
Keratokonus

Samo za tvoje oči



Kaj je 
keratokonus?

Keratokonus je degenerativna nevnetna očesna bolezen, za 
katero je značilno bočenje in tanjšanje roženice v obliki stožca 
(konusa). Tipično se pojavi v prvih dveh desetletjih življenja in 
lahko močno vpliva na vidno ostrino.

Pogostost keratokonusa v populaciji 
je ocenjena na 1 na 500 do 1 na 2000 
ljudi. Bolezen se pogosteje pojavlja 
pri bolnikih z Downovim sindromom, 
bolnikih nagnjenih k alergijam in atopiji, 
ter pri določenih rasnih skupinah 
(npr. Azijci). Zelo pomemben dejavnik 
tveganja za razvoj in napredovanje 
bolezni je mencanje oči.

Jasnega vzroka bolezni še ne 
poznamo. Najverjetneje, v 

določenih pogojih, trenutno 
še neznan mehanizem 

sproži procese v roženici, 
ki povzročajo razgradnjo 

molekul odgovornih za 
biomehansko stabilnost, 

trdnost in obliko roženice.
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Oko pogosto srbi. Tipično je eno oko bolj prizadeto kot drugo (asimetrija). Zaradi 
nepravilne oblike roženice se pojavi nepravilni (iregularni) astigmatizem. Žarki 
se tako pri prehodu skozi roženico razpršijo (ne padejo v žarišče). Slika postane 
neostra.

Roženica lahko na začetku bolezni tudi pod mikroskopom zgleda popolnoma 
normalno. Kasneje, ko bolezen napreduje, se opazijo črtaste zgostitve v roženici 
(Vogtove strije) in bolj izrazita (pogosteje kot pri zdravi populaciji) postane 
mreža roženičnih živcev. Z napredovanjem bočenja roženice se tudi klinično 
opazi stožčasta oblika roženice (pri pogledu navzdol – Munsonov znak) in nežno 
rjavkasto obarvanje roženice okoli konusa. Pri napredovalem keratokonusu 
opazimo brazgotine v roženici.

Znaki in 
simptomi

Bolniki opazijo postopno slabšanje vidne ostrine, bleščanje, bolj 
izrazite, deformirane sije okoli virov svetlobe.

Izjava pacienta:

Strokovni, natančni in pripravljeni 
odgovoriti na vsa vprašanja. Zelo 

sem hvaležna, da ste mi že na začetku 
predstavili potek operacije ter 

okrevanje po njej. Saj tako natančno 
veš, kaj te čaka in da so strahovi odveč. 

Še enkrat hvala celotni ekipi. 
Petra Z., Facebook



Odkrivanje

Začetne stopnje bolezni je pogosto s standardnim očesnim 
pregledom zelo težko odkriti. Na keratokonus posumimo:

  kadar je vidna ostrina tudi z očali slabša od pričakovane,
  kadar meritev oblike roženice (keratometrija) odstopa od normale
  in so prisotni simptomi, značilni za to bolezen.

Včasih pa tudi na podlagi teh 
meritev ne uspemo potrditi ali 
odkriti začetnih stopenj bolezni. 
Za natančnejšo diagnostiko oblike 
roženice ali odkrivanje začetnih oblik 
keratokonusa in spremljanje bolezni 
danes uporabljamo posebne aparate, 
ki s pomočjo odsevov z roženice 
(topografija) ali analize posnetkov 
roženice (tomografija, npr. Pentacam®) 
omogočajo natančen pogled na obliko, 
debelino in ukrivljenost roženice.



Zdravljenje

Kontaktne leče

Na začetku bolezni lahko vidno ostrino še dovolj uspešno izboljšamo z očali ali 
običajnimi mehkimi kontaktnimi lečami. Ko postaja roženica z napredovanjem 
bolezni vedno bolj nepravilna, se ostrine vida tudi s temi očesnimi pripomočki 
ne da več učinkovito izboljšati.

Za izboljšanje vidne ostrina so v tej fazi 
bolezni učinkovite le posebne kontaktne 
leče. Glede na obliko roženice se pri 
pregledu za predpis kontaktnih leč za 
keratokonus izbere leča, ki je za specifično 
oko najprimernejša. Izbiramo lahko med 
različnimi oblikami, velikostmi in materiali, 
iz katerih so leče izdelane. Najpogosteje 
predpišemo individualno poltrdo 
kontaktno lečo. Kadar je problem udobje 
ali gre za začetne stopnje keratokonusa, 
lahko predpišemo tudi posebne mehke 
kontaktne leče za keratokonus.

Pri napredovalih keratokonusih so 
primerne skleralne, mini skleralne leče 
ali hibridne kontaktne leče. Predpis 
takih kontaktnih leč je zahteven, nam 
pa omogoča, da se lahko čim bolje 
prilagodimo posameznemu očesu, 
dosežemo dobro vidno ostrino in 
ustrezno udobje.



PRESADITEV ROŽENICE

Ko s kontaktnimi lečami zaradi brazgotin, ki se pojavijo tekom bolezni ali 
izrazito nepravilne oblike roženice, vidne ostrine tudi s poltrdimi kontaktnimi 
lečami ne uspemo več dovolj izboljšati, je potrebno opraviti presaditev 
roženice.

ROŽENIČNI CROSS-LINKING

Gre za minimalno invaziven poseg, kjer z vitaminom B2 (riboflavinom) in 
UV svetlobo v roženici sprožimo procese, ki povzročajo nastanek novih 
trdnih povezav med molekulami v oslabljeni roženici.

Tako postane roženica v večini primerov mehansko, verjetno tudi biokemično, 
bolj odporna. Pogosto se spremenijo tudi specifični parametri roženice, ki 
opisujejo njeno obliko. Namen takega zdravljenja je upočasniti ali ustaviti 
napredovanje bolezni in preprečiti potrebo po presaditvi roženice.

Z leti kliničnih izkušenj smo dokazali, da lahko s cross-linkingom oslabljeno 
roženico tudi dolgoročno učvrstimo in stabiliziramo.

Ocenjuje se, da približno 20 % bolnikov s keratokonusom 
potrebuje presaditev roženice. Roženični cross-linking ta 
procent zmanjša.



ROŽENIČNI CROSS-LINKING PLUS

Iz želje po čim bolj varnem izboljšanju dioptrije bolnikov s keratokonusom 
so se v kombinaciji s cross-linkingom razvile še druge kirurške metode. 
Vse metode omogočajo omejeno izboljšanje vidne ostrine in večinoma ne 
odpravijo dioptrije. Rezultati so v veliki meri nepredvidljivi, pri nekaterih 
metodah časovno omejeni.

 Konduktivna keratoplastika s cross-linkingom roženice je metoda, 
kjer s tanko radiofrekvenčno sondo na obrobnem delu roženice 
naredimo točkaste brazgotine in tako spremenimo ukrivljenost. Cross-
linking dodamo zato, da se ta sprememba ohrani dlje časa. Kljub temu 
študije navajajo, da so rezultati nepredvidljivi in niso trajni.

 Topografsko vodena laserska delna regularizacija roženice s cross-
linkingom roženice (Atenski protokol) in transepitelialna laserska 
fototerapevtska keratektomija s cross-linkingom roženice (Kretski 
protokol) sta kirurška pristopa, kjer za odstranitev epitela in delno 
preoblikovanje določenih delov roženice uporabimo excimer laser, 
nato pa roženico učvrstimo s cross-linkingom. Metodi sta se razvili iz 
želje, da bi tudi pacientom s keratokonusom, pri katerih je klasična 
operacija dioptrije z excimer laserjem kontraindicirana, omogočili vsaj 
minimalno izboljšanje vidne ostrine. Moramo se zavedati, da z laserjem 
delujemo že na tako oslabljeno roženico in si lahko varno privoščimo le 
zelo omejeno ablacijo roženice. Zato dioptrije ne moremo popolnoma 
odstraniti oziroma narediti roženico normalne, pravilne oblike. S to 
operacijo zmanjšamo večje nepravilnosti roženice in ustvarimo boljše 
pogoje za izboljšanje vida z očali ali kontaktnimi lečami.

 Vstavitev tankih obročkov v roženično tkivo z ali brez cross-linkinga 
roženice. V roženico se v določeno področje vstavijo tanki obročki 
določene velikosti in debeline. Tako se spremeni oblika roženice in 
dioptrija. Cross-linking se lahko doda za učvrstitev oslabljene roženice. 
Ker pa je taka roženica še vedno nepravilne oblike, je za ostrejši vid 
običajno, kljub posegu, potrebna uporaba očal ali kontaktnih leč. 
Rezultati so tudi pri tem kirurške pristopu pogosto nepredvidljivi.



G-KER-1

Ljubljana
Irman d.o.o., PE Ljubljana

Štihova 9, 
1000 Ljubljana

Žalec
Irman d.o.o., PE Žalec

Savinjska cesta 2, 
3310 Žalec

T: 041 724 995
E: okulistika@irman.si

www.ocesneoperacije.si


