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Τι είναι ο κερατόκωνος;  

Ο κερατόκωνος ορίζεται ως μια 

αμφίπλευρη αλλά ασύμμετρη εκτασία 

του κερατοειδούς χιτώνα, του 

διάφανου δηλαδή τμήματος του 

οφθαλμού που συναντούν οι ακτίνες 

του φωτός μπαίνοντας στο μάτι. Η 

πάθηση αφορά και τους δυο 

οφθαλμούς αλλά συνήθως δεν τους 

προσβάλλει ταυτόχρονα ούτε στον 

ίδιο βαθμό. Η ηλικία που εμφανίζεται 

συχνότερα είναι η εφηβεία με το 75% 

των περιπτώσεων να διαγνώσκονται 

σε νέους κάτω των 25 ετών.Η πάθηση 

συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι την 

τρίτη δεκαετία της ζωής, ενω μετέπειτα η εξέλιξή της επιβραδύνεται. Στον κερατόκωνο 

παρατηρείται λέπτυνση του κερατοειδούς και σταδιακή πρόπτωση της επιφάνειάς του η οποία  

λαμβάνει “κωνική” μορφή, προκαλώντας έτσι “παραμόρφωση” του οπτικού ειδώλου που δεν 

μπορεί να εστιαστεί πάνω στους φωτοϋποδοχείς  που βρίσκονται μέσα στο μάτι. Παράλληλα 

εμφανίζεται ανώμαλος αστιγματισμός που έχει τάση να αυξάνεται  ακόμη και σε μεγάλο 

βαθμό. Συχνά ο κερατοειδής παρά το ότι ο κερατόκωνος είναι αρκετά προχωρημένος δεν έχει 

αδιαφάνεια ή θολερότητα και είναι ορατός μόνο με εξειδικευμένες οφθαλμολογικές εξετάσεις. 

Με την πάροδο του χρόνου η περιοχή με την μεγαλύτερη παραμόρφωση παρουσιάζει και 

θολερότητα. 

 

Που οφείλεται ο κερατόκωνος; 

Ο κερατόκωνος δεν είναι τόσο σπάνια οφθαλμολογική πάθηση όσο παλιότερα νομίζαμε. Στον 

ελληνικό χώρο οι κερατοκωνικοί ασθενείς υπολογίζονται άνω των 20.000. (συχνότητα 

~2/1000 κατοίκους).  

 

Η αιτιολογία του κερατόκωνου παραμένει 

ασαφής και θεωρούμε οτι σχετίζεται με 

παράγοντες γενετικούς, περιβαλλοντικούς και 

οφθαλμικούς. Γνωρίζουμε  οτι παρουσιάζει 

αυξημένη συσχέτιση με ορισμένα σύνδρομα 

όπως σύνδρομο Down, Marfan κ.α. και 

παθήσεις όπως ατοπία, πρόπτωση μιτροειδούς 

βαλβίδας κ.α. Επίσης, το επίμονο και έντονο 

τρίψιμο των ματιών έχει βρεθεί οτι είναι πολύ συχνό (48%) στους κερατοκωνικούς ασθενείς, 

θεωρείται παράγοντας κινδύνου και συστήνεται αυστηρά να αποφεύγεται – Υπόθεση «NO 

RUB – NO CONE» by Dr. Damien Gatinel. Έχουν μελετηθεί συγκεκριμένες δομικές και 

μεταβολικές ανωμαλίες στο επίπεδο του κερατοειδούς που ενδεχομένως είναι γενετικά 

προκαθορισμένες. Ωστόσο, η κληρονομικότητα παίζει πρακτικά ένα σχετικά μικρό ρόλο, 

(περίπου 6-8% των ασθενών έχουν συγγενείς με κερατόκωνο) και συμπεραίνουμε ότι η 



ασθένεια φαίνεται ότι είναι πολυπαραγοντική, δηλαδή ότι πρέπει να συντρέχουν πολλοί 

παράγοντες μαζί για να εμφανιστεί κλινικός κερατόκωνος. 

  

Τι συμπτώματα προκαλεί ο κερατόκωνος; 
 
Τα κλινικά συμπτώματα 

του κερατόκωνου είναι 

αρχικά η προοδευτική 

αύξηση του 

αστιγματισμού και της 

μυωπίας που μας 

εξαναγκάζει σε συχνή 

αλλαγή της συνταγής των 

γυαλιών ή των απλών 

φακών επαφής. Συνήθως 

ο ασθενής αναφέρει οτι 

σταδιακά αδυνατεί να δει καθαρά σε όλες τις αποστάσεις (θολερή όραση) ακόμη και μετά απο 

αλλαγή των γυαλιών του, μπορεί να έχει φωτοφοβία, ερεθισμό στα μάτια, κακή ανοχή σε 

φακούς επαφής. Η νόσος συνήθως αφορά σε διαφορετικό βαθμό τα δύο μάτια ενώ 

σπανιότερα ο κερατόκωνος είναι πραγματικά ετερόπλευρος.  

Tα κλινικά συμπτώματα συχνά δεν είναι εμφανή στο 

αρχικό στάδιο του κερατόκωνου, παρά μόνο όταν η 

πάθηση έχει επιδεινωθεί αρκετά. Ο τακτικός 

οφθαλμολογικός έλεγχος ήδη απο την παιδική ηλικία 

και ιδίως στην εφηβεία μπορεί να ανιχνεύσει τις 

ύποπτες περιπτώσεις και να οδηγήσει σε έγκαιρη 

διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση της εξέλιξης 

του κερατόκωνου. 

 

 

Πως γίνεται η διάγνωση του κερατόκωνου; 

  

Η διάγνωση σήμερα επαληθεύεται εύκολα και με ακρίβεια με την ποσοτική και ποιοτική 

ανάλυση εξειδικευμένων εξετάσεων. Η βασική εξέταση είναι η υπολογιστική τοπογραφία 

κερατοειδούς η οποία με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας επιτρέπει την ανάλυση της 

καμπυλότητας τόσο της πρόσθιας 

επιφάνειας του κερατοειδούς  που 

καταδεικνύει ανωμαλίες στην επιφάνεια του 

οφθαλμού, όσο και την ανάλυση 

καμπυλότητας της οπίσθιας επιφάνειας. 

Αυτό έχει μεγάλη διαγνωστική σημασία γιατί 

οι ανωμαλίες της οπίσθιας επιφάνειας 

φαίνεται ότι προηγούνται των ευρημάτων 

στην πρόσθια. Ταυτόχρονα με την ίδια 

εξέταση μπορούμε να μετρήσουμε με 

μεγάλη ακρίβεια το πάχος του κερατοειδούς 



σε κάθε του σημείο (παχυμετρία).  Η παχυμετρία είναι ένα μέγεθος θεμελιώδους 

σημασίας για την  θεραπευτική μας παρέμβαση. Συνοδές εξετάσεις που παρέχουν 

σημαντικές μετρήσεις για τη διάγνωση και κλινική ταξινόμηση του κερατόκωνου είναι η 

μέτρηση των οπτικών εκτροπών (corneal aberrometry – wavefront) , η οπτική 

τομογραφία συνοχής προσθίων μορίων (AS - OCT) και η μελέτη των ιξωδοελαστικών 

ιδιοτήτων του κερατοειδούς που φαίνονται οτι μεταβάλλονται στον κερατόκωνο και 

συνεισφέρουν στη διάγνωση.  

  

Η επανάληψη των εξετάσεων σε τακτά 

διαστήματα είναι απαραίτητη για να ελέγξουμε 

αντικειμενικά την σταθερότητα ή την επιδείνωση 

της κατάστασης και συνήθως ανάλογα με την 

ηλικία του ασθενούς, την όρασή του με γυαλιά, 

την ανοχή στους φακούς επαφής κλπ. Οι 

εξετάσεις θα πρέπει να επαναλαμβάνονται 

τουλάχιστον κάθε 6 μήνες με την απαραίτητη 

προετοιμασία πχ. αφαίρεση των φακών επαφής 

κάποιες εβδομάδες νωρίτερα, για να είναι 

αξιόπιστες οι εξετάσεις και η σύγκρισή τους με 

τις παλαιότερες.  

 

 

Παράγοντες κινδύνου για την εξέλιξη του κερατόκωνου 

1. Κληρονομικότητα:  Αν και το οικογενειακό ιστορικό πιθανώς αυξάνει τον κίνδυνο, 

φαίνεται οτι δεν επηρεάζει το πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί ένας κερατόκωνος. 

2. Ηλικία εμφάνισης της πάθησης:  Όσο νωρίτερα εκδηλώνεται η πάθηση, τόσο 

ταχύτερη αναμένεται η εξέλιξή της.  

3. Συνοδές παθήσεις, όπως το σύνδρομο Down κ.α, θεωρούμε σαφώς οτι 

προδιαθέτουν για την εμφάνιση κερατόκωνου.  

4. Αλλαγές στην οφθαλμική επιφάνεια απο χρόνια φλεγμονή, όπως επίμονη 

αλλεργική επιπεφυκίτιδα που με το συνεχές τρίψιμο των ματιών τείνει να επιδεινώσει 

τον κερατόκωνο. 

5. Η καμπυλότητα του κερατοειδούς: Θεωρούμε οτι όσο μεγαλύτερη είναι η 

καμπυλότητα τόσο ταχύτερη μπορεί να είναι η εξέλιξη  της πάθησης. 

6. Υψηλός κερατοειδικός αστιγματισμός: Όσο αυξάνεται ο αστιγματισμός, 

επιδεινώνεται η πρόγνωση για την εξέλιξη του κερατόκωνου. 

7. Η παρουσία κερατόκωνου στον ένα οφθαλμό,αυξάνει σαφώς τον κίνδυνο να 

εμφανιστεί η νόσος και στον έτερο οφθαλμό.    
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