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Streszczenie
Stożek rogówki (keratoconus) zaliczany jest do po-

stępujących, niezapalnych, degeneracyjnych ektazji ro-
gówki. W przebiegu choroby krzywizna rogówki przy-
biera stożkowaty kształt na skutek zmniejszenia grubości 
i nadmiernego uwypuklenia rogówki w jej części cen-
tralnej lub paracentralnej. Stożek rogówki najczęściej 
występuje obustronnie, asymetrycznie. Częstość wystę-
powania stożka określa się na 1 do 500–2000 w całej 
populacji, niezależnie do rasy i płci. Choroba zostaje  
zazwyczaj rozpoznana między 18 a 20 rokiem życia.

Czynniki genetyczne, współistnienie układowych 
i ocznych schorzeń, tarcie oczu, atopia i specyficzne 
oczne alergie, noszenie twardych soczewek kontakto-
wych są czynnikami predysponującymi do wystąpienia 
stożka rogówki.

Keratoconus może towarzyszyć zespołom wrodzo-
nym, takim jak: zespół Downa, Marfana, Aperta, Turne-
ra, Ehlersa-Danlosa; może występować również u cho-
rych z kolagenozą, atopią i niedorozwojem umysłowym, 
z wadami zastawki mitralnej oraz w schorzeniach oczu: 
wiosennym i atopowym zapaleniu spojówek i rogówki, 
zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki, wrodzonej dzie-
dzicznej neuropatii Lebera, retinopatii wcześniaków, po 
przebytych urazach oczu.

Objawy występujące w stożku rogówki są różnorod-
ne. Pacjenci skarżą się na pogorszenie widzenia, swę-
dzenie, zaczerwienienie oczu, nadwrażliwość na światło, 
dwojenie i zniekształcenie obrazów. Często objawom 
tym towarzyszy tarcie oczu.

W leczeniu początkowego stożka rogówki stosuje  
się korekcję okularową i soczewki kontaktowe. W sta-
diach zaawansowanych z obniżeniem ostrości wzroku 
konieczne jest leczenie chirurgiczne (keratoplastyka drą-
żąca i warstwowa przednia i tylna). Stosowane są rów-
nież wszczepy pierścieni śródrogówkowych (intacts)  
oraz sieciowanie włókien kolagenowych rogówki.

Zastosowanie nowoczesnych technik diagnostycz-
nych znacznie ułatwia rozpoznanie i monitorowanie 
przebiegu stożka rogówki.
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Summary
Keratoconus is a progressive, non-inflammatory and 

degenerative corneal ectasia. In the course of the dise-
ase, the corneal curvature develops a conical shape due  
to a decrease in its thickness, and excessive corneal 
bulging in its central or paracentral part. Keratoconus 
usually occurs bilaterally and asymmetrically. The inci-
dence of keratoconus is approximately 1 in 500–2000 of  
the whole population, regardless of race or sex. The dise-
ase is usually diagnosed between the age of 18 and 20.

Genetical factors, a coexistence of systemic and  
ocular diseases, eye rubbing, atopy and specific eye  
allergies, and the use of hard contact lenses are all  
factors predisposing patients to keratoconus. 

Keratoconus may accompany general pathologies 
such as Down, Marfan, Apert, Turner and Ehlers-Danlos 
syndromes. It may also occur in patients with collage- 
nosis, atopy and learning disabilities, mitral valve disor-
ders and in eye pathologies: spring and atopic conjunc-
tivitis and keratitis, retinitis pigmentosa, Leber's conge-
nital amaurosis, retinopathy in prematurity, collagenosis 
and states after eye trauma.

Symptoms occurring in keratoconus are diverse. Pa-
tients can suffer from visual deterioration, itching, eye 
redness, photophobia, diplopia and distorted vision. The 
symptoms are usually accompanied by eye rubbing.

Initial treatment of keratoconus includes glasses and 
contact lenses. Advanced stages with decreased visual 
acuity require surgical treatment (penetrating and la-
mellar keratoplasty, both anterior and posterior). Intacts  
and corneal crosslinking are also applied.

The use of modern diagnostic methods makes it  
easier to diagnose and monitor the course of keratoco-
nus.
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