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Katarata 
Noong 2009, may mahigit sa 54,000 tao ang naghihintay para sa operasyon sa katarata 

sa mga ospital ng Hospital Authority lamang sa Hong Kong, at mahigit sa 42,000 sa 

kanila ay mas matanda sa edad 71 taong gulang. 

Ang katarata ay isang pangkaraniwang karamdaman sa mata. 

Kadalasang nabubuo ang katarata dahil sa natural na proseso ng pagtanda ng mga 

lente mismo. Kaya naman, habang ang mga tao ay tumatanda, mas tumataas ang 

panganib ng katarata. Kabilang sa ibang panganib na dahilan para sa katarata ang 

malubhang myopia, matagalang pagkabilad sa araw, ilang partikular na sakit tulad ng 

diabetes, o ang paggamit ng ilang partikular na gamot. Kaya, kahit sino ay maaaring 

magkaroon ng katarata. Ipinapakita ng isang survey* na ginawa sa Hong Kong na 

humigit-kumulang sa 14% ng mga taong nasa pagitan ng edad 36 at 45 ay mayroong 

mga katarata. Ipinapakita nito na ang katarata ay malamang na nabubuo sa mas batang 

edad. Marahil ito ay dahil mas maraming tao ang mayroong mataas na myopia at 

ginagamit nang sobra ang kanilang mga mata para sa malapitang trabaho.  

Ang maagang katarata ay walang malinaw na sintomas. Kung hindi magagamot, 

maaaring humantong ang mga katarata sa permanenteng pagkabulag. Dapat nating 

pangalagaang mabuti ang ating paningin at magkaroon ng regular na pagpapasuri ng 

mata para sa maagang pagtuklas  ng katarata.  

*Pinagmulan: Hong Kong University Public Opinion Programme (HKUPOP), 2007.  
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1. Ano and Katarata? 

Ang lente ng tao ay katulad ng lente ng camera kung saan ginagamit upang mai-focus 

ang mga imahe sa likod ng mata. Karaniwan, ito ay malinaw at naaaninag. Kapag 

naging maulap ang lente, lumalabo ang mga imahe at ang kondisyong ito ay tinatawag 

na katarata. 

 

2. Ano- ano ang mga panganib na kadahilanan ng Katarata? 

Maraming mga panganib na kadahilanan ang maaaring humantong sa katarata. Kung 

ikaw ay nabibilang sa isa sa mga sumusunod na kategorya, mangyaring maging may 

kaalaman at maagap na mag-ingat: 

 Katandaan (pinakakaraniwan, ~ 95%) 

 Matagalang pagkakalantad sa ultraviolet light mula sa sikat ng araw 

 Nakaraang trauma sa mata o operasyon sa mata 

 Sakit sa mata hal. pamamaga, glaucoma 

 Systemic disease hal. diabetes mellitus, metabolic disease 

 Systemic o mga pampahid na gamot hal. steroid 

 Pagkalantad sa radiation hal. x rays 

 Kasaysayan ng pamilya hal. namamanang katarata 

 Impeksiyon galing sa ina hal. Rubella 

 

3. Paano iwasan ang Katarata? 

Maaaring maiwasan ang pamumuo ng katarata sa pagbawas ng pagkalantad sa sikat 

ng araw sa pamamagitan ng pagsusuot ng sunglasses sa labas. Bukod dito, maaari 

ding makabawas sa panganib ang pagkakaroon ng mahusay na pagkontrol sa 

pinagbabatayang sakit sa mata (hal. uveitis) at systemic disease (hal. Diabetes) at 

pag-iwas sa matagalang paggamit ng mga gamot na naglalaman ng steroid. 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
http://www21.ha.org.hk/smartpatient/en/chronicdiseases_zone/details.html?id=173
http://www21.ha.org.hk/smartpatient/en/chronicdiseases_zone/details.html?id=98
http://www21.ha.org.hk/files/video/video/08.wmv
http://www21.ha.org.hk/smartpatient/en/chronicdiseases_zone/details.html?id=98
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Hanggang ngayon, wala pa ring gamot o suplementong pangnutrisyon ang 

napapatunayang mabisa sa pag-iwas sa pamumuo ng katarata. 
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4. Paano nabubuo ang Katarata? 

Ang lente ng tao ay gawa sa tubig at mga hibla ng protina. Ang mga hibla ay nakaayos 

sa partikular na paraan na ginagawang malinaw ang lente at hinahayaang makadaan 

ang liwanag. Kapag ang isang tao ay tumatanda o nalantad sa mga panganib na 

kadahilanang nabanggit sa itaas, ang mga hibla ay lumulubha at nagkukumpol-kumpol 

na nagiging sanhi ng pag-uulap ng lente at humaharang sa pagpasok ng liwanag. 

 

5. Madali bang mapansin ang mga sintomas ng Katarata? 

Sa maagang yugto, ito ay kaladasang walang sintomas. Habang lumalala ang katarata, 

maaaring makaranas ang pasyente ng mga sumusunod na sintomas: 

 Sumusulong na panlalabo at pagdilim 

 Matinding liwanag habang nagmamaneho nasa maliwanag  

 Pagkupas ng kulay 

 Madalas na pagpapalit ng mga inireresetang salamin at maaaring pagsulong ng 

presbyopia 

 Pagdoble ng paningin sa apektadong mata 

 

6. Paano suriin at gumawa ng pag-diagnose para sa Katarata? 

Ang katarata ay simpleng nada-diagnose gamit ang slit-lamp biomicroscopic 

examination ng mga doktor sa mata. Maaaring kailanganin ang pagpapaluwag ng 

balintataw (pupil) para sa detalyadong pagsusuri ng morpolohiya ng katarata. 

Sa panahon ng konsultasyon, ang mga sumusunod na pagsusuri ay maaari ding gawin. 

a. Pagsusuri sa linaw ng paningin 

b. Pagsukat sa presyon sa loob ng mata 

c. Pagsusuri ng fundus 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

Cataract / Tagalog 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 5 
 

Kailangang alisin ang pinagbabatayang ikalawang mga sanhi ng katarata bago gawin 

ang pag-diagnose ng kataratang may kaugnayan sa edad. 
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7. Ano-ano ang mga komplikasyon ng Katarata? 

Kapag umabot ang katarata sa malalang yugto, na kung saan ang mga komplikasyong 

kagaya ng kataratang may kaugnayan sa glaucoma at pamamaga ay maaaring 

mangyari. Ang pasyente ay maaaring magkaroon ng sobrang paglabo ng paningin, 

pananakit na may pamumula ng mata at pananakit ng ulo. Ang paningin ay 

makokompromiso pagkatapos ng operasyon na paggamot. 

 

8. Ano-ano ang mga paggamot para sa Katarata? 

Nananatiling pinakamabisang paggamot para sa nag-uulap na lente ang operasyon na 

pagtanggal ng katarata. Karaniwang isinasagawa ang operasyon sa ilalim ng lokal na 

anesthesia at ang pasyente ay maaaring umuwi sa bahay sa parehong araw. Sa 

kasalukuyan, ang dalawang pinakakaraniwang isinasagawang operasyon para sa 

katarata ay ang phacoemulsification at extracapsular cataract extraction. 

Ang Phacoemulsification ay gumagamit ng enerhiyang ultrasound upang 

paghiwa-hiwalayin ang lente at higupin palabas ang mga ito mula sa mata. Mayroon 

itong maliit na sugat at ang pagtahi ay hindi na kinakailangan. Gayunman, hindi lahat ng 

katarata ay angkop para sa phacoemulsification. Para sa mga makapal na katarata, 

maaaring pinakamainam na opsiyon ang extracapsular cataract extraction dahil 

maaaring maiwasan nito ang pagkasira ng iba pang bahagi ng mata dahil sa mataas na 

enerhiya ng ultrasound sa phacoemulsification. 

Upang mapabuti ang kinahinatnan na paningin, itatanim ang artipisyal na lente sa 

parehong oras matapos tanggalin ang katarata. 

 

9. Ano-ano ang mga komplikasyon ng operasyon sa katarata. 

Ang lahat ng operasyon ay may dalang panganib. Gayunman, dahil sa makabagong 

teknolohiya, mahigit sa 90% ng operasyon sa katarata ay matagumpay na naisagawa 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
http://www21.ha.org.hk/smartpatient/en/chronicdiseases_zone/details.html?id=173
http://www21.ha.org.hk/files/PDF/QM/RD-14.pdf
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nang walang komplikasyon. Bagama’t hindi pangkaraniwan ang mga ito, kung nangyari, 

maaaring makompromiso ng mga ito ang kinahinatnan na paningin. 

Ang mga malubha at mapanganib na komplikasyon ay nakalista sa ibaba: 

 Pagdurugo 

 Impeksiyon 

 Glaucoma 

 Pagkasira o paghiwalay ng retina 

 Macular edema 

 Corneal decompensation 

 Naiwang parte ng lente na nangangailangan ng pangalawang operasyong para 

tanggalin 

 Pagkawala ng paningin 
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10. Paano alagaan ang pasyenteng may Katarata? 

Bago ang operasyon ng katarata, dapat magkaroon ang pasyente ng regular na 

pagpapatingin ng mata sa doktor upang masuri ang pagsulong ng katarata. 

Pagkatapos ng operasyon, karaniwang nakakauwi sa bahay ang pasyente sa parehong 

araw. Pinapayuhan na mag-ayos ng masasakyan o magkaroon ng makakasama dahil 

ang pasyente ay hindi maaaring magmaneho kaagad pagkatapos ng operasyon. Kung 

minsan, ang operadong mata ay nilalagyang ng takip sa loob ng isang araw at 

proteksiyon sa pagkiskis at pagkakapiga ng takip sa mata. 

Dapat iwasan ng pasyente ang pagyuko, malakas na pag-ubo at pagbuhat ng mabibigat 

kaagad pagkatapos ng operasyon. Dapat silang hikayatin na magkaroon ng maayos na 

pagsunod sa pag-inom ng gamot at mga kasunod na konsultasyon. Kung sakaling 

mayroong anumang hindi pangkaraniwang pamumula at pananakit, dapat silang 

kumonsulta sa lalong madaling panahon. 
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