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Słowa kluczowe
Ostry stożek rogówki, leczenie chirurgiczne, dzieci  
z niedorozwojem umysłowym.

Streszczenie
Wstęp: Stożek rogówki (keratoconus) jest postępu-

jącą, niezapalną, najczęściej obustronną, asymetryczną 
ektazją rogówki. Charakteryzuje się paracentralnym 
ścieńczeniem i uwypukleniem rogówki, powodującym 
powstanie nieregularnej niezborności krótkowzrocznej 
i upośledzenie widzenia. Często występuje z zespołem 
Downa, niedorozwojem umysłowym, atopią, alergią, 
wadami serca i tarciem oczu.

Ostry stożek rogówki (wodniak, hydrops) powsta-
je w wyniku pęknięcia błony Descemeta. Przenikająca 
przez nią ciecz wodnista wywołuje masywny obrzęk 
istoty właściwej i nabłonka. Występuje ból oka, łzawie-
nie, nastrzyknięcie mieszane, światłowstręt i obniżenie 
ostrości wzroku.

Celem pracy jest ocena leczenia operacyjnego ostre-
go stożka rogówki u dzieci ze znacznym upośledzeniem 
umysłowym i agresywnym zachowaniem.

Pacjenci i metody: Badaniem objęto 6 dzieci (4 
chłopców, 2 dziewczynki) z niedorozwojem umysło- 
wym, w wieku od 9 do 18 lat (śr. 12,8 lat), z ostrym  
stożkiem rogówki, leczonych od 2005 do 2010 roku. 
Zespół Downa występował u 2 dzieci, ślepota Lebera  
u 2 dzieci. Stożek obustronny występował u 2 bada- 
nych dzieci, jednostronny u 4 dzieci.

W 3 oczach (37,5%) wykonano zabieg operacyjny 
trabekulektomii z przypodstawnym wycięciem tęczówki  
z naszyciem uwodnionej, liofilizowanej rogówki daw-
cy. W 5 oczach (62,5%) zastosowano trabekulekto-
mię z naszyciem błony owodniowej na stożek rogów-
ki. Okres obserwacji wynosił od 6 miesięcy do 5 lat  
(śr. 31,2 miesiąca).

Wyniki: Po zabiegu uzyskano spłaszczenie rogów-
ki i zwiększenie jej przezroczystości w miejscu stożka. 
Ostrość wzroku wahała się od braku poczucia światła 
stwierdzanego przed operacją do ruchów ręki przed 
okiem.

Wnioski: Zabieg trabekulektomii z naszyciem bło-
ny owodniowej lub liofilizowanej rogówki jest szybką, 
efektywną i bezpieczną metodą leczenia ostrego stożka 
rogówki u dzieci z upośledzeniem umysłowym.
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Summary
Background: Keratoconus is a progressive, nonin-

flammatory, usually bilateral, corneal asymmetrical ec-
tasia characterized by paracentral corneal thinning and 
corneal prominence which leads to irregular myopic 
astigmatism and impaired vision. It often occurs with 
Down syndrome, mental retardation, atopy, allergy, heart 
defects, and eye rubbing.

Acute keratoconus (hydrocele, hydrops) is caused 
by the rupture of the Descemet membrane. The aqueous 
liquid penetrating the membrane causes massive swel-
ling of the substantia propria and epithelium. Eye pain, 
tearing, irritation, photophobia and reduction of visual 
acuity are present.

The aim of the study was to evaluate the surgical tre-
atment of acute keratoconus in children with significant 
mental retardation and aggressive behaviour.

Patients and methods: The study encompassed 
6 mentally retarded children (4 boys, 2 girls) 9–18 
years old (average 12.8 years of age) with acute kera-
toconus treated between 2005 and 2010. Down syndro-
me was present in 2 children and Leber’s blindness in 
another 2. Bilateral keratoconus occurred in 2 children,  
one-sided keratoconus in 4 children.

Trabeculectomy with basal iridectomy and hydra-
ted, lyophilized corneal graft were performed on 3 eyes 
(37.5%). Trabeculectomy with amniotic membrane 
graft on the conical cornea was performed on 5 eyes 
(62.5%). Follow-up ranged from 6 months to 5 years  
(average 31.2 months).

Results: After surgery, corneal flattening and incre-
ase in its transparency were achieved. Visual acuity ran-
ged from no light perception before the operation to the 
ability to see hand movements in front of the eye.

Conclusions: Trabeculectomy with amniotic mem-
brane or lyophilized corneal graft is a rapid, effective 
and safe treatment for acute keratoconus in children  
with mental retardation.
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