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Monitorowanie jaskry u Młodych osób  
z krótkowzrocznością

MOnitOring gLauCOMa in yOung peOpLe  
with Myopia

Słowa kluczowe
Jaskra, krótkowzroczność, jaskra młodzieńcza, długość 
osiowa gałki ocznej, dynamiczna konturowa tonome- 
tria Pascala (DCT).

Streszczenie
Badania epidemiologiczne sugerują, że średnia  

i wysoka krótkowzroczność stanowią prawie trzykro- 
tnie większe ryzyko postępu neuropatii jaskrowej niż 
normowzroczność. Niejednoznaczne są natomiast opi- 
nie o zależności długości osiowej gałki ocznej od  
wysokości ciśnienia w oku.

Oczy rosną gwałtownie w pierwszych latach  
życia – następnie znacznie wolniej – aż do okre-
su dojrzewania. Średni przyrost długości w ciągu roku  
to ok. 0,4 mm.

Badania wieloośrodkowe COMED wykazały 
w grupie dzieci od 9 do 12 r. życia, wzrost krótko- 
wzroczności zależny od wysokości ciśnienia śród- 
gałkowego. Powyżej 16 mmHg – przyrost krótko- 
wzroczności wyniósł 1,32 D na dwa lata, poniżej  
16 mmHg przyrost był znacznie mniejszy (0,86 mm  
na dwa lata).

W niniejszej pracy przedstawiono metody monito-
rowania postępu krótkowzroczności w oczach podej-
rzanych o jaskrę wczesnomłodzieńczą, opierając się  
na wynikach badania COMED. U młodych krótko-
wzrocznych wykonuje się co 10–12 miesięcy oce-
nę ultrasonograficzną długości gałki ocznej. W ra-
zie stwierdzenia ponadnormalnego wzrostu długości  
w ciągu roku, co łączy się zwykle z szybszym po- 
stępem wady wzroku, chorzy kwalifikowani są do  
leczenia przy pomocy selektywnej trabekulopla-
styki laserowej (SLT) i/lub leczenia farmakologicz- 
nego.

Ponadto, u każdego obserwowanego wykonuje-
my tzw. gonioskopię nieinwazyjną, czyli ocenę przed-
niego odcinka oka przy pomocy optycznej koherent-
nej tomografii (OCT), skojarzonej z lampą szczelinową  
(SL-OCT). W razie stwierdzenia wklęsłej podstawy  
tęczówki stwarzającej niebezpieczeństwo wtór-
nej niewydolności dróg odpływu, chorych także kwa-
lifikujemy do profilaktycznego wykonania zabiegu  
SLT.

Wysokość ciśnienia w oku oceniamy za pomocą  
dynamicznej konturowej tonometrii Pascala (DCT),  
dającej możliwość równoczesnej oceny amplitudy  
tętna gałkowego (OPA), tak istotnej w oku krótko- 
wzrocznym.
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Summary
Epidemiological studies suggest that medium and 

high myopia pose almost a threefold greater risk of  
progression of glaucomatous neuropathy than nor-
mal vision. However, the views on the relation between  
the eye’s axial length and the level of pressure in the  
eye are ambiguous.

Eye growth is rapid in early life but slows down 
significantly until adolescence. The average yearly  
increase in the eye’s axial length is approximately  
0.4 mm.

COMED multicentre studies in a group of chil-
dren at the age of 9−12 showed that progression 
of myopia depends on intraocular pressure. Above  
16 mmHg, the increase of myopia was 1.32 D in  
two years; below 16 mmHg, the increase was much  
smaller (0.86 mm in two years).

This paper presents the methods for monitoring  
of the progress of myopia in the eyes suspected of  
juvenile glaucoma, as based on the COMED results.  
In young myopic patients ultrasound assessment of  
the eyeball length is performed every 10−12 months.  
If abnormal increase occurs over one year, which is 
usually associated with faster progression of sight  
defects, patients are qualified for selective laser trabe- 
culoplasty (SLT) and/or medication.

Moreover, every patient undergoes noninvasi-
ve gonioscopy to assess the anterior segment of the eye  
using slit lamp OCT (SL-OCT). If iridal base is con- 
cave and secondary outflow tract failure occurs to 
be risky, the patients are qualified for preventive  
SLT.

The pressure in the eye is estimated using PAS-
CAL dynamic contour tonometry, which enables si-
multaneous evaluation of ocular pulse amplitude  
(OPA), so important in myopic eyes.
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