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OPiS PRzyPaDKu KliniCzneGO PaCjenta PO teRaPii StOżKa 
ROGówKi metODą SieCiOwania wŁóKien KOlaGenOwyCh

CORneal CROSS-linKinG in KeRatOCOnuS-CaSe RePORt

Słowa kluczowe
Stożek rogówki, ektazje rogówki, zabieg corneal cross 

-linking, CXL, sieciowanie włókien kolagenowych ro-
gówki.

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena efektu terapii stoż-

ka rogówki za pomocą metody corneal cross-linking, na 
podstawie przypadku klinicznego 21-letniego pacjenta 
z zaawansowaną postacią wyżej wymienionej dystrofii 
rogówki.

Materiały i metody: Pacjent z 1,5-rocznym wywia-
dem stożka rogówki został zakwalifikowany do zabiegu 
sieciowania włókien kolagenowych rogówki oka prawe-
go, poprzedzonego następującymi badaniami: badaniem 
ostrości wzroku z niewyrównaną ostrością widzenia, 
najlepszą wyrównaną ostrością widzenia, pomiarem ci-
śnienia wewnątrzgałkowego techniką aplanacyjną oraz 
techniką kontaktową przy użyciu dynamicznego tono-
metru konturowego Pascal, topografią rogówki, testem 
poczucia kontrastu, mapą konfokalną rogówki, mapą pa-
chymetryczną.

Wyniki: Po usunięciu nabłonka, przez 30 min. wysy-
cono rogówkę ryboflawiną, a przez kolejne 30 min. na-
świetlano promieniowaniem UVA (360 nm, 3 mW/cm2), 
jednocześnie dalej aplikując ryboflawinę. Finalnie zało-
żono opatrunkową soczewkę kontaktową na 5 dni, zale-
cono krople antybiotykowe oraz preparat dekspantenolu 
w żelu. Po 5 dniach stwierdzono znaczny spadek ostro-
ści widzenia, spadek poczucia kontrastu oraz wartości 
pachymetrycznych. W badaniach biomikroskopowych 
stwierdzono pełną ciągłość nabłonka rogówki. Badania 
kontrolne po pierwszym, drugim i czwartym tygodniu 
wykazały stabilizację stanu miejscowego z minimalną 
poprawą. Kolejne badania kontrolne pozwoliły stwier-
dzić poprawę ostrości widzenia do wartości wyjściowej 
po 6 miesiącach od zabiegu.

Wnioski: W nielicznych przypadkach, nawet prawi-
dłowa kwalifikacja pacjenta i bezbłędne przeprowadze-
nie zabiegu nie wykluczają wystąpienia jatrogennej ek-
tazji, której dokładny patomechanizm nie został jeszcze 
poznany.
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Summary
Background: The purpose of this article was to de-

scribe the effect of using the corneal cross-linking me-
thod in keratoconus treatment. The authors present a case 
of a 21-year old patient with advanced form of this cor-
neal dystrophy.

Materials and methods: The patient suffering from 
keratoconus for 1.5 years was qualified to the corne-
al cross-linking therapy of the right eye because of the 
progress of the corneal dystrophy. Before the procedure 
the patient had the following examinations: uncorrected 
visual acuity test (VA), best distance-corrected visual 
acuity test (BCVA), intraocular pressure by applanation 
tonometry and Pascal tonometry, corneal topography, 
contrast test, confocal microscopy, map of pachymetry.

Results: After removal of the epithelium riboflavin 
solution was applied on the cornea, then it was irradiated 
with UVA (365 nm, 3 W/cm2) for 30 min. Finally the 
contact lens was applied for 5 days. The antibiotic eye-
drops and Dexpanthenol – gel were prescribed. After 5 
days the visual acuity, min. pachymetry and sense of 
contrast decreased. The confocal microscopy didn't show 
any disorders of the corneal epithelium. The examinations 
after 1, 2, 4 weeks displayed minimal improvement. After 
6 months the visual acuity was the same as before the 
corneal cross-linking procedure.

Conclusions: In some cases even proper qualification 
of the patient to the corneal cross-linking therapy, as well 
as faultless procedure do not exclude the possibility of 
iatrogenic corneal ectasia development. The accurate 
pathomechanism of this complication is still not known.
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