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Słowa kluczowe
Jaskra, ciśnienie wewnątrzgałkowe, tonometr.

Streszczenie
Coraz powszechniej stosowane w naszym kraju 

badania strukturalne: HRT, GDx i OCT umożliwia-
ją wczesną diagnostykę jaskry, w tym wykrycie jaskry 
przedperymetrycznej. Jednak dokładny pomiar ciśnie- 
nia wewnątrzgałkowego pozostaje pewnym problemem.

W wielu przypadkach zmian jaskrowych na dnie  
oka i/lub ubytków w polu widzenia ciśnienie wewnątrz-
gałkowe mieści się w granicach normy. U części pa-
cjentów z jaskrą okresowe zwyżki ciśnienia wewnątrz-
gałkowego można wykryć wykonując profil dobowy  
ciśnienia. Niewyjaśnione pozostaje znaczenie krótko- 
i długoterminowych fluktuacji ciśnienia wewnątrzgał- 
kowego oraz dokładności jego pomiaru.

Pewnym ograniczeniem rzeczywistego odczytu ciś- 
nienia wewnątrzgałkowego są właściwości biomecha-
niczne rogówki. Na wartość ciśnienia wewnątrzgałko- 
wego mają wpływ takie parametry, jak: centralna gru-
bość rogówki, krzywizna rogówki, obrzęk czy histere- 
za. Wykorzystanie tonometrii nowej generacji (tono- 
metria konturowa Pascala, Ocular Response Analyzer) 
pozwala na najdokładniejsze pomiary ciśnienia wew- 
nątrzgałkowego, zbliżone do rzeczywistego ciśnienia  
jakie panuje wewnątrz gałki ocznej.

Dobowe wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego  
u pacjentów z jaskrą mogą przekraczać nawet 15 mmHg. 
Ponadto różnica między wartością ciśnienia wewnątrz-
gałkowego mierzonego tradycyjną metodą Schiotza  
i mierzonego tonometrem nowych technologii może  
sięgać 10 mmHg. Właściwa ocena ciśnienia wewnątrz-
gałkowego z uwzględnieniem jego zmienności umoż-
liwia diagnostykę najwcześniejszych stadiów choroby  
i odpowiednie jej leczenie.
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Summary
Structural tests becoming more widely used in Po-

land (HRT, GDx and OCT) allow early glaucoma dia-
gnosis, including detection of preperimetric glaucoma. 
However, accurate measurement of intraocular pressu-
re still remains a problem. In some cases of the glau-
comatous optic nerve head and/or visual field defect  
intraocular pressure is the normal range.

In many cases of glaucomatous lesions in the ocu-
lar fundus and/or of loss in the visual field, intraocular 
pressure is within the normal range. In some patients 
with glaucoma an increase in intraocular pressure may 
be detected with the use of a circadian pressure profile. 
The meaning of short- and long-term fluctuations in in-
traocular pressure and the accuracy of its measurement  
are still unknown.

Biomechanical properties of the cornea place some 
limitations on the actual intraocular pressure reading. 
The value of pressure is influenced by the following 
parameters: central corneal thickness, corneal curvatu-
re, oedema and hysteresis. The use of new-generation 
tonometers (contour and Pascal tonometers, Ocular 
Response Analyzer) enable the most accurate measure-
ment of intraocular pressure, approximate to the actual  
intraocular pressure inside the eyeball.

Circadian variations in intraocular pressure in glau-
coma patients can even exceed 15 mmHg. Moreover, 
the difference between the value of intraocular pressu-
re measured with the traditional Schiotz method and  
a new-generation tonometer may be as great as 10 
mmHg. Appropriate assessment of intraocular pres-
sure considering its variability enables diagnosis 
of the earliest stages of the disease and its proper  
treatment.
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