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Abstract 

 

Keratoconus is a progressive, non – inflammatory eye disease that affects young people and leads to astigmatism 

and significant vision loss. While the etiology of the disease remains unclear, it is considered a multifactorial 

disease that is affected by biochemical, physical and genetic factors. It is believed that environmental factors can 

lead to its occurence in individuals with genetic predisposition. Keratoconus has previously only been diagnosed 

in the already advanced stages. There has been no means of preventing its progress and preserving vision. When 

rigid contact lenses were first employed, they were effective in correcting vision, but due to discomfort not all 

patients could tolerate them. Corneal transplantation was the only solution to improve vision for patients who 

could not do so with spectacles or contact lenses, but it is quite difficult operation and can cause various 

complications. Recent advancements in technology, diagnostics and innovative treatment have lead to significantly 

earlier diagnosis of keratoconus and the potential to slow its progression and even improve vision.  

We report two clinical cases implementing two different keratoconus treatment methods. The first depicts a 34 

year-old female with keratoconus first diagnosed in 2003 implementing the use of rigid contact lenses since 2004. 

The second case depicts a 34 year-old male with keratoconus first diagnosed in 2007, who underwent corneal 

cross-linking as treatment of the left eye in 2018.  

The aim of this study is to describe two clinical cases and review both lithuanian and international publications 

regarding keratoconus diagnosis and treatment options.  
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Santrauka 

 

Keratokonusas – tai progresuojanti, neuždegiminė jaunų žmonių akių liga, dėl kurios atsiranda astigmatizmas ir 

blogėja regėjimas. Ligos etiologija vis dar nėra tiksliai žinoma, tačiau tai laikoma multifaktorine liga, kuriai įtakos 

turi biocheminiai, fiziniai ir genetiniai veiksniai. Manoma, kad aplinkos faktoriai gali lemti jos atsiradimą  genetinį 

polinkį turintiems individams. Keratokonusą ilgą laiką diagnozuodavo tik esant pažengusiai stadijai. Nebuvo jokių 

galimybių užkirsti kelią keratokonuso progresavimui ir išsaugoti matymą. Atsiradus kietiems kontaktiniams 

lęšiams, tai tapo vienintelis efektyvus korekcinis metodas regėjimui pagerinti, tačiau ne visi pacientai jį 

toleruodavo, nejausdavo diskomforto. Ragenos transplantacija tapo vienintele išeitimi pacientams, kuriems 

nepavyksta koreguoti regėjimo akiniais ar kontaktiniais lęšiais, tačiau, tai yra pakankamai sudėtinga bei galinti 

sukelti komplikacijas operacija. Šiais laikais, atsiradus naujoms technologijoms, diagnostikos galimybėms ir 

naujiems gydymo metodams, galima anksti atpažinti keratokonusą ir ne tik sustabdyti ligos progresavimą, bet ir 

pagerinti suprastėjusį matymą. 

Aprašomi du klinikiniai atvejai, kuriems pritaikyti skirtingi keratokonuso gydymo metodai. Pirmas, 34-erių metų 

moters, kuriai keratokonusas diagnozuotas 2003 metais, o nuo 2004 metų pagaminti kieti kontaktiniai lęšiai. 

Antras, 34-erių metų vyro, kuriam keratokonusas diagnozuotas 2007 metais, o 2018 metais atlikta kairės akies 

ragenos sustiprinimo procedūra. 

Remdamiesi šiais klinikiniais atvejais apžvelgsime Lietuvos ir pasaulio literatūrą apie keratokonuso diagnostikos 

ir gydymo metodus. 

 

Raktiniai žodžiai: keratokonusas, ragena, diagnostika, kontaktiniai lęšiai, ragenos sustiprinimas 
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DARBO TIKSLAS 

 

Pristačius klinikinius atvejus, aptarti 

keratokonuso diagnostikos ir gydymo metodus. 

 

Įvadas 

 

Išvertus iš graikų kalbos, keratokonusas: kerato – 

ragena; kono – kūgis. Tai progresuojanti, 

neuždegiminė akių liga, asimetriškai pažeidžianti 

abi akis dėl ragenos išsigaubimo ir plonėjimo bei 

lemianti regėjimo blogėjimą ir astigmatizmą. Tai 

jaunų, darbingų žmonių liga, keratokonuso 

simptomai dažniausiai atsiranda antrame – 

trečiame gyvenimo dešimtmetyje ir daro didelę 

įtaką pacientų gyvenimo kokybei. (1) 

Remiantis naujausia literatūra, sergančiųjų 

keratokonusu paplitimas padidėjęs, palyginus su 

duomenimis randamais senesnėje literatūroje. 

Paplitimas vidutiniškai siekia apie 1 iš 2000 

gyventojų ir skiriasi priklausomai nuo 

geografinės vietovės. (2) Duomenų apie 

sergamumą ir ligotumą keratokonusu Lietuvoje 

nėra. 

Stebimas ryšys tarp akių trynimo, ragenos 

mikrotraumos, UV šviesos ir keratokonuso. Akių 

trynimas taip pat susijęs su atopija ir alerginėmis 

ligomis. Mechaniškai trinant akis dėl ragenos 

mikrotraumos padaugėja metalo proteinazių 

MMP-1 ir MMP-13, vyksta keratocitų apoptozė ir 

keratokonuso progresavimas. 1984 metais 

aprašytas atvejis apie 11 metų berniuką, kuris 

siekiant sustabdyti prieširdinę paroksizminę 

tachikardiją trindavo savo kairę akį. Taip jis 

darydavo apie 20 kartų per dieną. Nors tuo metu 

berniukui nebuvo nustatyta jokia akių patologija, 

po 4 metų buvo diagnozuotas kairės akies 

keratokonusas, galimai siejamas su kairės akies 

nuolatiniu mechaniniu trynimu. Manoma, kad 

saulės šviesa sukelia oksidacinį stresą ragenoje, 

susidaro daug aktyvių deguonies formų, o 

sumažėjęs fermentų kiekis nebesugeba jų 

pašalinti. Taip pat atlikti tyrimai parodo, kad 

šiltesnio klimato šalyse (Saudo Arabijoje, Irane, 

Naujojoje Zelandijoje, Izraelyje) keratokonusas 

labiau paplitęs, galimai dėl to, kad yra daugiau 

saulės šviesos. Yra duomenų apie šeiminius 

keratokonuso atvejus.  Viename iš tyrimų 

nurodoma, kad 10 % pacientų turėjo teigiamą 

šeiminę anamnezę, kai kontrolinėje tokio paties 

amžiaus grupėje buvo tik 0,05 %. (1)  

Keratokonusas yra siejamas su tokiomis ligomis 

kaip Dauno sindromas, Leberio įgimta amaurozė 

ir jungiamojo audinio sutrikimai. Literatūroje 

nurodomas Dauno sindromo ir keratokonuso 

ryšys varijuoja tarp 0 ir 30  %. Tiksliai nėra 

žinoma ar keratokonusas susijęs su šiuo sindromu 

genetiškai, ar dėl to, kad turintys šį sindromą 

neretai turi atopiją bei yra linkę dažnai trinti akis. 

Manoma, kad Leberio įgimta amaurozė ir 

keratokonusas genetiškai susiję dėl CRB1 geno. 

Iš jungiamojo audinio sutrikimų randama 

asociacijų tarp Mitralinio vožtuvo prolabso, 

Ehlers – Danlos sindromo, Osteogenesis 

imperfecta, Marfano sindromo ir keratokonuso. 

(1, 3) 

Ankstyvojoje ligos stadijoje keratokonusas 

pasireiškia susilpnėjusiu regėjimu, kuris 

koreguojamas akiniais. Pacientai gali skųstis akių 

ašarojimu ar atsiradusiu jautrumu šviesai. Ligai 

progresuojant prastėja rega, didėja trumparegystė 

ir astigmatizmas, regėjimo nebepavyksta 

koreguoti akiniais. Tampa sunku užsidėti 

minkštus kontaktinius lęšius, jaučiamas 

diskomfortas, nes dėl netaisyklingos ragenos 

formos jie nepriglunda prie akies. Kuomet akiniai 

ir minkšti kontaktiniai lęšiai nebepagerina 

matymo reikia pritaikyti kietus kontaktinius 

lęšius. Ligai progresuojant blogėja regėjimas ir 

gyvenimo kokybė. Galiausiai, gali prireikti 

ragenos transplantacijos. Labai svarbu laiku 

diagnozuoti keratokonusą, kad pacientams būtų 

galima pritaikyti paprastesnį, keratokonuso 

progresavimą stabdantį gydymą.  

Ragenos sustiprinimo procedūra (CXL) yra 

minimaliai invazyvus ir efektyvus metodas 

regėjimo išsaugojimui ir ligos progresavimo 

sustabdymui, tačiau siekiant geriausio 

efektyvumo turi būti atliktas pirmose 

keratokonuso stadijose. (4) 

 

KLINIKINIS ATVEJIS 1 

 

Pacientė moteris, gimusi 1985-04-29. Pirmą kartą 

keratokonusas nustatytas 2003 m. rugpjūčio 18 

dieną, Kaune. Pacientė išsiųsta į Vilnių. Į 

Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikų 

akių ligų skyrių atvyko 2003 m. rugsėjo 8 d.  

Iš anamnezės: 1,5 metų nešioja akinius, šeimoje 

visi mato gerai, gretutinių susirgimų nenurodo. 

Regėjimas tikrintas naudojant Sneleno optotipų 

lentelę 5 metrų atstumu - regėjimo aštrumas V 

OD 0,1 CC Cyl +3.0 = 0,5;  OS 0,2 CC Cyl +2,5 
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= 0,4. Refrakcija - dešinės akies: Sph -8.5 Cyl -

4.25 Ax 40°;  kairės akies: Sph -7.25, Cyl -5.25 

Ax 139°.  

Objektyviai: abi akys ramios, ragenos skaidrios, 

padidinto gaubtumo, centre išplonėjusios. Akių 

dugne be patologijos. 

Buvo suformuluota diagnozė: Keratoconus I° OD 

et II° OS   

Pacientė kontaktinių lęšių nenorėjo. Numatyta 

sekti dėl keratokonuso progresavimo. Kontrolė 

po 6 mėnesių. 

Kontrolei pacientė atvyko 2003 m. gruodžio 29 

dieną. Regėjimo aštrumas V OD 0.3 CC Cyl +3.0 

=0,7; V OS 0.3 CC Cyl +2,5 = 0,5. 

Refrakcija OD Sph -7.25 Cyl -6.25 Ax 47° OS 

Sph -10.25 Cyl -8.00 Ax 154°. Objektyviai: abi 

akys ramios, ragenos skaidrios, padidinto 

gaubtumo, centre išplonėjusios. Keratokonusas 

progresuoja.  

Diagnozė: Keratoconus II° OU 

Pacientė kietus kontaktinius lęšius pradėjo nešioti 

nuo 2004 m. rugsėjo 13 d. Lęšiais koreguotas 

regėjimo aštrumas V OD 1.0 OS 1.0. Lęšiai 

prigulė gerai, nešioti gali.  

Pacientė akių ligų skyriuje kontrolei lankėsi kas 1 

– 6 mėnesius, kaip buvo nurodyta, esant reikalui 

kontaktiniai lęšiai buvo prapoliruoti, išvalytos 

nuosėdos. Kontaktinius lęšius nešiojo visą dieną, 

toleravo gerai. 2005 m. vasario 23 dieną kairėje 

akyje išryškėjo Vogt‘o linija. 2009 m. kovo 23 

dieną atlikti ragenų topografiniai žemėlapiai (1 

pav.) 

1 paveikslas. Ragenos topografiniai žemėlapiai, abiejų akių palyginimas 2009 metais. 

 

2009 m. lapkričio 23 dieną pagaminti nauji kieti kontaktiniai lęšiai, prigulė gerai, po 1 valandos ragenos nesidažė. 

2010 m. sausio 7 dieną pacientė atvyko dėl pablogėjusio matymo kaire akimi. Regėjimo aštrumas OD 0.9 OS 0.5. 

Lęšiai buvo sukeisti vietomis, apkeitus - V OD 0.9 OS 1.0. 2010 m. spalio 4 dieną, objektyviai: OU Vogt‘o linija. 

2011 metų birželio 15 dieną pagaminti nauji kieti kontaktiniai lęšiai. Regėjimo aštrumas V OD 0.9 OS 1.0. 2012 

metų kovo 30 dieną atlikti ragenų topografiniai žemėlapiai. Keratokonuso viršūnė nesikeitė. Objektyviai: Vogt’o 

linija OU, abi akys ramios, ragenos skaidrios, deformuotos, drumsčių nėra. Akių dugnas be patologijos.  

 

Diagnozė: Keratoconus III° OU 
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2012 metų birželio 5 dieną atlikti ragenų topografiniai žemėlapiai, didesnių pakitimų nestebima. Pacientė laukiasi, 

atsižvelgiant į kerarokonuso progresavimą spręsti dėl gimdymo taktikos. 2012 metų rugsėjo 11 dieną nėštumas 7 

mėn. Regėjimo aštrumas OD 1.0 OS 1.0. Atlikti ragenų topografiniai žemėlapiai. Abiejose akyse konusas 

progresavo per paskutinį pusmetį. Objektyviai: abi akys ramios, ragenos skaidrios, padidinto gaubtumo. Akių 

dugne p. n. optici rožinės, ribos aiškios, fiziologinės ekskavacijos, kraujagyslės normalaus prisipildymo. Gimdyti 

gali pati, natūraliais gimdymo takais. 2016 metų sausio 14 d. atlikti ragenų topografiniai žemėlapiai, keratokonuso 

gaubimas neprogresuoja. 2017 metų sausio 13 dieną parinkti Menicon kontaktiniai lęšiai. 2019 metų balandžio 18 

dieną - regėjimo aštrumas OD 1.0 OS 1.0. Atlikti ragenų topografiniai žemėlapiai (2 pav.) 

2 paveikslas. Ragenos topografiniai žemėlapiai, abiejų akių palyginimas 2019 metais. 

 

Išvada: šiuo metu pacientė nusiskundimų neturi, kietus kontaktinius lęšius toleruoja, diskomforto nejaučia. 

Prognozė gera, jei ir toliau pavyks tinkamai koreguoti regėjimo aštrumą kontaktiniais lęšiais. 

 

KLINIKINIS ATVEJIS 2 

 

Pacientas vyras, gimęs 1984-06-19. Pirmą kartą Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikose apsilankė 2015 

m. vasario 4 d.  

Iš anamnezės: keratokonusas pirmą kartą nustatytas 2007 metais, Kaune, nuo to laiko niekur nesikreipė. Apie 7 

metus palaipsniui blogėja rega. Gyvenimo anamnezė: baigė 4 klases specialiojoje mokykloje, diagnozuota protinė 

negalia, charakterio sutrikimai.  

Regėjimo aštrumas V OD 0.02 CC Cyl -3.0 125° = 0,05; V OS 0.4 CC Sph -1.25 Cyl -1.25 Ax 80° = 0,9. 

Objektyviai: abi akys ramios, ragenos skaidrios, padidinto gaubimo, išplonėjusios centre. Fleischer’io žiedai OD 

> OS. Atlikti ragenų topografiniai žemėlapiai (3 pav.) 

Buvo suformuluota diagnozė: Keratoconus OU 
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 OD CXL nerekomenduotinas (centrinė keratometrija 65,93 D). OS stebėjimas dėl progresavimo. Išsiųstas dėl 

kietų lęšių pritaikymo OD, nepavykus – ragenos transplantacijai.  

 3 paveikslas. Ragenos topografiniai žemėlapiai, abiejų akių palyginimas 2015 metais. 

Kontrolei pacientas atvyko 2015 m. rugpjūčio 28 d. Atlikti ragenų topografiniai žemėlapiai. OU ragenos be naujų 

pakitimų, keratokonusas neprogresavo. Kontaktinio lęšio pacientas nenori dėl protinės negalios.  

2018 metų sausio 15 dieną V OD 0.02 OS 0.1. Atlikti ragenų topografiniai žemėlapiai, matomas keratokonuso 

progresavimas.  

Diagnozė: Keratoconus II° OD I° OS 

Ragenos sustiprinimo procedūra atlikta 2018 m. vasario 6 dieną. Regėjimo aštrumas po CXL  OD 0.02 OS 0.8.  

2019 m. balandžio 18 d. atlikti ragenų topografiniai žemėlapiai (4 pav.). Palyginus OS ragenos topografinius 

žemėlapius matoma sumažėjusi keratometrijos reikšmė. (5 pav.) 
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4 paveikslas. Ragenos topografiniai žemėlapiai, abiejų akių palyginimas 2019 metais. 

5 paveikslas.  Ragenos topografiniai žemėlapiai, OS palyginimas po ragenos sustiprinimo procedūros. 
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Išvada: pacientas šiuo metu nusiskundimų neturi, 

po atliktos OS ragenos sustiprinimo procedūros 

keratometrijos reikšmė sumažėjo, regėjimo 

aštrumas pagerėjo 7 santykiniais vienetais, todėl 

prognozė gera. Kadangi pacientas atsisakė 

kontaktinio lęšio dešinei akiai, o CXL atlikti 

nerekomenduotina, vienintelė išeitis OD matymo 

pagerinimui– ragenos transplantacija. 

 

APTARIMAS 

 

Diagnostika 

 

Keratokonuso, kaip ir kitų ligų diagnostika, 

prasideda nuo anamnezės, pagrindinių ligos 

skundų ir simptomų išsiaiškinimo, paveldimumo. 

Pacientui išmatuojama refrakcija ir nustatomas 

regėjimo aštrumas, apžiūrima plyšine lempa, tada 

atliekami kiti, informatyvesni tyrimai. 

Išoriniai klinikiniai keratokonuso požymiai:   

Munsono simptomas – žiūrint žemyn apatiniai vokai 

išsigaubia ir įgauna kūgio formą 

Rizzuti simptomas – ties medialine limbo dalimi, ją 

apšviečiant kampu, susiformuoja kūginis šviesos 

spindulys 

Refrakciniai požymiai: 

Miopija (dažniausiai stebima asimetrija) 

Astigmatizmas 

Akiniai nekoreguoja regėjimo 

Biomikroskopija: 

• Ragenos stromos plonėjimas 

• Fleischer‘io žiedas – feritino depozitas endotelyje 

aplink ragenos kūgį 

• Vogt‘o linija – vertikalios linijos stromos 

paviršiniame sluoksnyje atsiradusios dėl ragenos 

deformacijos 

• Ragenos randėjimas 

Retinoskopija: 

• Žirklių refleksas – raudonas refleksas atrodo lyg 

judantys žirklių ašmenys 

• Aliejaus lašas (Charleux) – išplėtus vyzdį 

matomas tamsus šešėlis ragenoje 

Pachimetrija: 

• Sumažėjęs ragenos storis centre (5, 6) 

Dėka oftalmologo David Maurice, ragenos storis 

nuo 1951 metų pradėtas matuoti pachimetru. 

Paskutiniame dešimtmetyje diagnostika ir 

ankstyvas keratokonuso atpažinimas labai 

smarkiai pasikeitė. Atsiradus naujoms 

vaizdinėms technologijoms galima tiksliau 

išmatuoti reikalingus ragenos parametrus, dėl to, 

anksčiau plačiai naudota Amsler–Krumeich 

klasifikacijos sistema praranda savo vertę. 

Atsiradus optinei koherentinei tomografijai 

galime matyti trijų dimensijų ragenos vaizdą – 

priekinį ir užpakalinį ragenos paviršius ir įvertinti 

centrinį bei periferinį ragenos storį. 

Ragenos topografija yra neinvazyvus ir vienas 

svarbiausių tyrimo metodų siekiant diagnozuoti ir 

patvirtinti keratokonusą. Vienas iš svarbesnių 

parametrų yra keratometrija (K reikšmė), 

leidžianti įtarti keratokonusą kai K > 47,2 

dioptrijų. Atlikti ragenos žemėlapiai yra 

interpretuojami gydytojo oftalmologo, kuris, 

pagal gautus parametrus, ne tik patvirtina ar 

paneigia ligą, bet ir pritaiko korekcinį gydymą. 

Be to, išsaugant gautus ragenos topografinius 

žemėlapius yra kuriamos naujos diagnostinės 

technologijos paremtos matematinėmis, 

geometrinėmis, biomechaninėmis ir neuronų 

tinklo sistemomis. (6) 

Pirmas žingsnis siekiant sukurti kompiuterizuotą 

algoritmą yra informacijos apdorojimas. Gauta 

informacija yra įsisavinama, padaromos išvados 

ir sudaromos normos. Tada, algoritmas yra 

testuojamas, kaip sugeba panaudoti turimą 

informaciją ir numatyti kuo tikslesnes išvadas. Po 

algoritmo sukūrimo ir testavimo tiriama gauta 

informacija. Tokie algoritmai turi potencialo 

greitai diagnozuoti tam tikras ligas. Siekiant 

palengvinti keratokonuso diagnozavimo procesą, 

bandoma sukurti algoritmą, gebantį atskirti ar 

akis yra pažeista ar ne.  

„KeratoDetect“ algoritmas naudoja 

konvoliucinius neuronų tinklus (galintys aptikti ir 

ištaisyti klaidas). Šie tinklai plačiai naudojami 

programose padedančiose atpažinti objektus ar 

veidus. Ragenos topografijos yra įdiegiamos į 

„KeratoDetect“ algoritmą, o neuronų tinklai 

apdoroja gautą informaciją piktogramų 

lygmenyje. Algoritmas naudoja 180 x 240 x 3 

pikselių dydžio paveikslus. Kiekvienas iš jų 

pereina per tam tikrus filtrus ir yra 

suklasifikuojamas pagal tikimybes nuo 0 iki 1. 

Labai svarbu, kad paveikslai būtų vienodos 

rezoliucijos. Keratokonuso diagnozavimui 

apdorojamos ragenos topografijos ir 

suklasifikuojamos į dvi kategorijas, atskiriant 

patologiškai reikšmingas struktūras. Vėliau gauti 

duomenys suskirstomi į tris grupes: viena bus 

naudojama neuronų tinklo testavime, kita 

patvirtinimui, o trečia siekiant patikrinti 

algoritmą po testavimo ir patvirtinimo. Kitas 
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žingsnis yra apmokyti neuronų tinklą. Kai 

gaunamas reikalingas tikslumas, paveikslų 

rinkinys atsiduria algoritme. Tai, kaip algoritmas 

suskirstė ragenos topografijas į dvi kategorijas 

yra paskutinis parametras kuris yra vertinamas. 

Po oftalmologo konsultacijos ir ragenos 

topografinio tyrimo, gauti žemėlapiai yra 

įtraukiami į jau sukurtą ir testuotą algoritmą, kuris 

iš karto įvertina ar pacientas turi keratokonusą ar 

ne. Šio algoritmo tikslumas siekia net 99,33%.  

Iš karto įdiegus tokį algoritmą į topografą būtų 

palengvintas oftalmologo darbas ir greičiau 

diagnozuojamas keratokonusas. (7) 

Inovatyvioje keratokonuso diagnostikoje galėtų 

pasitarnauti prietaisai išmatuojantys ragenos 

biomechaninius duomenis. Keli iš jų yra „ORA“ 

ir „CORVIS“. Jie veikia panašiai kaip tonometrai 

ir apskaičiuoja tokius biomechaninius parametrus 

kaip ragenos histerezė ir ragenos rezistentiškumo 

faktorius. Kol kas, dar nėra pakankamai 

klinikinių duomenų, ar biomechaniniai 

parametrai gauti šiuo metodu yra tinkami 

keratokonuso diagnozei. (8) 

 

Gydymas 

 

Keratokonuso sukeltam regėjimo sutrikimui 

gydyti ilgą laiką buvo ir vis dar šiuo metu yra 

naudojami kontaktiniai lęšiai. Pirmą kartą 

keratokonusui lęšį panaudojo prancūzų 

oftalmologas, Eugene Kalt, 1888 metais. (9) 

Dabar, geram regėjimui užtikrinti, yra platus 

kontaktinių lęšių pasirinkimas, dėl to netinkamus 

ar nepatogius lęšius galima pakeisti kitais, geriau 

toleruojamais ir nesukeliančiais diskomforto. 

Pradinėse ligos stadijose pablogėjęs matymas 

koreguojamas minkštais kontaktiniais lęšiais. 

Ligai progresuojant pritaikomi kieti kontaktiniai 

lęšiai. Minkšti kontaktiniai lęšiai pagerina 

regėjimą, yra lengvai prižiūrimi, patogiausi ir 

tinkamai naudojant nesukelia didelės infekcijos 

rizikos. Kieti kontaktiniai lęšiai, lyginant su 

minkštais, geriau koreguoja regėjimą, maskuoja 

ragenos formos pakitimą, bet neretai sukelia 

diskomfortą, svetimkūnio jausmą, yra blogiau 

toleruojami. Pastaraisiais metais minkšti 

astigmatiniai (toriniai) lęšiai, hibridiniai 

kontaktiniai lęšiai, „Piggyback“ lęšiai ir skleriniai 

kontaktiniai lęšiai pradėti naudoti klinikinėje 

praktikoje keratokonusą turintiems pacientams.  

Minkšti toriniai kontaktiniai lęšiai geriausiai tinka 

pradinėse keratokonuso stadijose ir yra patogesni 

negu kieti kontaktiniai lęšiai. Jie dažnai 

naudojami kaip paskutinis variantas netikus 

kitiems kontaktiniams lęšiams. 

Hibridiniai kontaktiniai lęšiai turi kietą, dujom 

pralaidžią centrinę zoną, apsuptą hidrogelio arba 

silikono hidrogelio medžiaga periferijoje. Jie yra 

patogesni negu kieti kontaktiniai lęšiai, gerai 

centruojasi, taip pat gerai koreguoja regėjimą. 

Tyrimais nustatyta, kad pacientai nešiojantys 

hibridinius kontaktinius lęšius („SynergEyes 

ClearKone“) labiau patenkinti gyvenimo kokybe, 

negu tie, kurie nešioja kietus kontaktinius lęšius, 

nors abiejų grupių regėjimo aštrumo duomenys 

statistiškai reikšmingai nesiskiria. Galima 

paminėti ir keletą šių lęšių trūkumų – juos 

sunkiau įsidėti, yra brangesni, netinka pacientams 

su stipriai pažengusiu keratokonusu, gali 

komplikuotis neovaskuliarizacija. 

„Piggyback“ kontaktinių lęšių sistema susideda iš 

dviejų kontaktinių lęšių. Minkštas lęšis yra 

dedamas po kietu kontaktiniu lęšiu ir taip 

apsaugomas ragenos epitelis bei padidinamas 

komfortas. Ši sistema tinka pacientams, kurie 

netoleruoja kietų kontaktinių lęšių, ar jaučia 

diskomfortą juos naudodami, esant ragenos 

randėjimui arba liekamajam astigmatizmui. Kyla 

klausimas, ar vienu metu naudojant du lęšius bus 

užtikrinama pakankama ragenos oksigenacija, 

todėl svarbu juos tinkamai parinkti. Tinkamam 

deguonies užtikrinimui dažniausiai naudojamas 

silikoninis – hidrogelinis minkštas lęšis ir gerai 

deguonį praleidžiantis kietas lęšis. 

Skleriniai/mini skleriniai kontaktiniai lęšiai 

priglunda prie odenos, bet neliečia ragenos ar 

limbo dėl to su jais pacientai jaučiasi 

komfortabiliau. Šie lęšiai geriau tinka esant 

pažengusiam keratokonusui. Taip pat jie 

geriausiai tinka turintiems Sjogreno sindromą. 

Labai svarbu tinkamai pritaikyti sklerinius lęšius 

siekiant išvengti komplikacijų, tokių kaip ragenos 

subraižymas ar neovaskuliarizacija. 

Tinkamai parinkti kontaktiniai lęšiai esant 

keratokonusui užtikrina ne tik regėjimo 

pagerėjimą, bet ir leidžia išvengti, ar bent jau 

atitolinti, invazyvius gydymo metodus. Svarbu 

pabrėžti, kad kontaktiniai lęšiai nesustabdo 

keratokonuso progresavimo ir turi būti naudojami 

tik tada, kai regėjimo nebegalima tinkamai 

koreguoti akiniais. (10, 11, 12, 13, 14) 

Bėgant metams ir tobulėjant technologijoms 

atsirado inovatyvūs gydymo metodai ne tik 

pristabdantys keratokonuso progresavimą, bet ir 

lemiantys jo regresiją bei žymų regėjimo 

pagerėjimą. 
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Ragenos sustiprinimo procedūra pirmą kartą 

pristatyta gydytojų prof. E. Spoerl, M. Huhle ir T. 

Seiler, 1998 metais, Vokietijoje. (15) 2003 metais 

Wollensask pristatytas Drezdeno protokolas 

dabar plačiausiai naudojamas atliekant ragenos 

sustiprinimo procedūrą. Sterilioje aplinkoje, 

nuskausminus akį vietiniu anestetiku, 

pašalinamas ragenos epitelis ir ragena įsotinama 

0,1 % riboflavino tirpalu (10 mg riboflavino-5-

fosfato, 10 ml 20 % dekstrano) 30 minučių, o tada 

švitinama UVA spinduliais (370 nm, 5,4 J/cm2) 

30 minučių. Po operacijos paskiriami vietiniai 

antibiotikai ir priešuždegiminiai vaistai į akį, taip 

pat kelioms dienoms gali būti uždedamas 

kontaktinis lęšis. (16, 17) Wittig-Silva atliko 

randomizuotą 3 metų kontrolinį tyrimą ir 

palygino rezultatus tarp kontrolinės grupės (48 

akys) ir tarp gydytų taikant ragenos sustiprinimo 

procedūrą (46 akys). Gauti rezultatai parodė, kad 

maksimali keratometrijos reikšmė (Kmax) ir 

koreguotas regėjimo aštrumas buvo geresnis 

taikant CXL negu kontrolinėje grupėje ir tai įrodo 

šios procedūros efektyvumą. (18)  

Kitas ragenos sustiprinimo procedūros variantas 

yra transepitelinis CXL. (19) Šiuo atveju ragenos 

epitelis nėra šalinamas, o siekiant, kad riboflavino 

efektas būtų toks pat geras, naudojamas vienas iš 

šių stipriklių: benzalkoniumo chloridas, 

tetrakainas, etilendiamino tetra acto rūgštis ar 

trometamolis. (17) Procedūra trunka trumpiau, 

lengvesnis pooperacinis laikotarpis, rečiau 

jaučiamas deginimo ar svetimkūnio jausmas 

akyje, gali būti taikoma plonesnėms ragenoms 

(<400 μ), kadangi epitelis nėra šalinamas. Taip 

pat, kadangi ragenos epitelis atlieka barjerinę 

funkciją ir apsaugo nuo patogenų patekimo, 

atliekant transepitelinę CXL, gali sumažėti 

infekcinio keratito rizika. (20) Kai kurie autoriai 

nurodo, kad atlikus transepitelinę CXL gautas 

geresnis regėjimo aštrumas, negu atlikus ragenos 

sustiprinimo procedūrą pašalinant epitelį. (21, 22, 

23) Transepitelinė CXL taip pat gali būti 

atliekama taikant jontoforezę. Jontoforezė – 

vaistų leidimas nuolatine elektros srove. Šis 

metodas oftalmologijoje taikomas nuo 1908 

metų. Neseniai ši technika buvo panaudota 

ragenos sustiprinimo procedūros metu siekiant 

padidinti riboflavino patekimą per ragenos 

epitelį. (24) Įvairios studijos nurodo, kad nėra 

statistiškai reikšmingo skirtumo ar transepitelinės 

CXL metu naudojama jontoforezė ar ne, tačiau 

galima rasti kontraversiškos informacijos, todėl 

reikalinga atlikti daugiau tyrimų siekiant įvertinti 

šio metodo taikymo efektyvumą. (25) 

Alternatyvios, pagreitintos ragenos sustiprinimo 

procedūros metu naudojama didesnė UVA 

apšvita (pavyzdžiui 7,2 J/cm2). Tokiu būdu 

sutrumpinama procedūros trukmė. (26) Taikant šį 

metodą išsaugomas didesnis ragenos storis centre 

ir apsaugomos ragenos endotelio ląstelės. (27) 

Nors ragenos sustiprinimo procedūra yra 

efektyvus metodas siekiant stabilizuoti 

keratokonuso progresavimą, kai kuriais atvejais 

negaunamas regėjimo aštrumo pagerėjimas. 

Siekiant tai pagerinti naudojamas CXL plius. Tai 

kombinuotas metodas, kartu taikant papildomas 

refrakciją pagerinančias procedūras: 

CXL + fotorefrakcinė keratektomija 

Fotorefrakcinė keratektomija - pirmoji 

eksimeriniu lazeriu atlikta operacija, taikoma 

siekiant pašalinti refrakcijos ydą. Mohammed 

Iqbal ir kitų oftalmologų atlikto retrospektyvinio 

tyrimo rezultatai parodė, kad procedūra buvo 

efektyvesnė koreguojant miopiją negu 

astigmatizmą. Deja, procedūros negalima laikyti 

100 procentų saugia, nes po jos gali pasireikšti 

komplikacijos (tai labiau siejama su epitelio 

pašalinimu) bei keratokonuso progresavimas. 

(28) 

CXL + transepitelinė fototerapinė keratektomija 

Fototerapinė keratektomija taikoma paviršinių 

ragenos drumstelių šalinimui. Šiuo metodu 

(Cretan protokolas) ragenos epitelis šalinamas ne 

CXL metu, o eksimerinio lazerio pagalba. Tokiu 

būdu gaunami geresni matymo rezultatai nei 

mechaniškai šalinant ragenos epitelį. (29)  

CXL + intrastrominiai ragenos implantai 

Ragenos implantai yra nedideli žiedo segmentai 

arba pilnos formos žiedai, pagaminti iš sintetinių 

medžiagų (pvz. polimetilakrilato ar akrilatų 

polimerų). Jie implantuojami į ragenos stromą 

pacientams, kuriems diagnozuotas lengvos ar 

vidutinės sunkumo stadijos keratokonusas ir taip 

suplokština ragenos paviršių. Intrastrominiai 

ragenos žiedai/ žiedų segmentai nesustabdo 

keratokonuso progresavimo. Geresniam gydymo 

efektui pasiekti jie gali būti implantuoti kartu 

taikant ragenos sustiprinimo procedūrą. Ragenos 

implantai efektyvesni koreguojant astigmatizmą 

negu miopiją. (30) 

CXL + intraokulinis lęšis 

Literatūroje galima rasti atvejų kai ragenos 

sustiprinimo procedūros rezultatams pagerinti 

implantuojamas intraokulinis lęšis. Šis metodas 

yra saugus ir efektyvus, lemia geresnį regėjimo 
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aštrumą ir koreguotą regėjimo aštrumą bei 

gyvenimo kokybę. (31, 32) 

Keratokonuso progresavimas po CXL pasireiškia 

maždaug 8 % pacientų. (33) Dėl to, prieš 

operaciją, labai svarbu tinkamai supažindinti 

pacientus apie galimas komplikacijas ir, kad 

operacijos rezultatas negali būti garantuojamas.  

 

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 

 

1. Keratokonusas yra jaunų žmonių 

ligą, todėl labai svarbu laiku ją diagnozuoti, 

siekiant išsaugoti gyvenimo kokybę. 

2. Nauji diagnostikos metodai 

leidžia anksti nustatyti keratokonusą ir išvengti 

ragenos transplantacijos, kuri siejama su didele 

komplikacijų rizika ir sudėtingu pooperaciniu 

laikotarpiu. 

3. Laiku diagnozavus 

keratokonusą, regėjimą galima koreguoti akiniais 

ar kontaktiniais lęšiais, kuriuos, dėl plataus jų 

pasirinkimo, galima individualiai pritaikyti 

kiekvienam atvejui. 

4. Keratokonuso gydymo tikslas – 

sustabdyti jo progresavimą, kol regėjimas dar 

labai smarkiai nepablogėjo, o tai galima pasiekti 

atlikus ragenos sustiprinimo procedūrą. 

5. Inovatyvūs gydymo metodai 

leidžia ne tik sustabdyti keratokonuso 

progresavimą, bet ir koreguoti refrakcijos ydas 

taikant papildomas procedūras. 
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