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ÚVOD

VÝSLEDKY

ZÁVĚR

Primární glaukom otevřeného
úhlu (POAG) představuje
progresivní optickou neuropatii
vedoucí k možné ireverzibilní
ztrátě vizu v případě pozdní
terapeutické intervence.
V ojedinělých případech mu
předchází syndrom nitrooční
hypertenze (OHS), který možno
definovat elevací nitroočního
tlaku bez charakteristických
patologických změn na terči
optického nervu. Časná
diagnostika, terapie a prevence
ireverzibilních změn je proto
absolutní prioritou.

Studie prokázala významnou
korelaci u centrální tloušťky
rohovky dosahující v průměru
vyšších hodnot u OHS (592,4
µm u pravých a 593 µm u levých
očí) než v porovnání s POAG
(551,35 µm u pravých a 552,85
µm u levých očí). U všech
pacientů s POAG byl díky
lokální antiglaukomové terapii
naměřen nižší nitrooční tlak než
u OHS, který se standardně
neléčí, ale sleduje. Signifikantní
rozdíl mezi soubory byl
prokázán pro parametr nitrooční
tlak (p=0,001) a centrální
tloušťka rohovky (p=0,001).
Statisticky významné rozdíly
v korneální hysterezi u POAG a
OHS nebyly zjištěny (p=0,478).

Z výsledků studie vyplývá, že
zvýšená centrální tloušťka
rohovky přímo souvisí s rizikem
diagnózy OHS. U pacientů
s POAG se může významně
častěji vyskytovat snížená
hystereze rohovky, což potvrzují
velké zahraniční studie.
Monitorace těchto funkčních
parametrů rohovky by do
budoucna mohla signifikantně
přispět k individualizaci léčby
pacientů.
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Cílem této studie bylo
komplexní srovnání a analýza
vztahu vybraných funkčních
parametrů rohovky u diagnózy
POAG a OHS.

METODIKA
Do retrospektivní studie bylo
zapojeno 40 pacientů, ze kterých
20 (13 žen a 7 mužů) bylo
sledováno pro POAG a dalších
20 (11 žen a 9 mužů) pro OHS za
rok 2020. U těchto skupin pak
byla srovnávána data se
zaměřením na hodnoty
nitroočního tlaku (NOT),
korneální hystereze (CH) a
centrální tloušťky rohovky
(CCT).
Obrázek 1: Exkavace terče
zrakového nervu při glaukomu

Obrázek 2: Terč zrakového nervu bez
patologie při syndromu nitrooční
hypertenze

