
Magazyn Lekarza Okulisty 3 (5) 2009

261

lek. med. Ewa Migdał
dr n. med. Małgorzata Mulak
lek. med. Martyna Pieniążek
prof. nzw. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Katedra i Klinika Okulistyki AM we Wrocławiu
kierownik: prof. nzw. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Słowa kluczowe
Jaskra, obrazowanie, koherentna tomografia optyczna 
(OCT), konfokalna skaningowa tomografia laserowa 
(HRT).

Streszczenie
Wstęp: Podstawowymi metodami w diagnostyce ja-

skry są: perymetria, tonometria oraz oftalmoskopowa oce-
na tarczy nerwu wzrokowego. W ostatnich latach wpro-
wadzone zostały do praktyki okulistycznej urządzenia 
służące do oceny grubości warstwy włókien nerwowych, 
które dzięki temu określać mogą stopień zaawansowa-
nia uszkodzenia jaskrowego, jak również monitorować 
tempo progresji zmian jaskrowych. Ocena parametrów 
przestrzennych badanych struktur jest możliwa między 
innymi dzięki badaniom HRT (Heidelberg Retina Tomo-
graphy) i OCT (Optical Coherence Tomography).

Materiał i metody: Analizie poddano 25 pacjentów 
(50 oczu), diagnozowanych i leczonych w Poradni Ja-
skrowej Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu. Porównywano wielkość tarczy nerwu 
wzrokowego oraz wielkość c/d uzyskane za pomocą ba-
dania HRT i OCT.

Wyniki: W badaniach OCT wielkość tarczy nerwu 
wzrokowego oraz c/d uzyskały większe wartości niż 
w badaniach HRT, ale różnice nie okazały się istotne sta-
tystycznie.

Dyskusja: Analiza porównawcza wyników badań 
wydaje się istotna ze względu na rozstrzygnięcie czę-
stych dylematów, przed jakimi staje okulista w momen-
cie podejmowania decyzji o włączeniu leczenia farma-
kologicznego jaskry. Z racji wciąż niewystarczającej 
dostępności badań typu OCT i HRT, często zmuszeni 
jesteśmy porównywać wyniki obu badań, wykonanych 
w określonym odstępie czasowym, próbując wniosko-
wać na ich podstawie o stanie neuropatii jaskrowej oraz 
jej ewentualnym postępie.

Wnioski: HRT i OCT ułatwiają diagnostykę i moni-
torowanie choroby, nie zastępują jednak stereoskopowej 
oftalmoskopii, bowiem ciągle od badania i doświadcze-
nia specjalisty – glaukomatologa zależy rozpoznanie 
i leczenie neuropatii jaskrowej. Mimo tego, iż zarów-
no OCT jak i HRT analizują te same struktury, należy 
z ostrożnością podchodzić do stosowania ich wymiennie 
w monitorowaniu progresji choroby.
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Summary
Background: Perimetry, tonometry and ophthalmo-

scopic examination of the optic disc are the basic me-
thods of glaucoma diagnostics. Devices evaluating fibre 
layer (degree of glaucomatous degeneration), as well as 
assess the progression rate of glaucomatous neuropathy, 
have been introduced recently. HRT (Heidelberg Retina 
Tomography) and OCT (Optical Coherence Tomogra-
phy) provide estimation of the spatial parameters.

Materials and methods: 25 patients (50 eyes) from 
Glaucoma Department of Ophthalmology Medical Uni-
versity in Wroclaw have been examined. Optic disc size 
and c/d ratio from HRT and OCT results have been com-
pared.

Results: In OCT examination the size of the optic 
disc and c/d ratio have been proven bigger than in HRT 
ones, however the differences were not to be statistically 
significant.

Discussion: Both OCT and HRT exams are still not 
easily available. This situation obliges us sometimes to 
assess the glaucomatous damage and estimate the pro-
gression ratio using both of these measurements, perfor-
med in a given time distance. The ability of comparative 
analysis of received data seems to be important for clini-
cian to determine the way of treatment.

Conclusions: HRT and OCT simplify glaucoma’s 
diagnostics and monitoring but can’t substitute stereo-
scopic ophthalmoscopy and specialist’s experience. Both 
methods are helpful in visualization of the damaged 
structures, but carefulness is advised in using them al-
ternatively.
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