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Słowa kluczowe
Jaskra zamkniętego kąta, zmiany w soczewce związane 
z wiekiem, obrazowanie AS OCT, wczesne usunięcia
zaćmy w jaskrze.

Streszczenie
Autorki przedstawiają wpływ fizjologicznych zmian 

soczewki, jak również zachodzących w niej procesów pa-
tologicznych związanych z wiekiem, na głębokość i kąt 
komory przedniej. Jest on szczególnie istotny w oczach 
nadwzrocznych, w których efekt jaki zmiany te mogą 
wywierać na dynamikę płynu komorowego, a wtórnie 
na rozwój jaskry, został zaprezentowany na przykładach 
ilustrowanych metodą obrazowania przedniego odcinka 
AS OCT Visante™. 

Tą samą metodą obrazowania i oceny parametrów 
ilościowych zostały zilustrowane efekty laserowej irydo-
tomii przypodstawnej i fakoekstrakcji. AS OCT wykazu-
je w prezentowanych przypadkach, że irydotomia lasero-
wa wpływa jedynie w niewielkim stopniu na głębokość 
komory przedniej w oczach z jaskrą pierwotnie zamknię-
tego kąta (JPZK) i płytką komorą przednią. Równocze-
śnie wczesne usunięcie zaćmy powoduje w nich wyraźne 
i trwałe zmiany anatomii przedniego odcinka i skutecz-
nie obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe. 

Autorki podkreślają, że w wielu przypadkach wy-
miana soczewki zmienionej przez związane z wiekiem 
procesy fizjopatologiczne i patologiczne powinna być 
brana pod uwagę jako pierwsza interwencja chirurgicz-
na. Dotyczy to przede wszystkim jaskry pierwotnie za-
mkniętego kąta uwarunkowanej anatomicznymi cechami 
oka, a także takich typów jaskry wtórnej, jak np. jaskra 
torebkowa w przebiegu PEX.
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Summary
The authors present influence of the physiologic 

changes of the lens, as well as its pathologic age-related 
processes on anterior chamber angle and depth. It is par-
ticularly important in cases of short axial length in hyper-
opic eyes, where these changes may modify flow of the 
aqueous humour, causing angle-closure glaucoma. The 
effect was presented on several examples illustrated by 
anterior segment imaging method AS OCT Visante™.

Effects of laser iridotomy and phacoemulsification 
were illustrated by the same method of imaging and bio-
metry. In presented cases anterior segment imaging by 
AS OCT Visante™ shows that laser iridotomy induced 
only a mild increase in anterior chamber depth in eyes 
with PACG and very shallow chambers. However, early 
cataract removal in eyes with glaucoma induced conside-
rable and constant changes in the anatomy of the anterior 
segment and lowering of intraocular pressure.

Authors point, that in many cases removal of the lens, 
changed by the age-related pathophysiologic and patho-
logic processes, should be performed as first surgical 
intervention. It concerns mainly primary angle-closure 
glaucoma (PACG) and such types of secondary glauco-
ma as pseudoexfoliative glaucoma.

ZMiaNy w aNatoMii prZedNieGo odciNka oka ZwiąZaNe 
Z wiekieM a wskaZaNia do wcZesNeGo usuNięcia ZaćMy

cHaNGes iN tHe aNatoMy of tHe aNterior seGMeNt 
iNduced by tHe aGiNG of tHe leNs aNd early iNdicatioNs 

to tHe cataract reMoval


