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Streszczenie
Stożek rogówki jest niezapalnym schorzeniem ro-

gówki charakteryzującym się postępującym jej ścieńcze-
niem w części centralnej, powodującym krótkowzrocz-
ność oraz nieregularny astygmatyzm. Przyczyna tego 
schorzenia nie jest znana. Stwierdzono jego rodzinne 
występowanie, jednak o bardzo różnym nasileniu u po-
szczególnych członków rodziny. Zaobserwowano także 
współwystępowanie stożka rogówki z innymi schorze-
niami ocznymi i ogólnoustrojowymi.

Schorzenie ujawnia się we wczesnym wieku doro-
słym, postępującym, nieregularnym astygmatyzmem 
występującym zwykle obustronnie, ale niesymetrycz-
nie. W bardziej zaawansowanych stadiach stwierdza się 
zmiany w istocie właściwej rogówki (linie Vogta, pier-
ścień Fleischera), ugięcie powieki dolnej przy spojrzeniu 
w dół (objaw Munsona) oraz zaburzenia refleksu z dna 
oka (objaw Charleaux). Progresja trwa do ok. 30–40 r.ż. 
W potwierdzeniu rozpoznania szczególnie pomocna jest 
topografia komputerowa rogówki.

Opcje terapeutyczne, w zależności od zaawansowa-
nia schorzenia, obejmują: korekcję okularową, miękkie 
i twarde soczewki kontaktowe, głęboką warstwową ke-
ratoplastykę lub przeszczep drążący. Wskaźnik powo-
dzenia zabiegu jest wysoki (ok. 90%), rokowanie co do 
przezierności płatka i poprawy ostrości widzenia jest 
bardzo dobre. 

Obiecującą formą leczenia jest cross-linking (siecio-
wanie włókien kolagenowych rogówki) polegający na 
fotopolimeryzacji zrębu rogówki. Metoda ta przynosi 
pozytywne efekty w postępującym stożku, zwłaszcza 
u osób młodych.

W przypadku pęknięcia błony Descemeta i obrzęku 
rogówki („ostry stożek”) objawiającym się obniżeniem 
ostrości widzenia, bólem, światłowstrętem oraz zadraż-
nieniem gałki ocznej, konieczne jest zastosowanie hi-
pertonicznych roztworów kropli, miękkich soczewek 
kontaktowych oraz cykloplegii. Jeżeli obrzęk rogówki 
utrzymuje się powyżej 3 miesięcy lub jeśli dojdzie do 
zbliznowacenia centralnej części rogówki leczeniem 
z wyboru jest przeszczep pełnej grubości.
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Summary
Keratoconus is a non-inflammatory condition of the 

cornea characterized by progressive thinning of the cen-
tral cornea which causes myopia and irregular astigma-
tism. Its etiology is unknown. Familial occurrence has 
been reported, with different clinical expression. Kerato-
conus has been associated with a number of ocular and 
systemic disorders.

This condition usually manifests itself in early adult-
hood with progressing, irregular astigmatism, usually bi-
lateral, but asymmetric. More severe stages of this con-
dition are characterized by lesions in the corneal stroma 
(Vogt striae, Fleischer ring), protrusion of the lower eye-
lid on downgaze (Munson’s sign) and red reflex abnor-
malities (Charleaux’s sign). The disease progresses up to 
30–40 years of age. Very helpful in confirming the dia-
gnosis is computerized videokeratography. 

Therapeutic options, depending on how advanced the 
condition is, include spectacle correction, soft and hard 
contact lenses, deep lamellar keratoplasty or penetrating 
keratoplasty. Positive outcome of the surgery is very high 
(90%), and the prognosis concerning graft clarity and im-
provement of vision is good. 

The new and promising therapeutic option is cross
-linking, which consists in the photopolymerization of 
corneal collagen. This procedure can be very effective 
in the progressive keratoconus, especially in young pa-
tients.

In case of acute rupture of Descemet’s membrane 
(corneal hydrops), which presents with sudden decrease 
in vision, pain, photophobia and red eye, it is necessary 
to treat the patient with hypertonic eye drops, soft contact 
lenses and cycloplegic agent. If the corneal oedema per-
sists over 3 months or in case of scarring of central cor-
nea, penetrating keratoplasty is the treatment of choice.
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