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OBwódKa starcza – OBjaw Kliniczny  
zwięKszOneGO ryzyKa sercOwO-naczyniOweGO?

GerOntOxOn – a clinical siGn  
Of increased cardiOvascUlar risK?
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Streszczenie
Obwódka starcza, czyli gerontoxon, to białawy  

pierścień przy rąbku rogówki powstający na sku-
tek hialinizacji istoty właściwej lub odkładania się  
w niej złogów cholesterolu. Podobieństwo jej pato- 
genezy do mechanizmu tworzenia blaszki miażdżyco- 
wej w tętnicach zachęciło wielu badaczy do poszu-
kiwania związku między obecnością gerontoxonu  
a  występowaniem  chorób  sercowo-naczyniowych.

Dowiedziono, że u pacjentów obarczonych tra-
dycyjnymi czynnikami ryzyka wystąpienia tych scho- 
rzeń, przede wszystkim zaburzeniami gospodarki li-
pidowej, częściej występuje obwódka starcza. Do  
innych, ważnych czynników współistniejących nale- 
żą: nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca, czyli częs- 
te choroby cywilizacyjne dotykające coraz większą  
część społeczeństwa, oraz palenie papierosów. Zda- 
rza się, że izolowany gerontoxon występuje u osób  
zdrowych i nieobciążonych. Nadal poszukuje się jed- 
nak dowodu na to czy zmiana ta może wówczas sta- 
nowić niezależny czynnik predykcyjny chorób ukła- 
du krążenia. Kwestią otwartą pozostaje również stra- 
tegia postępowania prewencyjnego u takich pacjentów  
i ewentualnego objęcia ich wielospecjalistyczną opie- 
ką  medyczną.

Obwódka starcza była tematem szeroko badanym  
w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, jednak dopiero  
teraz rozwój technik obrazowania pozwala na jesz-
cze szybsze jej wykrycie i bliższe przyjrzenie się  
jej  mikrostrukturze.
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Summary
Arcus adiposus of the cornea, also known as ge- 

rontoxon or corneal arcus, is a whitish ring at the 
corneal limbus formed due to hyalinization of the  
stroma and stromal accumulation of cholesterol. The 
resemblance of its pathogenesis to the mechanism  
of atheromatous plaque formation encouraged many 
investigators to study the relationship between the  
presence of arcus adiposus of the cornea and the  
incidence  of  cardiovascular  diseases.

It has been proven that in patients burdened by  
traditional risk factors related to such diseases, pri-
marily lipid metabolism disorders, arcus adiposus of  
the cornea is more common. Other important con-
comitant risk factors include smoking and common  
civilisation diseases affecting more and more mem-
bers of the population, that is arterial hypertension,  
obesity and diabetes. Sometimes isolated gerontoxon 
may also appear in healthy patients unburdened by  
risk factors. It is still unclear whether this corneal le-
sion can serve as an independent predictive factor for  
cardiovascular diseases. Another question relates to  
the prevention strategy and the potential provision  
of  multidisciplinary  healthcare  to  those  patients.

Arcus adiposus of the cornea was a popular issue  
under study in the 1970s and 1980s; however, it is  
only now that the advancement in imaging tech-
niques allows for its earlier detection and a closer  
observation  of  its  microstructure.
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