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Ν€α Θεραnεiα γlα ToV l(ερατol<ωvo:

To ΠρωTOKoλλO ΤnS Aθnvαs
nαΘoλoγl κ6g κερατoεrδηg
nαραμoρφtilvεl τo Φωζ ΠoU

δlαΘλdταl oτo εoωτερlκ6
τoυ ματlo0. Aυτ6 oημαiνεI Θoλε-

ρ€g η nαραμoρΦωμ€vεζ εlK6νεζ.
Tα oυμnτιirμαTα συVηΘωζ εμφα-
νiζoνταt κατd την εφηβεiα η oτηv
oρ1η τηq τρiτηg δεκαετiαg. Η v6-
oog εξελiooεταl με αργo0g ρυΘ_

μo0g γlα lo 6ωg zo 1ρ6νIα Koι σΤη
oυv€1εlα πα0εt vα εξελiooεταl. O
κερατoειδηg μnoρεi vo υnooτεi
αλλoiωoη αn6 oφΘαλμlκ€g nα-
Θηoειg, τρoυματloμ6, μ6λυvoη,
nρoηγo0μενεg oφΘαλμικ€g ε-
nεμβdoεtg και αn6 dΜoυg παρd-
γovτεζ.

Παρd τη oυvε1ιζ6μεvη 6ρευ-
να, τo αiτto τoυ κερατ6κωνoυ nα-

ραμ6vει dγνωoτo. Θεωρεiταr γε-
vlκd κληρoνoμικη ndΘηoη. oι nl-
Θαv6τητεg vα θxεl t<ερατ6κωvo o
€ναg oυγγενηg εξ αiματog ε[ναl
τ,/lo καl ευτυ1ιilg δεv εκδηλιi:vε-
ταt κλtvlκd oε παραndνω αn6 €-
vα μ€λog κdθε olκoγ€vεlαg. Yπdρ-

xoυv nερtox€g 6πoυ o κερατ6-
κωvog εivot nιo oυ1ν6g. Γlα Πα-

ρdδεtγμα, oτα vηotd Σαvτoρivη,
P6δo καl οτηv K0nρo o κερατ6-
κωνog εivαl noλ0 oυ1ν6τερog.

Φoivεται λotn6ν 6τι o κερατ6_
κωvog αnoτελε[ κληρovoμικη nd-
Θηoη, πoυ 6μωq δεν εκφρdζεταl
oε 6λα τα μ€λη τηq oικoγθvεlαg.
Kdnoιol lδιαiτερol nαρdγovr'εg αrη
ζωη κdΘε ατ6μoυ μπoρo0v vα αξυ-

nvηooυvυ την ει<δηλωoη τηg.
ΣυvηΘωg εμφανiζεταl oαv μυω-

niα noυ αλλdζεt oυvεxcilg με αυ-
ξαν6μεvo αoτιγματloμ6. Αυτη η
αρ1tκη αλλαγη ευαtοΘητonoιεi
τov oφΘαλ-
μiατρo γlα τη
δldγνωoη.
κdΘε oφΘαλ-

μ6g μnoρε[να
nρooβληΘεi
oεδlαφoρετt-
κ6 βαΘμ6.
Mlα ξαφνιl<η
μεiωoητηgo-
nτlκηg oξιi-
τηταq μnoρεi
vα ΠαρoUσtαστεi 6ταν o KερcιTo-
εtδηg εμφαvioεt δι6γκωoη. Η δι6-
γKωση μπoρεi vα εntμ6vεl για ε-

βδoμιiδεq η μτ]vεq. Εdv εμφανιorε[

ξαφνlκη δι6γκωoη τoU l<ερoτo-
ειδoι]g (η ndΘηoη 0δρωnα), μno-
ρεi θναg φακ6g επαφηg η κdnol-
εg oταγ6vεg vα <p€ρvoυv nρooω-

ριvη αvακo0φlση. Kατd τη δtdρ-
κεtα oυτηq τηg εnInλoκηq o κε-
ρατoειδηg Θα πρ€nει να Πρoστα-
τε0εταl αn6 nlΘαv6 τραuμoτιoμ6
γlατi γivεταl lδtαiτερα ευnαΘηg
γlα ρηξη.

Avτrμετιirπloη
τoU κερατoκο)voυ

H βdoη τηg Θεραnεiαg εivαl η 1o-
ρηγηση φαΚ6v εΠαΦηζ Kαι σTην

πλεloν6τητd
τoυg ol αoΘε-
νεig δηλιi:voυv
lκανonoιημ€-
νol με αυτo0g.
Ot φαt<o[εnα-
Φηζ ΠoU Xρη_
olμonolo0νται
oτoν l<ερατ6-
κωνo εivαt αρ-

1tκd ημioκλη-
ρol Kα! στη σU-

v€1εlα ειδlκo[ημioκληρot (με μι-
κρ6τερη δldμετρo 7-5 1ιλ.) €τoι
ιiloτε vα ε<pαρμ6ooυv oτov αoξ0υ

κερατ6κωvo' Πρ6nεl vα oημεlω-
Θε1 6τt oι φακoi εnαφηg δεν αno-
τελoOv Θεραnεiα γlο τoν κερατ6-
κωνo. Yndρ1εl η εoQαλμ€vη α-
ντiληιpη 6τt η 1ρηoη ημioκληρωv
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Φακιbν κεnιnεδιbνει> η καt κδιoρ-
θcbνειυ τov ι<ιilνo. Στην oυoiα, α-
nλιilg nρooQ€ρoυν καλ0τερη 6-

ραoη. Edv δlακonεi η 1ρηoη τωv
φαt<ci>ν γrα l-z μηνεg o Kερατoεl-
δηg αnoι<τd τo oημα καrτηv lo10
noυ Θα ε[1ε αl<6μo καr αν ol φoκof
δεν εi1αv 1ρηorμonorηΘεi. oταν
η 6ραoη δεν εiνοt nλ€ov lκαvo-
nolητtl<η με γυαλια η φακo0q, oυ-
νtoτdταl η 1ειρoυργικη θεραπεiα.
ΣυνηΘωg με μεταμ6oxεUση l<ε_

ρατoεlδo0g (κερατonλαoτικη).
Στιg μ€ρεg μαg υndρxoυν v€εg Θε_

ροnευτlι<€g μ€Θoδol, 6nωg <τo

Πρωτ6ι<oλλo τηg Αθηναgυ. Η μ€-
Θoδog ε[ναl onλη κoι αvcbδυνη'
Γiνεταl μετonlκη αναιoΘηolα καt
διαρκε[ nερinoυ 3o λεnτα. o o_

φΘoλμiατρog τonoΘετεi μlα ε,;δl-

κη oυol<ευη, noυ εκn€μπεl υnε-
ρlιiδη ακτlνoβoλio oτo μdτt t<αt

εγ1€εt τηv oυoiα ρlβoφλαβivη.
Στη oυν61εια o αoΘεvηg εiναl ε-
λε0Θερoq να κlνηθεi 6nωg Θ€λεl

με €vα μαλαt<6 φαι<6 αvτiγlα γd-
ζα καl μnoρεi να επtoτρ6ψεl oτo
oπiτl τoυ.

Yndρ1εl ευαloΘηοiα l<oι nιΘo-
ν6g n6vog γtα τlg nριbτεg ημ€ρεg.
Την τρiτη μ€ρα o φακ6g αΦαιρεi-
ταl t<αt τo dτoμo noυ €1εl υnooτεi
τη θεραπε[α μnoρε[vα εnαν€λΘεl
oτιq δραoτηρl6τητ6g τoυ. Τ6λog,
αξiζεl να αvοφερΘεi πωg τo nλεo-
ν€κτημα Tηζ σUYKεI(ρlμ€νηg θε_

ρoπεΙαg εivαr 6τl δεν €1oυν nα-
ρoυolαoτεi ανηoυ1ητlκ6g εnl-
nλoκ€g, εvcb δεv εiναt τoξtκη γtα
τo εvδoΘηλlo τoυ κερατoεrδo0g,
εΦ' 6σoV Tηρηθo0v oι nρoφυΜξεtg.

H καιvoτ6μog αντtμετcbnloη
τoυ l<ερατ6κωνou με noλυμερι-
ομ6 τoυ κoΜαγoνoυ αυξαvεr την
πιΘoν6τητα vo μη xρειαoτεi να
κdvει μεταμ6σXεUση KεραToεl-
δo0ζ κdnoloζ αoθενηg με Kερα-
τ6κωνo. H θερonεiα αυτη oυ_
olαoτlι<d nαγcbνει τηv εξ€λlξη τoυ.

H αρxη γlα τη δημιoυργio τηq

μεΘ6δoυ εi1ε γivεr αn6 τo Παvε-
n loτη μιακ6 oQΘαλμoλoγrκ6 K€-
vτρo τηq Δρ€oδηg, 6noυ τo zooz
εφαρμ6oτηκεγlα nριilτη Φoρd η
τεxνlκη δtαo0vδεoηg κoλλαγ6_
vou.

Στηv εξ6λIξη τηg τε1νικηg oυ-
νloτdται o oυνδυαoμ6ζ Τηζ με
τηv oμαλonoiηoη τoυ oQΘαλμo0
με λ6ιζερ καl οημερα αnoτελεi
την τε1vιl<η.για oταθερoπoiηoη
τoυ κεροτ6κωvoυ.


