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Streszczenie 
Diagnostyka schorzeń rogówki przy użyciu mikro-

skopu konfokalnego jest badaniem nieinwazyjnym, zaj-
muje niewiele czasu, a jednocześnie pozwala na przy-
życiową i dokładną ocenę wszystkich warstw rogówki  
bez konieczności wykonywania preparatów histolo-
gicznych. Jest niezwykle pomocna w różnicowaniu na-
głych zmian rogówkowych, jak zapalenie grzybicze czy 
Acanthamoeba keratitis, a dodatkowo umożliwia ocenę 
liczby komórek śródbłonka rogówki oraz pomiar gru- 
bości rogówki.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat, kliniczne techniki 
przyżyciowego badania rogówki na poziomie warstw 
anatomicznych rozwinęły się wraz z rozwojem mikro-
skopii lustrzanej, topografii rogówki, USG o wysokiej 
rozdzielczości, OCT odcinka przedniego i mikroskopii 
konfokalnej in vivo.

Mikroskop nazywany jest konfokalnym, jeżeli so-
czewka kondensatora i soczewka obiektywu mają ten  
sam punkt skupiający (Böhnke and Masters, 1999). Mi-
kroskop ten skonstruowany został w 1955 r. przez Mar- 
vina Minsky’ego. Jego prototyp, zwany podwójnie sku-
piającym etapowym mikroskopem skaningowym, umoż-
liwiał przekrojowe badanie próbek tkanek i zbudowany 
był z napędzanego elektrycznie kamertonu.

Mikroskopia konfokalna obrazuje rogówkę en face, 
dlatego uzyskane przekroje optyczne ukazują odmien-
ny obraz prawidłowej rogówki od tego, widocznego  
w sekcji histopatologicznej. Badanie to umożliwia obra-
zowanie cienkich i przezroczystych struktur rogówki na 
poziomie komórkowym, zapisując je w formie filmów 
lub zdjęć.

Autorzy podjęli próbę zgłębienia tematu mikrosko-
pii konfokalnej rogówki, przedstawiając rys historycz-
ny, zasadę działania oraz współcześnie dostępne urzą- 
dzenia, jak TSCM, SSCM, a także LSCM.
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Summary
Diagnosis of corneal diseases using confocal mi-

croscopy is a non-invasive examination. It takes little 
time and simultaneously enables intravital and accurate  
evaluation of all the corneal layers without the need of 
histological preparations. It is exceptionally helpful in 
the differentiation of sudden corneal lesions such as my-
cotic inflammation or Acanthamoeba keratitis, and ad-
ditionally enables the evaluation of corneal endothelium 
cell count and measurement of corneal thickness.

Over the last thirty years clinical techniques concer-
ning corneal intravital examination at the level of ana-
tomical layers have evolved alongside the development  
of specular microscopy, corneal topography, high-fre- 
quency ultrasound, anterior segment OCT and in vivo 
confocal microscopy.

A microscope is described as confocal if both the 
condenser lens and objective lens have the same focal 
point (Bohnke and Masters, 1999). The confocal mi-
croscope was invented in 1955 by Marvin Minsky. Its 
prototype, called the double focusing stage scanning 
microscope, enabled the cross-sectional examination of 
tissue specimens and consisted of an electrically-driven  
tuning fork.

Confocal microscopy pictures the cornea en face, 
therefore optical cross-sections show an image of the 
normal cornea different to that which can be seen in  
a histopathological examination. Such an analysis allows 
the depiction of thin and transparent structures of the 
cornea at cellular level and saving them in the form of  
films or photographs.

The authors have made an attempt to describe the 
issue of corneal confocal microscopy by presenting its  
historical background, principles of operation and cur-
rently available devices such as TSCM, SSCM and  
LSCM.
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