KERATOKONUS
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– BOLEZEN OTROK IN MLADOSTNIKOV

KERATOKONUS JE DEGENERATIVNO OBOLENJE
ROŽENICE (CORNEA) S TANJŠANJEM
ROŽENIČNE STROME. ROŽENICA POSTAJA
VSE TANJŠA SAMO V CENTRALNEM
ALI PARACENTRALNEM DELU, ZATO SE
NENORMALNO IZBOČI.V POPULACIJI SE POJAVI
PRI ENEM ČLOVEKU NA 2000 LJUDI.

Piše: Marija Ana Schwarzbartl
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cenjujejo, da v Evropi za
to boleznijo zboli okrog
45.000 pacientov na leto.
Najpogosteje se pojavi
v starosti od 15. do 35. leta oziroma v
drugi dekadi življenja. Zaradi zgodnjega
pojavljanja ima zelo negativni učinek na
kakovost življenja. Na začetku se kaže
kot postopno naraščanje dioptrije otroka,
nato začne naraščati astigmatizem,
konča pa se lahko kot blag iregularni
astigmatizem ali kot hudo brazgotinjenje
roženice z nujo po presaditvi roženice.
Keratokonus je še vedno eden glavnih
vzrokov za transplantacijo oz. presaditev
roženice. Vzrok za nastanek bolezni
še ni povsem znan, domneva se, da
gre za genetsko pogojeno obolenje, saj
se pogosteje pojavlja v družini, kjer je
keratokonus že prisoten. Običajno se
pojavi na obeh očesih, vendar glede na
eno in drugo oko različno močno. Opazili
so, da se pogosteje pojavi pri ljudeh, ki se
pogosto (več let) drgnejo po očeh zaradi
razvade, stalnega draženja, pogostega
vnetja, alergije in drugih vzrokov.

KDAJ OBIČAJNO NASTANE
KERATOKONUS?
Keratokonus nastane pri otrocih,
najpogosteje v najstniških letih.
Zbolevajo tudi mlajši otroci, naš
najmlajši pacient je bil star komaj 6 let.
Kaže se kot slabši vid, ki se ga na začetku
še lahko popravi z očali. Ko keratokonus
napreduje, vida z očali ne moremo več
popraviti, lahko pa ga popravimo s
kontaktnimi lečami, običajno poltrdimi,
in pozneje s posebnimi keratokoničnimi
kontaktnimi lečami ali celo s skleralnimi
kontaktnimi lečami. Pojavi se namreč
visok astigmatizem, ki pa ga ne moremo
v celoti korigirati s cilindričnimi očali.
Če se torej v najstniških letih pojavi
slab vid, je nujno obiskati ne samo
optika, ki bo predpisal očala, ampak tudi
oftalmologa, ki bo s pomočjo roženične
topografije lahko ugotovil, ali gre morda
za keratokonus. Zgodnja diagnostika je
namreč bistvena za zgodnje ukrepanje.
Le zgodnje preprečevanje napredovanja
lahko vodi do dobrega vida kljub
diagnozi keratokonus. Prepozno odkrit

SPREMLJAJTE NAS NA:

keratokonus lahko namreč vodi do
tolikšnega stanjšanja roženice, da
lahko ta tudi poči ali se na njej razvije
brazgotina. V tem primeru je za boljši
vid potrebna presaditev roženice.

KAKŠNI PA SO ZNAKI
ZA KERATOKONUSA PRI
OTROCIH?

Normalna in keratokonično izbočena roženica očesa

pacientom ne povzroča težav. Pacientom
pomagamo s predpisom očal ali
kontaktnih leč. Pacienta je smiselno
redno pregledovati, da ne bi spregledali,
če gre za napredovanje oz. progresijo.
Pri napredovali obliki keratokonusa
pacientom z očali težko izboljšamo vid,
običajno je potreben predpis poltrdih
kontaktnih leč, ki vzdržujejo pravilno
obliko roženice. V kolikor kontaktne leče
dobro prenašajo, je mogoče, da z njimi
zelo dobro vidijo. Problem je, da mnogi
dolgotrajno nošenje kontaktnih leč težko
prenašajo. Pri napredovalni obliki pride
do stanjšanja roženice in izbočenja, ki
v roženici povzroči motnjave, zaradi
katerih se vid lahko izrazito poslabša.

roženice, kjer površino roženice
računalniško posnamemo. S preiskavami
lahko ugotovimo stadij keratokonusa
in napredovanje bolezni. Priporočljivo
je, da te preiskave ponavljamo in tako
sledimo poteku bolezni. Za natančno
narejeno preiskavo je pomembno, da
pacient pred tem vsaj 1 do 2 tedna ne
nosi poltrdih kontaktnih leč. Poltrde
kontaktne leče namreč pritiskajo na
površino roženice in jo spremenijo
ter stanjšajo do te mere, da je rezultat
preiskave nezanesljiv.

ALI JE MOŽNO ZDRAVLJENJE
KERATOKONUSA?

KAKO POSTAVIMO DIAGNOZO
KERATOKONUSA?
Diagnozo keratokonusa postavimo
s preiskovalnimi metodami, kot
sta topografija in OCT-pahimetrija
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Pri keratokonusu roženica (prozoren
sprednji del očesa, skozi katerega
gledamo) postaja vedno tanjša in
se zato nepravilno izboči. Izbočenje
roženice ima za posledico slabšanje vida,
včasih se pojavi dvojni vid pri gledanju
z enim očesom, nekateri opisujejo
bleščanje in občutljivost na svetlobo.
Poznamo več oblik keratokonusa.
Form furst keratokonus je pogosta
oblika in praviloma ne napreduje.
Ker ne napreduje, tudi zdravljenje
ni potrebno To obliko keratokonusa
največkrat odkrijemo naključno in
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UVA cross-linking stabilizira stanje keratokonusa, da ta ne napreduje več.

Keratokonus je nenormalno izbočenje rožnice, ki običajno začne nastajati v najstniških letih in
počasi napreduje.
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Keratokonusa, ki je že nastal, ne moremo
pozdraviti. Ker pa je keratokonus
progresivna bolezen, torej z leti počasi
napreduje in se slabša, je bistveno, da ga
odkrijemo čim prej in tako preprečimo,
da bi še napredoval. Napredovanje
keratokonusa lahko preprečimo z UVA
cross-linkingom. Danes je učinek
roženičnega cross-linkinga na roženico
dokazljiv. Z uporabo ultravijoličnih
A žarkov(UVA) valovne dolžine 370
nm in riboflavina se napredovanje
keratokonusa lahko zaustavi.
Poseg se vrši v kapljični anesteziji, kar
pomeni, da v oko nakapamo kapljice
za omrtvičenje očesa. Poseg se opravi
ambulantno, takoj po posegu gredo
pacienti domov. Ker poseg običajno
opravimo na roženici, ki smo ji pred
tem odstranili povrhnji del, epitel,
začne oko približno 2 uri po posegu,
ko popusti kapljična anastezija, boleti.
Bolečine so lahko prva dva dneva po
posegu kar hude, vendar jih blažimo
s kapljicami. Topično apliciran
riboflavin na deepitelizirano roženico
služi kot fotoaktivator, ki se aktivira z
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Pogost vzrok za keratokonus je pretirano mencanje očesa.

KAJ PA TRANSPLANTACIJA
(PRESADITEV) ROŽENICE?

UVA-žarki. Ob tem začnejo nastajati
kisikovi prosti radikali, ki omogočijo
nastanek novih močnih kemičnih
vezi med kolagenskimi vlakni, tvorijo
se nove prečne povezave med vlakni
kolagena, kar vodi v učvrstitev roženice.
Wollensak s sodelavci je dokazal za kar
330 % povečano biomehanično moč
človeške roženice po obsevanju. Podobno
reagirajo tudi materiali , ki jih kot polnila
uporabljajo zobozdravniki. Ker se UVA
žarki absorbirajo v zgornjih plasteh
roženice, od 200 do 300 mikronov
globine, je učvrstitev najopaznejša v
sprednjih predelih roženice.

ALI SE LAHKO KERATOKONUS
POJAVI TUDI V ZRELIH LETIH?
Lahko, vendar je to pogosteje posledica
tega, da se samo odkrije pozno,
prisoten pa je že dlje časa. Obstajajo
pa tudi posebne oblike, npr. pelucidna
marginalna degeneracija, ki pa se pojavi
kasneje in napreduje še tudi v pozno
starost. Tu je pristop k zdravljenju
nekoliko drugačen.

KAJ LAHKO REČEMO STARŠEM
OTROK S KERATOKONUSOM?
Če se keratokonus odkrije hitro, je ob
ustreznem hitrem ukrepanju prognoza
za vid dobra. Zato naj ob poslabšanju
vida otroka starši vedno obiščejo
oftalmologa, posebno če imajo že znan
keratokonus v družini.

Če keratokonus preveč napreduje, poškoduje roženico do
stopnje, ko je potrebna presaditev roženice; brez operacije
je vid lahko sicer zelo slab.
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Keratoplastika (presaditev roženice)
je v rokah izkušenega kirurga eden
najuspešnejših transplantacijskih
postopkov, saj uspeh te operacije
presega 95 %. Posebej uspešna je ravno
v primeru napredovanega keratokonusa.
Izrednega pomena je tudi pravilna
pooperativna obravnavna pacienta, ki
ob hitrem ukrepanju lahko podaljša
življenjsko dobo transplantata. Število
endotelnih celic transplanta z leti pada,
zmanjšuje se tudi ob vsaki uspešno
pozdravljeni zavrnitveni reakciji, zato je

v 10 letih potrebno ponovno presaditi
kar okoli 35% roženic.
Zaradi visokega odstotka propada
presadka pri penetrantni keratoplastiki po
daljšem obdobju kot operativno metodo
izbora vse pogosteje izberemo lamelarno
keratoplastiko, predvsem pri mladih
pacientih, katerih pričakovana življenjska
doba je daljša. Tu lahko presadimo
samo določeni okvarjeni del roženice,
endotelne celice pa ostanejo od pacienta
in s tem transplant lahko preživi bistveno
dlje. Problem števila in ustreznosti
darovalcev(umrlih dajalcev roženice) v
Evropi in po svetu rešujejo očesne banke.

Vid pri keratokonusu lahko običajno sprva izboljšamo s poltrdimi ali skleralnimi kontaktnimi
lečami.
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