
Magazyn Lekarza Okulisty 3 (2) 2009

69Obraz odcinka przedniego gałki ocznej w optycznej koherentnej tomografii Visante u dzieci z podejrzeniem jaskry młodzieńczej – praca oryginalna

dr n. med. Ewa Pieczara
prof. dr hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik 
lek. med. Magdalena Smużyńska
lek. med. Łukasz Kulesza

Słowa kluczowe
Jaskra młodzieńcza, dzieci, optyczna koherentna tomo-
grafia odcinka przedniego oka.

Streszczenie
Wstęp: Jaskra młodzieńcza stanowi 0,7% wszyst-

kich przypadków jaskry. Często przebieg choroby jest 
bezobjawowy. Dobra ostrość wzroku, niewielkie odchy-
lenia od normy w wyglądzie dna oka, wolno postępujące 
zmiany w polu widzenia i niecharakterystyczne objawy 
utrudniają rozpoznanie.

Materiały i metody: Badaniem objęto 24 dzieci 
w wieku 12–17 lat z podejrzeniem jaskry młodzieńczej 
(grupa I) i 20 dzieci bez jaskry (grupa II). Ciśnienie 
wewnątrzgałkowe w grupie I wynosiło 12–21 mmHg 
(średnia 17,19 mmHg), a w grupie II 12–15 mmHg 
(średnia 14,10 mmHg). Statyczne pole widzenia było 
prawidłowe w obu grupach. Współczynnik C/D dla grupy 
I był ≥ 0,3, a dla grupy II ≤ 0,1. W obu grupach oceniano 
parametry: centralną grubość rogówki, głębokość komory 
przedniej i szerokość kąta przesączania od strony nosowej 
i skroniowej. Badanie wykonano aparatem firmy Zeiss 
VISANTE OCT Model 1000.

Wyniki: Centralna grubość rogówki dla grupy I 
wynosiła średnio 557,69 µm, a dla grupy II 553,50 µm. 
Głębokość komory przedniej wynosiła średnio: w grupie 
I – 3,14 mm, w grupie II – 2,97 mm. Szerokość kąta tę-
czówkowo-rogówkowego od strony nosowej dla grupy I 
wynosiła średnio 32,58°, a dla grupy II 25,33° i od strony 
skroniowej dla grupy I 31,95°, a dla grupy II 26,25°.

W obu grupach stwierdzono istotną statystycznie za-
leżność C/D od głębokości komory przedniej.

Wnioski: Dzieci podejrzane o jaskrę młodzieńczą 
miały wyższe ciśnienie wewnątrzgałkowe, głębszą ko-
morę przednią, szerszy kąt tęczówkowo-rogówkowy, za-
równo od strony nosowej jak i skroniowej, co może od-
powiadać morfologicznie jaskrze pierwotnej otwartego 
kąta. Dlatego dzieci te należy objąć szczególną opieką 
okulistyczną ze względu na ryzyko wystąpienia jaskry.
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Summary
Background: Juvenile glaucoma constitutes 0.7% of 

all glaucoma cases. The illness often proceeds without 
symptoms. Good visual acuity, slight changes in the pic-
ture of fundus, slowly progressing changes in the visual 
field and non-characteristic symptoms make the recogni-
tion of this illness difficult.

Materials and methods: The examination covered 
24 children aged 12–17 with suspected glaucoma (group 
I) and 20 children with no glaucoma (group II). The in-
traocular pressure in group I ranged from 12 to 21 mmHg 
(average 17.19 mmHg), and in group II from 12 to 15 
mmHg (average 14.10 mmHg). The visual field in both 
groups was correct. The C/D index in group I was ≥ 0.3, 
in group II ≤ 0.1. The examination of anterior eye seg-
ment was conducted by means of the Zeiss VISANTE 
OCT Model 1000 apparatus.

Results: The central corneal thickness for group I 
was 557.69 µm and for group II was 553.50 µm. The 
anterior chamber depth in group I was 3.14 mm and in 
group II was 2.97 mm. The width of nasal angle for group 
I was 32.58° on the average, for group II – 25.33°. The 
width of temporal angle for group I was 31.95°, and for 
group II was 26.25°.

In both groups there was a statistically significant 
correlation between the C/D index and the depth of an-
terior chamber. 

Conclusions: Children with suspected juvenile glau-
coma (C/D ≥ 0.3) had higher intraocular pressure, deeper 
anterior chamber, wider nasal and temporal angle, which 
may be equivalent of primary open angle glaucoma. Thus 
they should be specifically taken care of ophthalmologi-
cally due to a high risk of glaucoma appearance.
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