει επίσης από τις μεταβολές 

συγκέντρωσης του ελεύθερου ασβεστίου (Ca++), που αυξάνεται από 10 μmol/l 

στην ηλικία των 20 χρόνων σε περίπου 15μmol/l στην ηλικία των 60 χρόνων.  

 

Βιοφυσικές ιδιότητες 

Με την πάροδο της ηλικίας αυξάνεται η απορρόφηση της υπέρυθρης και 

της ορατής ακτινοβολίας από το φακό, με υπεύθυνες ενώσεις για την μεταβολή 

των απορροφητικών του ιδιοτήτων, τόσο τα ελεύθερα όσο και τα δεσμευμένα 

αρωματικά αμινοξέα (τρυπτοφάνη, τυροσίνη και φαινυλανανίνη), τα 

φωσφοροφόρα, τις κίτρινες χρωστικές και κάποιες ενδογενείς χημικές ενώσεις 

(όπως η ριβοφλαβίνη). Ταυτόχρονα, μεταβάλλεται το χρώμα του φακού και από 

άχρωμος ή ωχροκίτρινος, γίνεται σκούρος κίτρινος στην ενήλικη ζωή, έως 

καστανός ή μαύρος κατά την τρίτη ηλικία [Berman, 1991]. Αυτές οι αλλαγές 

χροιάς, που περιορίζονται στον πυρήνα, πιστεύεται ότι προκύπτουν από την 

προσάρτηση της 3-υδροξυκυνουρενινικής γλυκοσίδης (3-ΗΚG) και των 
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μεταβολικών παραγώγων της σε πρωτεΐνες, για να δημιουργήσουν 

κιτρινόχρωμες πρωτεΐνες που απορροφούν το φως.  

Η μεγάλη ικανότητα που έχει ο φακός να απορροφά την ορατή 

ακτινοβολία, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ιδιότητες σκέδασης του φωτός 

(εξαιτίας της συσσωμάτωσης των φακαίων πρωτεϊνών), οδηγεί στη μείωση της 

διαφάνειας. Η αύξηση του συνολικού αριθμού των φωτονίων που 

απορροφώνται συνοδεύεται από μία σχετιζόμενη με την ηλικία απώλεια 

αντιοξειδωτικών παραγόντων, αυξάνοντας έτσι το μέγεθος του φωτο-

οξειδωτικού stress.  

Η μη-ενζυματική γλυκοζυλίωση των πρωτεϊνών με την αντίδραση Maillard 

καταλήγει στο σχηματισμό προϊόντων, που επίσης οδηγούν στην αύξηση της 

κίτρινης χρώσης του φακού. Σε νέους ανθρώπους, το 1,3% των υπολειμμάτων 

λυσίνης των κρυσταλλινών γλυκοζυλιώνεται, ενώ στην ηλικία των 50 ετών το 

ποσοστό αυξάνει σε 2,7% και στους ηλικιωμένους σε 4,2%. Λόγω του ότι το 

ασκορβικό οξύ βρίσκεται στο φακό σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις απ’ ότι η 

γλυκόζη και επειδή η αντίδραση του ασκορβικού οξέος είναι γρηγορότερη, 

πιθανόν και αυτό να παίζει κάποιο ρόλο στο σχηματισμό κίτρινων χρωστικών.2

Το εύρος προσαρμογής μειώνεται κατά τη διάρκεια της ζωής από 13-14D 

στην ηλικία των 10 ετών σε 6D στα 40 έτη και σχεδόν μηδενίζεται στην ηλικία 

των 60 ετών. Το ηλικιωμένο άτομο, συνεπώς, δεν μπορεί να εστιάσει καλά σε 

κοντινά αντικείμενα και γίνεται πρεσβυωπικό. Η αλλαγή της προσαρμοστικής 

ισχύος αποδίδεται σε αύξηση της ακαμψίας της ιδίως ουσίας του φακού, το 

σχήμα του οποίου μεταβάλλεται δυσχερέστερα. 

 

Βιοχημικές ιδιότητες 

Η συνολική μεταβολική δραστηριότητα του φακού όπως και η 

δραστηριότητα πολλών γλυκολυτικών και οξειδωτικών ενζύμων, μειώνεται με 

την αύξηση της ηλικίας, ωστόσο, ο φακός ακόμα διατηρεί την ικανότητα να 

συνθέτει πρωτεΐνες, λιπαρά οξέα και χοληστερόλη με σημαντικούς ρυθμούς. Η 

μείωση της μεταβολικής δραστηριότητας, επομένως, δεν λειτουργεί ως 

περιοριστικός παράγοντας δημιουργίας νέων φακαίων ινών. 
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Η δραστηριότητα τόσο της καταλάσης όσο και της υπεροξειδικής 

δισμουτάσης επίσης μειώνεται με την ηλικία, ενώ επέρχεται μείωση και στα 

επίπεδα του ασκορβικού οξέος και της γλουταθειόνης [Chylack, 1994]. Αυτή η 

μείωση της αντιοξειδωτικής δραστηριότητας συνδυάζεται με την αύξηση της 

απορρόφησης των φωτονίων και προάγει τη φωτοξειδωτική βλάβη ιδίως στον 

πυρήνα του φακού, ο οποίος βασίζεται στις υπερκείμενες ίνες του φλοιού και 

στην επιθηλιακή στιβάδα για την προστασία του. 

Κρυσταλλίνες 

Οι σχετιζόμενες με την ηλικία μεταβολές στις κρυσταλλίνες μπορεί να 

μεταβάλλουν την χωρική διάταξή τους (short range spatial order) και επομένως 

να μειώσουν τη διαφάνεια του κρυσταλλοειδούς φακού. Οι κυριότερες αλλαγές 

είναι [Chylack, 1994]: 

• ∆ημιουργία διαλυτών συσσωματώσεων υψηλού μοριακού βάρους (HMW) 

• Μερική διάσπαση των πολυπεπτιδίων 

• Φωτοοξείδωση της τρυπτοφάνης και παραγωγή φωτοευαίσθητων 

ενώσεων 

• Απαμίδωση των γλουταμινικών και ασπαραγινικών υπολειμμάτων  

• Ρακεμοποίηση, δηλαδή σχηματισμός δεξιό- ή αριστερόστροφων μορφών 

των υπολειμμάτων του ασπαρτικού οξέος 

Θεωρείται ότι πολλές από τις συσσωματώσεις υψηλού μοριακού βάρους, 

αποτελούμενες κυρίως από α-κρυσταλλίνες, δρουν ως πρόδρομοι για την 

συσσώρευση αδιάλυτων πρωτεϊνών. Κάτω από την ηλικία των 50 ετών, 

περίπου το 4% των πρωτεϊνών του φακού είναι αδιάλυτες, αλλά μέχρι την 

ηλικία των 80 ετών το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 40-50%. Ειδικά στον πυρήνα 

του φακού του ενήλικα μέχρι και το 80% των πρωτεϊνών είναι αδιάλυτες, ενώ οι 

περισσότερες από τις πυρηνικές α-κρυσταλλίνες παύουν να είναι διαλυτές μέχρι 

την ηλικία των 45 ετών, γεγονός που συμβάλλει στην απώλεια της διαφάνειας 

του φακού και στην ανάπτυξη γεροντικού καταρράκτη. 
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2. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ   

 
2.1. Επιδημιολογία 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, από τα 38 

εκατομμύρια τυφλών ανθρώπων το 1990, το 48% όφειλε την τύφλωση σε 

προχωρημένο καταρράκτη [Javitt, 1996]. Για την περίοδο 1980-2020 η 

προβλεπόμενη αύξηση του ηλικιωμένου πληθυσμού για τις αναπτυγμένες 

χώρες είναι 186%, ενώ στις υπό ανάπτυξη χώρες εγγίζει το 356%. Σε αυτή τη 

βάση, η ΠΟΥ εκτιμά ότι θα υπάρχουν 54 εκατομμύρια τυφλοί άνθρωποι ηλικίας 

άνω των 60 ετών μέχρι το 2020. Στον τρίτο κόσμο, ο αριθμός των νέων 

περιστατικών καταρράκτη ξεπερνά κατά πολύ το ρυθμό της χειρουργικής 

εξαίρεσης. Στην Αφρική πχ, μόνο το 10% των περίπου 500,000 νέων 

περιστατικών τύφλωσης λόγω καταρράκτη κάθε χρόνο έχουν πιθανότητα 

χειρουργικής αποκατάστασης της όρασης.  

Ο γεροντικός καταρράκτης είναι μια πολυπαραγοντική νόσος στην οποία 

γενετικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοοικονομικοί και βιοχημικοί παράγοντες 

δρουν συνεργικά. 

Ηλιακό φως: Ο ρόλος του ηλιακού φωτός στην ανάπτυξη του καταρράκτη 

είναι αμφιλεγόμενος. Οι επιδημιολογικές έρευνες εντοπίζουν συσχέτιση του 

φλοιώδους καταρράκτη με την έκθεση στην UV-B ακτινοβολία, αλλά αυτή δεν 

είναι στατιστικά αρκετά ισχυρή ώστε να αποδειχθεί σαφής αιτιολογική 

σύνδεση.Ο συνδυασμός του καταρράκτη και της υπεριώδους ακτινοβολίας 

υποστηρίζεται από μελέτες γεωγραφικής συσχέτισης, ενώ πειραματικές μελέτες 

δείχνουν ότι τεχνητές πηγές UV-B δημιουργούν θολερότητες του φακού στα 

ζώα, τόσο in vivo όσο και in vitro [West, 1995].  

∆ιατροφή: Υπάρχουν ενδείξεις από κλινικά ελεγχόμενες μελέτες ότι οι 

αντιοξειδωτικές βιταμίνες Α,C και E έχουν την ικανότητα να προστατεύουν το 

φακό από οξειδωτικές βλάβες και πιθανώς ασκούν προστατευτική επίδραση 

έναντι της εμφάνισης καταρράκτη. Η επιδημιολογική μελέτη Beaver Dam Eye 

Study βρήκε ότι υψηλά επίπεδα β-καροτένιου στον ορό δρουν προστατευτικά 

κατά της σκλήρυνσης του πυρήνα σε νέους ανθρώπους.  
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∆ιαβήτης: Πολλές κλινικά ελεγχόμενες μελέτες δείχνουν τη σχέση μεταξύ 

διαβήτη και καταρράκτη. Η Beaver Dam Eye Study έδειξε ότι οι διαβητικοί είναι 

σημαντικά πιο επιρρεπείς από τους μη διαβητικούς στην εμφάνιση  φλοιώδους 

καταρράκτη και την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης σε νεαρότερες ηλικίες 

[Klein, 1995].  

Σοβαρή διάρροια: Η σοβαρή αφυδάτωση λόγω διάρροιας προκαλεί 

οξέωση και αυξημένη συγκέντρωση ουρίας στο πλάσμα. Μελέτες στην Ινδία 

δείχνουν τριπλάσιο ή τετραπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης καταρράκτη μετά από 

πολλαπλά επεισόδια απειλητικής για τη ζωή διάρροιας ενώ στην Αγγλία 

βρέθηκε ασθενέστερη συσχέτιση [West, 1995].  

Κάπνισμα και αλκοόλ: ∆ιασταυρούμενες, μακροχρόνιες και κλινικά 

ελεγχόμενες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρηνικού 

καταρράκτη επί βαρείας κατανάλωσης καπνού και αλκοόλ.  

Μόρφωση: ∆εδομένα από κλινικές έρευνες σε διάφορους πληθυσμούς 

δείχνουν σταθερή συσχέτιση μεταξύ χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και όλων 

των τύπων καταρράκτη [West, 1995]. Αν και δεν υφίσταται εμφανής βιολογική 

διασύνδεση, το αποτέλεσμα αυτό παραμένει μετά από ρύθμιση διαφόρων 

παραγόντων όπως η δίαιτα, το κάπνισμα και η έκθεση στην UV-B. 

Ασπιρίνη: Η ασπιρίνη μπορεί να προστατεύει το φακό επειδή μειώνει την 

τρυπτοφάνη του πλάσματος, μειώνει το σχηματισμό σορβιτόλης και ακετυλιώνει 

τις πρωτεΐνες του φακού. Ο προστατευτικός της ρόλος υποστηρίζεται από 

μελέτες σε ζώα, αλλά οι επιδημιολογικές ενδείξεις δεν είναι σταθερές, ενώ μια 

τυχαιοποιημένη μελέτη δεν έδειξε σημαντική μείωση του κινδύνου εμφάνισης 

καταρράκτη σε αυτούς που έπαιρναν ασπιρίνη έναντι εκείνων που έπαιρναν 

placebo. 

Φύλο: Πληθυσμιακές και κλινικές μελέτες δείχνουν μια μικρή αύξηση του 

κινδύνου ανάπτυξης φλοιώδους καταρράκτη στις γυναίκες, ενώ τα οιστρογόνα 

φαίνεται να έχουν προστατευτική επίδραση. 

Γενετική: Η Beaver Dam Eye Study συμπέρανε ότι ενδέχεται να υπάρχουν 

υπολειπόμενα γονίδια που προδιαθέτουν σε ανάπτυξη πυρηνικού ή φλοιώδους 

καταρράκτη [Heiba, 1995]. 
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2.2. Μηχανισμοί δημιουργίας καταρράκτη 

Η διαφάνεια του φακού διατηρείται με την αλληλεπίδραση πολλών 

παραγόντων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την οπτική του ομοιογένεια. Οι 

κυριότεροι παράγοντες είναι η μικροσκοπική δομή του φακού και η βιοχημική 

του σύσταση: με κατάλληλη διάταξη οι φακαίες ίνες καταλείπουν ελάχιστο 

εξωκυττάριο χώρο ενώ οι κύριες πρωτεΐνες του φακού έχουν υψηλή 

συγκέντρωση και μικρό μέγεθος, ελαχιστοποιώντας έτσι την σκέδαση του 

φωτός και διατηρώντας την διαφάνεια του κυτταροπλάσματος.  

Μορφολογικές μεταβολές 

Οι πρόσθιοι υποκαψικοί καταρράκτες σχετίζονται με μετάπλαση του 

κεντρικού επιθηλίου του φακού, του οποίου τα κύτταρα γίνονται επιμήκη, 

ατρακτοειδή, όμοια με μυοϊνοβλάστες και απλώνονται σε μία στοιβάδα 

συνδετικού ιστού συντιθέμενου από κολλαγόνο τύπου Ι, ΙΙΙ και IV. Αυτές οι 

αλλοιώσεις είναι δυνατόν να προέρχονται από άμεση έκθεση του κεντρικού 

επιθηλίου σε παράγοντες όπως η υπεριώδης ακτινοβολία [Johnson, 1989]. 

Οι οπίσθιοι υποκαψικοί καταρράκτες φαίνεται ότι προκαλούνται από 

δυσπλασία του βλαστικού επιθηλίου, του οποίου τα διαφοροποιημένα κύτταρα 

διατάσσονται κατά ατελή τρόπο. Τα δυσπλαστικά κύτταρα κατά την οπίσθια 

μετανάστευσή τους ακολουθούν κατά προτίμηση τις ραφές του φακού, χωρίς 

όμως αυτοί οι καταρράκτες να συνδέονται υποχρεωτικά και με θολερότητες των 

ραφών [Kuszak, 1991]. 

Στον πυρηνικό καταρράκτη η σκέδαση του φωτός οφείλεται στην 

συσσωμάτωση μετουσιωμένων πρωτεϊνών υψηλού μοριακού βάρους, ενώ δεν 

συμβαίνουν σημαντικές ιστολογικές αλλαγές στον πυρήνα, ο οποίος γίνεται 

καστανοκίτρινος και συμπαγής (σκλήρυνση του πυρήνα).  

Επί φλοιώδους καταρράκτη, οι φλοιώδεις φακαίες ίνες παρουσιάζουν 

οίδημα, ενώ οι πυρήνες τους εκφυλίζονται και το  κυτταρόπλασμα μειώνεται και 

γίνεται κυστικό. Άμορφα σωματίδια και σχισμές νερού μπορεί να σχηματιστούν 

μεταξύ των ινών που τελικά διαλύονται και σχηματίζουν στρογγυλά μοργκάνεια 

σφαιρίδια. Όταν ολόκληρος ο πρόσθιος φλοιός υποστεί μοργκάνεια σφαιροειδή 
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εκφύλιση, ο φακός εμφανίζεται λευκός και ονομάζεται υπερώριμος 

καταρράκτης. 

Βιοχημικές μεταβολές 

Στους φλοιώδεις καταρράκτες παρατηρείται συνολική μείωση της 

συγκέντρωσης πρωτεϊνών, ειδικά υδατοδιαλυτών. Στους πυρηνικούς 

καταρράκτες η συγκέντρωση πρωτεϊνών παραμένει αμετάβλητη, αλλά η 

παρουσία ειδικών χρωμοφόρων, λόγω μετουσίωσης των πρωτεϊνών των 

φακαίων ινών, προκαλεί καφεοειδή χρώση του πυρήνα. Η πρωτεϊνική 

μετουσίωση οφείλεται στη σύνδεση των πρωτεϊνικών μορίων με ελεύθερες ρίζες 

(οξείδωση), σάκχαρα (γλυκοζυλίωση), κυανιoύχο άλας (καρβαμυλίωση) ή 

ασκορβικό οξύ [Chitkara, 2004]. Οι παράγοντες αυτοί, μεμονωμένα ή σε 

συνδυασμό, έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την μείωση των θετικών φορτίων της 

κυτταρικής επιφάνειας και την αλλαγή της τριτοταγούς δομής των πρωτεϊνικών 

μορίων, τα οποία σχηματίζουν μέσω δισουλφιδικών δεσμών συσσωματώσεις 

που διαχέουν το φως και ελαττώνουν την όραση.  

Παθήσεις του μεταβολισμού των σακχάρων, όπως η γαλακτοζαιμία και ο 

σακχαρώδης διαβήτης προκαλούν αύξηση του εξωκυττάριου και μεσοκυττάριου 

ύδατος με αποτέλεσμα βλάβες στις φακαίες ίνες. Ο μηχανισμός αυτός είναι 

υπεύθυνος για τον χαρακτηριστικές υποκαψικές θολερότητες δίκην «νιφάδων 

χιονιού» που εμφανίζεται σε νεαρούς διαβητικούς. 

Η μείωση των επιπέδων της γλουταθειόνης και του ασκορβικού οξέος 

κάνει το φακό πιο ευάλωτο στην οξειδωτική βλάβη από τις ελεύθερες ρίζες. 

Άλλα πρωτεολυτικά ένζυμα, ωστόσο, παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα 

καθώς ο καταρράκτης ωριμάζει και συντελούν στη ρευστοποίηση του 

περιεχομένου του φακού και την διάσπαση των πρωτεϊνών στα αμινοξέα τους. 

 

Μηχανισμοί δημιουργίας του καταρράκτη 

Ο φακός έχει περιορισμένα μέσα επισκευής και ανάπλασης και μπορεί να 

χάσει τη διαφάνειά του με πολλούς τρόπους. Οι πιο επιφανειακές ίνες είναι πιο 

ευαίσθητες σε μηχανικές και βιοχημικές διαταραχές, όπως το τραύμα και η 
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υπεργλυκαιμία. Ως εκ τούτου, πολλοί επίκτητοι καταρράκτες είναι αρχικά 

υποκαψικοί. Σε μια ώριμη φακαία ίνα, η θόλωση έχει μορφή που εξαρτάται από 

την ανατομία της ίνας και τη θέση της. Στον «πεταλιώδη» καταρράκτη 

προσβάλλονται οι ίνες που περιέχονται σε ένα καθορισμένο στρώμα, ενώ εάν 

προσβάλλεται μια ομάδα ινών, η θόλωση μοιάζει με ακτίνα. Επί προσβολής των 

περιφερικών ινών, η θόλωση φαίνεται σαν αστέρας (τραυματικός καταρράκτης 

ή καταρράκτης εκ διασείσεως), όπου η ραφή αποτελεί τη βάση από την οποία 

σχηματίζεται ο καταρράκτης τύπου «ροζέτας». 

Η ινώδης μεταπλασία συνδυάζεται με τραύμα του περιφακίου και 

αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Το επιθήλιο μπορεί επίσης να θολώσει 

χωρίς να υποστεί ινώδη εξαλλαγή, ενώ μπορεί να πάρει τη μορφή επιθηλιακής 

νέκρωσης που προκαλείται από τραύμα, απότομη αύξηση της ενδοφθαλμίου 

πίεσης με συνοδές glaukomflecken (καταρρακτικές κηλίδες γλαυκώματος) και 

μερικές φορές από οξεία ιρίτιδα. Το επιθήλιο μπορεί επίσης να ασβεστοποιηθεί, 

όπως στον υπερώριμο και μοργάνειο καταρράκτη.  

Ο φυσιολογικός φακός περιέχει φθορίζουσες ουσίες, ο αριθμός των 

οποίων αυξάνει με την ηλικία, κυρίως σε διαβητικούς και καταρρακτικούς 

φακούς. Η καστανή χρώση του πυρήνα δημιουργείται όταν ειδικά χρωμοφόρα 

μόρια συνδέονται με αδιάλυτες πρωτεΐνες των φακαίων ινών. 

Με παρόμοιο τρόπο, τα υποπροϊόντα ανώμαλου μεταβολισμού μπορεί να 

συσσωρευτούν στο φακό σε παθήσεις όπως είναι η νόσος Fabry και η 

μαννοσίδωση. ∆ιάφορα φάρμακα και οι μεταβολίτες τους μπορεί να 

συσσωρευτούν επίσης σαν κόκκοι, συνήθως μπροστά από το περιφάκιο ή στον 

περιφερικό φλοιό. Κατεστραμμένα βλαστικά επιθηλιακά κύτταρα μπορεί να 

παράγουν αδιαφανές κοκκώδες υλικό όπως στον καταρράκτη από ακτινοβολία 

και στον οπίσθιο υποκαψικό καταρράκτη.  

 

Αίτια του καταρράκτη 

Γεροντικός καταρράκτης: Ο όρος γεροντικός καταρράκτης χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει κάθε καταρράκτη που εμφανίζεται μετά τα 50 έτη και δεν έχει 

προφανή αιτία. Περιβαλλοντικοί, τοξικοί, διατροφικοί και συστηματικοί 
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παράγοντες που επηρεάζουν ένα άτομο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής πιθανώς 

έχουν αθροιστική επίδραση στην εμφάνιση του γεροντικού καταρράκτη, σε 

συνδυασμό με γενετικές διαφορές που τροποποιούν την ευαισθησία σε αυτούς 

τους παράγοντες.  

Οι σχετιζόμενοι με την ηλικία καταρράκτες μορφολογικά εμφανίζονται ως 

φλοιώδεις, πυρηνικές και υποκαψικές θολερότητες, με τον φλοιώδη καταρράκτη 

να παριστά τη συχνότερη, ενώ τον υποκαψικό τη λιγότερο συχνή μορφή. Η 

ετερογένεια αυτή πιθανώς σχετίζεται με την άνιση έκθεση των διαφόρων 

τμημάτων του φακού σε μια δεδομένη καταρρακτογόνο επίδραση.  

Χαρακτηριστικά, η κεντρική περιοχή του φακού, η οποία είναι εκτεθειμένη 

στο υδατοειδές υγρό, επηρεάζεται κατά προτίμηση από τοπικώς χορηγούμενα 

φάρμακα. Η ίδια περιοχή είναι εκτεθειμένη στην UV ακτινιβολία, όπως και τα 

κατώτερα και κάτω ρινικά τμήματα του φακού, γεγονός που ίσως εξηγεί την 

αυξημένη συχνότητα του σφηνοειδούς καταρράκτη στο κάτω ρινικό τμήμα του 

φακού. Ο ισημερινός του φακού είναι εκτεθειμένος σε παράγοντες που 

μεταφέρονται με την αιματική κυκλοφορία, όπως η γλυκόζη και τα φάρμακα που 

μπορούν να περάσουν τον αιματο-υδατοειδικό φραγμό, ενώ το οπίσθιο 

περιφάκιο, ο φλοιός και το σύστημα των οπίσθιων ραφών εκτίθενται με 

παρόμοιο τρόπο σε τοξικές ουσίες που προέρχονται από το οπίσθιο οφθαλμικό 

ημιμόριο ή το μηχανικό stress των επεμβάσεων του οπισθίου ημιμορίου. 

Αντίθετα, όλα τα μέρη του φακού είναι το ίδιο ευαίσθητα στην ιονίζουσα 

ακτινοβολία ή το φυσικό τραύμα. 

Τραύμα: Επί θλαστικού τραύματος, η βλάβη του φακού συναρτάται από 

την ύπαρξη ρήξης του περιφακίου. Εάν το περιφάκιο παραμείνει ακέραιο, η 

πρωιμότερη αλλαγή εμφανίζεται στην υπό το πρόσθιο και οπίσθιο περιφάκιο 

περιοχή με τη μορφή  πεπαχυμένων και οιδηματικών φακαίων ινών, ενώ 

αργότερα σχηματίζεται η χαρακτηριστική ροζέτα από την εξάπλωση του 

οιδήματος λόγω ρήξης των αποφύσεων που συνδέουν τη μια κορυφή ίνας με 

την επόμενη. Σπανιότερα, μπορεί να σχηματιστεί μια άμορφη πρόσθια 

υποκαψική θόλωση ή μια διάστικτη υποκαψική θόλωση που μοιάζει με 

glaukomflecken (καταρρακτικές κηλίδες μετά από κρίση οξέος γλαυκώματος). 

Επί ρήξης του περιφακίου, αντίθετα, έχουμε γρήγορα είσοδο ύδατος και 

σχηματισμό ώριμου καταρράκτη.  
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Επί διατιτραίνοντος τραύματος, εάν η πύλη εισόδου είναι μικρή 

παρατηρείται εντοπισμένη θόλωση του φακού και του περιφακίου, ενώ αν το 

τραύμα είναι σημαντικό, ο φακός κατακλύζεται από την είσοδο ύδατος και 

εξελίσσεται γρήγορα σε ώριμο καταρράκτη. Κατά τη διάρκεια μιας βιτρεκτομής, 

ακόμα και αν δεν τραυματισθεί απευθείας το οπίσθιο περιφάκιο, μπορεί να 

σχηματισθεί μια παροδική υποκαψική θόλωση του φακού εξαιτίας αυξημένης 

ενυδάτωσης μιας ομάδας φακαίων ινών.  

Καταρράκτης μπορεί να προκληθεί από ηλεκτροπληξία, οπότε 

σχηματίζονται δακτυλιοειδή κενοτόπια στη μέση περιφέρεια του φακού, τα 

οποία συγχωνεύονται και αφήνουν λευκές θολερότητες σαν σκόνη στην 

περιοχή του επιθηλίου. Αργότερα, εμφανίζονται κατά μήκος των φακαίων ινών 

γκριζόασπρες γραμμώσεις που εκτείνονται ακτινοειδώς μέχρι τη μέση 

περιφέρεια, σχηματίζοντας τελικά μια πρόσθια υποκαψική θόλωση. 

Ακτινοβολία: Όλο το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας καθώς και 

βαριά, φορτισμένα, η μη σωματίδια, όπως τα νετρόνια, μπορούν να 

προκαλέσουν καταρράκτη. Οι περισσότερες από αυτές τις ακτινοβολίες 

προκαλούν ιοντισμό του νερού και δημιουργία ελευθέρων ριζών, με 

αποτέλεσμα καταστροφή του κυτταρικού DNA με συνοδό αλλοίωση της 

σύνθεσης των πρωτεϊνών. Η μίτωση των βλαστικών κυττάρων μπορεί επίσης 

να επηρεασθεί με συνέπεια διαταραχή του σχηματισμού νέων φακαίων ινών 

στον ισημερινό του φακού και δημιουργία οπίσθιων υποκαψικών θολεροτήτων. 

Η υπεριώδης ακτινοβολία και ίσως το μπλε φως έχουν ενοχοποιηθεί για 

τον σχηματισμό καταρράκτη, πιθανόν μέσω της δημιουργίας ελευθέρων ριζών. 

Η κακή διατροφή και η συνοδός ανεπαρκής λήψη αντιοξειδωτικών βιταμινών 

επίσης συνδέεται με μειωμένα επίπεδα αντιοξειδωτικών, γεγονός που καθιστά 

το φακό πιο ευαίσθητο σε βλάβες από τις ελεύθερες ρίζες [Harding, 1989]. 

 

Συστηματικές διαταραχές 

Σακχαρώδης διαβήτης:  Οι διαβητικοί έχουν φακούς μεγαλύτερους από 

τους φυσιολογικούς για την ηλικία τους και διευρυμένες υποκαψικές διαφανείς 

ζώνες. Οι φακοί ενός ενήλικα διαβητικού είναι στην ίδια κατάσταση με τους 
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φακούς ενός μη διαβητικού, που είναι 15 χρόνια μεγαλύτερος. Στους ενήλικες 

διαβητικούς, έχει αποδειχθεί ότι ο καταρράκτης είναι συχνότερος, εξαρτάται από 

τη διάρκεια του διαβήτη και εξελίσσεται ταχύτερα, ωστόσο δεν είναι δυνατή η 

μορφολογική διαφοροποίηση των διαβητικών από τους μη διαβητικούς, 

γεροντικούς καταρράκτες. Όλοι οι μηχανισμοί που προκαλούν μετα-

μεταγραφική πρωτεϊνική μεταβολή, όπως γλυκοζυλίωση ή καρβαμυλίωση των 

κρυσταλλινών και αυξημένη οξειδωτική βλάβη, μπορεί να θεωρηθούν 

υπεύθυνοι για τους διαβητικούς καταρράκτες των ενηλίκων [Harding, 1993].  

Σε μη ρυθμιζόμενους διαβητικούς, νεότερους των 30 ετών, μπορεί να 

εμφανιστεί πραγματικός διαβητικός καταρράκτης με τη χαρακτηριστική 

μορφολογία πυκνών, λευκών, πρόσθιων και οπίσθιων υποκαψικών 

θολεροτήτων, δίκην νιφάδων χιονιού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 

σχηματίζονται λεπτές βελονοειδείς πολύχρωμες φλοιώδεις θολερότητες. Εάν ο 

διαβήτης ρυθμιστεί, η γρήγορη εξέλιξη του καταρράκτη μπορεί να ανασταλεί. 

Γαλακτοζαιμία: Ο καταρράκτης είναι συνήθως πρόσθιος και οπίσθιος 

υποκαψικός, που στη συνέχεια γίνεται πυρηνικός πριν ωριμάσει. Η εξέλιξη του 

καταρράκτη μπορεί να προληφθεί αν αφαιρεθεί η γαλακτόζη από τη διατροφή. 

Νόσος Fabry : Τόσο στον πάσχοντα άνδρα όσο και στη γυναίκα φορέα, 

εμφανίζεται τυπικός ακτινοειδής καταρράκτης Οι θολερότητες πιστεύεται ότι 

προκύπτουν από την ενσωμάτωση ανώμαλων γλυκολιπιδίων στις κυτταρικές 

μεμβράνες. 

Μυοτονική δυστροφία: Οι περισσότεροι καταρράκτες εμφανίζονται μετά τα 

20 έτη και ωριμάζουν αργά. Ο πρώιμος καταρράκτης αποτελείται από 

πολύχρωμα στίγματα και νιφάδες στον επιφανειακό φλοιό, ενώ καθώς οι 

θολερότητες ωριμάζουν εμφανίζεται μια χαρακτηριστική αστεροειδής θόλωση 

στον οπίσθιο πόλο. 

∆ερματολογικές διαταραχές: Τόσο το δέρμα όσο και ο φακός έχουν ως 

κοινή εμβρυολογική προέλευση το εκτόδερμα και επομένως πολλές 

δερματολογικές διαταραχές, ορισμένες εκ των οποίων κληρονομικές, 

συνδυάζονται με καταρράκτη (ιχθύωση, incontinentia pigmenti, σύνδρομο 

Werner, σύνδρομο Cockayne). Η ατοπική δερματίτις και το έκζεμα 

συνδυάζονται στο 10% περίπου των περιπτώσεων από τον χαρακτηριστικό, 
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συνήθως αμφοτερόπλευρο, καταρράκτη δίκην «ασπίδας», μία πυκνή πρόσθια 

υποκαψική πλάκα με συνοδό πτύχωση του προσθίου περιφακίου εξαιτίας του 

τοπικού πολλαπλασιασμού του επιθηλίου.  

Οφθαλμικές παθήσεις 

Ραγοειδίτιδα: Η νόσος συνήθως συνοδεύεται από οπίσθιες υποκαψικές ή 

οπίσθιες φλοιώδεις θολερότητες, οι οποίες μπορεί να προέρχονται τόσο από 

την κορτιζονοθεραπεία όσο και από την ίδια τη φλεγμονή.4  

Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια:  Οι εκφυλιστικές παθήσεις του 

μελάγχρου επιθηλίου του αμφιβληστροειδή συνδυάζονται με οπίσθιο 

υποκαψικό καταρράκτη, ο οποίος είναι αγνώστου αιτιολογίας και εμφανίζεται 

στα πρώιμα στάδια των υπολειπόμενων και φυλοσύνδετων μορφών της νόσου.  

Εκφυλιστική μυωπία: Συνδυάζεται με οπίσθιο φλοιώδη, υποκαψικό και 

πυρηνικό καταρράκτη. 

Υαλοειδεκτομή: Συχνά προκαλεί οπίσθιο υποκαψικό καταρράκτη, ιδιαίτερα 

όταν συνδυάζεται με έγχυση ελαίου σιλικόνης και επιπωματισμό με αέριο. 

Παροδικός οπίσθιος υποκαψικός καταρράκτης εμφανίζεται μέσα σε 24 ώρες 

μετά από μια χοριοαμφιβληστροειδική επέμβαση, με χαρακτηριστική εμφάνιση 

κατά μήκος των οπισθίων ραφών λόγω υπερβολικής ενυδάτωσης μιας ομάδας 

φακαίων ινών. 

Φαρμακευτικές / χημικές ενώσεις 

Στεροειδή: Υφίσταται συσχέτιση μεταξύ του οπίσθιου υποκαψικού 

καταρράκτη με τη μακρόχρονη τοπική ή συστηματική χορήγηση στεροειδών, 

χωρίς όμως η σχέση μεταξύ δόσης, διάρκειας της θεραπείας και ανάπτυξης 

καταρράκτη να είναι σαφής, καθώς σημαντικό ρόλο παίζει η εξατομικευμένη, 

γενετική ευαισθησία [Urban, 1986]. 

Αντιχολινεστερασικά: Τα αντιχολινεστερασικά φάρμακα έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του γλαυκώματος ανοιχτής γωνίας και 

αποδεδειγμένα προκαλούν την ανάπτυξη προσθίου υποκαψικού καταρράκτη με  

μηχανισμό που σχετίζεται με βλάβη στην μεταφορά ιόντων στο φακό. 
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Φαινοθειαζίνες: Οι φαινοθειαζίνες, όπως η χλωροπρομαζίνη, μπορεί να 

προκαλέσουν εναπόθεση λεπτών, κιτρινο-καστανόχρωμων κόκκων κάτω από 

το πρόσθιο περιφάκιο, οι οποίες εξελίσσονται σε πρόσθιους πολικούς 

καταρράκτες.  

Υπασβεσταιμία: Η υπασβεσταιμία του υποπαραθυρεοειδισμού είναι 

γνωστή αιτία καταρράκτη. Στα παιδιά, ο καταρράκτης είναι πεταλιώδης ενώ 

στους ενήλικες προκαλείται πρόσθια ή οπίσθια στικτή υποκαψική θολερότητα. 

Χαλκός: Στη νόσο Wilson, εκτός του χαρακτηριστικού κερατοειδικού 

δακτυλίου στο επίπεδο της δεσκεμετείου μεμβράνης (δακτύλιος Kayser-

Fleischer), αναπτύσσεται και ένας καταρράκτης δίκην «ηλιοτροπίου», με 

δισκοειδή πολύχρωμη θολερότητα στο περιφάκιο της κεντρικής περιοχής και 

ακτίνες δίκην πετάλων που εκτείνονται προς την περιφέρεια. 

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες: Περίπου το ένα τρίτο των συγγενών 

καταρρακτών είναι χρωμοσωμικοί (σύνδρομα Down, Patau, Edward και cri du 

chat), δε συνδυάζονται με κάποια άλλη μεταβολική ή συστηματική διαταραχή 

και μπορούν να εμφανισθούν στην παιδική ηλικία ή αργότερα. 

Παιδικοί καταρράκτες: Περιλαμβάνουν τους συγγενείς και τους πρώιμους 

μετά τη γέννηση καταρράκτες και έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί αποτελούν αιτία 

αμβλυωπίας, στραβισμού και νυσταγμού εάν είναι αμφοτερόπλευροι. Η 

συχνότητα είναι περίπου 0,4% στα νεογέννητα, αλλά η πλειοψηφία δεν 

συνδυάζεται με χαμηλή όραση καθώς η επιβάρυνση της οπτικής λειτουργίας 

συναρτάται με το μέγεθος, τη θέση και την πυκνότητα του καταρράκτη. Στα αίτια 

του παιδικού καταρράκτη περιλαμβάνονται οι ενδομήτριες λοιμώξεις (όπως η 

ερυθρά), οι συστηματικές παθήσεις, οι κληρονομικές διαταραχές και οι τοπικές 

οφθαλμικές παθήσεις. Οι μορφολογικοί τύποι του παιδικού καταρράκτη 

περιλαμβάνουν τον πρόσθιο πολικό, τον λογχοειδή, τον κοραλλιοειδή, τον 

καταρράκτη δίκην άνθους, τον πεταλιώδη, τον κεντρικό κονιορτώδη, τον 

συγγενή κυανόστικτο, τον καταρράκτη των ραφών, την κηλίδα του Mittendorf 

και τον συγγενή δισκοειδή καταρράκτη. 
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2.3. Παθολογική φυσιολογία του καταρρακτικού φακού 

Η σχετιζόμενη με την ηλικία αύξηση των αδιάλυτων πρωτεϊνών του φακού 

προκαλεί διακυμάνσεις της πυκνότητάς του, με αποτέλεσμα διάχυση του φωτός 

και μείωση της όρασης. Η επίδραση της θολερότητας στην όραση ποικίλλει 

ανάλογα με το βαθμό του καταρράκτη και τη μορφολογία του. 

Μείωση της οπτικής οξύτητας: Η λήψη της οπτικής οξύτητας αποτελεί την 

τυπική εξέταση με την οποία εκτιμάται η οπτική ικανότητα των ασθενών και με 

την οποία διαπιστώνονται αλλαγές της οπτικής λειτουργίας λόγω εξέλιξης του 

καταρράκτη. Η λήψη, ωστόσο, της οπτικής οξύτητας με τη χρήση πινάκων 

υψηλής αντίθεσης τύπου Snellen γίνεται κάτω από ιδανικές συνθήκες που δεν 

ισχύουν στην πραγματικότητα, και μπορεί να παραμείνει υψηλή παρά την 

ύπαρξη θόλωσης του φακού, καθώς δεν συνυπολογίζει την λειτουργική 

έκπτωση που προκύπτει από την απώλεια της ευαισθησίας στις αντιθέσεις 

(contrast sensitivity). 

Μείωση της ευαισθησίας αντίθεσης (Contrast Sensitivity): Οι ασθενείς με 

καταρράκτη συχνά αναφέρουν διακύμανση της οπτικής ικανότητας ανάλογα με 

την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας, κυρίως σοβαρή δυσχέρεια της όρασης 

στο δυνατό φως του ήλιου και κόπωση από τα φώτα των αυτοκινήτων κατά την 

βραδινή οδήγηση. Η απώλεια της ευαισθησίας αντίθεσης συνήθως είναι 

μεγαλύτερη στις υψηλότερες χωρικές συχνότητες, ιδίως σε περιπτώσεις 

οπίσθιου υποκαψικού καταρράκτη [Regan, 1993].  

Μυωπική εκτροπή: Η σκλήρυνση του πυρήνα του φακού προκαλεί 

μεταβολή του δείκτη διάθλασης που εκδηλώνεται ως ανάπτυξη μυωπίας, με 

όλα τα συνοδά συμπτώματα, όπως η εξουδετέρωση της πρεσβυωπίας ( 

«δεύτερη όραση των ηλικιωμένων»). Στον φλοιώδη ακτινοειδή καταρράκτη, η 

μεταβολή του δείκτη διάθλασης μπορεί να είναι άνιση σε κάποιο μεσημβρινό, 

δημιουργώντας αστιγματισμό. 

Μονόπλευρη διπλωπία: Η μονόφθαλμη διπλωπία είναι συχνή σε ασθενείς 

που έχουν φλοιώδη καταρράκτη, στον οποίο οι ακτινοειδείς σχισμές έχουν 

χαμηλότερο δείκτη διάθλασης από τον περιβάλλοντα φακό, ενώ σπανίως οι 

ασθενείς παραπονούνται για τον ίδιο λόγο και για πολυωπία. 
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Θάμβος (Glare): Όλοι οι τύποι καταρράκτη, κυρίως όμως ο φλοιώδης και ο 

οπίσθιος υποκαψικός, μπορούν να προκαλέσουν θάμβος λόγω διάχυσης του 

φωτός. Το κύριο σύμπτωμα είναι η ελάττωση της όρασης στο φως της ημέρας 

και κατά τη βραδινή οδήγηση, αλλά αντίθετα με τη μείωση της ευαισθησίας 

αντίθεσης, θάμβος μπορεί να προκληθεί και από θολερότητες που δεν 

βρίσκονται μέσα στο κορικό πεδίο.  

Χρωματική εκτροπή: Ο καταρρακτικός φακός απορροφά περισσότερο το 

κυανούν τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, ειδικά επί θόλωσης του 

πυρήνα. Συνήθως οι ασθενείς δεν αντιλαμβάνονται αυτό το ελάττωμα της 

χρωματικής αντίληψης, παρά μετά από την επέμβαση του καταρράκτη και την 

οπτική αποκατάσταση.  

Απώλεια οπτικού πεδίου: Το οπτικό πεδίο μπορεί να επηρεαστεί ανάλογα 

με τη μορφολογία, την πυκνότητα και τη θέση των θολεροτήτων. 

 

2.4. Μορφολογική ταξινόμηση καταρράκτη 

Με την πάροδο της ηλικίας, η διαφάνεια του φακού σταδιακά μειώνεται με 

συνέπεια την εμφάνιση θολεροτήτων διαφόρων μορφολογικών τύπων, που 

κατατάσσονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: οπίσθιες υποκαψικές, 

φλοιώδεις, πυρηνικές και υπερώριμες. 

 

 

Α Β 

Γ ∆ 
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Οπίσθιες υποκαψικές θολερότητες (Εικ. Α): Μπορεί να αναπτυχθούν 

μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες φακικές θολερότητες. Η θόλωση ξεκινά 

από την οπίσθια πολική περιοχή και εξαπλώνεται προς την περιφέρεια, ενώ 

συχνά, εντοπίζονται κόκκοι και κενοτόπια στο οπίσθιο περιφάκιο. 

Φλοιώδεις θολερότητες (Εικ. Β):  Η βλάβη αφορά το μεγαλύτερο μέρος του 

φλοιού του φακού και δημιουργείται αρχικά λόγω ενυδάτωσης του φλοιού και 

ανάπτυξης  κενοτοπίων, στη συνέχεια με τον σχηματισμό αδιαφανών σχισμών 

και παράλληλων γραμμικών θολεροτήτων, και τέλος με σχηματισμό 

σφηνοειδών θολεροτήτων που ξεκινούν από την περιφέρεια και εκτείνονται 

προς το κέντρο. 

Πυρηνικές θολερότητες (Εικ. Γ): Αρχικά αυξάνεται η οπτική πυκνότητα του 

πυρήνα (πυρηνική σκλήρυνση) και στη συνέχεια επέρχεται σταδιακή θόλωση, 

που συνεπάγεται μεταβολή του χρώματος από διαυγές σε κίτρινο και στη 

συνέχεια σε καστανό (καστανόχρους καταρράκτης). Σε μερικές περιπτώσεις, 

εμφανίζονται κρύσταλλοι στον πυρήνα ή στο φλοιό που στην βιομικροσκόπηση 

φαίνονται διαφορετικού χρώματος. 

Υπερώριμοι καταρράκτες (Εικ. ∆):  Ο κρυσταλλοειδής φακός μπορεί να 

διογκωθεί εξαιτίας των εξεργασιών στον φλοιό. Αν το ρευστοποιημένο υλικό του 

φλοιού δεν απορροφηθεί ή απορροφηθεί μόνο μερικά, ο συρρικνωμένος 

πυρήνας «καθιζάνει» προς τα κάτω. Η απορρόφηση του γαλακτώδους φλοιού 

μειώνει τον όγκο του φακού, προκαλώντας πτυχές στο περιφάκιο (υπερώριμος 

καταρράκτης). 

∆ιαβάθμιση φακικών θολεροτήτων 

Οι Chylack και συν. έχουν αναπτύξει ένα σύστημα ταξινόμησης του 

καταρράκτη, με σκοπό τον ποσοτική αξιολόγηση των συνεπειών 

συγκεκριμένων τύπων του επί της οπτικής λειτουργίας. Με το σύστημα LOCS III 

(Lens Opacities Classification System III), βαθμονομείται ξεχωριστά ο τύπος και 

ο βαθμός της αδιαφάνειας του φακού. Η μέθοδος βασίζεται στην σύγκριση του 

εξεταζόμενου στη σχισμοειδή λυχνία φακού με πρότυπες φωτογραφίες, με τις 

οποίες εκτιμώνται ξεχωριστά η έκταση του φλοιώδους καταρράκτη (κλίμακα 1-
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5), του υποκαψικού καταρράκτη (από 1-5), η αδιαφάνεια (opalescence) του 

πυρήνα (από 1-6) και το χρώμα του πυρήνα (από 1-6) [Chylack, 1993]. 

 

3. ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

3.1. Φυσιολογία της απόπτωσης 

Ο όρος «προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος» εμφανίσθηκε το 1964, 

μετά την παρατήρηση ότι η απώλεια κυττάρων κατά τις φάσεις ανάπτυξης ενός 

οργανισμού δεν γίνεται κατά τρόπο τυχαίο, αλλά ακολουθεί μία σειρά 

προκαθορισμένων σταδίων έως την κυτταρική αυτοκαταστροφή [Lockshin, 

1964]. Ωστόσο, ήταν οι Kerr, Wyllie και Currie που το 1972 εισήγαγαν τον όρο 

«απόπτωση» και περιέγραψαν τις ιδιαίτερες μορφολογικές μεταβολές που 

υφίστανται τα κύτταρα που έχουν εισέλθει σε αυτή τη διεργασία ελεγχόμενου 

κυτταρικού θανάτου [Kerr, 1972]. 

Η απόπτωση έχει πολυσήμαντη βιολογική σημασία, καθώς εμπλέκεται 

στην ανάπτυξη, την διαφοροποίηση και την ομοιόσταση των ιστών, την ρύθμιση 

και λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και την απόσυρση 

ελαττωματικών και συνεπώς επικίνδυνων κυττάρων. Η δυσλειτουργία ή η 

απορρύθμιση της αποπτωτικής διαδικασίας εμπλέκεται σε ποικίλες 

παθολογικές καταστάσεις: καταστολή της απόπτωσης ενοχοποιείται στην 

εμφάνιση νεοπλασιών και  αυτοάνοσων νόσων καθώς και στη διασπορά 

ιογενών λοιμώξεων, ενώ νευροεκφυλιστικές διαταραχές, AIDS και ισχαιμικά 

νοσήματα προκαλούνται ή επιδεινώνονται από υπέρμετρη απόπτωση [Fadeel, 

1999a].  

Μορφολογικά χαρακτηριστικά της απόπτωσης 

Τα αποπτωτικά κύτταρα μπορούν να αναγνωρισθούν από χαρακτηριστικές 

μορφολογικές αλλαγές: το κύτταρο ρικνώνεται, υφίσταται μεταβολή του 

σχήματός του και απώλεια της επαφής του με τα γειτονικά κύτταρα. Ενώ η δομή 

των κυτταρικών οργανιδίων συνήθως παραμένει ανέπαφη, στον πυρήνα 

σημειώνεται συμπύκνωση της χρωματίνης, η οποία αρχικά παίρνει την μορφή 

υποκαψικών εστιών (margination) και επεκτεινόμενη δημιουργεί περιοχές 

τορικού σχήματος, πυκνά ετεροχρωματικές. Στην κυτταροπλασματική μεμβράνη 
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δημιουργούνται πολλαπλές  φυσαλιδώδεις προσεκβολές (blebbing και budding) 

που συμβάλουν στην τελική διάσπαση του κυττάρου σε συμπαγείς δομές, τα 

αποπτωτικά σωμάτια, τα οποία περιέχουν κυτταρόπλασμα, την συμπυκνωμένη 

χρωματίνη και οργανίδια. Τα αποπτωτικά σωμάτια ταχέως φαγοκυτταρώνονται 

από μακροφάγα και κατ’ αυτόν τον τρόπο αποσύρονται από τον ιστό χωρίς να 

προκαλέσουν φλεγμονώδη αντίδραση.  

Αυτές οι μορφολογικές μεταβολές είναι συνέπεια των μοριακών και 

βιοχημικών αντιδράσεων εντός του αποπτωτικού κυττάρου, ειδικότερα της 

ενεργοποίησης ενζύμων που καταλύουν την διάσπαση του DNA σε 

ολιγονουκλεοτιδικά τμήματα, όπως και τον καταβολισμό πρωτεϊνικών 

υποστρωμάτων (ακτίνη, φοντρίνη, πυρηνικές λαμίνες) που καθορίζουν την 

ακεραιότητα και το σχήμα του κυτταροπλάσματος [Saraste, 2000].  

 
Απόπτωση και νέκρωση 

Η απόπτωση διαφέρει μορφολογικά και βιοχημικά από την κυτταρική 

νέκρωση, κατά την οποία παρατηρείται απώλεια της ακεραιότητας της 

κυτταρικής μεμβράνης, οίδημα και λύση των κυττάρων. Η νέκρωση αφορά 

ομάδες κυττάρων - παρά μεμονωμένα κύτταρα όπως η απόπτωση - ενώ η 

έξοδος του κυτταρικού περιεχομένου προκαλεί ισχυρή φλεγμονώδη αντίδραση 

στον αντίστοιχο ιστό [Leist, 2001].  
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Νέκρωση Απόπτωση 

 Μορφολογικά χαρακτηριστικά 

• Απώλεια ακεραιότητας κυτταρικής 
μεμβράνης 

• Οίδημα κυτταροπλάσματος και 
μιτοχονδρίων 

• Καταλήγει σε πλήρη λύση του 
κυττάρου, χωρίς σχηματισμός 
κυστιδίων 

• Προσεκβολές (blebbing) μεμβράνης, χωρίς 
ρήξη  

• Συμπύκνωση της χρωματίνης υπό την 
πυρηνική μεμβράνη 

• Ρίκνωση κυτταροπλάσματος και 
συμπύκνωση του πυρήνα 

• Καταλήγει σε διάσπαση του κυττάρου και 
σχηματισμό αποπτωτικών σωματίων  • ∆ιάλυση (οίδημα) των οργανιδίων 

• Αύξηση διαπερατότητας μιτοχονδρίων, 
λόγω σχηματισμού διαύλων από πρωτεΐνες 
της οικογένειας bcl-2 

 

• ∆ιαδικασία ελεγχόμενη από ειδικά ένζυμα  

Βιοχημικά χαρακτηριστικά 

• Απώλεια ομοιόστασης ιόντων 

• ∆εν απαιτεί κατανάλωση ενέργειας 
(μπορεί να συμβεί και στους 4ο C) 

• Αντιδράσεις εξαρτώμενες από ενέργεια 
(ΑΤΡ) 

• Τυχαία αποδόμηση του DNA και 
μετά την λύση του κυττάρου 

• Μη-τυχαία κατάτμηση του DNA σε μονο- 
και ολιγονουκλεοτίδια αυστηρά προ της 
λύσης του κυττάρου 

• Απελευθέρωση διαφόρων παραγόντων 
(κυτόχρωμα C, AIF) από τα μιτοχόνδρια 

• Ενεργοποίηση της αλληλουχίας 
αντιδράσεων από κασπάσες 

• Μεταβολές της ασυμμετρίας της κυτταρικής 
μεμβράνης (μεταφορά πρωτεϊνών από την 
έσω στην έξω στοιβάδα) 

 Παθοφυσιολογική σημασία 

• Αφορά ομάδες συνεχόμενων 
κυττάρων 

• Προκαλείται από μη-φυσιολογικά 
ερεθίσματα (προσβολή από το 
συμπλήρωμα, λυτικούς ιούς, 
υποθερμία, υποξία, ισχαιμία) 

• Φαγοκυττάρωση από μακροφάγα, 
με ανάπτυξη σημαντικής 
φλεγμονώδους αντίδρασης 

• Αφορά μεμονωμένα κύτταρα 

• Επάγεται από φυσιολογικά ερεθίσματα 
(έλλειψη αυξητικών παραγόντων, αλλαγή 
στο ορμονικό περιβάλλον) 

• Φαγοκυττάρωση από γειτονικά κύτταρα ή 
μακροφάγα, χωρίς ανάπτυξη 
φλεγμονώδους αντίδρασης 
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3.2. Μοριακοί μηχανισμοί επαγωγής της απόπτωσης 

Η απόπτωση αποτελεί μία διαδικασία κυτταρικού θανάτου, η οποία 

ενεργοποιείται από διάφορα αίτια εντός ή εκτός του κυττάρου και στην οποία 

συμμετέχουν υπό αυστηρή ρύθμιση μία πλειάδα γενετικά κωδικοποιημένων 

παραγόντων [Ishizaki, 1995; Weil, 1996]. Αίτια διαφορετικής προέλευσης, όπως 

η ενεργοποίηση ειδικών υποδοχέων της επιφάνειας του κυττάρου, η βλάβη του 

DNA, η επίδραση κυτταροτοξικών φαρμάκων ή ακτινοβολίας, η έλλειψη 

αυξητικών παραγόντων, ή η μεταβίβαση εντολών κυτταρικού θανάτου κατά τη 

φάση ανάπτυξης, τελικά ενεργοποιούν έναν κοινό μηχανισμό που καταλήγει 

στον αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο. 

Η ανακάλυψη ομόλογων στοιχείων βιοχημικής και γενετικής ρύθμισης του 

προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου σε οργανισμούς που 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικά στάδια της εξέλιξης των ειδών, επέτρεψε την 

αναγωγή της αποπτωτικής διαδικασίας ειδών όπως ο νηματώδης σκώληκας 

Caenorhabditis elegans και η μύγα Drosophila melanogaster σε μοντέλο της 

αντίστοιχης διαδικασίας στα θηλαστικά.  

Η μελέτη της ερμαφρόδιτης ανάπτυξης  του C. elegans, κατά την οποία 

αποπίπτουν 131 από τα 1090 αρχικά σωματικά κύτταρα, οδήγησε στην 

ανακάλυψη ότι το εναρκτήριο γεγονός της αλληλουχίας αντιδράσεων είναι η 

ενεργοποίηση και ο ολιγομερισμός της κυστεϊνικής πρωτεάσης ced-3, στην 

οποία συμμετέχει η ενεργοποιητική πρωτεΐνη ced-4 [Hengartner, 1999]. Η 

δραστηριότητα του συμπλέγματος ced-3/ced-4 ελέγχεται από το ισοζύγιο 

δράσης ενός αναστολέα και ενός επαγωγέα της απόπτωσης, αντίστοιχα των 

πρωτεϊνών ced-9 και egl-1. Μετέπειτα μελέτες σε θηλαστικά και την D. 

melanogaster έχουν ταυτοποιήσει ομόλογα αυτών των γονιδίων, 

αποδεικνύοντας ότι τα κύρια στοιχεία του μηχανισμού κυτταρικού θανάτου 

έχουν διατηρηθεί κατά την εξέλιξη [Richardson, 2002]. Κατ’ αυτή την έννοια, το 

ced-3 του C. elegans είναι το μοναδικό ομόλογο μίας οικογένεια κυστεϊνικών 

πρωτεασών, των κασπασών, ενώ το  ced-4 αντιστοιχεί στην πρωτεάση Apaf-1 

(apoptotic protease activating factor 1) των θηλαστικών, η οποία είναι ο 

πυρήνας του συμπλέγματος ενεργοποίησης των κασπασών, του 

αποπτοσώματος. Οι egl-1 και ced-9 έχουν αντιστοιχία σε προ- ή 
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αντιαποπτωτικά μέλη της οικογένειας πρωτεϊνών Bcl-2, οι οποίες παίζουν ένα 

σημαντικό ρόλο στην διαβίβαση και ρύθμιση της αποπτωτικής διαδικασίας. 

 

 

Οι κασπάσες ως επαγωγείς και εκτελεστές της απόπτωσης 

 

Οι κασπάσες, κυστεϊνικές πρωτεάσες ομόλογες με την ced-3 του C. 

elegans, έχουν κεντρική σημασία στην αποπτωτική διαδικασία [Bratton, 2000] 

και κατά έναν στενό ορισμό, ο κυτταρικός θάνατος ταξινομείται ως κλασσικά 

αποπτωτικός μόνο εάν η διαδικασία εξαρτάται από την δραστηριότητα 

κασπασών [Leist, 2001].  

Ο όρος κασπάσες προέρχεται από τις λέξεις cysteine-dependent 

aspartate-specific proteases: η καταλυτική δραστηριότητά τους εξαρτάται από 

ένα κρίσιμο υπόλειμμα κυστεΐνης εντός του πενταπεπτιδίου QACRG, το οποίο 
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έχει διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εξέλιξη των ειδών, ενώ διασπούν τα 

υποστρώματά τους μετά από υπολείμματα ασπαρτάσης. Μέχρι στιγμής, έχουν 

ταυτοποιηθεί 7 κασπάσες στην ∆ροσόφιλα, ενώ 14 διαφορετικές κασπάσες 

έχουν περιγραφεί στα θηλαστικά, με τις κασπάσες 11 και 12 να έχουν 

ταυτοποιηθεί μόνο στα ποντίκια [Denault, 2002; Richardson, 2002].  

Οι κασπάσες συντίθενται ως ανενεργά ζυμογόνα (προκασπάσες), τα οποία 

στο αμινοτελικό άκρο τους φέρουν μία ειδική πρόδρομη περιοχή (prodomain) 

και ακολούθως μία μεγάλη και μία μικρή υπομονάδα. Στην ωρίμανση, οι 

υπομονάδες διαχωρίζονται πρωτεολυτικά και συνθέτουν την ενεργό κασπάση, 

η οποία αποτελεί ένα ετεροτετραμερές δύο μικρών και δύο μεγάλων 

υπομονάδων. Οι κασπάσες που προάγουν την απόπτωση (προαποπτωτικές) 

διακρίνονται σε επαγωγικές (κασπάσες -2, -8, -9 και -10), και εκτελεστικές ( -3, -

6 και -7).  

Ενώ οι εκτελεστικές κασπάσες έχουν μικρά prodomain, οι επαγωγικές 

κασπάσες φέρουν μακρά prodomain, που περιέχουν τα death effector domains 

(DED) στην περίπτωση των προκασπασών -8 και -10 ή τα caspase recruitment 

domains (CARD) στην περίπτωση των προκασπασών -9 και -2. Μέσω των 

prodomains, οι επαγωγικές κασπάσες συγκεντρώνονται και ενεργοποιούνται σε 

συμπλέγματα που επάγουν τον κυτταρικό θάνατο (death inducing signalling 

complexes) είτε μετά από διέγερση των υποδοχέων θανάτου της κυτταρικής 

επιφάνειας (εξωγενής αποπτωτική οδός) ή μετά από ερεθίσματα από το 

εσωτερικό του κυττάρου (ενδογενής αποπτωτική οδός). 

Εξωγενής αποπτωτική οδός τύπου Ι και τύπου ΙΙ 

Η εξωγενής απόπτωση επάγεται από την ενεργοποίηση των 

αποκαλούμενων «υποδοχέων κυτταρικού θανάτου», οι οποίοι βρίσκονται στην 

κυτταρική επιφάνεια και διαθέτουν αυστηρή εξειδίκευση προς συγκεκριμένα 

μόρια (ligands) [Naismith, 1998]. Οι υποδοχείς κυτταρικού θανάτου ανήκουν 

στην οικογένεια γονιδίων tumor necrosis factor receptor (TNFR), η οποία 

περιλαμβάνει τον TNFR-1, τον Fas/CD95, και τους υποδοχείς TRAIL DR-4 και 

DR-5 [Ashkenazi, 2002]. 
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Όλα τα μέλη της οικογένειας TNFR αποτελούνται από πλούσιες σε 

κυστεΐνη εξωκυττάριες υπομονάδες, οι οποίες αναγνωρίζουν και συνδέονται με 

τα ειδικά ligands, και κυτταροπλασματικό τμήμα που περιέχει την αλληλουχία 

που ονομάζεται death domain (DD). Τα ενδιάμεσα (adapter) μόρια όπως το 

FADD ή το TRADD διαθέτουν δικά τους DD με τα οποία συνδέονται στα DD του 

ενεργοποιημένου υποδοχέα κυτταρικού θανάτου, σχηματίζοντας το σύμπλεγμα 

death inducing signalling complex (DISC). Εκτός από την αλληλουχία DD, το 

ενδιάμεσο μόριο FADD διαθέτει και την περιοχή death effector domain (DED), η 

οποία μέσω  ομοτυπικής αλληλεπίδρασης DED-DED δεσμεύει την 

προκασπάση-8 στον DISC. 

Η διασύνδεση αρκετών μορίων προκασπάσης-8 στο DISC οδηγεί στην 

αυτοκαταλυτική τους ενεργοποίηση και την απελευθέρωση ενεργού κασπάσης-

8, η οποία καταλύει την ενεργοποίηση εκτελεστικών κασπασών, που διασπούν 

ειδικά υποστρώματα με κατάληξη τον κυτταρικό θάνατο. Τα κύτταρα που 

διαθέτουν την δυνατότητα να επάγουν αυτού του τύπου την άμεση, εξαρτώμενη 

από κασπάσες αποπτωτική οδό ταξινομήθηκαν ως κύτταρα τύπου Ι [Scaffidi, 

1998].  
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Στα κύτταρα τύπου ΙΙ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

κυτταρικού θανάτου χρειάζεται η ενίσχυση της αλληλουχίας αντιδράσεων που 

επάγεται από τον ενεργοποιημένο υποδοχέα της κυτταρικής επιφάνειας από 

την αποπτωτική οδό που εξαρτάται από τα μιτοχόνδρια. Ο σύνδεσμος μεταξύ 

των δύο οδών προσφέρεται από την πρωτεΐνη Bid, μέλος της οικογένειας Bcl-2. 

Το Bid διασπάται από την κασπάση-8 και η τετμημένη του μορφή (tBID) 

μεταφέρεται στα μιτοχόνδρια όπου δρα μαζί με τα προαποπτωτικά μόρια Bax 

και Bak, επίσης μέλη της οικογένειας Bcl-2, για να επάγει την απελευθέρωση 

του κυτοχρώματος c και άλλων μιτοχονδριακών προαποπτωτικών παραγόντων 

στο κυτταρόπλασμα [Luo, 1998]). Το κυτταροπλασματικό κυτόχρωμα c 

ενώνεται με το μονομερές Apaf-1, το οποίο ολιγομερίζεται για να συνθέσει το 

αποπτόσωμα, ένα σύμπλεγμα με επταμερή συμμετρία που ενεργοποιεί την 

προκασπάση-9 [Acehan, 2002]. Ακολούθως, η ενεργοποιημένη κασπάση-9 

εκκινά μία αλληλουχία αντιδράσεων κασπασών, που περιλαμβάνουν τις 

εκτελεστικές κασπάσες -3, -7 και -6, με τελικό αποτέλεσμα τον θάνατο του 

κυττάρου [Slee, 1999]. 

 

 

Ενδογενής αποπτωτική οδός: ο ρόλος των μιτοχονδρίων 

Εκτός από την συμμετοχή στην εξωγενή αποπτωτική οδό, τα μιτοχόνδρια 

παίζουν κεντρικό ρόλο στην εκτέλεση των εντολών κυτταρικού θανάτου που 

προέρχονται από του εσωτερικό του κυττάρου, όπως μετά από βλάβη του DNA, 

οξειδωτικό stress, έλλειψη ενεργειακών πόρων, και δράση χημειοθεραπευτικών 

ουσιών [Kaufmann, 2000; Wang, 2001]. Οι περισσότερες καταστάσεις που 

επάγουν την απόπτωση προκαλούν διαταραχή του μιτοχονδριακού έσω 
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διαμεμβρανικού δυναμικού (∆ψ), καθώς και αύξηση της διαπερατότητας (ΡΤ) 

της έσω μιτοχονδριακής μεμβράνης ως προς διαλυτά μόρια με μοριακό βάρος 

μικρότερο από 1,5 kDa. Ως συνέπεια, παρατηρείται οσμωτικό οίδημα του 

μιτοχονδρίου και ρήξη της έξω μιτοχονδριακής μεμβράνης, με συνοδό 

απελευθέρωση προαποπτωτικών πρωτεϊνών από το μιτοχονδριακό 

διαμεμβρανικό διάστημα εντός του κυτταροπλάσματος [Bernardi, 1999; Loeffler, 

2000].  

Οι απελευθερωμένες πρωτεΐνες περιλαμβάνουν το κυτόχρωμα c, το οποίο 

ενεργοποιεί το αποπτώσωμα και συνεπώς την αλληλουχία αντιδράσεων των 

κασπασών, αλλά και άλλους παράγοντες όπως τον apoptosis-inducing factor 

AIF [Susin, 1999], την ενδονουκλεάση endoG [Li, 2001], τον Smac/Diablo 

[Verhagen, 2000], και τον Htr/Omi [Verhagen, 2002]. Εκτός από την 

απελευθέρωση μιτοχονδριακών παραγόντων, η μεταβολή του ∆ψ και της ΡΤ 

επίσης προκαλεί απώλεια της βιοχημικής ομοιόστασης του κυττάρου: η 

σύνθεση ΑΤΡ διακόπτεται, τα αντιοξειδωτικά μόρια NADH, NADPH και 

γλουταθιόνη οξειδώνονται και τα είδη ενεργού οξυγόνου (reactive oxygen 

species - ROS) αυξάνονται [Kroemer, 2000; Kroemer, 1997]. Τα αυξημένα 

επίπεδα ROS προκαλούν απευθείας οξείδωση των λιπιδίων, πρωτεϊνών και 

νουκλεϊνικών οξέων με συνέπεια μεγαλύτερη διαταραχή της ∆ψ με μηχανισμό 

θετικής ανατροφοδότησης (positive feedback) [Marchetti, 1997].  

Έχουν προταθεί διάφοροι μηχανισμοί για την μεταβολή της 

διαπερατότητας της έσω μιτοχονδριακής μεμβράνης (ΡΤ), αλλά υπάρχει 

ομοφωνία ως προς το γεγονός της δημιουργίας ενός ειδικού πόρου, του 

permeability transition pore (PTP), ο οποίος αποτελείται από τον παράγοντα 

adenin nucleotide translocator (ANT) και τον δίαυλο voltage-dependent anion 

channel (VDAC) ως κύρια συστατικά. Η ANT είναι η πιο διαδεδομένη πρωτεΐνη 

της έσω μιτοχονδριακής μεμβράνης και ως διαμεμβρανικός δίαυλος είναι 

υπεύθυνη για την έξοδο ΑΤΡ με ανταλλαγή ADP. Η υπερέκφραση της ΑΝΤ-1 σε 

ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα επάγει την απόπτωση με όλα τα χαρακτηριστικά 

της γνωρίσματα, ενώ η ομόλογή της ΑΝΤ-2 δεν έχει ανάλογη δράση, ένδειξη ότι 

υφίσταται ένας ειδικός ρόλος της ΑΝΤ-1 στα γεγονότα της μιτοχονδριακής 

απόπτωσης [Bauer, 1999]. Ο VDAC, επίσης γνωστός και ως πορίνη, είναι η πιο 

διαδεδομένη πρωτεΐνη της έξω μιτοχονδριακής μεμβράνης, στην οποία 
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σχηματίζει έναν μη-εκλεκτικό πόρο. Τα συμπλέγματα VDAC-ANT πιθανώς 

συνδέουν την έσω και την έξω μιτοχονδριακή μεμβράνη σε ειδικά σημεία στενής 

επαφής των δύο μεμβρανών και συνεπώς αποτελούν τον πόρο της ΡΤ 

[Beutner, 1998]. 

 

 

 
Εφόσον η ΡΤ, η διαταραχή της ∆ψ και η απελευθέρωση μιτοχονδριακών 

πρωτεϊνών είναι κεντρικής σημασίας στην διαβίβαση και επαύξηση της 

αποπτωτικής οδού, αυτά τα μιτοχονδριακά γεγονότα οφείλουν να διατηρούνται 

κάτω από αυστηρή ρύθμιση, φορείς της οποίας είναι κυρίως πρωτεΐνες της 

οικογένειας Bcl-2. 

 

3.3. Ρυθμιστικοί μηχανισμοί 

Τα συστατικά μόρια που αποτελούν την αποπτωτική οδό είναι γενετικά 

κωδικοποιημένα και  διατηρούνται σε ανενεργή κατάσταση, έως ότου το υγιές 

κύτταρο εκτεθεί σε ένα εξωτερικό ή εσωτερικό ερέθισμα που επάγει τον 

κυτταρικό θάνατο. Εκτός, ωστόσο, από αυτή την άμεση σχέση αιτίου - 
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αποτελέσματος, η απόπτωση θα μπορούσε να θεωρηθεί και κατά μία 

αντίστροφη έννοια: όλα τα κύτταρα μπορεί να είναι εγγενώς προγραμματισμένα 

να αυτοκαταστρέφονται εκτός εάν υφίσταται συνεχής καταστολή της διαδικασίας 

κυτταρικού θανάτου από μηνύματα επιβίωσης, όπως αυξητικούς παράγοντες, 

ορμόνες, θρεπτικά συστατικά. Αυτοί οι παράγοντες προκαλούν την έκφραση 

ή/και την δράση αντιαποπτωτικών ρυθμιστικών μορίων, τα οποία καταστέλλουν 

την ενεργοποίηση προαποπτωτικών παραγόντων [Ameisen, 2002; Raff, 1993]. 

Έχουν, πράγματι, ταυτοποιηθεί διάφορα αντιαποπτωτικά μόρια και μηχανισμοί, 

όπως και προαποπτωτικοί παράγοντες που εξουδετερώνουν αυτά τα 

ανασταλτικά μόρια όταν η αποπτωτική καταστροφή του κυττάρου είναι 

αναγκαία. 

Η οικογένεια γονιδίων Bcl-2 

Το Bcl-2, ένα ογκογονίδιο το οποίο εντοπίστηκε αρχικά στα καρκινικά 

κύτταρα λεμφώματος, ήταν το πρώτο παράδειγμα ογκογονιδίου που αναστέλλει 

τον κυτταρικό θάνατο αντί να προωθεί τον πολλαπλασιασμό κυττάρων. Τα Β 

κύτταρα με ενεργό Bcl-2 είχαν καταστεί ανθεκτικά στην απόπτωση που 

επαγόταν από την έλλειψη IL-3 οπότε για πρώτη φορά αποδείχθηκε ότι η 

ογκογένεση εξαρτάται όχι μόνο από την ικανότητα διαφυγής από τον 

αναπτυξιακό έλεγχο, αλλά και από την ικανότητα αποφυγής της απόπτωσης 

[Vaux, 1988].  

Όταν ταυτοποιήθηκαν μόρια ομόλογα του Bcl-2, έγινε αντιληπτό ότι αυτή η 

οικογένεια πρωτεϊνών χαρακτηρίζεται από την παρουσία μιας σταθερής 

αλληλουχίας, γνωστής ως ομόλογοι γονιδιακοί τόποι του Bcl-2 (BH1 έως BH4)  

[Borner, 2003]. Εκτός από το ίδιο το Bcl-2, και άλλα μέλη της οικογένειας 

προάγουν την κυτταρική επιβίωση δρώντας αντι-αποπτωτικά, όπως τα Bcl-XL, 

Bcl-w, A1, και Mcl-1, και τα οποία διαθέτουν τους γονιδιακούς τόπους BH1, 

BH2, BH3, και BH4. Η ομάδα που προάγει την απόπτωση διαιρείται στην 

υποομάδα που διαθέτει τους τόπους BH1, BH2, και  BH3 και αποτελείται από 

τα Bax, Bak, και Bok, ενώ οι πρωτεΐνες Bid, Bim, Bik, Bad, Bmf, Hrk, Noxa, 

Puma, Blk, BNIP3, και Spike αποτελούνται μόνο από το βραχύ γονιδιακό τόπο 

BH3, που είναι ταυτόχρονα αναγκαίος και επαρκής για την δράση τους [Cory, 

2002; Mund, 2003].  

44 
 



 

Η κύρια λειτουργία της οικογένειας Bcl-2 είναι αντιαποπτωτική και 

επιτελείται διαφυλάσσοντας την μιτοχονδριακή ακεραιότητα, μέσω αποτροπής 

της ενεργοποίησης / ολιγομερισμού των προαποπτωτικών μελών Bax και Bak 

της ίδιας οικογένειας [Reed, 1998; Cory, 2002]. Τα Bax και Bak προκαλούν ή 

συμβάλουν στην αύξηση της διαπερατότητας της έξω μιτοχονδριακής 

μεμβράνης (ΡΤ), είτε σχηματίζοντας διαύλους μόνα τους [Antonsson, 2000] ή 

αλληλεπιδρώντας με συστατικά μέρη του πόρου ΡΤ όπως ο VDAC [Tsujimoto, 

2000], ενώ για την ενεργοποίηση της προαποπτωτικής λειτουργίας τους 

χρειάζονται την συνέργεια πρωτεϊνών που αποτελούνται  μόνο από το βραχύ 

τμήμα BH3 [Bouillet, 2002]. 

Γενικά, οι πρωτεΐνες που αποτελούνται αποκλειστικά από το τμήμα ΒΗ3 

θεωρείται ότι εμπλέκονται στην λεπτή ρύθμιση της ισορροπίας του ομο- ή 

ετεροολιγομερισμού των προαποπτωτικών Bax / Bak με τις αντιαποπτωτικές 

Bcl-2 / Bcl-XL. Οι πρωτεΐνες αυτές θεωρείται ότι μεταβιβάζουν ειδικά μηνύματα 

κυτταρικού θανάτου, καθώς μπορούν να ενεργοποιήσουν την διαδικασία 

απόπτωσης σε καταστάσεις κυτταρικού stress, όπως βλάβη του DNA (τα 

γονίδια Noxa και Puma επάγονται από το p53) και στέρηση αυξητικού 

παράγοντα (η έκφραση των Hrk και Bim mRNA αυξάνεται) [Borner, 2003]. 

Πρωτεΐνες αναστολής της απόπτωσης 

Τα επίπεδα έκφρασης των αντιαποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2, Bcl-XL, και 

A1 έχει βρεθεί ότι αυξάνονται από τον παράγοντα μεταγραφής NF-κB 

[Heckman, 2002; Karin, 2002], ο οποίος επιπρόσθετα ενεργοποιεί και άλλα 

αντιαποπτωτικά γονίδια, όπως αυτά που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες 

αναστολής της απόπτωσης (IAP - inhibitors of apoptosis proteins).  

Η οικογένεια πρωτεϊνών αναστολής της απόπτωσης (IAP) δρα μέσω 

καταστολής της ενζυματικής δραστηριότητας τόσο των επαγωγικών όσο και των 

εκτελεστικών κασπασών [Salvesen 2002]. Στον άνθρωπο έχουν ταυτοποιηθεί 

οκτώ ομόλογες ΙΑΡ, μεταξύ των οποίων οι NAIP, c-IAP1, c-IAP2, XIAP και 

survivin, οι οποίες περιέχουν πολλαπλές λειτουργικές περιοχές ΒΙR 

(baculovirus IAP repeat), αλληλουχίες 70 αμινοξέων γύρω από ένα άτομο 

ψευδαργύρου [Takahashi, 1998]. Η αντιαποπτωτική δραστηριότητα των ΙΑΡ 
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θεωρείται ότι προέρχεται από την εξειδικευμένη αλληλεπίδραση μεταξύ των 

περιοχών ΒΙR και συγκεκριμένων κασπασών.  

Απορρύθμιση της απόπτωσης 

Ειδικού ενδιαφέροντος είναι η εμπλοκή της παθολογικής αποπτωτικής 

οδού στον σχηματισμό, αύξηση και μετάσταση των όγκων, όπως και στην 

εμφάνιση πολλαπλής αντίστασης σε χημειοθεραπευτικά φάρμακα [Johnstone, 

2002]. Έχει γίνει πλέον αποδεκτό ότι η ογκογένεση δεν είναι απλά το 

αποτέλεσμα υπερβάλλοντος κυτταρικού πολλαπλασιασμού λόγω 

ενεργοποίησης ογκογονιδίων αλλά εξαρτάται και από την, συχνά 

συνυπάρχουσα, βλάβη των σημείων ελέγχου της απόπτωσης [Hanahan, 2000; 

Wang, 1999].  

Ως παράδειγμα, το Bcl-2 ήταν το πρώτο γονίδιο που βρέθηκε ότι παίζει 

ρόλο στην ογκογένεση, συμβάλλοντας στην επιβίωση των καρκινικών κυττάρων 

μέσω άμεσης αναστολής της απόπτωσης [Hockenbery, 1990]. Αντίστροφα, σε 

συγκεκριμένους καρκίνους έχουν εντοπισθεί μεταλλαγμένοι ή κατασταλμένοι 

προαποπτωτικοί παράγοντες Bax και Bak [Kondo, 2000] ενώ παρατηρήθηκε ότι 

καταστολή αυτών των γονιδίων προωθεί την ογκογένεση στους ποντικούς [Yin, 

1997]. 

 Η κεντρική σημασία του ελέγχου της απόπτωσης στην άμυνα κατά των 

κακοήθων μεταλλάξεων υπογραμμίζεται από την δράση της ογκοκατασταλτικής 

πρωτεΐνης p53, η οποία ενεργοποιείται από ποικίλα ερεθίσματα, όπως 

επαγωγή ογκογονιδίων, υποξία και κυρίως βλάβη του DNA. Η p53 προκαλεί 

διακοπή της ανάπτυξης του όγκου και/ή απόπτωση των καρκινικών κυττάρων 

μέσω επαγωγής της μεταγραφής ποικίλων προαποπτωτικών γονιδίων όπως 

των p21, Bax, Puma, Noxa, Apaf-1, Fas, και DR5 [Vousden, 2002] ή μέσω 

καταστολής της έκφρασης αντιαποπτωτικών πρωτεϊνών, όπως οι Bcl-2, Bcl-XL 

ή survivin [Hoffman, 2002]. Υπάρχουν ενδείξεις ότι υφίσταται και ανεξάρτητη της 

μεταγραφής αποπτωτική οδός, κατά την οποία η p53 μεταφέρεται στα 

μιτοχόνδρια, αλληλεπιδρά με την Bcl-XL, επάγει την μεταβολή της 

διαπερατότητας της μιτοχονδριακής μεμβράνης (PT) και την απελευθέρωση του 

κυτοχρώματος c [Mihara, 2003]. 
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Σε φυσιολογικά κύτταρα η  p53 διατηρείται σε πολύ χαμηλές κυτταρικές 

συγκεντρώσεις, αυστηρά στο κυτταρόπλασμα, ενώ η ενεργός περιοχή της είναι 

ανενεργός. Κεντρικής σημασίας για την στενή ρύθμιση της p53 είναι το 

ογκογονίδιο Mdm2, το οποίο ενώνεται με την p53 και την αναστέλλει, 

καθιστώντας την στόχο για αποδόμηση από τα λυσοσώματα [Kubbutat, 1997]. 

Σε απάντηση, ωστόσο, σε κυτταρικό stress (όπως βλάβη του DNA), η p53 

φωσφορυλιώνεται σε ειδικές θέσεις σερίνης / θρεονίνης που εμποδίζουν την 

αλληλεπίδραση Mdm2-p53, με συνέπεια την σταθεροποίηση και ενεργοποίηση 

της πρωτεΐνης. 

Η δράση της p53 εξηγεί εν μέρει γιατί η ενεργοποίηση ενός ογκογονιδίου 

δεν οδηγεί πάντα σε ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό αλλά στην 

ενεργοποίηση του κυτταρικού θανάτου, υπό την προϋπόθεση ότι οι οδοί 

διαβίβασης της p53 είναι ακέραιοι. Συνεπώς, προκειμένου ένα ογκογονικό 

ερέθισμα να προκαλέσει αυξημένο κυτταρικό πολλαπλασιασμό και τελικά 

κακοήθη εξαλλαγή, θα πρέπει να απενεργοποιηθούν τόσο οι επαγωγείς του 

p53 (όπως οι ARF, Chk2, και ATM), όσο και το ίδιο το p53 (πχ μέσω Mdm2, του 

αδενοϊού E1B, του παπιλοϊού E6, ή του μείζονος Τ αντιγόνου του SV40), ή τα 

μετά το p53 στοιχεία της αλυσίδας αντιδράσεων (τα γονίδια-στόχοι του  p53). 
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3.4. Απόπτωση και οφθαλμολογία 

Υπάρχουν πειραματικές ενδείξεις ότι ο αποπτωτικός κυτταρικός θάνατος 

εμπλέκεται σε ποικίλες παθολογικές οντότητες της οφθαλμολογίας, όπως το 

γλαύκωμα, η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, η ισχαιμική 

αμφιβληστροειδοπάθεια, η επούλωση του κερατοειδούς, ο καταρράκτης και το 

ρετινοβλάστωμα.  

Γλαύκωμα 

Τα γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς, τα οποία συγκροτούν το 

πρώτο σκέλος της οπτικής οδού, φαίνεται ότι υπόκεινται σε απόπτωση μέσω 

της ενδογενούς οδού, όπως και οι περισσότεροι νευρώνες του ΚΝΣ. Η 

πειραματική απόδειξη αυτής της υπόθεσης προέρχεται από πειραματόζωα, τα 

οποία μετά από καταστολή του προαποπτωτικού γονιδίου Βax καθίστανται 

ανθεκτικά στην μιτοχονδριακή βλάβη και τον αποπτωτικό θάνατο των 

νευρώνων, ενώ παρόμοια προστατευτική δράση προσφέρουν ανταγωνιστές 

του Bax, όπως το αντιαποπτωτικό γονίδιο Bcl-2. 

Το θεωρητικό μοντέλο ενεργοποίησης της ενδογενούς οδού απόπτωσης 

των γαγγλιακών κυττάρων επί γλαυκώματος υποθέτει ότι το εναρκτήριο γεγονός 

της διαδικασίας είναι η στέρηση των νευροτροπινών, ειδικών αυξητικών / 

τροφικών παραγόντων που εκκρίνονται από εξειδικευμένους νευρώνες στα έξω 

γονατώδη σώματα, λόγω διακοπής τόσο της απαγωγού όσο και της 

προσαγωγού αξονοπλασματικής ροής στο ύψος του ηθμοειδούς πετάλου. Η 

στέρηση των νευροτροπινών ενεργοποιεί τις c-Jun κινάσες, οι οποίες 

προκαλούν την de novo έκφραση και μετα-μεταφραστική τροποποίηση των 

αποκλειστικά-ΒΗ3 πρωτεϊνών και μέσω Bax την δυσλειτουργία των 

μιτοχονδρίων και τον αποπτωτικό θάνατο του κυτταρικού σώματος [Nickells, 

2007] 

Η καταστροφή των γαγγλιακών κυττάρων φαίνεται ότι συμβαίνει σε δύο 

φάσεις, μία ταχεία μέσω αποπτωτικού θανάτου εντός μερικών εβδομάδων από 

την αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και μία επιβραδυνόμενη, μέσω 

δευτεροπαθούς εκφύλισης νευρώνων από τοξικούς παράγοντες που 
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απελευθερώθηκαν κατά την πρωταρχική προσβολή, κυρίως γλουταμικό οξύ [Li, 

2005]. 

Ρετινοβλάστωμα 

Το ρετινοβλάστωμα, ένας σπάνιος παιδικός καρκίνος με συχνότητα 

1:20000 γεννήσεις σχετίζεται με μεταλλάξεις του γονιδίου Rb, που βρίσκεται στο 

χρωμόσωμα 13q14 και του οποίου η πρωταρχική λειτουργία είναι 

αντιαποπτωτική και κατασταλτική του πολλαπλασιασμού. Η παρουσία του 

ενεργού Rb αναστέλλει την ογκογένεση με υπολειπόμενο τρόπο ενώ η 

απενεργοποίηση και των δύο αλληλίων του γονιδίου Rb οδηγεί σε ανάπτυξη 

ρετινοβλαστώματος, αλλά και άλλων καρκίνων. 

Η μετάλλαξη του Rb οδηγεί σε απόπτωση μέσω δύο κύριων μηχανισμών. 

Αφενός, η τροποποιημένη Rb αποσυνδέεται από το σύμπλεγμα με την 

προαποπτωτική πρωτεΐνη Ε2F1, η οποία ενεργοποιείται και επάγει γονίδια που 

εμπλέκονται στον μηχανισμό απόπτωσης, όπως τα ARF και p73, μέσω της 

οδού της p53. Αφετέρου, η διάσπαση του συμπλέγματος Rb-E2F απευθείας 

αίρει την καταστολή αποπτωτικών γονιδίων, κατά ανεξάρτητο της p53 

μηχανισμό και χωρίς την ενεργοποίηση της E2F [Harbour, 2006]. 

Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 

Η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί μία φαινοτυπικά 

ετερογενή ομάδα γενετικά καθορισμένων εκφυλίσεων του αμφιβληστροειδούς, 

με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την βλάβη των ραβδίων ως αποτέλεσμα 

μεταλλάξεων της ροδοψίνης. Εκτός ωστόσο από τα ραβδία, η νόσος 

εκδηλώνεται και στα γενετικώς υγιή κωνία, τα οποία υφίστανται αποπτωτικό 

κυτταρικό θάνατο που πιθανώς επάγεται μέσω τοξικών ουσιών που διαπερνούν 

τις χασματοσυνδέσεις μεταξύ ραβδίων και κωνίων [Ripps H, 2002]. 

Επούλωση κερατοειδούς 

Έχει βρεθεί ότι τα πρόσθια κερατοκύτταρα υφίστανται απόπτωση κατόπιν 

τραυματισμού του επιθηλίου και στη συνέχεια επάγουν την αλληλουχία 

αντιδράσεων επούλωσης του κερατοειδούς. Το επίπεδο και η κατανομή της 

απόπτωσης των κερατοκυττάρων, σε συνδυασμό με την επακόλουθη εμφάνιση 
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ενεργοποιημένων κερατοκυττάρων του στρώματος, είναι σημαντικοί 

παράγοντες της επουλωτικής διεργασίας μετά από διαθλαστικές επεμβάσεις, 

όπως η φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK) και η LASIK [Helena, 1998; 

Wilson, 2000].  

 

3.5. Τεχνικές ανίχνευσης απόπτωσης και κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού 

Τεχνικές ανίχνευσης της απόπτωσης 

Οι δοκιμασίες που αναπτύχθηκαν με σκοπό την πρώιμη εντόπιση του 

προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου βασίζονται στην ανεύρεση ενός από 

τα ακόλουθα γεγονότα της αποπτωτικής διαδικασίας: 

• κατάτμηση του DNA σε ολιγονουκλεοτίδια 

• μεταβολή της ασυμμετρίας της κυτταρικής μεμβράνης, λόγω μεταφοράς 

της φωσφατιδυλσερίνης από την έσω στην έξω πλευρά της  

• ενεργοποίηση των κασπασών 

• απελευθέρωση του κυτοχρώματος C από τα μιτοχόνδρια 

Μέθοδοι για την μελέτη της απόπτωσης σε κυτταρικούς πληθυσμούς 

1. Η κατάτμηση του πυρηνικού DNA σε ολιγονουκλεοτίδια προ της 

διάσπασης της κυτταρικής μεμβράνης αποτελεί χαρακτηριστικό σημείο της 

απόπτωσης, ούτως ώστε η ανίχνευση και μέτρηση τμημάτων DNA να αποτελεί 

τρόπο προσδιορισμού του αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου. Η δοκιμασία 

εκτελείται με έναν από δύο τρόπους:  

• ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης, στην οποία παρατηρείται ένα μοτίβο 

«κλίμακος» (ladder pattern) αποτελούμενο από πολλαπλάσια 

υπομονάδων των 180 bp. 

• ποσοτικός προσδιορισμός των συνδεδεμένων με ιστόνη τμημάτων DNA με 

την μέθοδο ELISA 

2. Η ανακάλυψη της συμμετοχής στην αποπτωτική διαδικασία ειδικών 

πρωτεασών με το όνομα κασπάσες οδήγησε στην επινόηση μεθόδων που 

ανιχνεύουν την ενεργοποίησή τους: 
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• με in vitro ενζυμική διαδικασία, η οποία προσδιορίζει την δραστικότητα μίας 

συγκεκριμένης κασπάσης, μέσω της επιμέτρησης της πρωτεολυτικής 

διάσπασης ενός κατάλληλου υποστρώματος. 

• με ανίχνευση της διάσπασης in vivo ενός υποστρώματος κασπάσης. 

Μέθοδοι για την μελέτη της απόπτωσης σε μεμονωμένα κύτταρα 

Η μέθοδος ανίχνευσης της κατάτμησης του DNA σε ολιγονουκλεοτίδια, που 

χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό απόπτωσης σε κυτταρικούς πληθυσμούς, 

μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί και για μεμονωμένα αποπτωτικά κύτταρα. Η 

δοκιμασία βασίζεται στην χρώση με ειδικούς δείκτες (labeling / staining) του 

κυτταρικού DNA, το οποίο στη συνέχεια αξιολογείται με κυτταρομετρία ροής, 

μικροσκόπιο φθορισμού ή κοινό μικροσκόπιο:  

• ενζυματική σήμανση, κατά την οποία το κυτταρικό DNA σημαίνεται με 

τροποποιημένα νουκλεοτίδια (βιοτίνη-dUTP, DIG-dUTP, φλουορεσεϊνη-

dUTP) με τη χρήση εξωγενών ενζύμων (όπως τελικής τρανσφεράσης, 

DNA πολυμεράσης) 

• χρώση με φλουοροχρωστικές, που συνδέονται με το DNA (DNA-

φλουοροχρωστικές) και καθίστανται εξαιρετικά φθορίζουσες: τα 

αποπτωτικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από την δέσμευση λιγότερων 

μορίων χρωστικής, καθώς χάνουν DNA κατά την διαδικασία χρώσης.  

Μεμονωμένα αποπτωτικά κύτταρα μπορούν επίσης να ταυτοποιηθούν με 

δοκιμασίες που εντοπίζουν μεταβολές της ασυμμετρίας ή της διαπερατότητας 

της  κυτταρικής μεμβράνης. Για παράδειγμα, κατά την διαδικασία απόπτωσης η 

πρωτεΐνη φωσφατιδυλσερίνη μετακομίζει από την κυτταροπλασματική στην 

εξωκυττάρια πλευρά της κυτταρικής μεμβράνης και μπορεί να ανιχνευθεί με την 

χρώση Annexin V. 

Η δοκιμασία ενζυματικής σήμανσης TUNEL 

Η εκτεταμένη αποδόμηση του DNA αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 

γεγονός των αρχικών σταδίων της απόπτωσης. Η κατάτμηση του DNA 

δημιουργεί τμήματα DNA διπλής έλικας χαμηλού μοριακού βάρους (LMW) 

(μόνο- και ολιγονουκλεοσώματα), καθώς και μεμονωμένα τμήματα DNA μονής 

έλικας (“nicks”) υψηλού μοριακού βάρους. Αυτά τα θραύσματα της αλυσίδας 

51 
 



 

DNA μπορούν να ανιχνευθούν με ενζυματική σήμανση των ελεύθερων 3’-OH 

άκρων τους με τροποποιημένα νουκλεοτίδια (X-dUTP, X = βιοτίνη, DIG ή 

φλουορεσεϊνη), με τη χρήση DNA πολυμεράσης (μετάφραση – nick translation) 

ή τελικής δεοξυνουκλεοτιδυλικής τρανσφεράσης (τελική σήμανση - end 

labeling). 

 

Σε αντίθεση με την DNA πολυμεράση, η τελική δεοξυνουκλεοτιδυλική 

τρανσφεράση (TdT) είναι σε θέση να σημάνει τα άκρα των θραυσμάτων του 

DNA διπλής έλικας ανεξάρτητα από την ύπαρξη template (υποδείγματος από 

συμπληρωματική αλυσίδα). Η μέθοδος τελικής σήμανσης (end-labeling) έχει 

επίσης ονομασθεί TUNEL (TdT-mediated XdUTP nick end labeling) και είναι 

εξαιρετικά ευαίσθητη στην διαφοροποίηση κυτταρικής απόπτωσης από 

νέκρωση. 

Προκειμένου να επιτραπεί στα εξωγενή ένζυμα να εισέλθουν στο κύτταρο, 

η κυτταρική μεμβράνη πρέπει να γίνει διαπερατή (permeabilization) πριν την 

ενζυμική αντίδραση, ενώ για να αποτραπεί η απώλεια του LMW DNA από τα 

διαπερατά κύτταρα, πρέπει να προηγηθεί μονιμοποίησή τους με φορμαλδεΰδη 

ή γλουταραλδεΰδη. Η μονιμοποίηση ενώνει το LMW DNA με άλλα κυτταρικά 

συστατικά και αποτρέπει την έξοδό τους από το κύτταρο.  

Εάν τα ελεύθερα 3΄ άκρα του DNA σημανθούν με βιοτίνη-dUTP ή DIG-

dUTP, τα ενσωματωμένα νουκλεοτίδια ανιχνεύονται μέσω δεύτερης επώασης 

με (στρεπτ)αβιδίνη ή ένα αντι-DIG αντίσωμα. Το ανοσοσύμπλεγμα καθίσταται 

ορατό όταν η (στρεπτ)αβιδίνη ή το αντι-DIG αντίσωμα συνδεθεί με ένα μόριο 
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αναφοράς (reporter), όπως η φλουορεσεΐνη, η αλκαλική φωσφατάση, ή η 

υπεροξειδάση (POD). 

Η χρήση φλουορεσεΐνης-dUTP για την σήμανση του κατατετμημένου DNA 

επιτρέπει την κατά άμεσο τρόπο ανίχνευση των ενσωματωμένων νουκλεοτιδίων 

με φθορίζον μικροσκόπιο ή κυτταρομετρία ροής, παράγει λιγότερη μη-ειδική 

σήμανση (background), ενώ διαθέτει ευαισθησία ίση με την έμμεση σήμανση. 

Μπορεί, επίσης, να μετατραπεί σε χρωματομετρική σήμανση και να αξιολογηθεί 

σε κοινό μικροσκόπιο, εάν προστεθεί στο δείγμα ένα αντίσωμα αντι-

φλουορεσεΐνης συνδεδεμένο με ένα reporter ένζυμο, όπως η αλκαλική 

φωσφατάση ή η υπεροξειδάση (POD). 

 

Τεχνικές ανίχνευσης κυτταρικού πολλαπλασιασμού 

Η κυτταρική διαίρεση είναι μία αυστηρά ελεγχόμενη διαδικασία, η οποία 

σχετίζεται με την αύξηση, την διαφοροποίηση κα την ανανέωση (turnover) των 

ιστών. Γενικά, τα κύτταρα παραμένουν σε κατάσταση ηρεμίας, έως ότου 

δεχθούν σήματα που τα υποχρεώνουν να εισέλθουν στα ενεργά τμήματα του 

κυτταρικού κύκλου. Οι οδοί ενεργοποίησης του κυτταρικού πολλαπλασιασμού 

που επάγεται από αυξητικούς παράγοντες ή μιτογόνα ερεθίσματα είναι τριών 

τύπων, η οδός της κινάσης ΜΑΡ, η οδός της πρωτεϊνικής κινάσης C (PKC) και η 

οδός JAK/STAT. 

Το ενεργό τμήμα του κυτταρικού κύκλου διαιρείται σε τέσσερεις φάσεις, 

των οποίων η εξέλιξη από την μία στην επόμενη ρυθμίζεται από μία ομάδα 

κινασών που καλούνται cyclin-dependent kinases (CDKs): 

• Στην φάση G1 (G = gap) το κύτταρο προετοιμάζεται να συνθέσει DNA. Στα 

όψιμα στάδια αυτής της φάσης το κύτταρο διέρχεται από ένα σημείο 

(restriction point - R) μετά το οποίο δεσμεύεται αμετάκλητα να 

ολοκληρώσει τον κύκλο. 

• Κατά την φάση S το κύτταρο παράγει DNA, αντιγράφοντας το γενετικό του 

υλικό. 

• Στην φάση G2 το κύτταρο προετοιμάζεται να διαιρεθεί και ελέγχει την 

αντιγραφή του χρησιμοποιώντας ένζυμα επισκευής του DNA. 
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• Στην φάση Μ, το κύτταρο διαιρείται με μίτωση ή μείωση και ακολούθως 

επανέρχεται στην φάση G1 ή G0 (ηρεμίας). 

 

 

Η αξιολόγηση της ύπαρξης ζώντων κυττάρων σε έναν κυτταρικό πληθυσμό 

γίνεται με δοκιμασίες ανίχνευσης «ζωτικών λειτουργιών», όπως η διατήρηση 

της ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης και ο κυτταρικός 

πολλαπλασιασμός.  

Ως δείκτης ζωτικότητας των κυττάρων (cell viability) ενός δείγματος, 

ορίζεται ο αριθμός των ζώντων επί των συνολικών κυττάρων, χωρίς να 

λαμβάνεται υπ’ όψιν εάν τα κύτταρα διαιρούνται ή είναι σε φάση ηρεμίας. 

Ορισμένες φορές τα ζώντα κύτταρα επιμετρούνται με βάση την μορφολογία 

τους και μόνο, ωστόσο είναι προτιμότερη η χρήση μίας χρωστικής, όπως το 

κυανό του τρυπανίου, την οποία τα κύτταρα με ακέραια κυτταρική μεμβράνη 

αποκλείουν από το κυτταρόπλασμά τους. 

Ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού παριστά το ποσοστό κυττάρων 

ενός πληθυσμού που βρίσκονται σε φάση διαίρεσης. Ένας άμεσος τρόπος 

μέτρησης αυτής της παραμέτρου είναι με επίστρωση ενός ορισμένου αριθμού 

κυττάρων σε κατάλληλο υπόστρωμα και καταμέτρηση του αριθμού των 

αποικιών μετά από μία συγκεκριμένη περίοδο αύξησης. Είναι ευχερέστερο, 

ωστόσο, να μετρηθεί η σύνθεση του DNA, η οποία είναι ευθέως ανάλογη με το 
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ποσό κυτταρικών διαιρέσεων, μέσω ενσωμάτωσης σε αυτό σεσημασμένων 

νουκλεοτιδίων (3H-θυμιδίνη ή βρωμοδεοξυουριδίνη).  

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, επίσης, έμμεσες τεχνικές αξιολόγησης του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού, κατά τις οποίες εντοπίζονται μόρια που 

ρυθμίζουν τον κυτταρικό κύκλο (δοκιμασίες των CDK κινασών, Western blot, 

ELISA, ή ανοσοϊστοχημεία). Παράδειγμα της τελευταίας τεχνικής είναι η χρήση 

του δείκτη (marker) κυτταρικού πολλαπλασιασμού MIB1, ενός μονοκλωνικού 

αντισώματος έναντι του πυρηνικού αντιγόνου Ki-67, το οποίο ανιχνεύεται σε 

όλο το κύκλο ζωής του κυττάρου (φάσεις G1, S, G2, M) αλλά είναι απόν στη 

φάση ηρεμίας (G0). 
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        Η ερευνητική μελέτη αναζητά την ύπαρξη απόπτωσης και 

αντισταθμιστικού κυτταρικού πολλαπλασιασμού στο επιθήλιο των 

κρυσταλλοειδών φακών ενήλικων ασθενών με καταρράκτη οποιασδήποτε 

αιτιολογίας εκτός της συγγενούς μορφής. 

Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν επιθήλια μη καταρρακτικών φακών 

που ελήφθησαν κατά την χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του φακού για την 

διόρθωση υψηλής μυωπίας (clear lens extraction).  

Η ύπαρξη απόπτωσης στο επιθήλιο καταρρακτικών και φυσιολογικών 

φακών ανιχνεύθηκε με την μέθοδο της in situ σήμανσης κατατετμημένου DNA 

(TUNEL), ενώ ο δείκτης πολλαπλασιασμού του κυτταρικού πληθυσμού 

υπολογίσθηκε μετά από ενσωμάτωση του μονοκλωνικού αντισώματος MIB-1 

στα κύτταρα που βρίσκονται στην ενεργό φάση του κυτταρικού κύκλου.  

Τα αποτελέσματα συσχετίσθηκαν με την αιτιολογία και την μορφολογική 

ταξινόμηση του καταρράκτη, όπως και με τα δημογραφικά στοιχεία των 

ασθενών. 

 

ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Λήψη επιθηλιακών κυττάρων περιφακίου 

Τα δείγματα περιφακίου ελήφθησαν από ασθενείς που υποβλήθηκαν είτε 

σε εξωπεριφακική εξαίρεση καταρράκτη με τη μέθοδο της φακοθρυψίας ή σε 

αφαίρεση διαυγούς φακού για την διόρθωση υψηλής μυωπίας (ομάδα ελέγχου). 

Στην πρώτη ομάδα, η βαρύτητα του καταρράκτη αξιολογήθηκε και ταξινομήθηκε 

από τον ίδιο χειρουργό, σύμφωνα με τα κριτήρια του συστήματος 

βαθμονόμησης LOCS III (Lens Opacities Classification Scale) [Chylack, 1993]. 

Με την τεχνική της συνεχούς καψουλόρρηξης, ελήφθησαν τα κεντρικά 5 με 

6 χιλιοστά του πρόσθιου περιφακίου μαζί με τα επικολλημένα σε αυτό 

επιθηλιακά κύτταρα. Αμέσως μετά την λήψη, κάθε παρασκεύασμα περιφακίου 

κρατήθηκε με λεπτή λαβίδα και ξεπλύθηκε προσεκτικά με το υγρό 

ενδοφθάλμιας έγχυσης (Balanced Salt Solution – BSS), προκειμένου να 

αφαιρεθεί η ιξωδοελαστική ουσία που ενίεται στον πρόσθιο θάλαμο του 

οφθαλμού και η οποία επαλείφει και την πρόσθια επιφάνεια του φακού.  
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Μία αρχική προσπάθεια να μονιμοποιηθούν τα δείγματα περιφακίου 

κατευθείαν σε 10% φορμαλδεΰδη κατέληξε σε σημαντική αναδίπλωση και 

θραύση των ευαίσθητων παρασκευασμάτων, μία τεχνική δυσκολία η οποία 

αναφέρθηκε και σε προηγούμενες μελέτες [Konofsky, 1987]. Ως εναλλακτική 

λύση, τα δείγματα επιστρώθηκαν με τη βοήθεια του χειρουργικού μικροσκοπίου 

απευθείας σε Superfrost glass slides (Menzel-Glaeser, Germany) και αφέθηκαν 

να «επιπλεύσουν» σε μία σταγόνα BSS (balanced salt solution), ούτως ώστε να 

εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη και ομαλή επίστρωσή τους. Ελήφθη ιδιαίτερη 

μέριμνα για την τοποθέτηση κάθε δείγματος με την επιθηλιακή πλευρά προς τα 

επάνω, παρατηρώντας το σχήμα της καψουλόρρηξης και ανάλογα 

τοποθετώντας το περιφάκιο επί του slide.  

Μετά την αφαίρεση του BSS με σπόγγο κυτταρίνης, τα δείγματα 

περιφακίου αφέθηκαν να στεγνώσουν (air-dry) για 3 λεπτά και ακολούθως 

αποθηκεύθηκαν στους -20o C, εν αναμονή περαιτέρω επεξεργασίας. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η έναρξη της διαδικασίας κυτταρικής νέκρωσης, η 

οποία είναι μία σημαντική αιτία ψευδώς-θετικής χρώσης απόπτωσης [Grasl-

Kraupp, 1995; Tamura, 2000], το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήψης των 

δειγμάτων περιφακίου και της αποθήκευσης μειώθηκε στο απολύτως ελάχιστο. 

Τα περιφάκια που προορίζονταν για μελέτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού 

ελήφθησαν με την ίδια τεχνική, αφέθηκαν να στεγνώσουν επί των slides, 

εμβαπτίσθηκαν σε ακετόνη για 15 λεπτά, αφέθηκαν να στεγνώσουν για άλλα 15 

λεπτά και αποθηκεύθηκαν στους -20o C. 

 

In situ ανίχνευση της κατάτμησης του DNA 

Η κατάτμηση του DNA ανιχνεύθηκε με την χρήση της τεχνικής TUNEL 

(terminal digoxigenin-labeled dUTP nick end labeling), η οποία βασίζεται στην 

ειδική σύνδεση της TdT στο 3΄-OH άκρο του DNA, με τελικό αποτέλεσμα την 

δημιουργία ενός πολυμερούς πολυδεοξυνουκλεοτιδίου [Gavrieli, 1992]. Τα 

δείγματα ιστών προωθήθηκαν για επεξεργασία εντός 48 ωρών σύμφωνα με τις 

οδηγίες του πρωτοκόλλου του αντιδραστηρίου ανίχνευσης απόπτωσης (in situ 

apoptosis detection Kit-AP, Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, 

Germany). Τα air-dried δείγματα περιφακίου μονιμοποιήθηκαν με εμβάπτιση 
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εντός διαλύματος παραφορμαλδεΰδης (4% εντός phosphate buffered saline 

[PBS], pH 7.4) για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά από ξέπλυμα σε 

PBS, ακολούθησε επώαση των επιθηλιακών κυττάρων σε διάλυμα 

permeabilisation (0.1% Triton X-100, 0.1% sodium citrate) για 2 λεπτά επί 

πάγου (4o C). Τα slides ξεπλύθηκαν δύο φορές σε PBS και σημάνθηκαν με το 

μείγμα των αντιδραστηρίων του TUNEL (τελική δεοξυνουκλεοτιδική 

τρανσφεράση και σεσημασμένα με φλουορεσεΐνη νουκλεοτίδια) για 1 ώρα 

στους 37o C εντός υγρού θαλάμου. Η αντίδραση διακόπηκε με ξέπλυμα των 

πλακιδίων με PBS επί 3 φορές και ακολούθησε η εφαρμογή του διαλύματος 

Converter-AP (αλκαλικής φωσφατάσης). Τα πλακίδια επωάσθηκαν εκ νέου σε 

υγροποιημένο θάλαμο για 30 λεπτά στους 37o C, ξεπλύθηκαν 3 φορές με PBS 

και αφέθηκαν για τελευταία επώαση σε θερμοκρασία δωματίου επί 10 λεπτά. 

Τέλος, τα πλακίδια επικαλύφθηκαν με γυάλινες καλυπτρίδες (με την χρήση PBS 

/ γλυκερόλης) και μικροσκοπήθηκαν (μικροσκόπιο Nikon E400, Japan 10x40). 

Προ της μικροσκόπησης διενεργήθηκε πολύ αραιή αντίχρωση με αιματοξυλίνη. 

Ως αρνητικό δείγμα ελέγχου (negative control), παραλήφθηκε η χρήση του 

ενζύμου TdT από την αντίδραση χρώσης σε ένα δείγμα περιφακίου. 

Παρασκεύασμα λεμφικού ιστού χρησίμευσε ως θετικό δείγμα ελέγχου (positive 

control) και χρώσθηκε ταυτόχρονα με τα περιφάκια.  

Οι TUNEL-θετικοί πυρήνες κυττάρων αναγνωρίσθηκαν και 

καταμετρήθηκαν σε μεγέθυνση 40x high-power fields (HPFs) και ελήφθη ο 

μέσος όρος 5 τυχαίων διαδοχικών πεδίων. Η απόπτωση εκφράστηκε ως ο 

αριθμός των σεσημασμένων κυττάρων ανά μονάδα επιφανείας και ως ποσοστό 

του συνολικού κυτταρικού πληθυσμού. 

 

Μελέτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού  

Τα περιφάκια μελετήθηκαν για ενεργό σύνθεση DNA με τη χρήση του 

δείκτη (marker) κυτταρικού πολλαπλασιασμού MIB1 (Immunotech, Marseille, 

France), ενός μονοκλωνικού αντισώματος έναντι του πυρηνικού αντιγόνου Ki-

67, το οποίο ανιχνεύεται σε όλο το ενεργό κύκλο ζωής του κυττάρου (φάσεις G1, 

S, G2, M) αλλά είναι απόν στη φάση ηρεμίας (G0) [Rose, 1994]. 
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Η ανοσοϊστοχημική χρώση πραγματοποιήθηκε επί των air-dried δειγμάτων 

περιφακίου με τη χρήση του δείκτη ΜΙΒ1 σε διάλυση 1:10 με μία ώρα περίοδο 

επώασης (φούρνος μικροκυμάτων P: 750 W, 3 κύκλοι). Ένα παρασκεύασμα 

φυσιολογικού λεμφαδένα και ένα περιφάκιο στο οποίο το αντίσωμα ΜΙΒ1 είχε 

παραληφθεί από το αντιδραστήριο χρησιμοποιήθηκαν ως θετικός και αρνητικός 

μάρτυρας αντίστοιχα. Μετά από μία ελαφρά αντίχρωση αιματοξυλίνης, τα 

δείγματα περιφακίου και οι μάρτυρας μικροσκοπήθηκαν με οπτικό μικροσκόπιο 

(Nikon E400, Japan 10x40). Η έκφραση του ΜΙΒ1 αναμενόταν να είναι 

πυρηνική και θεωρείτο θετική ανεξαρτήτως της έντασης της χρώσης. 

 

Εντοπισμός των επιθηλιακών κυττάρων 

Ένα απροσδόκητο εύρημα, το οποίο παρατηρήθηκε τόσο στα δείγματα 

περιφακίου που ελέγχθηκαν για απόπτωση όσο και σε αυτά που χρώσθηκαν 

για την αναγνώριση κυτταρικού πολλαπλασιασμού, ήταν η ανίχνευση 

επιθηλιακών κυττάρων που είχαν αποκολληθεί από την βασική τους μεμβράνη 

και ήταν διασκορπισμένα, είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες, γύρω από τα όρια 

της καψουλοτομής.  

Θεωρήθηκε ότι η αποκόλληση των επιθηλιακών κυττάρων συνέβη κατά τη 

διάρκεια των χειρισμών για την ακριβή επίστρωση των παρασκευασμάτων 

περιφακίου επί των πλακιδίων και δεν σχετιζόταν με την δοκιμασίες TUNEL και 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Προκειμένου να ελεγχθεί αυτή η υπόθεση, 

επιδιώξαμε να ανιχνεύσουμε την θέση του πληθυσμού των επιθηλιακών 

κυττάρων πριν την έναρξη της ανοσοϊστοχημικής αντίδρασης, μέσω της 

χρώσης με αιμοτοξυλίνη-ηωσίνη ενός αριθμού περιφακίων (Ν = 5), αμέσως 

μετά την επίστρωση στα πλακίδια. 

∆ύο περιφάκια επιστρώθηκαν στα πλακίδια χωρίς οποιοδήποτε χειρισμό, 

ανεξαρτήτως του αρχικού προσανατολισμού ή της παρουσίας πτυχών και 

αναδιπλώσεων, ενώ τα υπόλοιπα τοποθετήθηκαν στα πλακίδια και με ήπιους 

χειρισμούς απλώθηκαν και τέθηκαν με ορθό προσανατολισμό. Τα air-dried 

παρασκευάσματα εμβαπτίσθηκαν σε αιθανόλη 100o για 1 λεπτό, ξεπλύθηκαν σε 

χλιαρό νερό και χρώσθηκαν με αιματοξυλίνη για 1 λεπτό. Μετά από περαιτέρω 

ξέπλυμα με χλιαρό νερό, χρώση με ηωσίνη και τρία περάσματα σε αιθανόλη, 
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τοποθετήθηκαν στα πλακίδια γυάλινες καλυπτρίδες (με PBS / γλυκερόλη) και 

μικροσκοπήθηκαν σε οπτικό μικροσκόπιο (Nikon E400, Japan 10x40). 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

In situ ανίχνευση της κατάτμησης του DNA 

Η δοκιμασία της in situ ανίχνευσης κατατετμημένου DNA 

πραγματοποιήθηκε σε 51 παρασκευάσματα προσθίου περιφακίου 

καταρρακτικών φακών και 25 περιφάκια φυσιολογικών φακών που ελήφθησαν 

κατά τη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης κρυσταλλοειδούς φακού (clear lens 

extraction) για την διόρθωση υψηλής μυωπίας (Πίνακας 1).  

Χρώση TUNEL παρατηρήθηκε σε 25 από τα 27 παρασκευάσματα 

προσθίου περιφακίου φακών με φλοιώδη καταρράκτη καθώς και στα 4 

περιφάκια οπίσθιου υποκαψικού καταρράκτη, ενώ στα περιφάκια φακών με 

καταρράκτη πυρηνικού τύπου, ανιχνεύθηκαν μόλις μεμονωμένα αποπτωτικά 

κύτταρα σε 5 από τα 20 δείγματα (Παράρτημα - Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 1.  ∆ημογραφικά στοιχεία ασθενών και ομάδας ελέγχου 

 
Ασθενείς 

(Καταρρακτικοί 
φακοί) 

Ομάδα ελέγχου     
(Μη-καταρρακτικοί 

φακοί) 

Φύλο (άντρες / γυναίκες) 33 / 41 22 / 23 

Ηλικία (έτη, εύρος) 71,7 (50-97) 31,5 (21-47) 

∆είγματα περιφακίου (n) 74 45 

Απόπτωση (TUNEL) 51 25 
Κυτταρικός πολλαπλασιασμός 
(Ki-67 / ΜΙΒ-1) 23 20 

 

Στα περιφάκια φακών με φλοιώδη καταρράκτη, η μέση πυκνότητα των 

αποπτωτικών κυττάρων ήταν 21,7 κύτταρα ανά mm2, ή 0,0047 (±0.0027)% του 

συνολικού κυτταρικού πληθυσμού, ενώ στους οπίσθιους υποκαψικούς 
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καταρράκτες οι αντίστοιχες τιμές ήταν 19,2 κύτταρα/mm2 και 0,0037% του 

συνόλου. Περιορισμένη απόπτωση (3 αποπτωτικά επιθηλιακά κύτταρα ανά 

mm2) ανιχνεύθηκαν σε 2 (8%) δείγματα περιφακίων από μη-καταρρακτικούς 

φακούς, η οποία είναι μία μη-στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ομάδα 

ασθενών με φλοιώδη ή οπίσθιο υποκαψικό καταρράκτη.  

Όλοι οι καταρράκτες ήταν γεροντικής αιτιολογίας, με την εξαίρεση ενός 

μετατραυματικού και δύο κορτιζονικών καταρρακτών με μορφολογία οπίσθιας 

υποκαψικής θόλωσης, καθώς και 4 περιπτώσεων σχετικά νεώτερων ασθενών, 

στους οποίους ο φλοιώδης καταρράκτης συσχετίσθηκε με τον υποκείμενο 

σακχαρώδη διαβήτη. Αν και οι καταρρακτικοί φακοί παρουσίασαν μία 

αναμενόμενη τάση προόδου προς μορφολογικά πυκνότερες μορφές με την 

πρόοδο της ηλικίας, η αποπτωτική χρώση ήταν ανεξάρτητη της ηλικίας και της 

μορφολογίας του καταρράκτη. Εντούτοις, οι πέντε μεγαλύτεροι αποπτωτικοί 

δείκτες παρατηρήθηκαν σε άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών, με μάλλον 

μορφολογικά πυκνότερους φλοιώδεις καταρράκτες. Το φύλο των ασθενών δεν 

παρουσίασε συσχέτιση με τον μορφολογικό τύπο του καταρράκτη ή την 

ανίχνευση απόπτωσης. 

Τα επιθηλιακά κύτταρα που βρίσκονταν σε διαδικασία απόπτωσης ήταν 

γενικά αραιά τοποθετημένα και μονήρη, αν και ανιχνεύθηκαν και ορισμένες 

ομάδες αποπτωτικών κυττάρων. Τα θετικά στην χρώση TUNEL κύτταρα 

εμφάνιζαν συρρίκνωση του κυττάρου, πυρηνική - όχι κυτταροπλασματική -  

χρώση, συμπύκνωση της χρωματίνης, λοβώδη πυρήνα, ενώ εντός του 

κυτταρικού πληθυσμού υπήρχε τυχαία εμφάνιση διαφόρων μορφολογικών 

σταδίων απόπτωσης (Εικ. 1). Σε έναν αριθμό από καταρρακτικούς και μη-

καταρρακτικούς φακούς, παρατηρήθηκε ασθενής χρώση στα σημεία τομής του 

επιθηλίου ή επί των ορίων απογυμνωμένων από επιθηλιακά κύτταρα περιοχών 

του περιφακίου, οι οποίες πιθανότατα προήλθαν από την χρήση των λαβίδων 

κατά την περιφακιοτομή. Αυτή η χρώση χαρακτηρίσθηκε ψευδής (artifact) και 

θεωρείται ότι προήλθε από κατάτμηση του DNA συνεπεία κυτταρικής νέκρωσης 

στα πλαίσια της ιστικής βλάβης. 
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Εικόνα 1.  

Επιθηλιακά κύτταρα υπό 

απόπτωση. Αποπτωτικά 

σωμάτια (βέλη). TUNEL x400 

 
▲ 

  

 

 
 

Μελέτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού 

Μελετήθηκαν συνολικά δείγματα 43 περιφακίων, εκ των οποίων 20 

προήλθαν από μη-καταρρακτικούς φακούς και 23 από φακούς με καταρράκτη. 

Ανιχνεύθηκαν μόνο δύο θετικά δείγματα στο αντίσωμα ΜΙΒ-1, ένα από μη-

καταρρακτικό φακό και ένα από περιφάκιο που ελήφθη κατά την διάρκεια 

ενδοπεριφακικής εξαίρεσης καταρράκτη (Εικ. 2).  

 

 

Εικόνα 2.  

Επιθηλιακά κύτταρα στην 

ενεργό φάση του κυτταρικού 

κύκλου. ΜΙΒ1 x600 

 

Αυτή η τεχνική, κατά την οποία αφαιρείται ολόκληρος ο φακός en block, 

έκανε εφικτή την ανίχνευση θετικών στο ΜΙΒ-1 κυττάρων στην βλαστική ζώνη 
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του επιθηλίου, ένα κατά τα άλλα φυσιολογικό εύρημα, το οποίο χρησίμευσε και 

ως θετικός μάρτυρας. Είναι ενδιαφέρον ότι ο μιτωτικός δείκτης σε αυτό το 

δείγμα υπολογίσθηκε σε 0.007%, ο οποίος είναι συμβατός με τον δείκτη 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού [0.005 (±0.002)%] που αναμένεται στο βλαστικό 

επιθήλιο φυσιολογικών φακών [Karim, 1987]. Μία εξαιρετικά ήπια χρώση που 

παρατηρήθηκε σε αρκετά δείγματα θεωρήθηκε χρώση υποστρώματος, καθώς 

εμφανίσθηκε και σε δείγματα στα οποία το αντίσωμα ΜΙΒ1 δεν είχε εισαχθεί στα 

αντιδραστήρια. 

 

Εντοπισμός επιθηλιακών κυττάρων 

∆εν παρατηρήθηκε αποκόλληση επιθηλιακών κυττάρων σε δείγματα 

περιφακίου που απλώς επιστρώθηκαν σε glass slides χωρίς περαιτέρω 

χειρισμούς. Αυτά τα περιφάκια, εντούτοις, βρέθηκαν ρυτιδωμένα ή λάθος 

τοποθετημένα (με το επιθήλιο προς τα κάτω), και θεωρήθηκαν ακατάλληλα για 

περαιτέρω επεξεργασία. Αντιθέτως, αυτά που επιστρώθηκαν στις καλυπτρίδες 

με μέριμνα για την πλήρη εκδίπλωσή τους και τον ορθό προσανατολισμό της 

επιθηλιακής στοιβάδας τους, βρέθηκαν να περιβάλλονται από επιθηλιακά 

κύτταρα, είτε κατά μόνας ή σε ολιγάριθμες ομάδες, που αντιπροσώπευαν 

περίπου το 0,05-0,1% του συνολικού κυτταρικού πληθυσμού και πιθανών 

προήλθαν από την ήπια τριβή του περιφακίου επί της καλυπτρίδας. Εφόσον τα 

δείγματα αφέθηκαν να στεγνώσουν (air-dry) αμέσως και αποθηκεύθηκαν στους    

-20ο, το βραχύ διάστημα μεταξύ της μηχανικής καταπόνησης και της κατάψυξης 

του ιστικού δείγματος θεωρήθηκε απίθανο να είναι σε θέση να προκαλέσει την 

έναρξη της διαδικασίας απόπτωσης. Η υπόθεση αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω 

από την απουσία θετικών στην χρώση TUNEL αποσπασμένων κυττάρων 

μεταξύ των δειγμάτων περιφακίου από μη-καταρρακτικούς φακούς. Αυτά τα 

δείγματα περιφακίου χαρακτηρισθήκαν κατάλληλα για περαιτέρω επεξεργασία 

και συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη (Εικ. 3). 
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Εικόνα 3.  

Χρώση TUNEL σε αποκολλημένα 

επιθηλιακά κύτταρα. Αποπτωτικά 

σωμάτια (βέλη). TUNEL x400 

► 

 ▲ 
▲ 

 

 

 ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Κυτταρικός θάνατος μέσω απόπτωσης των επιθηλιακών κυττάρων 
του περιφακίου 

Η ανίχνευση απόπτωσης στο επιθήλιο καταρρακτικών φακών με μη-

συγγενή καταρράκτη αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα. Οι Li et al ήταν οι 

πρώτοι που υποστήριξαν την θεωρία μιας πιθανής σύνδεσης μεταξύ της 

απόπτωσης των επιθηλιακών κυττάρων του φακού και της καταρρακτογένεσης 

τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζωικά είδη, διερευνώντας την επίδραση του 

οξειδωτικού stress επί της ακεραιότητας του φακαίου επιθηλίου και δείχνοντας 

ότι ο θάνατος μέσω απόπτωσης των επιθηλιακών κυττάρων συνοδευόταν από 

θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού [Li, 1995]. Αυτά τα συμπεράσματα 

αμφισβητήθηκαν, όμως, από τους Harocopos et al που θεώρησαν ότι η χρώση 

TUNEL που παρατηρήθηκε σε δείγματα περιφακίου από καταρρακτικούς 

φακούς ήταν ψευδώς θετική και πιθανώς προήλθε από νέκρωση των 

επιθηλιακών κυττάρων λόγω κυτταρικής βλάβης κατά την διάρκεια της 

χειρουργικής επέμβασης [Harocopos, 1998]. Επίσης υπέθεσαν ότι η 

ανιχνευθείσα κατάτμηση του  DNA μπορούσε και αυτή να αποδοθεί σε νέκρωση 

των κυττάρων εξαιτίας της καθυστέρησης μεταξύ της χειρουργικής επέμβασης 

και της μονιμοποίησης των δειγμάτων ιστού. 

Μεταγενέστερες μελέτες, ωστόσο, έχουν εντοπίσει απόπτωση επιθηλιακών 

65 
 



 

κυττάρων περιφακίου σε ανθρώπειο καταρράκτη ποικίλης μορφολογίας ή 

παθογένειας, όπως πρόσθιο πολικό [Majima, 2003], ατοπικό [Mihara, 2000], 

οπίσθιο υποπεριφακικό [Andersson, 2003] και επαγόμενο από την 

υπεργλυκαιμία [Takamura, 2001], καθώς και σε πειραματικά ζωικά μοντέλα 

καταρράκτη επαγόμενο από την επίδραση σεληνίτη [Belusko, 2003], 

σταυροσπορίνης [Andersson, 2000], υπεργλυκαιμίας [Takamura, 2003], 

ιντερφερόνης γάμμα [Awasthi, 2004] και υπεριώδους ακτινοβολίας [Michael, 

2000]. Η διαρκώς επεκτεινόμενη βιβλιογραφία πιθανολογεί την σύνδεση μεταξύ 

της απόπτωσης των επιθηλιακών κυττάρων με την απώλεια της ομοιόστασης 

στο στρώμα των φακαίων ινών, με τελικό αποτέλεσμα την ελάττωση της 

διαφάνειας του φακού.  

Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι υπάρχει μία μικρής κλίμακας απώλεια 

επιθηλιακών κυττάρων του κρυσταλλοειδούς φακού μέσω της αποπτωτικής 

οδού σε φακούς με φλοιώδη ή οπίσθιο υποκαψικό μορφολογικό τύπο 

καταρράκτη. Σε συμφωνία και με τα συμπεράσματα άλλων μελετών, δεν 

ανιχνεύθηκε στατιστικά σημαντική απόπτωση στα επιθήλια φακών με πυρηνικό 

τύπο καταρράκτη.  

Η ανίχνευση και διαφοροποίηση της απόπτωσης από τον κυτταρικό 

θάνατο μέσω νέκρωσης βασίστηκε στην ανίχνευση τόσο των ανοσοϊστοχημικών 

όσο και των μορφολογικών σημείων που καθορίζουν τον αποπτωτικό κυτταρικό 

θάνατο: χρώση TUNEL αποκλειστικά πυρηνική, συμπυκνωμένη χρωματίνη, 

λοβώδης κυτταρικός πυρήνας, και ασύγχρονη εμφάνιση των διαφόρων σταδίων 

της απόπτωσης στον πληθυσμό των αποπτωτικών κυττάρων. Είναι 

αξιοπρόσεκτο ότι αυτά τα ευρήματα συσχετίζονται στενά με παρατηρήσεις από 

την «προ-αποπτωτική» εποχή, τα οποία αναφέρονταν στην παρουσία 

«δυσλειτουργικών» κυττάρων στο επιθήλιο των καταρρακτικών φακών, με 

μορφολογικά χαρακτηριστικά παρόμοια με τα κύτταρα που σήμερα θα 

περιγράφαμε ως αποπτωτικά. Οι Karim et al παρατήρησαν κενοτόπια, 

ανωμαλίες της μεμβράνης και σχισμές στο επιθήλιο των φακών με υποκαψικές 

και φλοιώδεις θολερότητες [Karim, 1987], ενώ οι Straatsma et al εντόπισαν 

διάφορες ανωμαλίες στο στρώμα των επιθηλιακών κυττάρων, μεταξύ των 

οποίων δαντελωτό προφίλ πυρήνα, κυτταρόπλασμα πλήρες πολλαπλών 

συσκευών Golgi παθολογικής εμφάνισης, λυσοσώματα που προβάλουν εντός 
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διάφανων ενδοκυττάριων κυστιδίων και εκτεταμένες εξωκυττάριες κύστεις 

[Straatsma, 1991]. 

Η ακριβής επίστρωση επί των καλυπτρίδων και η ταχεία μονιμοποίηση των 

ιστικών δειγμάτων ήταν ζωτικής σημασίας για την ορθή ερμηνεία των 

ευρημάτων μας. Η ομαλή επίστρωση και ο ορθός προσανατολισμός των 

δειγμάτων περιφακίου επί των καλυπτρίδων επέτρεψε την ακριβή χρώση 

ολόκληρου του κυτταρικού πληθυσμού, αν και με το κόστος μιας περιορισμένης 

αποκόλλησης επιθηλιακών κυττάρων. Εκτός από την επίδραση της μηχανικής 

καταπόνησης, η πρώιμη απώλεια των διακυτταρικών συνδέσεων 

(interdigitations) μεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων του φακού που υφίστανται 

απόπτωση, μία παρατήρηση που επιβεβαιώθηκε και με το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο [Michael / Vrensen, 2000], μπορεί επίσης να ευθύνεται για την 

παρατηρούμενη ευθρυπτότητα ορισμένων κυττάρων. 

Εφόσον η κατάτμηση του DNA από απελευθερωθείσες ενδονουκλεάσες σε 

κύτταρα που υφίστανται την νεκρωτική διεργασία έχει ενοχοποιηθεί ως ένα 

πιθανό αίτιο ψευδούς θετικής χρώσης TUNEL [Tamura, 2000; Grasl-Kraupp, 

1995], η ταχεία μονιμοποίηση των δειγμάτων μας ήταν ζωτικής σημασίας για 

την αποφυγή έναρξης της διαδικασίας νέκρωσης. Είναι ωστόσο αξιοσημείωτο 

ότι η ανοσοϊστοχημική ανίχνευση νέκρωσης δεν αποκλείει την παρουσία 

απόπτωσης, καθώς σε ανεπαρκώς μονιμοποιηθέντα ιστικά δείγματα τα 

αποπτωτικά σωμάτια μπορεί να υποστούν δευτεροπαθή νέκρωση in vitro και 

συνεπώς να αποτελούν πηγή ψευδώς θετικής νεκρωτικής χρώσης. 

Πολλαπλασιασμός επιθηλιακών κυττάρων και επίδραση επί της 
κυτταρικής πυκνότητας 

Η πυκνότητα του πληθυσμού επιθηλιακών κυττάρων του φακού, η οποία 

είναι μία παράμετρος που προφανώς εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ 

απώλειας επιθηλιακών κυττάρων και τον αντίστοιχο κυτταρικό 

πολλαπλασιασμό, υπολογίζεται ότι είναι σταθερός στους ανθρώπειους 

καταρράκτες διαφόρων τύπων και βαθμών βαρύτητας [Li, 1995; Harocopos, 

1998], αν και αυτό το εύρημα δεν είναι αναμφισβήτητο [Konofsky 1987]. Σε 

αντίθεση με τους υψηλούς ρυθμούς απόπτωσης που ανιχνεύεται σε όγκους, ο 

αποπτωτικός δείκτης του επιθηλίου του φακού, ο οποίος είναι ένας 
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φυσιολογικός – μη καρκινικός – ιστός, αναμένετο να είναι χαμηλός. Στην μελέτη 

μας, τα επιθηλιακά κύτταρα του φακού υπολογίσθηκε ότι εισέρχονται στον 

μηχανισμό απόπτωσης με ένα ρυθμό της τάξεως του 0.0047%, ο οποίος είναι 

σημαντικά μικρότερος του 4-40% που αναφέρεται από τους Li et al [Li, 1995] 

και ακόμη μικρότερος από τον κατ’ εκτίμηση μιτωτικό δείκτη της βλαστικής 

ζώνης του επιθηλίου του φακού [0.005 (±0.002)%] [Karim, 1987]. Το τελευταίο 

εύρημα σημαίνει ότι, πέρα από τις παθοφυσιολογικές επιπτώσεις, η 

σχετιζόμενη με τον καταρράκτη απόπτωση του επιθηλίου του φακού είναι 

απίθανο να προκαλέσει ελάττωση των επιθηλιακών κυττάρων. 

Ο ακριβής μηχανισμός ανάπλασης της κεντρικής περιοχής του επιθηλίου 

του φακού παραμένει αβέβαιος, με πιθανότερα ενδεχόμενα είτε την μετακίνηση 

κυττάρων από την βλαστική ζώνη, είτε τον πολλαπλασιασμό των παραπλεύρων 

επιθηλιακών κυττάρων [Yamada, 2001]. Το εύρημα ότι η κεντρική ζώνη του 

προσθίου περιφακίου δεν εμφανίζει ανιχνεύσιμη μιτωτική δραστηριότητα 

πιθανώς σημαίνει ότι τα κατά μέσο όρο 21,7 κύτταρα/mm2 που χάνονται μέσω 

απόπτωσης σε αυτή την περιοχή αντικαθίστανται με αργή μετακίνηση από 

κύτταρα που προέρχονται από την βλαστική ζώνη του επιθηλίου που βρίσκεται 

στην προ του ισημερινού του φακού περιοχή. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται και 

από το εύρημα ότι,  η πρωτεΐνη ενεργοποίησης του παράγοντα μεταγραφής 1 

(AP-1), ένα ζωτικής σημασίας τμήμα του μηχανισμού ενεργοποίησης της 

αντιγραφής των επιθηλιακών κυττάρων κατά την διαδικασία επούλωσης 

τραυμάτων του φακού, βρέθηκε να είναι πλήρως λειτουργικός μόνο μέσα στα 

κύτταρα της ισημερινής ζώνης [Shiraj, 2001]. Επιπροσθέτως, μελέτες επί της 

επίδρασης του οξειδωτικού stress επί των επιθηλιακών κυττάρων του φακού 

έδειξαν ότι το πυρηνικό αντιγόνο κυτταρικού πολλαπλασιασμού (proliferating 

cell nuclear antigen – PCNA), μία πρωτεΐνη που σχετίζεται με το stress και τον 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων, παραμένει σταθερό μετά από τον θάνατο των 

επιθηλιακών κυττάρων, μία ένδειξη ότι δεν υφίσταται ανιχνεύσιμη αλλαγή στον 

πολλαπλασιασμό [Colitz, 2004]. 

Αν και η αντικατάσταση των κεντρικών επιθηλιακών ελλειμμάτων 

πιθανότατα πραγματοποιείται από διαιρούμενα κύτταρα από την βλαστική 

ζώνη, η αλλαγή πορείας των κυττάρων του βλαστικού επιθηλίου προς την 

κεντρική πρόσθια επιφάνεια αντί για τον ισημερινό του φακού έχει βρεθεί ότι 
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επιφέρει αλλαγές στο τόξο των διαφοροποιούμενων φακαίων ινών [Michael / 

Vrensen, 2000]. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι Karim et al επίσης παρατήρησαν μία 

ανωμαλία στην κυτταρική πυκνότητα του επιθηλίου φακών με φλοιώδη 

καταρράκτη, κατά το ότι η κυτταρική πυκνότητα ελαττωνόταν παρά αυξανόταν 

από το κέντρο προς την προ-ισημερινή ζώνη [Karim, 1987]. Αυτές οι 

παρατηρήσεις είναι ενδεικτικές ότι η απόπτωση, είτε του κεντρικού είτε του 

περιφερικού επιθηλίου, ευθέως επηρεάζουν την κινητική του κυτταρικού 

πληθυσμού και διαταράσσουν τον σχηματισμό των φακαίων ινών. 

 

Απόπτωση των επιθηλιακών κυττάρων του φακού και 
καταρρακτογένεση 

Η διασύνδεση της βλάβης του επιθηλίου του φακού με την μειωμένη 

επιβίωση των υποκείμενων φακαίων ινών και την συνεπαγόμενη ελάττωση της 

διαύγειας του φακού έχει επιβεβαιωθεί από αρκετές μελέτες [Michael / Vrensen, 

2000; Li, 1995; Spector, 1995], οι οποίες αποδίδουν τον σχηματισμό 

καταρράκτη σε κυτταρικές ή βιοχημικές μεταβολές του επιθηλίου. Υπερουδική 

έκθεση του φακαίου επιθηλίου σε UVR ακτινοβολία σε πειραματόζωα, για 

παράδειγμα, αποδείχθηκε ότι επάγει την δημιουργία υποεπιθηλιακών 

αδιαφανειών, οι οποίες με χρονική υστέρηση ακολουθούν την απόπτωση των 

επιθηλιακών κυττάρων και περιορίζονται στις φακαίες ίνες που 

διαφοροποιούνται κατά την στιγμή της έκθεσης [Michael / Vrensen, 2000]. 

Αν και η ανίχνευση του ακριβούς μηχανισμού δημιουργίας του φλοιώδους 

καταρράκτη συνεπεία απόπτωσης του επιθηλίου ήταν εκτός των σκοπών αυτής 

της μελέτης, διαφαίνεται ότι εμπλέκονται αρκετοί μηχανισμοί, που δρουν 

μεμονωμένα ή συμπληρωματικά. Είναι πιθανόν η, ακόμη και μικρής έκτασης, 

συνεχής μεταβολή στην δομή των υπό διαφοροποίηση φακαίων ινών, είτε λόγω 

αναδιάταξης των διαιρούμενων προ-ισημερινών κυττάρων προς την πρόσθια 

κεντρική επιφάνεια του φακού ή λόγω έναρξης της αποπτωτικής διεργασίας 

στην βλαστική και την ισημερινή ζώνη του φακού από τα ίδια ερεθίσματα που 

επάγουν την απόπτωση στο κεντρικό επιθήλιο, να δρα σωρευτικά και τελικά να 

συμβάλλει στο σχηματισμό του φλοιώδους καταρράκτη. 

Επιπροσθέτως, ο αποπτωτικός θάνατος μεμονωμένων επιθηλιακών 
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κυττάρων μπορεί να προκαλέσει την αποδιοργάνωση της λειτουργίας του 

προσθίου περιφακίου ως φραγμού διαπερατότητας, με τελικό αποτέλεσμα την 

απώλεια της ομοιόστασης των υποκείμενων φακαίων ινών. Αυτός ο 

παθοφυσιολογικός μηχανισμός έχει ανάλογο στο μονόστιβο επιθήλιο του 

εντέρου, όπου τόσο η τυχαία όσο και η προκλητή απόπτωση μεμονωμένων 

επιθηλιακών κυττάρων βρέθηκε ότι «διατρυπά» τον εντερικό φραγμό και 

διευκολύνει την απώλεια διαλυτών μορίων και την πρόσληψη βλαπτικών 

παραγόντων, αν και ο συνολικός κυτταρικός πληθυσμός παρέμενε σταθερός 

[Gitter, 2000].  

 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ανιχνεύθηκε χαμηλού ρυθμού απόπτωση στο επιθήλιο ανθρώπειων 

φακών με φλοιώδη και οπίσθιο υποκαψικό καταρράκτη. Η παρατηρούμενη 

απόπτωση είναι απίθανο να προκαλέσει αξιόλογη ελάττωση της κυτταρικής 

πυκνότητας του επιθηλίου, καθώς οι κυτταρικές απώλειες συνεχώς 

αντικαθίστανται από πολλαπλασιασμό κυττάρων στην βλαστική ζώνη του 

επιθηλίου. Εντούτοις, η συσσώρευση απωλειών του επιθηλίου κατά την 

διάρκεια της ζωής μπορεί να επάγει μεταβολές στον σχηματισμό των φακαίων 

ινών και την ομοιόσταση με διαφόρους πιθανούς μηχανισμούς: απώλεια του 

φραγμού διαπερατότητας του επιθηλίου και απευθείας προσβολή των 

υποεπιθηλιακών ινών, αποπτωτική απώλεια βλαστικών και υπό διαφοροποίηση 

ισημερινών επιθηλιακών κυττάρων από τους ίδιους παράγοντες που 

προκαλούν απόπτωση στην κεντρική περιοχή και αποδιοργάνωση του 

σχηματισμού φακαίων ινών λόγω της αναδιάταξης των βλαστικών κυττάρων 

προς την κεντρική περιοχή για την αναπλήρωση των επιθηλιακών κυττάρων 

που χάνονται μέσω της αποπτωτικής οδού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Πίνακας 2. Ανίχνευση απόπτωσης στην ομάδα ασθενών 

Α/α Ηλικία Αιτιολογία Μορφολογική 
ταξινόμηση 

Κύτταρα / 
mm2 Απόπτωση (%) 

1 75 Γεροντικός C4 35 0,008 
2 97 Γεροντικός Ν1C4 14 0,003 
3 69 ∆ιαβητικός C3 19 0,004 
4 71 Γεροντικός C4 51 0,011 
5 69 Γεροντικός C5 33 0,007 
6 75 Γεροντικός C4 22 0,005 
7 88 Γεροντικός Ν1C5 9 0,002 
8 79 Γεροντικός C3 23 0,005 
9 76 Γεροντικός C3 47 0,010 

10 60 ∆ιαβητικός C4 21 0,005 
11 70 Γεροντικός C3 0 0 
12 50 ∆ιαβητικός C3 5 0,001 
13 64 Γεροντικός Ν2C4 25 0,005 
14 77 Γεροντικός Ν1C4 28 0,006 
15 83 Γεροντικός C3 14 0,003 
16 80 Γεροντικός C4 9 0,002 
17 76 Γεροντικός C5 19 0,004 
18 71 Γεροντικός C2 24 0,005 
19 75 Γεροντικός C3 23 0,005 
20 74 Γεροντικός C3 0 0 
21 73 Γεροντικός C5 17 0,004 
22 59 ∆ιαβητικός C3 19 0,004 
23 61 Γεροντικός C4 23 0,005 
24 85 Γεροντικός Ν1C3 14 0,003 
25 78 Γεροντικός C4 42 0,009 
26 77 Γεροντικός C4 31 0,007 
27 69 Γεροντικός C3 19 0,004 
28 75 Γεροντικός Ν4 1 0 
29 69 Γεροντικός Ν3 0 0 
30 80 Γεροντικός Ν4 0 0 
31 76 Γεροντικός Ν5 0 0 
32 75 Γεροντικός Ν4 0 0 
33 74 Γεροντικός Ν3C1 1 0 
34 71 Γεροντικός Ν3 0 0 
35 64 Γεροντικός N3 0 0 
36 55 Μετατραυματικός PS3 19 0,004 
37 60 Γεροντικός N3 0 0 
38 61 Κορτιζονικός N1PS3 21 0,004 
39 71 Γεροντικός Ν2C1 0 0 
40 57 Κορτιζονικός Ν1PS2 15 0,003 
41 83 Γεροντικός N3 1 0 
42 73 Γεροντικός N4 0 0 
43 59 Γεροντικός Ν4C1 1 0 
44 61 Γεροντικός N3 0 0 
45 85 Γεροντικός N2PS2 22 0,004 
46 78 Γεροντικός N5 0 0 
47 77 Γεροντικός N4 0 0 
48 69 Γεροντικός Ν3C2 4 0,001 
49 68 Γεροντικός N3 0 0 
50 59 Γεροντικός 

 

N3 0 0 
51 77 Γεροντικός N4 0 0 
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SUMMARY 

 

Purpose: To probe the presence of apoptosis in the epithelium of human 

lenses with non-congenital cataract as well as to assess cell proliferation, a 

predicted consequence of apoptotic cell death, in this specific cell population. 

Material and Methods: DNA fragmentation was assessed using terminal 

digoxigenin-labeled dUTP nick end labeling (TUNEL) in capsulotomy 

specimens obtained from patients who underwent either extracapsular cataract 

extraction for the removal of adult-onset cataract (n=51) or clear lens extraction 

for the correction of high myopia (n=25). Cell proliferation was assayed in 23 

epithelia of cataractous lenses, and 20 epithelia of non-cataractous lenses with 

the proliferation marker MIB1, a monoclonal antibody against the nuclear 

antigen Ki-67 that is detected throughout the cell cycle but is absent in the 

resting (G0) cell.  

Results: TUNEL staining was observed in 25 (92,6%) specimens of 

cortical cataracts and in all 4 capsulotomy specimens of lenses with posterior 

subcapsular opacities, whereas cells undergoing apoptosis were identified in 2 

(8%) of the epithelia from non-cataractous lenses. Non-significant apoptosis of 

single cells was traced in 5 of 20 specimens of nuclear cataracts. Only two 

MIB1-positive samples were identified, one of which was a capsule obtained 

during intracapsular cataract extraction.  

Conclusions: The epithelium of human lenses with cortical or posterior 

subcapsular cataract undergoes low rate apoptotic death. This limited epithelial 

apoptosis is unlikely to result in any significant cell density decrease since 

epithelial gaps are likely to be replaced by cell proliferation at the germinative 

zone of the anterior lens capsule. Nevertheless, the accumulation of small-scale 

epithelial losses during lifetime may induce alterations in lens fiber formation 

and homeostasis and result in loss of lens transparence.  
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