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Streszczenie
Jaskra młodzieńcza (juvenile glaucoma) stanowi 

0,7% wszystkich przypadków jaskry. Według Europej-
skiego Towarzystwa Jaskrowego (2008) – European 
Glaucoma Society (EGS) zaliczana jest do jaskry pier-
wotnej otwartego kąta (primary open-angle glaucoma – 
POAG), występującej w grupie wiekowej od 10 do 35 
roku życia.

Etiologia choroby jest nieznana. Patomechanizm 
dotyczy zmniejszonego odpływu cieczy wodnistej. Prze-
bieg choroby często jest bezobjawowy, co stwarza dużo 
trudności diagnostycznych. Dobra ostrość wzroku, nie-
wielkie odchylenia od normy w wyglądzie dna oka i nie-
charakterystyczne objawy utrudniają rozpoznanie.

Ciśnienie wewnątrzgałkowe (cwg) bez leczenia może 
być wyższe niż 21 mmHg. W przebiegu choroby docho-
dzi niekiedy bezobjawowo do jaskrowego uszkodzenia 
głowy nerwu wzrokowego, typowej utraty włókien ner-
wowych i jaskrowych zmian w polu widzenia.

Objawy mogą pojawiać się pod postacią nieznacz-
nych zaburzeń widzenia, przewlekłego, trudnego w lecze-
niu zapalenia spojówek, bólów głowy i/lub oczu. Często 
towarzyszy im zespół naczynioskurczowy (zimne dłonie, 
stopy) i trudny do skompensowania stres.

Najczęstsze przyczyny zgłoszenia się do okulisty to: 
bóle głowy i/lub oczu, obniżenie ostrości wzroku wykry-
te przypadkowo w szkole lub zauważone przez chorego, 
neurotic syndrome, przypadkowo wykryte zmiany tarczy 
nerwu wzrokowego, zez. Istotnym czynnikiem ryzyka ja-
skry młodzieńczej jest jej rodzinne występowanie. Jaskra 
młodzieńcza w około 20% przypadków uwarunkowana 
jest genetycznie. Dziedziczy się w sposób autosomalny 
dominujący. Gen związany z jaskrą młodzieńczą umiej-
scowiony jest na długim ramieniu chromosomu 1 i jest 
powiązany z mutacją miocyliny (1q23-q24 – MYOC).

Szczególne trudności stwarza diagnostyka jaskry 
młodzieńczej w krótkowzroczności.

W pracy omówiono zastosowanie HRT, OCT, GDx, 
AS-OCT do diagnostyki jaskry młodzieńczej.
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Summary
Juvenile glaucoma represents 0.7% of all glaucoma 

cases. Among the European Glaucoma Society it is clas-
sified as a type of primary open-angle glaucoma. The 
etiology is unknown. The pathomechanism is characte-
rized by a decreased aqueous outflow. Juvenile glauco-
ma occurs between the tenth and 35th year of life. The 
course of the disease, which is often asymptomatic, good 
visual acuity and slight deviations in the picture of eye 
fundus cause diagnostic problems.

In juvenile glaucoma the peak IOP is ≥ 21 mmHg. 
In the course of the disease damage of the optic nerve 
head, nerve fibre layer diffuse defects and glaucomatous 
defects in the visual field are present.

The symptoms can be: slight vision disturbances, 
chronical and difficult to cure conjunctivitis, headaches 
and eyesores. They are often accompanied by an angio-
spastic, hard to compensate stress.

The most frequent reasons for the ophthalmological 
visit are: headaches, eyesores, lower visual acuity, syn-
droma neuroticum, accidentally discovered changes in 
the optic disc or squint. Family history is an essential risk 
factor of the juvenile glaucoma. It is genetically determi-
ned in about 20% of the total numer of cases. It is inheri-
ted in an autosomal dominant way. The gene associated 
with primary juvenile glaucoma has been identified on 
chromosome 1 and is connected with MYOC gene muta-
tion (1q23-q24).

The diagnosis of juvenile glaucoma in myopia is 
especially difficult.

In the paper the use of HRT, OCT, AS-OCT, GDx in 
the diagnosis of juvenile glaucoma is presented.
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