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Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena wpływu doszklistkowej 

iniekcji acetonidu triamcinolonu na ciśnienie wewnątrzgałko-
we u pacjentów z zaawansowaną, mokrą postacią AMD.

Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 30 osób – 
16 kobiet, 14 mężczyzn, mediana wieku 72,8 lat (55,0–87,0), 
zakwalifikowanych do doszklistkowej iniekcji acetonidu 
triamcinolonu w dawce 4 mg. Analizie poddano ciśnienie we-
wnątrzgałkowe, skorygowane pomiarem pachymetrycznym, 
mierzone tonometrem aplanacyjnym Goldmanna przed poda-
niem leku (T-0), w pierwszej dobie (T-1), miesiąc (T-2) i trzy 
miesiące (T-3) po iniekcji acetonidu triamcinolonu. 

Wyniki: U badanych pacjentów, po doszklistkowej in-
iekcji acetonidu triamcinolonu, stwierdzono następujące war-
tości ciśnienia wewnątrzgałkowego: T-0 Me = 15,5 mmHg 
(10,0–20,0); T-1 Me = 16,0 mmHg (12,0–21,0); T-2 Me = 18,5 
mmHg (14,0–22,0); T-3 Me = 19,0 mmHg (15,0–21,0). Ana-
liza statystyczna uzyskanych wyników pozwoliła stwierdzić, 
istotną statystycznie, różnicę pomiędzy wartościami ciśnienia 
wewnątrzgałkowego przed podaniem acetonidu triamcinolonu 
a wszystkimi pomiarami ciśnienia wewnątrzgałkowego po po-
daniu leku (p = 0,03). Dodatkowo zaobserwowano też istotną 
statystycznie różnicę wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego 
pomiędzy pierwszym dniem a pierwszym miesiącem po poda-
niu leku (p = 0,0007).

Wnioski:
Doszklistkowa iniekcja acetonidu triamcinolonu pro-1. 
wadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego.
Najwyższe wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego 2. 
stwierdzono w 3 miesiącu od podania leku.
Zastosowaną dawkę acetonidu triamcinolonu można 3. 
uznać za bezpieczną, bowiem generowany wzrost 
ciśnienia wewnątrzgałkowego nie przekracza górnej 
granicy statystycznej normy.
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Summary
Background: The objective of the research was asses-

sment of the effect of acetonide triamcinolon injenction on in-
traocular pressure (IOP) in patients with advanced AMD. 

Materials and methods: A group of 30 patients was exa-
mined – 16 women, 14 men, the median age was 72.8 years 
(55.0–87.0) who received 4 mg of intravitreal injections of 
acetonide triamcinolon. Intraocular pressure was analysed 
with the use of Goldmann`s tonometer before the injection 
(T-0), on the first day (T-1), first month (T-2) and three months 
(T-3) after the injection of acetonide triamcinolon.

Results: The following values of intraocular pressure were 
obtained after intravitreal injection of acetonide triamcinolon: 
T-0 Me = 15.5 mmHg (10.0-20.0); T-1 Me = 16.0 mmHg (12.0-
21.0); T-2 Me = 18.5 mmHg (14.0-22.0); T-3 Me = 19.0 mmHg 
(15.0-21.0). The results show a considerable difference betwe-
en the values of intraocular pressure before the injection of 
acetonide triamcinolon and all the values of intraocular pres-
sure after the injection (p = 0.03). In addition, a considerable 
difference of IOP values was found between the first day and 
the first month after the injection (p = 0.0007).

Conclusions:
Intravitreal injection of acetonide triamcinolon leads 1. 
to an increase of intraocular pressure. 
The highest values of intraocular pressure were found 2. 
in the third month after the injection.
The above-mentioned dose (4 mg) of acetonide triam-3. 
cinolon can be considered safe, because the induced 
increase of intraocular pressure does not exceed the 
upper limit.
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