Glaukómová choroba
- rizikové faktory , diagnostika a rozdelenie
MUDr.Sylvia Ferková,PhD.
Klinika oftalmológie LFUK, Bratislava Ružinov
1. Úvod:
Glaukómová choroba je chronická progresívna neuropatia so

zmenami terča

zrakového nervu (TZN), vrstvy nervových vlákien sietnice (VNV) a zorného poľa (ZP).
Ochorenie vedie k strate gangliových buniek a ich axónov, čo spôsobuje progresívnu stratu
periférneho videnia a často vedie k slepote. Podľa údajov z roku 2000 na svete trpí
glaukómom 67 miliónov ľudí ( z toho v Európe 9,25 milióna ľudí) pričom liečených je 4,66,9 milióna ľudí. Predpokladá sa, že v roku 2020 bude následkom glaukómu 11,2 milióna
slepých ľudí. Rozšírenosť ochorenia v rôznych krajinách varíruje od 1-3% populácie.
Glaukómové ochorenia predstavujú druhú najčastejšiu príčinu slepoty vo svete, pričom
v rozvojových krajinách predstavujú 13 % zo všetkých oslepnutí.
Klinické aj histologické štúdie ukázali, že zistiteľné štrukturálne zmeny na TZN a
VNV predchádzajú funkčné abnormality v zmysle typických zmien ZP. Poškodenie axónov
gangliových buniek je ireverzibilné a výpad 12-53% axónov ešte nemusí mať perimetrickú
odozvu.
Vnútroočný tlak je závislý od produkcie komorového moku nepigmentovým epitelom
výbežkov ciliárneho tela a od dostatočného odtoku z oka cez trabekulárny systém
v dúhovkovo-rohovkovom uhle v prednej očnej komore. Pri zvýšenom VOT dochádza
predovšetkým k zhoršeniu odtoku komorového moku cez trabekulum z oka.Predpokladná sa
mechanická teória a vaskulárna teória ako mechanizmus vzniku ochorenia.
Presná patogenéza veľkej skupiny ochorení nazývaných glaukómová choroba alebo
glaukóm doteraz nie je známa. Predpokladá sa spolupôsobenie viacerých faktorov pri vzniku
ochorenia. V patogenéze glaukómu zohráva dôležitú úlohu mitochondriálna dysfunkcia,
oxidatívny stres, aktivácia glie, nestabilný očný krvný prietok a perfúzny tlak.. Isté je, že pri
glaukóme odumierajú gangliové a gliálne bunky, a to predovšetkým procesom nazývaným
apoptóza. Apoptóza je pravdepodobne spúšťaná zníženým tokom informácií v axónoch a
obehovými ťažkosťami. Perfúzne problémy môžu byť spôsobené buď zvýšeným

vnútroočným tlakom (VOT), alebo zníženým krvným tlakom, hlavne pokiaľ zhoršená cievna
autoregulácia nie je schopná udržať očnú perfúziu na konštantnej hodnote. Pri zníženej
perfúzii je fáza reperfúzie škodlivejšia ako samotná ischémia. To vysvetľuje mimoriadne
škodlivý účinok kolísania VOT a krvného tlaku. Neurónová smrť podľa najnovších výskumov
nie je obmedzená len na gangliové a gliálne bunky sietnice, ale bola dokázaná aj strata
neurónov v corpus geniculatum laterale a vo vizuálnom kortexe

2. Rizikové faktory pri glaukóme

Vnútroočný tlak (VOT) - je považovaný za najvýznamnejší rizikový faktor. Neexistuje
žiadna hraničná hodnota. Podľa epidemiologických štúdií a štúdií liečby glaukómu bolo
zistené, že jedna polovica až dve tretiny pacientov s glaukómom má zvýšené hodnoty VOT a
ostatní majú VOT na hornej hranici normy ( 16-20 mmHg).
Vek- glaukóm sa vyskytuje vo všetkých vekových kategóriách, s pribúdajúcim vekom
stúpa počet glaukomatikov.
Etnické faktory- afroameričania majú podľa klinických výsledkov skorší nástup
ochorenia v mladšom veku, horší priebeh ochorenia.
Rodinná anamnéza
Myopia- nad – 4D je často spojená s vyšším VOT bez glaukómu, ale aj s glaukómom
s otvoreným uhlom.
Hypermetropia- je často spojená s primárnym glaukómom so zatvoreným uhlom.
Diabetes mellitus- podľa viacerých štúdií nebola súvislosť medzi týmito ochoreniami
dokázaná.
Cievne faktory- Mladší pacienti (pod 60 rokov) s hypertenziou majú nižšie riziko vzniku
glaukómu ako normálna populácia ( prietok TZN je na začiatku hypertenzie zvýšený).
Pacienti starší ako 70 rokov s hypertenziou majú zvýšené riziko vzniku glaukómu na základe
sekundárnych cievnych zmien a zvýšenia odporu v ich prietoku. Pre glaukomatikov je
dôležitá správna kompenzácia krvného tlaku. Negatívny vplyv na progresiu ochorenia má
nízky TK v nočných hodinách. U časti pacientov sa predpokladná vplyv porušenie cievnej
autoregulácie.
Alkohol a fajčenie- tak často zakazované lekármi, nie sú rizikovými faktormi pri
glaukóme.

Genetické faktory- bolo lokalizovaných 6 génov pre primárny glaukóm s otvoreným
uhlom. Jednotlivé lokusy sú popísané GLC1 a písmenami A-F. Prenos je autozomálne
dominantný. U slovenských rómov bola zistená mutácia génu CYP1B1 v lokuse GLC3A na
2. Chromozóme.
Vedľajšími

klinickými

informáciami

dôležitými

pre

glaukomatikov

sú:

kardiovaskulárne ochorenia, hyperlipidémia, migréna, Raynaudov syndróm, neurologické
ochorenia, ochorenia štítnej žľazy, anamnéza straty krvi, ochorenia obličiek, rodinná
anamnéza straty zorného poľa.

3. Klinické vyšetrenie pacientov s glaukómom
Základné klinické vyšetrenie pacientov, ktorí majú pravdepodobne glaukómovú
chorobu je identické ako očné vyšetrenie každého nového pacienta. U týchto pacientov sa
treba zamerať presnejšie na anamnézu (rodinnú, možné subjektívne obtiaže-irizácie, bolesti
očí, hlavy, zhoršenie videnia, zhoršenie orientácie v priestore), detajlnejšie vyšetrenie
predného segmentu oka a očného pozadia so zameraním na TZN.
Špeciálna pozornosť sa zameriava na meranie vnútroočného tlaku- tonometriu.
Normálny VOT u dospelých je individuálny, pričom najčastejšie je uvádzaný VOT od 10 do
21 mmHg s priemerom 16 (SD  2,5 mm Hg). VOT sa líši u rôznych rás, ľahko sa zvyšuje
s vekom, mení sa behom dňa. Najvyšší VOT je možné namerať najčastejšie ráno okolo 5-7
hodiny pred vstávaním z postele alebo v poobedňajších hodinách, čím sa dosahujú dve denné
maximá. Rozdiely do 6mmHg v priebehu dňa sú u zdravých jedincov normálne. Palpačné
vyšetrenie nahradilo

v roku 1905 inštrumentálne, kedy sa začal využívať Schiötzov

tonometer. Goldmannova aplanačná tonometria (spolu s nekontaktnou metódou) je
v súčasnosti štandardom. Nepresnosti v meraní VOT môžu spôsobiť rozdiely v hrúbke
rohovky medzi pacientami, stavy po refrakčných operáciách (pre myopiu- tenšia rohovka po
zákroku!), pri astigmatizme, nerovnej rohovke pre zjazvenie, pre edém. Namerané hodnoty
VOT sú vypočítané na priemernú hrúbku rohovky 0,55mm-550 mikrometrov. U hrubšej
rohovky sú údaje chybne vyššie a pri tenšej rohovke sú naopak nižšie. Zvýšenú pozornosť
venujeme meraniu hrúbky rohovky- pachymetrii u pacientov s okulárnou hypertenziou,
nestabilných VOT, pacientom po refrakčných operáciách na rohovkách. Pokračovaním
vyšetrenia predného segmentu oka a merania VOT je gonioskopia, Je indikovaná u všetkých
pacientov suspektých z glaukómovej choroby. Gonioskopia je technika vyšetrujúca

dúhovkovo- rohovkový uhol, miesto odtoku komorového moku z oka. Kontaktná šošovka
používaná pri gonioskopii neutralizuje refrakčnú silu rohovky, čo umožňuje priamu alebo
nepriamu vizualizáciu štruktúr uhla. Pri vyšetrení očného pozadia musí vyšetrujúci určiť, či
ide o normálny alebo patologický nález na terči zrakového nervu (TZN), či anomálny vzhľad
TZN je výsledkom glaukómu alebo iného ochorenia, ako sa líši vzhľad TZN od
predchádzajúceho vyšetrenia. Vzhľadom na rozsiahlu variáciu vzhľadu TZN u rôznych
zdravých jedincov je hodnotenie často náročné. Pri vyšetrení TZN pozorujeme rozmery TZN
v horizontále a vertikále, poprípade jeho plochu. Veľkosť TZN je u normálnej populácie
veľmi variabilná, boli popísané terče o ploche 0,6 až takmer 6,0 mm². Posudzujeme pomer
priemeru exkavácie k priemeru terča (C/D cup to disk ratio ). Vyšetrenie vrstvy nervových
vlákien sietnice (VNV) pri glaukóme je veľmi cennou informáciou. Základným vyšetrením
terča zrakového nervu je vyšetrenie oftalmoskopické. Priamou oftalmoskopiou možno TZN
vyšetriť orientačne, pokiaľ je možné v mydriáze..Presnejšie sú fotografie TZN, na ktorých je
možné zmerať jednotlivé časti terča a ich pomer, pričom nám slúžia hlavne na dokumentáciu
a archiváciu nálezov. Nové zobrazovacie techniky TZN

a VNV pomocou laserových

digitálnych metód sú používané od 80. rokov 20. storočia a boli zostrojené na objektívne,
efektívne a reprodukovateľné meranie parametrov TZN a peripapilárnej VNV. V praxi
k najčastejšie používaným laserovým digitálnym prístrojom patrí : HRT- Heidelberg retina
tomograph, GDx- SLP- Scanning laser polarimeter, OCT- Optical coherent tomograph.
Patologický nález zistený zobrazovacími metódami ešte neznamená diagnózu glaukómu. Je
potrebné komplexne zhodnotiť všetky dostupné vyšetrenia. Perimetria je subjektívne
vyšetrenie zorného poľa (ZP), ktoré predstavuje oblasť v priestore, ktorú vidí oko pri pohľade
na jedno miesto. Perimetria napriek novým vyšetrovacím možnostiam predstavuje štandard,
najspoľahlivejšie a najčastejšie používané vyšetrenie, ktoré označuje signifikantné funkčné
poškodenie ako následok glaukómu. V praxi sa využívajú dva základné typy perimetrie:
kinetická a statická. Pri kinetickej perimetrii možno zistiť topografiu- rozsah zorného poľa a
skotómy. Statická perimetria hodnotí kvantitatívne zmeny t.j. veľkosť a hľbku defektov Pre
hodnotenie zmeraného ZP je praktickejšie zobrazenie v decibeloch (dB)-meranie citlivosti
v jednotlivých sledovaných bodoch. Väčšina defektov v ZP pri glaukóme sú typu zväzkov
nervových vlákien ako výsledok poškodenia axónov gangliových buniek. Táto strata môže
byť difúzna, lokalizovaná, alebo zmiešaná. Klinicky defekty zväzku nervových vlákien sú
buď paracentrálne , arkuátne-oblúkové skotómy (Bierrumov skotóm) defekty temporálneho
sektoru, nazálne skoky (Roenneho) alebo ich rôzna kombinácia. Postupnou progresiou
ochorenia dochádza k spájaniu jednotlivých výpadov do obrazu rúrovitého videnia, následne

až zbytkového centrálneho zorného poľa v rozsahu 10-20 stupňov a v konečnom štádiu k
Psychofyzikálne testy boli vytvorené ako prídavok k tradičnej perimetrii na

slepote.

detekciu skorých glaukómových zmien a používajú sa hlavne na vedecké účely.

4. Rozdelenie glaukómov.

Doteraz je známych okolo 60 druhov glaukómu.
Rozdelenie glaukómov je nasledovné:

1. Primárne kongenitálne formy
2. Primárne glaukómy s otvoreným uhlom:
primárny juvenilný glaukóm, primárny glaukóm s otvoreným uhlom vysokotenzný
primárny glaukóm s otvoreným uhlom normotenzný, okulárna hypertenzia
3. Sekundárne glaukómy s otvoreným uhlom:
a. zapríčinené očným ochorením:
kóm,šošovkou

indukovaný

pseudoexfoliatívny

glaukóm,

pri

glaukóm,

vnútroočnom

pigmentový

krvácaní,

pri

glauuveitíde

pri vnútroočných nádoroch, pri ochoreniach sietnice, po úraze oka
b. jatrogénne príčiny:

kortikosterodiný glaukóm, glaukóm po chirurgických a laserových

operáciách
c. extrabulbárne príčiny:

zmeny v episklerálnom odtoku, endokrinná orbitopatia, orbitálna

fistula
4. Primárne glaukómy so zatvoreným uhlom:
s pupilárnym blokom, s mechanizmom plateau –iris,so šošovkovým mechanizmom,
s chronickým uzáverom rohovkovo-dúhovkového uhlu
5. Sekundárne glaukómy so zatvoreným uhlom:
s pupilárnym blokom, bez pupilárneho bloku,cysty a tumory, prítomnosť silikónového oleja,
retinopatia nedonosených, kongenitálne anomálie
Kongenitálne glaukómy

Glaukómom môžu byť postihnutí aj novorodenci a staršie deti. Môže ísť
o primárne kongenitálne zmeny v dúhovkovorohovkovom uhle, ktoré bránia dostatočnému
odtoku komorového moku alebo o sekundárne zmeny spojené s inými anomáliami oka
eventuálne syndrómami a systémovými ochoreniami. U novorodencov je hlavným znakom
vyššieho VOT väčší priemer rohovky, deti majú „veľké oči“, často vznikajú trhliny
v rohovke. U neliečených jedincov sa rohovka stáva

semitransparentnou (presiaknutie

tekutinou) a v pokročilých štádiách dôjde k nepriehľadnosti rohovky ( vytvorenie bielej
jazvy). Je potrebné ochorenie včas diagnostikovať a chirurgicky riešiť ( najčastejšie
trabekulotómia). Deti musia byť dispenzarizované až do dospelosti, pričom vo väčšine
prípadov musia používať lokálnu antiglaukomatickú liečbu trvalo.
Primárny glaukóm s otvoreným uhlom
Najčastejšia forma glaukómu prebieha bez prodromálnych príznakov, v začiatočných
štádiách u pacienta nevidíme žiadne štrukturálne zmeny na oku, nemá žiadne bolesti a až do
pokročilých štádií nepozoruje zhoršovanie videnia. Veľmi dôležitú úlohu preto má aktívne
vyhľadávanie pacientov pri očných vyšetreniach. Sleduje sa predovšetkým vnútroočný tlak,
ktorý može byť

zvýšený ( najčastejšie 21-50 mmHg). Hodnoty VOT

sa môžu meniť

v priebehu dňa. Vyššie percento pacientov má len očnú hypertenziu bez príznakov
glaukómu-bez zmien na zrakovom nerve a bez výpadov v zornom poli. V Európe je
incidencia očnej hypertenzie v populácii 9,4%. Pacienti majú dobrú prognózu a pri
dispenzarizácii, eventuálne pri liečbe nemusí dôjsť k poškodeniu zrakového nervu. Pacientom
s očnou hypertenziou vždy zmeriame hrúbku rohovky. Pokiaľ je rohovka hrubá (viac ako 600
mikrometrov) pacientov sledujeme bez liečby. V prípade vyššieho VOT a súčasne aj iných
rizikových faktorov (myopia, rodinný výskyt, vyšší vek...) pacientovi nasadíme lokálnu
antiglaukomatickú terapiu.
Primárny glaukóm s otvoreným uhlom sa vyskytuje u 2% populácie, pričom v strednom
veku je výskyt okolo 1% a vo vyššom veku až 4-8%. Zhoršenie odtoku komorového moku,
ktorým sa zvyšuje VOT býva pozvolné, väčšinou v oblasti trabekula (zhoršená odtoková
ľahkosť ukladaním extracelulárnej matrix), pričom mechanizmus nie je presne vysvetlený.
Ako glaukóm označujeme ochorenie, pri ktorom nachádzame atrofiu zrakového nervu
glaukómového typu v podobe bledej exkavácie uprostred terča zrakového nervu a výpadov
zorného poľa glaukómového typu (najčastenšie oblúkovité výpady uložené paracentrálne).
Pokiaľ sme zachytili pacienta s glaukómovou neuropatiou zrakového nervu a výpadom

v zornom poli, je dôležité aké pokročilé je poškodenie. Pokiaľ má pacient pokročilé zmeny
v zornom poli s výrazným znížením zrakovej ostrosti, je nepravdepodobné, že sa nám podarí
akoukoľvek liečbou ochorenie stabilizovať. V liečbe najčastejšie vystačími s lokálnou
antiglaukomatickou

liečbou,

často

kombinovanou.

Pokiaľ

je

VOT

nedostatočne

kompenzovaný alebo pacient neznáša lokálnu liečbu môžeme pristúpiť k laserovej liečbe
(laserová trabekuloplastika) alebo k chirurgickej liečbe ( najčastejšie trabekulektómiafiltračná

operácia-

vytvorenie

náhradných

odtokových

ciest,

máme

možnosť

aj

nepenetrujúcich operácií alebo implantáciu drenážnych miniimplantátov).
Zvláštnou skupinou sú pacienti s normotenzným glaukómom. Majú VOT nižší ako 21
mmHg, a napriek tomu majú charakteristickú neuropatiu a výpady v ZP. Väčšinou pacientov
diagnostikujeme v pokročilejších štádiách ochorenia a prognóza je zlá. Pravdepodobným
mechanizmom je porucha cievnej autoregulácie. Napriek normálnemu VOT je nutné pacienta
liečiť lokálne antiglaukomatikami, eventuálne v pokročilých štádiách aj chirurgicky.

Primárny glaukóm so zatvoreným uhlom
Úzky dúhovkovorohovkový uhol majú väčšinou pacienti s hypermetropiou (krátke
oko). Pri biomikroskopicom vyšetrení vidíme plytkú prednú komoru oka a často dúhovku
vyklenutú dopredu. U časti pacientov dochádza následne aj k vzostupu VOT. Ako prvé
príznaky môžu pacienti udávať občasné bolesti oka, eventuálne aj hlavy, často spojené
s prechodným hmlistejším videním a irizáciou ( pacient vidí dúhové kruhy okolo zdroja
svetla- následkom prechodného edému

rohovky). Takéto krátkodobé

javy sa môžu

opakovať, pričom nedochádza k dostatočnému odtoku vnútroočného moku z oku.
Záchvatovitými bolesťami oka, zhoršením videnia, celkovou schvátenosťou, nauzeou až
zvracaním sa prejavuje akútny uzáver dúhovkovorohovkového uhla (označovaný aj ako
glaukómový záchvat). Pri biomikroskopii vidíme zmiešane injikovaný bulbus, rohovka je
edematózna-semitransparentná, predná komora je plytká, dúhovkovorohovkový uhol je
uzatvorený, dúhovka je presiaknutá, zrenica je širšia. U pacientov sa môže zvýšiť VOT troj
až štvornásobne (často vyššie ako 60mmHg), preto je dôležité stav akútne riešiť. Takýto
vysoký VOT môže zistiť aj všeobecný lekár palpáciou oka- oko je nepoddajné, tvdé ako
kameň. V tomto prípade pre uzatvorené odtokové cesty nedochádza k odtoku komorového
moku. V prvom rade je potrebné znížiť VOT konzervatívne (akútne v ambulancii podať 1
tabletku Diluranu (eventuálne infúziu Manitolu i.v.) , následne oftalmológ naordinuje aj

lokálnu liečbu). Po upravení VOT rieši stav laserom ( iridotómia- otvor v dúhovke) alebo
chirurgicky ( iridektómia-vytvorenie otvoru v dúhovke alebo trabekulektómia). Primárny
glaukóm s úzkym uhlom sa vyznačuje úzkym až uzatvoreným dúhovkovorohovým uhlom
a charakteristickou glaukómovou neuropatiou zrakového nervu a výpadmi v zornom poli.
Liečba sa začína konzervatívne – lokálne kvapkami a následne laserom (iridotómia),
eventuálne

pri

nedostatočnej

kompenzácii

VOT

aj

chirurgicky

(

iridektómia,

trabekulektómia).
Sekundárne glaukómy
Ako je uvedené v rozdelení glaukómov sú príčiny sekundárnych glaukómov : iné
vnútroočné ochorenia ( najčastejšie pseudoexfoliatívny syndróm, diabetická retinopatia alebo
uveitídy), jatrogénne príčiny (najčastejšie dlhodobé užívanie kortikosteroidov) alebo
extrabulbárne príčiny ( zvýšený episklerálny tlak, najčastejšie pri endokrinnej orbitopatii).
Sekundárne glaukómy môžu byť s otvoreným aj uzatvoreným uhlom. V ľahších prípadoch
postačí lokálna antiglaukomatická terapia. Často ide o závažnejšie poškodenie oka so
zhoršeným aj centrálnym videním. V liečbe väčšinou pacientom ordinujeme kombinovanú
lokálnu antiglaukomatickú liečbu. Pokiaľ nie je možné znížiť VOT konzervatívne alebo
trabekulektómiou je nutná cyklokryo (dio) pexia- deštrukcia ciliárneho telesa kryosondou
alebo laserom, čím dochádza k zníženej tvorbe komorového moku. Ďalšou možnosťou je
implantácia drenážnych implantátov na odvádzanie komorového moku cez implantát pod
spojovku.
Absolútny glaukóm
Terminálne štádium ochorenia s trvale zvýšeným VOT a vymiznutými zrakovými
funkciami sa označuje ako absolútny glaukóm. Na rohovke často zisťujeme degeneratívne
zmeny, dúhovka je atrofická, šošovka skalená a zrakový nerv v celom rozsahu bledý,
exkavovaný. U pacienta sa môžu vyskytovať bolesti. Terapeuticky je možné bolesti zmierniť
cyklokryopexiou alebo RTG antidoloróznou terapiou. V niektorých prípadoch musíme
pristúpiť k devitalizácii oka injekciou alkoholu retrobulbárne alebo odstrániť bolestivý slepý
bulbus enukleáciou.
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