
Katarakta

Okulistikë



Çfarë është katarakta?

Katarakta, ose perdja është opacifikimi i kristallinit. 

Kristallini është një lente natyrale, me ndërtim fijëzor që shërben për të fokusuar 

imazhin në retinë. Kjo e fundit përpunon informacionin viziv dhe ia transmeton trurit 

nëpërmjet rrugëve optike, duke realizuar  shikimin. 

Kristalini normal, është një strukturë fijezore transparente. Ai vendoset në pjesën e 

brëndshme të syrit prapa irisit.

Me kalimin e moshës, fibrat e kristalinit fillojnë të bashkohen me njera- tjetrën dhe të 

zhvendosen për në qendër, ky proçes sjell opacifikimin (uljen e tejdukshmërisë) së tij pra 

formimin e perdes me pasojë uljen e pamjes. Kjo njihet me emrin katarakta (perde)

Përveç kataraktës së moshës së rritur që shfaqet pas moshës 50- 60 vjeçare 

egzistojnë edhe lloje të tjera të kataratës:

• katarakta sekondare, në prani të sëmundjeve të tjera si diabetit, uveitit etj

• katarakta e lindur (kongenitale) në femijë të vegjël apo juvenile ( tek të rinjtë)

• katarakta traumatike pas goditjeve  të syrit që ka një zhvillim më të shpejtë nga 

kataraktat e zakonshme.

• katarakta pas ndërhyrjeve për shkolitjen e retinës dhe injektimit të vajit silikon

Tipat e ndryshëm të kataraktave kanë të njejtin trajtim: atë kirurgjikal. Nuk egziston 

asnjë trajtim medikamentoz që të mund të shërojë kataraktën.

Shenjat Funksionale

• Shikim i turbullt që shoqëron gjatë gjithë ditës, në pamjen larg dhe afër. (gjatë 

drejtimit të makinës, leximit të librit,shikimit të televizorit etj) 

• Shfaqja e miopisë (shfaqja e numrit të syzeve minus në mosha të mëdha) ose 

eleminimi i nevojës për syze gjatë leximit)

Mjeku oftalmolog

• Është ai që diagnostikon kataraktën

• Ndjek zhvillimin e saj

• Propozon momentin e ndërhyrjes kirurgjikale

• Ndjek ecurinë post –operatore



Operacioni i kataraktës 

Pas një prerjeje të vogël sipërfaqësore (prej 4- 5 mm), bërthama e kristalinit të opacifikuar 

(perdes) goditet me ultratinguj, lëngështohet dhe thithet me anë të sondave, duke lënë 

sakusin e tij të paprekur. Kristalini i hequr zëvendësohet me lenten artificiale, fuqia e të cilit 

matet përpara operacionit me anë të ekografisë okulare. Kjo lente qëndron përgjithmonë 

në brendësi të syrit.

Në pjesën më të madhe të rasteve operacioni i kataraktës nuk paraqet komplikacione 

dhe rekuperimi i pamjes është i menjëhershëm në ditët e para pas operacionit.Gjithsesi 

ai i bindet rregullit të përgjithshëm të sallës së operacionit, sipas së cilës nuk ka kirurgji 

pa risk. Frekuenca e këtyre komplikacioneve llogaritet të jetë midis 1 – 4 %. 

Komplikacionet e rënda Komplikacione më pak të rënda
Infeksioni Rënie e pjesshme e kapakut të sipërm

Hemorragjia intraokulare Prania e mizave të levizshme përpara syve

Shkolitje e retinës Ndjeshmëri e rritur ndaj dritës

Inflamacion (skuqje) e syrit 

Rritja e tensionit intraokular. 

Ndjekja post-operatore

• Syri mbahet i fashuar deri ditën e nesërme. Mjekimi post-operator konsiston në 

përdorimin e kolireve me pika për mjekimin e syrit për një periudhë afërsisht 2- 3 javore.

• Nëse është e nevojshme, pas një muaji, bëhet edhe korrigjimi i përshtatshëm me 

syze për të maksimalizuar shikimin. 

• Përmirësimi i pamjes është i ndjeshëm qysh në ditët e para pas operacionit. 

Rekuperimi i pamjes varet në masë të konsiderueshme nga gjëndja e retinës dhe 

nervit optik. Ekzistenca e sëmundjeve që dëmtojnë këto struktura si glaucoma, 

diabeti, retinitis pigmentoz, plakja e syrit e lidhur me moshën, dëmtimet e 

mëparshme traumatike kufizojnë rekuperimin e pamjes.

• Disa muaj apo vite pas operacionit mund të ndodhë ulje e pamjes për shkak të veshjes 

së faqes së prapme të lentes me një membranë fine. Kjo quhet “katarakta sekondare” 

dhe trajtimi i saj konsiston në goditjen dhe çarjen e membranës me laser, proçedurë e 

thjeshtë dhe e padhimbshme, që realizohet në dhomën e ekzaminimit.



Kardiologji
Kardiokirurgji
Kirurgji e përgjithshme
Mikrokirurgji
Kirurgji plastike
Neurologji
Neurokirurgji
ORL
Psikologji
Psikiatri
Gastroenterologji
Ortopedi
Pediatri
Urologji
Nefrologji
Okulistikë
Hematologji
Onkologji
Obstetrikë — Gjinekologji
Pneumologji
Alergologji
Reumatologji
Dermatologji
Imunologji
Endokrinologji
Klinikë dentare
Imazheri e avancuar

MR 1.5 Tesla
CT 64 detektorë
Shintigrafi
Mamografi
Densitometri e kockës

X-ray dixhitale 


