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Sammanfattning 

Syfte: Att hitta de senaste behandlingsmodaliteterna som finns tillgängliga för 

behandling av keratoconus genom att genomföra en litteraturstudie.  

Metod: En enkel sökfråga för keratoconusbehandling gjordes i databasen av National 

Library of Medicine Website (pubmed.gov). Olika filter användes för att få resultat 

inom de senaste 5 åren. De var uppdelade enligt ämnet för varje artikel i tre kategorier: 

Icke-kirurgisk hantering, kirurgisk hantering och strategier för hantering och protokoll 

av keratoconus.  

Resultat: Totalt 459 artiklar erhölls. Av alla dessa valdes 18 ut för den nuvarande 

studie. Fyra artiklar var i den icke kirurgisk kategori, 12 artiklar i kirurgisk kategori, 

medan två var i kategorin om strategier för hantering och protokoll av keratoconus. 

Icke-kirurgiska modaliteter för behandling av mild till måttlig keratoconus har 

fortfarande stor inverkan, särskillt med tillkomsten av nya hybridlinser. Kirurgisk 

behandling av avancerade fall av keratoconus ger fortfarande bra resultat. Utvecklingen 

av hanteringsprotokollet och hanteringsstrategier har nått nya fronter baserade på de 

olika behandlingsalternativen som finns tillgänliga idag.  

Slutsats: En genomgripande förbättring kan ses vid behandling av keratoconus de 

senaste åren, tack vare nya tekniker och utveckling av gamla. Optiker tillsammans med 

ögonläkare har sin roll i att förbättra livskvaliteten hos keratoconus patienter.  
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Abstract 

 

The aim of this literature study was to find the latest treatment modalities available for 

the treatment of keratokonus.  

 

A simple search query for (keratoconus treatment) was undertaken in the database of 

National Library of Medicine website (pubmed.gov). Different filters were used to 

obtain articles published within the last five years. The articles were further sorted and 

only articles that met the inclusion criteria were included for this literature review.  The 

articles were divided  in to three categories according to the type of management: Non 

surgical, Surgical and Strategies & Protocols of keratoconus.  

 

A total of  459 articles were obtained during the initial search. Of all these articles, 18  

were finally selected for the purpose of this study. Four articles were in the non surgical 

category, 12 articles in the surgical category, while two were in the management 

protocol category. 

 

Non surgical modalities for the treatment of mild to moderate keratoconus still have a 

major implication, especially with the advent of new hybrid contact lenses. Surgical 

treatment for keratoconus in advanced cases have fairly reasonable outcomes while 

subject to modifications and improvements in term of safety, cost and minimal 

complications. Development of the management protocol  and management strategies 

have reached new fronts based on the variety of treatment options available today. 

 

A major improvement can be noticed in terms of  treatment options for keratoconus in 

recent years, because of  development of new techniques and evolution of existing ones. 

Optometrists along with ophthalmologists have a role to play in enhancing the quality of 

life in patients with keratoconus. 
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1 Introduktion 

 

Keratoconus är den vanligaste primära ektasien (ectasia) som drabbar cornea. Det är en 

bilateral och asymmetrisk, corneal degeneration som kännetecknas av en lokaliserad 

corneal förtunning vilket leder till utskjutning av den förtunnande cornea. För att förstå 

sjukdomen bör en allmän granskning av hornhinnans struktur göras. 

 

1.1 Cornea 

Cornea är avaskulär med en diameter på 11,5 mm horisontellt och 10,5 mm vertikalt 

(Pena-Garcia et al. 2014). Cornea är en transparent vävnad som utför en viktig refraktiv 

och skyddande funktion (Eghrari et al. 2015). Den anses vara ansvarig för tre-

fjärdedelar av den totala refraktiva styrkan i ögat, tack vare dess relativa 

genomskinlighet, med ett genomsnittligt brytningsindex på 1,3375, och främre radie 

centralt på 7,8 mm. (Pena-Garcia et al. 2014). 

 

Cornea består av 6 lager enligt följande: 

 

1.1.1 Epitellagret 

Epitelium består av fyra till sex lager icke-kreatiniserad och skiktade skivepitelceller, 

som mäter ungefärligt 50 μm i tjocklek. (Eghrari et al. 2015, Hsu & Sugar 2016) 

På grund av apikal mikrovilli och mikroplicae, är två av de tre mest ytliga lagren flata 

och polygonala i form samt täckta av en glykokalyx laddning. Ytans area maximeras 

med mucinlagret av tårfilmen. Vid cellperiferin ger tight junctions en vattentätning som 

förebygger sjukdomsrisk på cornea. (Eghrari et al. 2015) 

På det undre lagret bidrar suprabasalen med ett två till tre celler tjockt lager och skapar 

även tight junctions-komplex mellan celler (Dienes et al. 2015). Den bakre delen av 

corneas epitelium består av basal epithelial-celler. (Eghrari et al. 2015) 

 

1.1.2 Basalmembranet 

Epithelial basement membrane är beläget i bakre delen av epitelium och i den främre av 

corneas stroma, vilket består av basala eptihelial-celler. (Eghrari et al. 2015) 
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1.1.3 Bowmans lager 

Bowmans lager är ett acellulärt, icke-regenererande lager som ligger bakom epitelbasal-

membranet, 8–12 μm på djupet och minskar i tjocklek över tiden. Dess kollagenfibriller 

distribueras så att deras bakre ytor sammanfogar med den främre stromat, och lämnar en 

slät främre yta. Dessa fibrer är bara hälften till två tredjedelar så tjocka som 

kollagenfibrillerna i stroma. (Eghrari et al. 2015, Hsu & Sugar 2016) 

 

1.1.4 Stroma 

Stroma är essentiellt för strukturellt stöd och genomskinlighet, genom att underlätta 

passage av ljus genom ramverket av kollagenfibriller, utan spridning. Dess 

dubbelfungerande roll som proteoglykaner främjar ett litet avstånd mellan 

kollagenfibriller, vilket minimerar möjligheten för ljusspridning. Brytningsindexet av 

hornhinnan minskar när ljus passerar genom främre och bakre axeln, på grund av en 

mer hydratiserad bakre hornhinna. Genomskinlighet störs och synförlust uppstår på 

grund av störningar i detta mönster av lameller, antingen genom hydrering eller 

onormala avlagringar. (Roberts & Dupps 2014) 

 

1.1.5 Descemet’s membran 

Descemets membran hjälper till vid upprätthållandet av corneal dehydrering. (Eghrari et 

al. 2015) Detta är uppenbart i corneas hydrops: fokalt högt avsnitt av cornealödem som 

upplevs i keratokoniska cornea, vilket förekommer i descemets membran. Iatrogen 

skada, på descemet membran efter intraokulär kirurgi leder också till cornealödem och 

ökar den intraokulära trycket (IOP). De bakre icke sammanhållande lagren fortsätter att 

tjockna genom hela livet, genom endotelsekretion, i motsats till det främre Descemet-

membranet (DM), som förblir relativt konstant. (Eghrari et al. 2015) 

 

1.1.6 Endotellagret 

Endotellagret är ett enda lager av celler på corneas inre yta.  

Endotelet spelar en viktig roll för att bevara stromal hydrering. Därmed minimeras 

bildens förvrängning när ljuset passerar genom cornea. Otillräcklig endotelial funktion 

kan leda till corealödem. (Dienes et al. 2015) 

 

 



  
 

3 
 

1.2 Keratoconus 

Termen keratoconus härstammar från den grekiska ordet kerato (cornea) och  conus 

(cone). Det beskrevs först i detalj 1854 av Nottingham, han ger även aspekter av 

corneas förtunning och form, brytningsändringar, optikkorrigering och behandling. 

(McGhee, Kim, & Wilson 2015) 

 

Keratoconus är en bilateral och asymmetrisk corneal degeneration som kännetecknas av 

lokaliserad förtunning av cornea, vilket leder till utskjutning av den förtunnade cornea. 

Corneal förtunning uppträder normalt i inferiortemporal position, såväl som i centrala 

cornea. Även superiorlokalisering har beskrivits. Cornealt utskjutning orskar hög myopi 

och oregelbunden astigmatism, vilket påverkar visuell kvalitet. Mest sannolikt inträffar 

keratoconus under andra decenniet av livet och påverkar könsoberoende i alla 

etniciteter. Den uppskattade prevalensen i den allmäna befolkningen är 54 per 100 000. 

(Romero-jiménez et al. 2010, Downie & Lindsay 2015) 

 

Det finns en genetisk föredisposition och signifikant bevis på ekatisk sjukdom hos nära 

släktingar, det som ställer krav på klinisk och topografisk screening av 

familjmedlemmar med keratoconus, detta i sin tur ger möjligheten att proaktivt 

behandla för att stoppa sjukdomsprogression i tidigt diagnostiserade keratoconus fall. 

Ännu en gång är bedömningen särskilt viktigt i regioner med hög prevalence eller 

tradition av blodsläktskap i äktenskap, speciellt när det gäller äktenskap med sin kusin. 

Det löper en större risk att få denna sjukdom, fyra gånger högre. (McGhee, Kim & 

Wilson 2015) 

 

Tecken och symptom varierar beroende på sjukdomens svårighetsgrad; tidiga tecken 

brukar vara svåra att upptäcka utan corneal topografi. Experterna är överens om att 

onormal bakre ektasie, ojämn cornealt fördelad tjocklek och kliniskt observerad icke-

inflammatorisk cornealförtunning är alltsammans obligatoriska fynd för att 

diagnosticera keratoconus. (Gomes et al. 2015)  

 

Gruppen (Gomes et al. 2015) var också överens om att det bästa sättet att skilja 

keratoconus från pellucid marginal degeneration (PMD), är genom att använda en 

kombination av tillvägagångssätt, inkluderande en fullständig tjocklekskarta, 

spaltlampeundersökning, främre kurvaturskarta och främre tofografisk höjdkarta. 
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Gruppen betraktade central pachymetri som den minst tillförlitliga indikatorn för att 

diagnosticera keratoconus, eftersom keratoconus kan förekomma i en hornhinna med 

normal central tjocklek. (Kymionis et al. 2014) 

 

1.2.1 Hur synen är påverkad 

I tidiga stadier kan keratoconus gå obemärkt förbi för både patient och optiker, utan att 

specifika tester vidtas, exempelvis spaltlampeundersökning. Sjukdomsprogression visar 

sig som en signifikant minskning av synskärpan, som inte kan korrigeras med glasögon. 

(Romero-Jiménez et al. 2010) 

 

Oregelbunden astigmatism kan manifesteras med förekomsten av’’sax-reflex’’ under 

retinoskopi. Fleischers ring kan ses i måttliga och avancerande fall av keratoconus, 

vilket visar sig som är ’hemosiderin arc’ eller cirkel runt konbasen. Denna cirkellinje 

har föreslagits bestå av en ackumulering av järn beläggning från tårfilmen på 

hornhinnan, som ett resultat av svåra corneala kurvaturförändringar inducerade av 

sjukdomen och/eller på grund av modifiering av den normala epitelialglidprocessen 

(epitelialcellrörelse från corneal periferin in mot mitten). (Dienes et al. 2015) 

 

Andra signifikanta tecken som syns är Vogts striae, som fina vertikala linjer uppkomna 

genom komprimering av Descemets membran. Dessa tenderar att försvinna när fysiskt 

tryck används på cornea eller genom att en stabil kontaktlins sätts på ögat. (Gomes et al. 

2015). 

 

Ökad synlighet av corneanas nerver och observation av ytlig eller djup opacitet är också 

vanliga tecken som kan vara närvarande vid olika svårighetsgrader av sjukdomen. 

Majoriteten av kontaktlinspatienterna utvecklar cornealärrbildning. Andra tecken på 

sena stadier är exempelvis Munsons tecken, en v-formad deformation av nedre 

ögonlocket när ögat är i nedåtriktat läge, och Rizzutis tecken, en ljus reflektion av det 

nasala området i limbus när ljuset riktas mot det temporala/limbala området. Ruptur i 

Descemets membran har beskrivits som allvarlig keratoconus, orsakar akut stromalt 

ödem (känd som hydrops), plötslig synförlust och signifikant smärta (Thota & 

Bergmanson 2006, Subudhi et al. 2017). 
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1.2.1.1 Klassificering 

Den mest använda klassificeringen är Amsler-Krumeich (1946) skalan (Alió et al. 2015, 

Maharana et al. 2016). Dock följande framstegen i topografiska metoder, som är 

kapabel att tillhandahålla corneal aberromatisk data, Alió- Shabayek-skalan (2006) 

utvecklades (Alió et al. 2015). 

Grad 1 

-Genomsnittlig central keratometrisk avläsning: Mindre än eller lika med 48,00 D  

-Root Mean Square (RMS) av coma-liknande aberrationer: Mellan 1,5 och 2,5 μm 

-Frånvarande av ärrbildning eller striae  

Grad 2 

-Genomsnittliga centrala keratometriska avläsningar: Mellan 48,00 och 53,00 D 

-RMS av coma-liknande aberrationer: Mellan 2,5 och 3,5 μm 

-Frånvaro av ärrbildning eller striae 

-Pachymetri över 400 μm vid den tunnaste punkten 

Grad 3 

-Genomsnittliga central keratometriska mätningar: Mellan 53,00 och 55,00 D 

-RMS av coma-liknande aberrationer: Mellan 3,5 och 4,5 μm 

-Frånvaro av ärrbildning eller striae 

-Pachymetri mellan 300 och 400 μm vid den tunnaste punkten  

Grad 4 

-Genomsnittliga keratometriska mätvärden: Över 55,00 D 

-RMS av coma-likande aberrationer: Över 4,5 μm 

-Striae eller ärrbildning 

-Pachymetri mellan 200 och 300 μm vid den tunnaste punkten 

 

1.3 Behandlingsmetoder för keratoconus 

Keratoconus behandling beror på svårighetsgraden:  

• Tidiga fall ska använda glasögon 

• Måttliga fall bör använda kontaktlinser 

• När det är svårt finns andra alternativ som keratoplastik (corneal kirurgi). samt 

kirurgiska behandlingsalternativ som beskrivs längre ner. (Romero-Jiménez et 

al. 2010) 
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1.3.1 Glasögon:  

Så länge som visuell korrigering uppnås med hjälp av glasögon behöver man inte 

överväga andra alternativ. (McGhee, Kim, & Wilson 2015, Romero-Jiménes et al. 

2010) Glasögon används normalt endast i tidiga fall av keratoconus. När sjukdomen 

fortskrider, utvecklas oregelbunden astigmatism och adekvat visus kan inte uppnås med 

denna typ av behandling. (Romero-Jiménez et al.2010) 

 

1.3.2 Kontaktlinser: 

Det mest framgångsrika behandlingsalternativet världen över är med kontaktlinser. En 

studie som utvärderade trender för ordination av kontaktlinser hos 518 keratoconus 

patienter (1004 ögon) över en 30-årig period visade att kontaktlinsbärande 

representerade en tillfredsställande behandlingsmetod och fördröja behovet av operation 

i ca 99 % av alla tillpassningar (Bilgin et al. 2009).  

 

Tre olika typer av kontaktlinser anvands för behandling vilket är, mjuka linser, gas 

permeable linser (hårda linser både corneala och sclearl) och hybrid linser. 

  

Rose K2 lins introducerad av Paul Rose 1987 (New Zealand), Rose K2 kontaktlins 

(framställd av Menicon Co., Ltd, Nagoya, Japan) är en unik keratoconus linsdesign med 

komplexa periferiska kurvor genererade av dator. Det är världens mest ordinerade 

gaspermeabla linser för keratoconus (Paulose 2010). Dessa linser är multikurviga, med 

en liten optisk zon som tillpassar konisk kontur ganska bra, för den så kallade ’’feather 

touch’’ till cornea. Rose K2 kontaktlins ger bättre komfort, bättre synkorrigering och 

lätt att arbeta med vid kontaktlins tillpassning i term av antal försök. Framgångsraden 

för passande Rose K linsen i keratoconus rapporterades vara över 90%. Medan en annan 

studie har visat liknande resultat i 95% av patienter med ett genomsnittligt antal försök 

som var 1,73 (intervall 1-5). (Rathi et al., 2013) 

 

Rose K2 XL semi-scleral kontaktlins visas för att förbättra synskärpa och komfort, man 

kan undvika behovet av piggy back kontaktlinser vid hanteringen av det oregelbunden 

cornea. (Rathi et al., 2013) 

 

Boston Scleral Lins är en speciellt konstruerad vätska ventilerad gaspermeable 

kontaktlinsenhet som ger ett icke kirurgiskt medel för att återställa synen i ögonen som 
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påverkas av corneala störningar. Boston Scleral linsens storlek i diameter är 18 till 23 

mm och dessutom kommer den ligga helt på sclera. Linsen kommer även kröka över det 

skadade cornea, och detta kommer medverka till ett större utrymme som kommer fullt 

med artificiell tårar eller normal saltlösning. Vätskebehållaren förbättra synen och döljer 

den förvrängda corneal topografi. Den beskyddar corneas yta från till exempel 

friktionen att blinka och uttorkande effekterna av exponering för luft, man kan säga att 

det är som ett unikt flytande bandage. En kontraindikation för att bära den här enheten 

är förekomsten av corneal ödem. (Paulose 2010) 

 

Hybrid kontaktlinser, såsom SoftPerm (Ciba Vision, Duluth, Georgia, USA), Solotica 

(Solotica, Brazil) och mer nyligen, Synergeyes (Synergeyes, Carlsbard, CA, USA) har 

också använts med relativ framgång vid keratoconus hantering. (Romero-jiménez et al. 

2010) 

 

1.3.3 Penetrerande keratoplastik (PK): 

Det är den vanligaste behandlingsalternativet för de sena fallen av keratoconus, där hela 

hornhinnans tjocklek avlägsnas och ersätts med genomskinlig cornealvävnad. PK är en 

välstuderad och lång etablerat operation för behandling av keratoconus. Det är 

fortfarande en av de vanligaste indikationerna för att PK står för 15-25% av fallen. 

Jämfört med andra indikationer har PK i keratoconus i allmänhet ett mycket bra resultat 

(Fogla 2013). 

 

Keratoconus patienter borde genomgå PK om de har någon av följande riskfaktorer: 

förekomst av cornealärrbildning, synskärpa som är värre än 0,5 med korrigering av 

kontaktlinsen, cornal keratometri brantare än 55D, corneal astigmatism > 10D, tidig 

ålder av keratoconusutveckling och dålig kontaktlinstolerans. (Fogla 2013, Romero-

Jiménes et al. 2010).  

 

1.3.4 Deep Anterior Lamellar Keratoplasty (DALK):  

Det görs genom att ta bort de ytliga corneala lagren (Descemets lager och endotel 

kvarstår intakt) och ersätta den med frisk donator vävnad. Dock tenderar ögon som 

genomgår PKP att uppnå 0,5 syn, oftare än de som genomgår DLK. (Fogla 2013) 
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1.3.5 Corneal cross-linking (CXL): 

Cross-linking (CXL) är en term som används i biologisk vetenskap för att beskriva 

bildandet av kemiska broar följande efter en kemisk reaktion mellan proteiner och andra 

molekyler. Dessa kemiska broar kan formas från kemiska reaktioner som påbörjas av 

värme, tryck eller strålning på ett sådant sätt att materialets egenskaper förändras 

(Luigina Sorbara 2012). 

 

Corneal cross-linking är ett alternativ som under det senaste decenniet har visat sin 

effektivitet och säkerhet för att stoppa utvecklingen av keratoconus och andra corneala 

ektasier. Huvudmålet här är att öka corneal styvhet och biomekanisk stabilitet. Det görs 

genom att ta bort corneal epitelet i en centralzon med en diameter på 6-7 mm, följt av 

Riboflavin 0,1% lösningsapplikation och corneal strålning med ultraviolett ljus vid 370 

nm. (Alió et al. 2015, Parker et al. 2015) 

 

1.3.6 Transplantation av Bowmans lager: 

En ny teknik för behandling av avancerade keratoconus-fall introducerad av Van Dijk et 

al 2014 (Parker, Van-Dijk & Melles, 2015), det bygger på tanken på att transplantation 

av ett isolerat Bowmans lager. Transplantat är avsedd för att återställa 

cornealaanatomin, stabilisera corneastrukturen, platta ut ytan och uppehålla progression. 

(Parker, Van-Dijk & Melles, 2015) 

 

1.3.7 Intracorneal Ring Segments: 

Tillsammans med kollagen cross-linking och termoplastiska tekniker, är användningen 

av intracorneala ring segments (ICRS) hos patienter med keratoconus en av de så 

kallade corneoplastic teknikerna som tillåter kirurger att omforma hornhinnan för 

terapeutiska och brytningsändamål. (Alió et al, 2015). 

Typer av intracorneal ring segments, Keraring (MEDIPHACOS®), Ferrara (AJL 

Ophthalmic®), Intacs (AJL Ophthalmic®), and Myoring (DIOPTEX).  
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2 Syfte 

Syftet med denna studie var att ha en god vetenskaplig information om keratoconus 

hanterings- och behandlingsmodaliteter som finns i dagens medicin. För att kunna få 

denna information så inspekterades de senaste undersökningarna i detta ämne genom att 

göra en litteratursökning i medicinsk databas (Pubmed), begränsade till de senaste fem 

åren. 

 

3 Metod 

En enkel sökfråga för (keratoconus behandling) gjordes i databasen av National Library 

of Medicine, Pubmed.gov webbplats (tillgänlig 21 maj 2017, 19:30). Tabell 1 

sammanfattar sökresultaten med olika filter. Det slutgiltiga antalet citeringar var 459. 

Av alla dessa citat har 18 valts ut till min studie. Behörighet för urval baserades på 

inspektion av titlar och abstrakter hur mycket de passar till våra inklusionskriterier. 

 

Inklusionskriterier 

Titlar med huvudfokus på något av följande termer: behandling av keratoconus (icke 

kirurgiska) glasögon, linser och olika typer av cross-linking tekniker, (kirurgisk) 

DALK, PKP och nya tekniker. Framtidens keratoconus-behandling. Strategier, 

protokoll och hantering valdes efter exakt läsning av var och en. Titel och abstrakt. Alla 

andra ämnen har uteslutits. 
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4 Resultat 

Av alla 459 artiklar efter applicering av filter och syftet med denna undersökning, 

användes arton artiklar för denna litteraturstudie. För att förenkla presentationen av 

resultatet har de blivit delade i tre kategorier: Icke kirurgisk hantering, kirurgisk 

hantering och hanterings strategier och protokoll av keratoconus. Tabellerna 2, 3 och 

4 sammanfattar de utvalda 18 artiklar klassificerade enligt nämnda kategorier. 
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4.1 Tabell 1, Sökhistorik med olika filter för keratoconusbehandling. 

 

 

 

Sökhistorik Filter som användes Sökdetalj Nr av resultat 

#1  ("keratoconus"[MeSH Terms] OR "keratoconus"[All Fields]) AND 

("therapy"[Subheading] OR "therapy"[All Fields] OR "treatment"[All Fields] OR 

"therapeutics"[MeSH Terms] OR "therapeutics"[All Fields]) 

3574 

#2 Senaste 5 åren (("keratoconus"[MeSH Terms] OR "keratoconus"[All Fields]) AND 

("therapy"[Subheading] OR "therapy"[All Fields] OR "treatment"[All Fields] OR 

"therapeutics"[MeSH Terms] OR "therapeutics"[All Fields])) AND 

("2012/05/24"[PDat]: "2017/05/22"[PDat]) 

1210 

#3 Senaste 5 åren; Fält: 

Titel/Abstrakt 

(keratoconus[Title/Abstract] AND treatment[Title/Abstract]) AND 

("2012/05/24"[PDat]: "2017/05/22"[PDat]) 

508 

#4 Senaste 5 åren; Engelska; 

Fält: Titel/Abstrakt 

(keratoconus[Title/Abstract] AND treatment[Title/Abstract]) AND 

("2012/05/24"[PDat]: "2017/05/22"[PDat] AND English[lang]) 

467 

#5 Full text; Publicerad under 

de senaste 5 åren; 

Engelska; Fält:  

(keratoconus[Title/Abstract] AND treatment[Title/Abstract]) AND [sb] AND 

"2012/05/24"[PDat]: "2017/05/22"[PDat] AND English[lang]) 

459 
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4.2 Tabell 2, Resultat av icke kirurgisk hantering av keratoconus 

Referens Typ av studie  Titeln på studien Metod Resultat 

Downie & 

Lindsay 2015 

Review Contact lens 

management of 

keratoconus 

Beskrivning av material och 

modaliteter av kontaktlinser som en av 

keratoconus behandlingsalternativen. 

Som är de senaste. 

Tillpassningen av kontaktlinser blev 

effektivare med tillgänligheten på ett 

varierande utbud modaliteter och material. 

Ny avbildnings teknik avslöjade mer 

information om corneal form och corneal-

lins relation i vivo. 

Hodge et al. 

2015 

Survey, data 

analysis 

Therapeutic treatment 

of keratoconus: a 

survey of local 

optometric 

practice criteria 

En online-undersökning användes för 

att undersöka praktikskriterierna för 

optometrist inom New South Wales, 

Australien. Undersökningens exklusiva 

betoning var att undersöka diagnosen 

och behandlingen av patienter med 

keratoconus. 

Optometrister roll i diagnosen och 

hanteringen av patienter med keratoconus 

är kardinal. Undersökningen gav en 

grundläggande ögonblicksbild av 

nuvarande, lokala praktisk. Ögonläkare 

tillsammans med optometrist bör arbeta 

närmare för att optimera de framtida 

resultaten för keratoconus patienter. 

Mrazovac et 

al. 2014 

 

Retrospective 

study 

Contact Lenses as the 

best Conservative 

Treatment 

of Newly Diagnosed 

Keratoconus – 

Epidemiological 

Retrospective Study 

En 5-årig retrospektivstudie av alla 

patienter som deltog i en 

kontaktlinsavdelning i Rumänien, som 

letade efter patienter som nyligen 

diagnostiserats med keratoconus. 

Uppgifter om kön, ålder, 

utbildningsnivå, behandlade ögon, 

corneala förändringar, keratoconus 

svårighetsgrad, BCVA med glasögon, 

kontaktlinser och bästa tillpassade 

kontaklins typ har registrerats. Alla 

patienter genomgick en standard ögon 

Det har visat sig att BCVA uppnådes bättre 

med kontaktlinser än med glasögon. RGP-

linser användes oftast vid konservativ 

behandling av keratoconus, men SGP-

linser visade sig också vara ett bra 

alternativ som ger lika tillfredsställande 

slutlig synskärpa med subjektiv behaglig 

känsla av kontaktlinsbärande. 
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undersökning. Refraktometri och 

keratometri har gjorts, följt av en 

glasögonkorrektion och linstillpassning. 

Carracedo et 

al. 2014  

Comparative 

study 

Clinical performance 

of a new hybrid 

contact lens for 

keratoconus 

Det kliniska resultatet av en ny hybrid 

kontaktlins (Clearcone) för keratoconus 

utvärderades. Den höga och lågkontrast 

synskärpa (HCVA och LCVA), den 

centrala corneala tjocklek (CCT) och 

kontrastkänslighetsskärpa (CSF) 

registrerades med habituella linser 

(förstudie) och efter 1 vecka, 15 dagar 

och 1 månads bärande av ordinerade 

Clerarcone. 

Jämfört med andra kontaktlinsalternativ 

hade Clearcone hybrid kontaktlins visat sig 

ge en synskärpa förbättring  hos patienter 

med måttlig till allvarlig corneal ektasie. 

Kliniker måste få specifik träning för att 

tillpassa denna typ av linser och vara 

medveten om eventuella komplikationer av 

användningen. 
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4.3 Tabell 3, Resultat av kirurgisk hantering av keratoconus 

Referens Typ av studie  Titeln på studien Metod Resultat 

Giacomin et 

al. 2016  

 

Systematic 

Review 

Intracorneal 

RingSegments 

Implantation for 

Corneal Ectasia  

 

En studie av femtosecondlaser 

användning vid dissekering av 

ringkanalen och ICRS-implantation i 

keratotic öga. 

Resultaten som erhålls med 

femtosecondlaser var 73,7% för ‘’Gains of 

lines on CVDA’’ och 3,90 för medeländring 

i keratometri. Dessa resultat erhölls efter att 

ha studerat 118 ögon med 12 uppföljningar.  

Hsu & Sugar 

2016 

Review Keratoconus and 

Other Corneal 

Disease: 

Pharmacologic  

En review av ögonläkare till 

crosslinking av kollagenfibrerna i syfte 

att stärka hornhinnan. 

Resultatet av denna review var att cross-

linking leder till upprätthållandet av 

hornhinnans krökning på grund av 

stelningseffekt av riboflavin aktiverad av 

UV ljus under cross-linking process. 

Cummings et 

al. 2016 

Comparative 

Study 

Optimizing Corneal 

Cross-Linkings in the 

Treatments of 

Keratoconus: The 

Comparison of 

Outcome After 

Standard- and High- 

Intensity Protocols   

 

 

Exponering av patienter med 

progressiv keratoconus (14–40 år) till 

ultraviolet-A 365 mm ljus under trettio 

minuter med standardintensitet (CXL) 

eller hög intensitet (AXL) lampor. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

den grupp som genomgått exponering för 

CLX- och AXL- strålning. Tolv månader 

senare var det dock en signifikant corneal 

instabilitet, bland dem som genomgått AXL 

exponering än de som genomgått CLX-

exponering. 

Vega-Estrada 

& Alió 2016 

Review The use of 

Intracorneal Ring 

Segment in 

Keratoconus  

 

Review av intracorneal ring segment 

implantation för att ersätta den initiala 

användningen av keratoplastik 

procedur vid hantering av keratoconus. 

Användningen av intracorneal 

ringsegmentet har rapporterats öka 

synskärpan hos patienter som lider av 

keratoconus sedan introduktionen och 

framgångsrik implantation år 2000. 
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Meiri et al. 

2016 

Meta-Analysis 

Review 

Efficiency of Corneal 

Collagen Cross-

Linking for the 

Treatment of 

Keratoconus: A 

Systematic Review 

and Meta-Analysis   

 

En litteratur review av de strukturella 

parametrarna och okularfunktionen hos 

patienter som genomgick cross-linking 

process. 

Förbättring av 1 till 2 Snellen-rader 

noterades efter tre månader och visade 

förbättrad synskärpa. För det andra en 

förbättring i dioptri av refraktiv cylinder 

från 0,4 till 0,7 efter tre månader. 

Minskningen i endotelets densitet var 225 

celler mm² och sedan återvände den till 

normal nivå. 

Arnalich- 

Montiel, Alio-

Del-Barrio & 

Alió 2016 

Review Corneal Surgery in 

keratoconus: which 

type, which technique, 

which outcomes?   

 

Studien av nuvarande behandlings 

modaliteter för corneakirurgi för 

hantering av avancerade fall av 

hornhinnas ektasier. 

Sutureringstekniker som enkel 

kontinuerliga suture, avbrytande suture och 

donation av cornea används som kirurgiska 

alternativ för att korrigera de avancerade 

fallen av corneala ektasier. 

 

Maharana et 

al. 2015 

Review Management of 

Advanced Corneal 

Ectasias  

 

En review av hornhinnans ektasiens 

avvikelse med tanke på deras 

manifestationer. 

Användningen av lamellar keratoplastik, 

wedge-resection och ‘’tuck in’’ 

keratoplastik av lamellar är kritisk vid 

hantering av avancerade corneala ektasier. 

Huang et al. 

2015 

Comparative 

Study 

Comparative of 

refractive outcomes in 

three corneal 

transplantation 

techniques for 

keratoconus 

En retrospective studie av klinsika 

register över patienter som lider av 

keratoconus och genomgick PK, 

DALK och pre-DALK. 

Det var en tydlig ökning av myopisk 

refraktiv sfär bland de patienter som 

genomgick pre-DALK trots att alla grupper 

som genomgick PK, pre-DALK och DALK 

hade en ökning av myopisk refraktiv sfär. 

Parker, Van-

Djik & Melles 

2015 

Review Treatment Options for 

advanced keratoconus 

Elektronisk sökning och review av de 

behandlingsalternativ som finns 

tillgängliga för hantering av avancerad 

keratoconus på ett mindre besvärligt 

terapeutiskt sätt. 

De mest rekommenderade terapeutiska 

alternativen för keratoconus inkluderar 

användningen av intracorneala ring segment 

och Ultraviolet-crosslinking. 
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Lytle 2014 Review Advances in the 

technology of corneal 

cross-linking for 

keratoconus 

En review av framsteg I teknik som 

tillämpas framgångsrikt i corneal cross-

linking procedur. 

De anmärkningsvärda framstegen är 

användningen av Ultraviolet-A och 

riboflavin som infördes för 15 år sedan för 

att underlätta CXL-procedur. 

Keane et al. 

2014 

Meta-Analysis 

Review 

Deep Anterior 

Lamellar Keratoplasty 

vs. penetrating 

keratoplasty for 

treating keratoconus 

En review av randomiserade 

kontrollprov (RCTs) under vilka en 

grupp fick genom penetrerande 

keratoplastik och den grupp fick 

behandling genom DALK. 

Postgraft visuell prestation bland 111 

deltagare n=30 (genomgått keratoplastik) 

och n=81 (genomgått DALK) var liknande. 

Niknam 2012 case series study Treatment of 

moderate to severe 

keratoconus with 6-

mm Intacs SK 

En icke-jämförande interventionell 

studie av 37 ögon av 36 deltagare med 

måttlig till svår keratoconus studerades 

vid denna sjukhus i Iran. 

Den postoperativa undersökningen visade 

signifikant förbättring av den okorrigerade 

avstånds synskärpa och BCDV bland alla 

ögon hos de patienter som genomgick 

undersökningen. 
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4.4 Tabell 4, Resultat av strategier för hantering och protokoll av keratoconus 

 

  

Referens Typ av studie  Titeln på studien Metod Resultat 

Mandhathara, 

Stapleton & 

Willcox 2017 

Systematic 

Review 

Outcome of 

Keratoconus 

Management: Review 

of the Past 20 Years’ 

Contemporary 

Treatment Modalities    

Review av resultaten och associerade 

komplikationer av olika metoder för 

keratoconus, hanterings alternativ 

under de senaste 20 åren genomfördes 

genom litteratur review. 

Kontaktlinser var associerad med 

reversibla icke-synliga hotande 

komplikationer, allstå förblev kontaktlinser 

den vanliga hanteringen av keratoconus. 

McGhee, Kim & 

Wilson 2015 

Review Contemporary 

Treatment Paradigms 

in Keratoconus   

En review av kunskapen som erhållits 

under de senaste 20 åren angående 

keratoconus, inklusive olika 

behandlings paradigmer. 

Tidig diagnos, regelbunden övervakning 

och behandling av miljöfaktorer är 

avgörande för att hantera keratoconusfall 

bland patienter. 
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5 Diskussion 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att titta på behandlingsalternativ i keratoconus. 

Alltså, behandling alternativen är indelade i tre kategorier och sammanfattas här. 

 

5.1 Sammanfattningen av studier om icke-kirurgiska medel. 

Män får keratoconus mer ofta än kvinnor. Det högra ögat har högre risk att 

diagnostiseras med keratoconus först vid mitten av 20 års ålder, i genomsnittliga fall av 

keratoconus (Downie & Lindsay 2015). Dessutom visade vissa studier att keratoconus 

påbörjas vid pubertetsstadiet och utvecklas till vuxenlivet inom tre till fyra årtionden av 

en persons liv. Av denna anledning har det skett framsteg i screening och 

diagnosprocess för att bevisa och hantera keratoconus genom användning av icke-

kirurgiska ingrepp. En studie genomförd i Indiens landsbygdsområden visade att 2300 

av 100 000 populationer har måttlig till avancerad litet keratoconus. Dessa resultat var 

möjliga på grund av en avancerad screening och diagnos alternativ som för närvarande 

finns tillgängliga för praktiker. Det finns tre typer av linser som används som icke-

kirurgisk alternativ för hantering av keratoconus; dessa ger adekvat stöd till patienter 

som lider av keratoconus, och de kommer diskuteras nedan. 

 

5.1.1 Mjuka linser  

Mjuka linser som används för att hantera keratoconus inkluderar KeraSoft, Alden 

Optical och Softlex (Hodge et al. 2015). Dessa linser ger en lämplig synskärpa när de 

anpassas genom datorbaserade simuleringar. De har en chans att minska optiska 

aberrationer som karakteriserar keratoconus förhållande. Det finns däremot faktorer som 

kan begränsa användningen av mjuka linser vid hanteringen av måttlig keratoconus. För 

det första har mjuka linser otillräcklig kapacitet att maskera astigmatism. Av den 

anledningen kan högre aberrationer inte korrigeras med hjälp av mjuk lins intervention. 

För det andra erbjuder en mjuk lins som hydrogel kontaktlins en sämre synskärpa på 

högre och låg ordnings aberrationer. Dessa komplikationer begränsar användningen av 

mjuka linser till tidigare former av keratoconus eftersom de minskar ögonkomforten för 

keratoconus patienter. (Downie & Lindsay 2015) 
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5.1.2 Stabila linser 

Användningen av stabila linser utgör den primära modalitet för hantering av 

keratoconus genom icke-kirurgiska medel (Mrazovac et al. 2015). Dessa linser fungerar 

genom att stabilisera corneas astigmatiska fel genom den skapade tårlins mellan cornea 

och linsens bakre yta. Dessa funktionaliteter av den stabila linsen förbättrar synskärpa 

och refraktion av ljuset, alltså främja lämplig syn. Exempel på stabila linser inkluderar 

corneascleral och mini-scleral linser. Dessa linser har relativt stora diametrar som 

förbättrar synskärpa hos patienterna, i motsats till mjuka linser (Downie & Lindsay 

2015). Minskningen av linsmedvetenhet hos patienter är den största fördelen vid stabila 

linser i motsats till mjuka linser. Dessa fördelar främjar ordination av stabila linser av de 

flesta optiker. Dessa är linser tillpassade på okulär ytan genom tre alternativ; apikalläge, 

apikal clearence och ’’three point touch’’. En sådan strategi är avgörande för att man 

ska kunna hantera tillpassningen av stabila linsen utan att det uppstår en allvarlig 

ärrbildning på den okulära ytan. Det finns färre komplikationer i samband med stabila 

linser, som framträder som astigmatism och oförmåga att korrigera högre ordnings 

aberrationer. (Downie & Lindsay 2015) 

 

5.1.3 Nya hybridlinser 

ClearKone hybridlinsen är en alternativ som används vid hanteringen av Keratoconus. 

ClearKone (SynergEyes inc, Carlsbad, CA) hybrid kontaktlins är tillverkad från rigid 

gas permeable material (Paflucon D) och Synergeyes poly-HEMA material (hem-

Iberfilcon A). ClearKone har ersatt de stabila linserna (GP) som traditionellt användes 

för att hantera Keratoconus. Den speciella ClearKone ® som gjorts för keratoconus 

patienter är SynergEyes ClearKone-linsen. (Carracedo et al. 2014). Linsen är tillverkad 

med material med högt DK-material som ger en chans till rätt synskärpa och 

ögonkomfort i förhållande till användningen av stabila linser. Av dessa skäl kan dessa 

linser korrigera högre ordnings aberrationer som de mjuka och stabila linserna inte kan 

korrigera.  

 

5.2 Sammanfattning av studier om kirurgiska medel 

Kirurgisk hantering av avancerad keratoconus innefattar fem huvudinterventioner. 

Dessa innefattar PK, DALK, UV-CXL, ICRS, och BL transplantation (Giacomini et al. 

2016). PK och DALK har traditionellt använts som det kirurgiska alternativet för 

avancerad keratoconus. Signifikanta komplikationer som allograft (donatortransplantat) 
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reaktioner, oregelbunden astigmatism och läkningsproblem krävde dock forskning om 

relativt säkrare kirurgiska alternativ som UV-CXL och ICRS-metoderna. En diskussion 

av kirurgisk teknik för hantering av avancerad keratoconus diskuteras nedan.  

 

5.2.1 Penetrerande keratoplastik (PK)  

PK har varit i bruk under många år, historiskt täcker den över 20–30% av alla fall av 

avancerad keratoconus hantering. För närvarande involverar denna metod användningen 

av femtosecond laser som trephines (klippa den på ett cirkulärt sätt) vävnaderna från 

donator och mottagaren (Niknam et al. 2012). Snabbare läkning och rätt placering har 

förbättrats genom användning av femtosecond laser vid transplantation genom PK-

metoden.  

 

5.2.2 DALK 

Deep Anterior Lamellar Keratoplasty (DALK) har varit det kirurgiska alternativet som 

rekommenderas i de fall PK inte kunde hantera tillräckligt. Nya framsteg inom DALK 

inkluderar användningen av Melles Manual Dissektion och Anwar Big Bubble 

teknikerna (Keane et al. 2014). Användningen av luftbubbel istället för Balanced Salt 

Solution (BBS) sedan 2003 har varit avgörande för att främja den kirurgiska 

framgången för DALK-kirurgiskt initiativ.  

 

5.2.3 UV-CXL 

Ultra-violet cross-linking procedure involverar bortskrapandet av corneala epitel. Sedan 

tillsätts riboflavin lösningar till den intilliggande kollagenfibern. Efter behandling med 

UV-strålning stelnar cornea. Applicering av UV-ljus ökar hornhinnans stelningsprocess, 

vilket minskar risken för ektasiens progression (Hsu & Sugar 2016). Vikten av UV är 

att det ger fria radikaler som förbättrar stelnings processen.  

 

5.2.4 ICRS 

Intra-Corneal Ring Segment (ICRS) är ett kirurgiskt hanteringsalternativ för 

keratoconus. Ringarna sätts in i stromal tunnlar med antingen ’’corkscrew blade’’ 

(korkskruvblad) eller automatiskt genom användning av femtosecond metod (Vega-

Estrada & Alio 2016). Både manuell och automatisk infogning ger liknande resultat. 

Rören är dock smalare när man använder manuell process av ’’corkskrew blades’’ i 

motsats till användning av femtosecondlaser. 



  
 

21 
 

 

5.2.5 BLT 

Insättningen av Bowmans lager involverar sin transplantation i syfte att återställa 

anatomin hos cornea. Manuell avskalning av BL används för att få transplantat som 

används för transplantationssyfte (Huang et al. 2015). Den corneala kant av donator 

transplantat måste vara kompatibel med mottagarens corneala kant (i term av form och 

storlek) för framgångrik transplantation. 

 

5.3 Visuella prognos efter olika kirurgiska behandling  

Användningen av PK ger oftast en synskärpa 0,4 till 0,2, med 40% av patienterna som 

uppnår en 0,5. Glasögon rekommenderas att ge en långsiktig synskärpa utom i de fall 

där oregelbunden astigmatism uppträder vid transplantation. Postoperativt är det över 

60% av patienterna som genomgår PK behöver korrigeringslinser för att stabilisera 

deras syn. Dessutom leder korrekt DALK till liknande resultat på BSCVA, UCVA och 

BCVA som de för PK (Maharana et al. 2016, (Parker, Van-Dijk & Melles 2015).  

 

Däremot kan ofullständig stromal dissektion leda till sämre resultat från DALK jämfört 

med de som erhållits från PK.  Å andra sidan förändras synskärpan hos patienter som 

genomgår UV-CXL med två rader eller förblir oförändrade (Cummings et al. 2016).  

 

För de flesta patienter som behandlas med UV-CXL förblir synskärpa antingen 

oförändrad eller så förbättras den med 1-2 linjer. Men när UV-CXL appliceras på ögon 

med BCVA på 0,5 finns det större chans för att dessa ögon får tillräcklig flatning av 

corneas collagener. Alltså får man större visuella förbättringar. Modalitet ger blygsam 

visuell fördel eftersom förbättringen når i genomsnitt 1-2 rader av BSCVA och BCVA, 

vilket är jämförbart med resultatet av synskärpa efter CXL. Med nyare segmentdesigner 

som INTACS SK och Kerarings, uppnås flatande corneas bättre än flatningseffekterna 

av tidigare versioner av ICRS, men de visuella vinsterna överstiger sällan 1-2 linjer. 

Parning av ICRS procedur med UV-CXL kan öka flatningseffekten, eller göra den mer 

hållbar ändå. Visuella resultat har inte visat sig förbättras. (Parker, Van-Dijk & Melles 

2015)  

 

Förändringarna i synskärpan när BL-transplantationen används är liknande den för 

ICRS-linjerna (1–2 linjer). BL-transplantationen har däremot fördelar, såsom att 
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tillplatta hornhinnan till ett mycket gynsamt läge för att förbättra kontaklinsbärande. För 

det andra, BL förändrar sjukdomsprogression vilket möjliggör framtida bärande av 

kontaklinser för korrekt synskärpa. (Parker, Van-Dijk & Melles 2015)  

 

5.4 Komplikationer 

PK och DALK leder till epitelial erosion i 10–20% av de fall som behandlas av någon 

av dessa tekniker. Det okulära ytdefekt uppstår på grund av störningar av nervfibrer, 

eftersom snitt och suturerings procedur under operationen ökar uppkomsten av 

nervfiberseparation vid okulär yta. De ihållande epiteldefekterna efter PK och DALK 

operationer, är överhängande bland patienter vars ögon har en existerande vernal 

keratokonjunktivit (Meiri et al. 2016).  

 

Allograft reaktioner är vanliga när PK används trots att sådana resultat inte har 

bevittnats när BL-transplantation används. DM perforering är en stor komplikation som 

följer med DALK. Över 10–50 fall av DM-perforeringar rapporteras när DALK-kirurgi 

tillämpas för att hantera keratoconus (Arnalich-Montiel, Del-Barrio & Alió 2016).  

 

På samma sätt har ICRS större risk att leda till 5% fall av perforering bland patienter 

med allvarliga fall av keratoconus. Att gnugga sig i ögonen kan leda till 

segmentmigrationer och efterföljande, kvarstående perforeringar efter ICRS. 

Användningen av BL-transplantation leder till 4% fall av perforering bland patienter 

med mycket tunna och kupiga cornea. De andra komplikationerna med de flesta 

efterkirurgi när det gäller keratoconus patienter är att deras högtryck ökar. Det kan leda 

till sekundär glaukom och incident av sekundär glaukoma är högre hos PK patienter 

med 42% och lite mindre hos de som genomgick DALK (1,3%). BL-transplantation har 

endast gett ett rapporterat fall av glaukom sedan 2014 (Lytle 2014).  

 

 

5.5 Sammanfattning av studier om strategier för hantering och 

protokoll 

Step-Ladder Approach kan tillämpas för att bestämma och klassificera samtida 

behandlingsparadigmer i keratoconus. Under denna del kan tre stora hanterings 

modeller identifieras: konservativa, mellan och avancerade behandlingsalternativ. 
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Konservativa typ 1 behandlingsalternativ involverar användning av glasögon och 

kontaktlinser med syftet på att minska risken för ögon gnuggning och entropi tillstånd. 

Konservativa typ 1 och typ 2 behandlingsalternativ ges för stabil eller minimal 

progressiv keratoconus med bra BCVA. (Mandathara, Stapleton & Willcox 2017).  

 

Dessa alternativ ges under minimala framsteg för keratoconus. Mellan 

behandlingsalternativ rekommenderas för bekräftad progression av hornhinnan. Sådana 

alternativ inkluderar användningen av collagen cross-linking och intracorneal ring 

segments. Den snabba utvecklingen i collagen cross-linking har underlättat 

mellanbehandlingsalternativ för keratoconus. Användningen av DALK och PK är 

lämplig för avancerade stadier av keratoconus (McGhee, Kim, & Wilson 2015). 

Glasögon eller kontaktlinser kan användas på DALK eller PK för att förbättra synskärpa 

bland patienter. 

 

6 Slutsats   
Keratoconus kan hanteras genom kirurgiska eller icke-kirurgiska medel. Icke-kirurgisk 

hantering av keratoconus inkluderar användning av mjuka linser, GP-linser (corneala 

och sclearla), nya hybrid linser som ClearKone. Dessa kontaktlinser erbjuder korrigerad 

syn genom att tillhandhålla en bättre plattform för refraktion av ljus som passerar 

genom cornea. Kirurgisk hantering av keratoconus inkluderar dock användningen av 

PK, DALK, UV-CXL, ICRS och BL transplantation. De tre sist nämnda 

rekommenderas, eftersom de ger mer komfort och minskar risken för allograft som ses 

vid PK och DALK- ingrepp. 
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Bilaga I 

Förkortningar 

AXL accelerated cross-linking  

BCDV best corrected distance vision  

BCVA best corrected visual acuity  

BLT Bowman layer transplantation 

BOZD back optic zone diameter  

BOZR back optical zone radius  

BSCVA Best Spectable-Corrected Visual Acuity  

CDVA, CVDA corrected distance visual acuity  

CL contact lens 

CVA cerebral vascular accident (stroke)  

CXL corneal cross-linking  

DALK Deep anterior lamellar keratoplasty  

DM Descemet’s membrane  

GP Gas Permeable  

GPL Gas Permeable lenses 

HCVA High Contrast Visual Acuity  

ICRS intrastromal corneal ring segments  

IOP Intraocular pressure  

LCVA Low Contrast Visual Acuity 

PK  Penetrating Keratoplasty  

PMMA Poly (methyl methacrylate) 

PMD pellucid marginal degeneration 

PRK Photorefractive keratectomy 

RGP Rigid Gas Permeable  

RCT Randomized Control Trial 

SGP Semi Rigid Gas Permeable  

UCVA Uncorrected Visual Acuity  

UV- CXL Ultraviolet Corneal cross-linking 

VA visual acuity 
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