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Streszczenie 
Wstęp: Jaskra młodzieńcza (juvenile glaucoma –  

JG) zaliczana jest do jaskry pierwotnej otwartego kąta  
i dotyczy pacjentów od 10 do 35 roku życia. Euro- 
pejskie Towarzystwo Jaskrowe (European Glaucoma  
Society – EGS) za najważniejsze czynniki ryzyka  
wystąpienia i progresji jaskry pierwotnej otwartego  
kąta uznaje: wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe,  
wiek, dodatni wywiad rodzinny, centralną grubość 
rogówki (central corneal thickness – CCT) i krótko- 
wzroczność. Celem pracy była ocena grubości ro-
gówki u dzieci z podejrzeniem jaskry młodzieńczej.  
W pracy oceniano zależność CCT od: wieku dzieci,  
płci, wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz wiel-
kości wady refrakcji.

Pacjenci i metody: Badaniem objęto 50 dzieci 
(21 chłopców, 29 dziewczynek) w wieku od 10 do 18  
lat (śr. 14,58) z podejrzeniem jaskry młodzieńczej.  
Pomiar CCT wykonano przy użyciu optycznej ko-
herentnej tomografii odcinka przedniego AS-OCT  
VISANTE. 

Wyniki: Ciśnienie wewnątrzgałkowe u badanych 
dzieci wynosiło od 14 do 25 mmHg (śr. 19,2 mmHg)  
i nie różniło się istotnie statystycznie w grupie chłop- 
ców i dziewczynek (p > 0,05). 

Refrakcja u badanych dzieci wynosiła od –6 Dsph  
do +5,5 Dsph (śr. –0,99 Dsph) i nie różniła się  
istotnie statystycznie u chłopców i dziewczynek (p > 
0,05). 

Centralna grubość rogówki – CCT wahała się  
od 470 do 620 µm (śr. 546,25 µm), wynosząc śre- 
dnio 542,41 µm u dziewczynek i 551,55 µm u chłop-
ców (p > 0,05). U dziewczynek stwierdzono istotną  
statystycznie, ujemną korelację zależności CCT od  
wieku (p < 0,05) oraz istotną statystycznie, ujemną  
korelację zależności refrakcji od wartości ciśnienia  
wewnątrzgałkowego (p < 0,05).

Wnioski: Ryzyko wystąpienia jaskry młodzień- 
czej jest większe u dziewczynek niż u chłopców.
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Summary
Background: Juvenile glaucoma is classified as 

primary open angle glaucoma and is usually present  
in patients between 10 and 35 years of age. As the  
most important risk factors for occurrence and pro- 
gress of primary open glaucoma the European Glau-
coma Society lists high intraocular pressure, age,  
positive family history, central corneal thickness  
(CCT) and myopia. The aim of the study was the eva-
luation of CCT in children with suspected juvenile  
glaucoma. The study evaluated the correlation bet- 
ween CCT and children’s age, sex, intraocular pressu- 
re and the size of refraction.

Patients and methods: The study covered 50  
children (21 boys and 29 girls) in the age of 10 to  
18 (mean 14.58) with suspected juvenile glaucoma.  
CCT was measured by means of Anterior Segment  
Optical Coherence Tomography VISANTE.

Results: Intraocular pressure was 14 to 25 mmHg 
(mean 19.2 mmHg). There was no statistically sig- 
nificant difference between girls and boys (p >  
0.05).

Refraction was –6 Dsph to +5.5 Dsph (mean – 
0.99 Dsph). There was no statistically significant  
difference between girls and boys (p > 0,05).

CCT was 470 to 620 µm; mean 546.25 µm; 
mean for girls 542.41 µm; mean for boys 551.55 µm  
(p > 0.05). In girls there was a statistically significant 
negative correlation between CCT and age (p < 0.05)  
and a statistically significant negative correlation  
between refraction and IOP (p < 0.05).

Conclusions: Summing up, the risk of juvenile  
glaucoma is higher in girls than in boys. 
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