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215Zastosowanie OCT Visante w ocenie przedniego odcinka gałki ocznej w diagnostyce jaskry młodzieńczej  – opis przypadku
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Streszczenie

Pierwotna jaskra młodzieńcza (primary juvenile glaucoma – 
PJG), wg terminologii Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (Eu-
ropean Glaucoma Society – EGS) z 2008 roku, występuje w wieku 
od 10. do 35. roku życia. Objawy mogą być niecharakterystyczne, co 
utrudnia rozpoznanie. Szczególne trudności stwarza diagnostyka ja-
skry młodzieńczej w krótkowzroczności.

Celem pracy jest omówienie zastosowania optycznej koherent-
nej tomografii odcinka przedniego AS-OCT do diagnostyki jaskry 
młodzieńczej.

W badaniu AS-OCT możemy ocenić następujące parametry ko-
mory przedniej:

 centralną grubość rogówki [μm] (• central corneal thickness – 
CCT);
 pachymetryczną mapę rogówki (• pachymetry map report);
 głębokość komory przedniej [mm] (• anterior chamber depth – 
ACD);
 szerokość kąta tęczówkowo-rogówkowego [°] (• iridocorneal an-
gle width – ICA) zarówno od strony nosowej, jak i skroniowej 
(nasal, temporal);
 szerokość otwarcia kąta [μm] (• angle opening distance at 500 μm 

– AOD500);
 powierzchnię obszaru beleczkowo-tęczówkowego [mm• 2] (trabe-
cular-iris space area – TISA500);
 powierzchnię zachyłka kąta [mm• 2] (angle recess area at 500 μm 

– ARA500).
W pracy przedstawiono obrazowanie struktur przedniego odcin-

ka gałki ocznej AS-OCT, uzupełnione o gonioskopię, u 17-letniej pa-
cjentki z podejrzeniem jaskry młodzieńczej.

Optyczna koherentna tomografia odcinka przedniego AS-OCT 
stanowi, obok tradycyjnych metod, cenne uzupełnienie diagnostyki 
jaskry młodzieńczej. Badanie pozwala na obrazowanie i pomiary pa-
rametrów komory przedniej, ocenę centralnej grubości rogówki i głę-
bokości komory przedniej, pomiary kąta tęczówkowo-rogówkowe-
go. Jest metodą bezdotykową, co u dzieci ma szczególne znaczenie. 
Dodatkowo powtarzalność badań pozwala na ocenę stopnia progresji 
jaskry młodzieńczej.
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Summary

Primary juvenile glaucoma (PJG), according to the 2008 termi-
nology of the European Glaucoma Society (EGS), occurs between the 
age 10 and 35. Its symptoms may be non-characteristic, which makes 
it difficult to diagnose. Juvenile glaucoma is especially difficult to 
diagnose in patients with myopia.

The aim of this article is to review the application of Anterior 
Segment Optical Coherence Tomography (AS-OCT) in the diagnosis 
of juvenile glaucoma.

The following parameters of the anterior chamber can be evalu-
ated in the AS-OCT examination:

central corneal thickness – CCT [μm]• 
pachymetry map report• 
anterior chamber depth – ACD [mm]• 
 both the nasal and temporal iridocorneal angle width – ICA [°]• 
angle opening distance at 500 μm  – AOD500 [μm]• 
 trabecular-iris space area at 500 μm – TISA500 [mm• 2]
angle recess area at 500 μm – ARA500 [mm• 2].
This article presents the AS-OCT imaging complemented by a 

gonioscopy of a 17-year-old girl with suspected juvenile glaucoma.
AS-OCT is a valuable complement to traditional examination 

methods in the diagnosis of juvenile glaucoma. It enables imaging 
and measurement of the anterior chamber parameters, evaluation of 
the central corneal thickness and the anterior chamber depth, as well 
as measurement of the iridocorneal angle. It is a non-contact method, 
especially important in children. Furthermore, the repeatability of the 
examination method enables the evaluation of progression rates in 
juvenile glaucoma.
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ZaSTOSOwaNiE OPTyCZNEj KOhErENTNEj TOMOgraFii 
ViSaNTE w OCENiE PrZEDNiEgO ODCiNKa gaŁKi OCZNEj 

w DiagNOSTyCE jaSKry MŁODZiEńCZEj

ThE uSE OF ViSaNTE OPTiCaL COhErENCE TOMOgraPhy 
iN ThE EVaLuaTiON OF ThE aNTEriOr EyEbaLL SEgMENT 

iN ThE DiagNOSTiCS OF juVENiLE gLauCOMa


