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Słowa kluczowe
Trabekuloplastyka pneumatyczna, jaskra otwartego kąta, ci-
śnienie wewnątrzgałkowe, tonometr aplanacyjny Goldmanna, 
dynamiczny konturowy tonometr Pascal.

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy jest przedstawienie skuteczności za-

biegu trabekuloplastyki pneumatycznej (PNT) u pacjentów z 
jaskrą otwartego kąta (JOK), oparte na analizie ciśnienia we-
wnątrzgałkowego (CWG), ocenianego przy zastosowaniu dy-
namicznego konturowego tonometru Pascal oraz parametrów 
morfometrycznych. Ze względu na mechanizm działania le-
czenie za pomocą PNT związane jest z minimalną ingerencją 
w struktury kąta przesączania i nie pozostawia trwałych zmian 
w jego budowie anatomicznej.

Materiały i metody: Do badań włączono 25 pacjentów 
(42 oczu) w wieku 25–65 lat. JOK rozpoznano i potwierdzono 
w badaniu gonioskopowym u wszystkich poddanych zabie-
gowi PNT. Obserwacja prowadzona była przez okres sześciu 
miesięcy i obejmowała takie procedury diagnostyczne jak: ba-
danie ostrości wzroku, ocenę przedniego odcinka gałki ocznej, 
pomiar CWG, gonioskopię, ocenę obrazu dna oka i tarczy ner-
wu wzrokowego, badanie pola widzenia, refraktometrię oraz 
ocenę grubości włókien nerwowych siatkówki i topografię tar-
czy nerwu wzrokowego.

Wyniki: Przed zabiegiem PNT średni poziom CWG u pa-
cjentów wyniósł 20,16 ± 2,17 mmHg. Po 1 godz. po zabiegu 
średni poziom CWG wynosił 19,53 ± 2,44 mmHg, a po 24 
godzinach po zabiegu PNT 18,98 ± 3,01 mmHg. 10–14 dni 
po I sesji zabiegu PNT CWG wynosiło 19,19 ± 1,8 mmHg, a 
po II sesji zabiegu PNT 18,8 ± 2,1 mmHg. Po jednym miesią-
cu od II sesji PNT CWG wynosiło 18,95 ± 1,95 mmHg, po 
trzech miesiącach 18,85 ± 2,3 mmHg, a po sześciu miesiącach 
18,92 ± 1,76 mmHg.

Wnioski: Statystycznie potwierdzone wartości CWG były 
niższe po zabiegu PNT, jednak nie potwierdzają one istotnych 
klinicznie poziomów redukcji CWG. Efekt obserwowanej 
redukcji CWG w badanym okresie był stabilny, nie zaobser-
wowano w okresie sześciu miesięcy zmian badanych parame-
trów morfometrycznych. W trakcie oraz po zabiegu PNT nie 
obserwowano istotnych objawów ubocznych, co potwierdziło 
wysokie bezpieczeństwo analizowanej procedury.
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Summary
Background: The aim of the article is to evaluate the ef-

fectiveness of the pneumatic trabeculoplasty (PNT) procedure 
in open angle glaucoma (OAG) patients basing on the analy-
sis of intraocular pressure (DCT Pascal) values and selected 
functional and morphological parameters. Thanks to the me-
chanism of PNT treatment it requires minimal interference in 
the filtration angle and does not cause permanent changes in its 
anatomic structure.

Materials and methods: The study included 25 persons 
(42 eyes) at the age of 25–65 years with diagnosed and go-
nioscopically confirmed OAG, who undergone PNT procedure. 
The observation period was 6 months and included the follo-
wing diagnostic procedures: inspection of visual acuity, evalu-
ation of eyeball anterior, measurement of intraocular pressure 
(IOP), gonioscopy, evaluation of eye fundus and optic disc, 
inspection of visual field, refractometry, evaluation of retinal 
nerve fibre thickness and optic disc topography.

Results: The intraocular pressure measured with DCT 
before the PNT procedure was 20.16 ± 2.17 mmHg. In one 
hour after the procedure the mean level of IOP was 19.53 ± 
2.44 mmHg and 18.98 ± 3.01 mmHg on the first day after the 
PNT. 10–14 days after the first PNT procedure mean IOP was 
19.19 ± 1.8 mmHg; 10–14 days after the second PNT proce-
dure mean IOP was 18.8 ± 2.1 mmHg. One month after the 
procedure mean IOP was 18.95 ± 1.95 mmHg; three months 
after PNT it was 18.85 ± 2.3 mmHg; six months after PNT IOP 
was 18.92 ± 1,76 mmHg.

Conclusions: The effectiveness of lowering of the 
intraocular pressure using PNT was confirmed in the 
postoperative period, but not sufficient hypotension effect 
significantly reduces the clinical application of the procedure. 
The effect of stabilization of IOP is permanent and after six 
months leads to stabilization of changes in functional and 
morphometric parameters in treated patients. No considerable 
side effects were noticed during the PNT treatment and after it, 
which confirms high level of safety of the procedure.
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