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Úvod
Medzi najčastejšie príčiny slepoty v civilizovaných krajinách patrí glaukóm a vekom podmienená degenerácia makuly. Sú to chronicky prebiehajúce ochorenia, ktoré postihujú vo vyššom percente
staršiu populáciu. S predlžujúcim sa vekom života
sa zvyšuje počet ľudí trpiacich týmito ochoreniami,
čo predstavujú nielen zdravotný problém, ale aj
sociálno-ekonomický. Príčina tzv. primárneho glaukómu nie je jednoznačne známa, a tak hovoríme
o určitých rizikových faktoroch alebo rizikových
skupinách jedincov, u ktorých je výskyt glaukómu
vyšší. V stredoeurópskej populácii je výskyt primárneho glaukómu asi u 1,5 – 3 % jedincov.
Primárny glaukóm s otvoreným uhlom
(PGOU) je definovaný ako progresívna chronicky prebiehajúca neuropatia zrakového nervu,
ktorú charakterizujú morfologické zmeny na terči zrakového nervu (TZN) a vo vrstve nervových
vlákien pri absencii iných očných ochorení alebo
vrodených anomálií.
Ak je stav spojený s očnými alebo systémovými ochoreniami, potom hovoríme o sekundárnej
forme glaukómu. Relatívne riziko vzniku PGOU
rastie s výškou vnútroočného tlaku (VOT). Ten
sa považuje za rizikový faktor, pričom je potrebné
zdôrazniť, že nie je známa žiadna prahová hodnota
VOT pre začiatok ochorenia. V súvisloti s hodnota-

mi VOT rozlišujeme formu primárneho glaukómu
označovanú ako očná hypertenzia vtedy, keď nie
sú prítomné znaky glaukómového poškodenia, ale
hodnoty VOT sú vyššie, nad 22 mm Hg. Stav, pri
ktorom sú hodnoty VOT nízke, avšak vyšetrenia
poukazujú na zmeny v zornom poli a na TZN, je
nazývaný normotenzný glaukóm.

Rizikové faktory
Glaukóm sa považuje za multifaktoriálne ochorenie. Predpokladá sa, že pri vývoji glaukómového
poškodenia zrakového nervu zohrávajú úlohu
viaceré rizikové faktory. Za vážny rizikový faktor
sa považuje zvýšený vnútroočný tlak (VOT). Radu
rizikových faktorov rozširuje vek, rasa, rodinná
záťaž a v súčasnosti už hovoríme aj u možnej
genetickej predispozícii. Vplyv na štrukturálne
zmeny na TZN majú faktory ovplyňujúce perfúziu
v oblasti TZN, ktoré spôsobujú poruchy vaskulárnej
Tabuľ ka 1. Rizikové faktory glaukómu.

• vek
• IOT
Rizikové faktory
galukómu
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• rasová predispozícia
• vaskulárne ochorenia
(vysoký TK, nízky TK)

• Raynaudova choroba
• migréna

Ochorenia oka a praktický lekár
regulácie, poruchy axoplazmatického toku. Za
cievne rizikové faktory zvyšujúce častosť výskytu
glaukómových zmien sa považujú aj systémové
kardiovaskulárne ochorenia, vazospastické stavy (Raynaudov syndróm, migrény), abnormality
krvnej zrážanlivosti (tabuľka 1).

Diagnostika ochorenia
Diagnóza ochorenia sa stanoví na základe
komplexného očného vyšetrenia zahŕňajúce
zmeranie vnútroočného tlaku, vyšetrenie TZN
a vyšetrenie periférneho videnia:
• tonometria – meranie VOT, vhodné je meranie v priebehu dňa (denná tlaková krivka);
• vyšetrenie TZN – topografia, ktorá posúdi
hrúbku/úbytok vo vrstve nervových vlákien,
rozšírenie exkavácie TZN, farebná fotografia;
• vyšetrenie zorného poľa – perimetria, ktorá
zachytí rozsah funkčných zmien, s údajmi
o lokalizácii a hĺbke skotómov.
Zvýšený VOT sa považuje za rizikový faktor. V súvislosti s glaukómom označujeme ako
normálne hodnoty VOT tie, ktoré nespôsobujú
glaukómové poškodenie. Priemerné hodnoty
v stredoeurópskej populácii sú 15,5 – 16 mm Hg.
Výkyvy v hodnotách VOT sa objavujú ako krátkodobé výkyvy v priebehu dňa (diurálna krivka),
niečo vyššie sú hodnoty VOT nad ránom. Ako výkyvy dlhodobé sú vyššie hodnoty VOT u starších
jedincov, žien, u jedincov s hrubšou rohovkou.
Kolísanie VOT môže nastať pri zmene polohy, pri
Valsalvovom manévri, vplyvom užívania liekov (napríklad krotikosteroidov). Meranie VOT je súčasťou
komplexného očného vyšetrenia. Za zlatý štandard
sa považuje aplanačná tonometria. Väčšina očných ambulancií pracuje s nekontaktnými tonometrami. Tieto techniky merania VOT nezohľadňujú
biomechanické a biochemické vlastnosti rohovky,

preto je často meranie VOT spojené s meraním
centrálnej hrúbky rohovky (CHR). U jedincov, kde
je rohovka hrubšia môžeme namerať falošne vyššie
hodnoty VOT a naopak, pri tenkých rohovkách
možno prehliadnuť riziko vývoja glaukómového
poškodenia pre zvýšený VOT.
Gonioskopia, vyšetrenie komorového uhla, je
rozhodujúca pre určenie typu glaukómu a z toho
vyplývajúceho liečebného postupu. Na základe
tohto vyšetrenia vieme rozlíšiť, či ide o primárny
glaukóm s otvoreným uhlom alebo zatvoreným
uhlom, alebo či prítomnosť goniosynechií, novotvorených ciev, množstva pigmentových granúl
a exfoliatívneho materiálu svedčí pre glaukóm sekundárny. Definitívna diagnóza glaukómu zahŕňa
vyšetrenia zorného poľa s možnosťou doplnenia
vyšetrenia terča zrakového nervu (TZN) zobrazovacími technikami.
Perimetria je subjektívna metóda vyšetrenia
zorného poľa poukazujúca na stav zrakovej dráhy.
Znamená to, že ak zistíme prítomnosť výpadkov v zornom poli, nemusí ísť o glaukóm. Podľa lokalizácii, rozsahu, hĺbky výpadov v zornom poli možno orientačne
lokalizovať lézie v priebehu zrakovej dráhy od sietnice
až po centrum v zrakovej kôre. Podľa charakteru testovania hovoríme o statickej alebo kinetickej perimetrii.
Väčšina perimetrov používaných v súčasnosti funguje
na softwerových programoch, ktoré zabezpečujú presnosť a reprodukovateľnosť testovania, čo je dôležité
pre posúdenie prítomnosti výpadkov v zornom poli
a sledovanie dynamiky zmien defektov. Je potrebné si
uvedomiť, že perimetria je do určitej miery zaťažená
psychofyziologickými faktormi (spolupráca a motivácia pacienta, pozornosť, habitus pacienta) a interpretovať výsledky perimetrie možno vtedy, ak faktor
spoľahlivosti nevykazuje odchýlku vyššiu ako 10 %.
Je známy aj „efekt učenia“, podľa ktorého pacient pri
opakovanom vyšetrení dosiahne lepšie výsledky. Ako
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definitívny výsledok vyšetrenia zorného poľa považujeme taký perimeter, kde opakovaným, následným
vyšetrením dostávame rovnaký výsledok.
Pre začiatočné formy glaukómu sú typické relatívne skotómy paracentrálne v roszahu 30 stupňov
od centra zorného poľa, rozšírenie slepej škvrny. Pri
strednom štádium glaukómového poškodenia sa
objavujú v zornom poli výpadky, ktoré majú charakter
splývajúcich defektov s obrazom kvadranopsie, častejšie v hornom nazálnom kvadrante.. Pokročilé štádiá
majú charakter koncentrického zúženia zorného poľa,
ktoré sa klasifikujú ako praktická slepota, ak dosahujú
zúženie 5 – 15 stupňov do centra.
Veľkým prínosom pre monitorovanie dynamiky glaukómového poškodenia sú zobrazovacie
techniky. Robia sa skupinou prístrojov používaných na sledovanie štrukturálnych zmien TZN. Na
Slovensku pracujú špecializované ambulancie pre
glaukóm s tromi typmi zobrazovacích prístrojov:
HRT (Heidelberg Retina Tomograph), GDx (Nerve Fiber
Analyzer) a OCT (Optical Coherence Tomography).
Rozdielne fyzikálne princípy týchto prístrojov
umožňujú analýzu zmien TZN a vrstiev nervových
vlákien sietnice na rozdielnom stupni, čo prináša
určité výhody, ale svoju úlohu hrajú aj nedostatky
jednotlivých techník. Dôležité je, že poskytujú obraz
o štrukturálnych zmenách a reprodukovateľnosťou
výsledkov v čase monitorujú dynamiku možného
glaukómového poškodenia.

Konzervatívna liečba
Základným princípom liečby glaukómu je zastavenie alebo spomalenie progresie glaukómového
poškodenia so zachovaním kvality života. Pri súčasných
medicínskych poznatkoch vieme ovlyvniť zvýšený VOT,
menej úspešní sme v cielenom ovplyvnení očnej perfúzii a neuroprotekcii. Princípy liečby sa riadia podľa formy
a štádia glaukómu, zohľadňujúc prítomnosť očných
a systémových rizikových faktorov. Manažment liečby
glaukómového pacienta si vyžaduje individuálny prístup.
Pacient s pokročilými funkčnými zmenami alebo mladší
pacient s manifestným glaukómovým poškodením si
vyžaduje agresívnejšiu liečbu ako pacient s okulárnou
hypertenziou, s normálnym nálezom v zornom poli a na
TZN. Liečba smeruje k dosiahnutiu „cieľového tlaku“,
ako najvyššieho poklesu VOT, ktorý nevedie ku vzniku
glaukómového poškodenia alebo aspoň spomaľuje
progresiu na minimum. Cieľový VOT závisí od:
• hodnoty VOT pred liečbou;
• štádia a rozsahu existujúceho glaukómového
poškodenia;
• rýchlosti progresie;
• veku, očakávanej dĺžky života;
• prítomnosti iných faktorov, napríklad exfoliatívny
syndróm.
Pri liečbe glaukómu je potrebné zohľadniť nasledovné: podávanie čo najmenšieho množstva liečiva
na dosiahnutie cieľového VOT s minimom vedľajších
nežiaducich účinkov, účinné zníženie VOT dosiahnuť

Tabuľ ka 2: Antiglaukomatiká podľa skupín.
Betablokátory

Alfa-2 selektívny
adrenergný
agonista

Deriváty
prostaglandínov

ICA inhibítor
karboanhydrázy

Pilokarpín

Betaxolol

Brimonidín

Latanoprost

Brinzolamid

Parasympatomimetiká

Levobunolol

Klonidín

Pilokarpín

Travopost

Dorzolamid

Timodol

Bimatoprost

Acetazolamid

Carteol

Tafluprost
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počas 24 hodín, bezpečnostný profil podávanej liečby, spolupráca pacienta, zachovanie kvality života za
primeranú cenu.
Algoritmus liečby:
• prvou voľbou je monoterapia – výber lieku zváži
lekár po zhodnotení celkového stavu pacienta;
• ak liek prvej voľby v monoterapii nie je účinný
alebo má nežiaduce účinky, prechádzame
na druhú voľbu v monoterapii liekom s iným
mechanizmom účinku;
• ak nie je druhá voľba dostatočná na dosiahnutie
cieľového tlaku, pridávame liek s komplementárnym účinkom alebo využijeme možnosť
fixnej kombinácie.
Na dosiahnutie hypotenzívneho efektu antiglaukomatík postačuje instilácia do spojovkového vaku,
čo znižuje riziko celkových vedľajších nežiaducich
účinkov, zlepšuje subjektívnu toleranciu. Najvyšší hypotenzívny efekt sa popisuje u prostaglandínových
derivátov, a to o 31 – 33 %. Prehľad antiglaukomatík
uvádza tabuľka 2.
Zvýšenú pozornosť v liečbe glaukómu staršej
populácie si vyžaduje liečba neselektívnymi betablokátormi, ktoré sú kontraindikované pri sínusovej
bradykardii, AV bloku, astme, obštrukčnej chorobe
pľúc.

Akútny glaukóm
Osobitnú pozornosť v liečbe glaukómu si vyžaduje glaukóm so zatvoreným uhlom – forma
akútneho zatvorenia uhla. Subjektívnymi príznakmi
a vážnosťou stavu sa zaraďuje k náhlym príhodám
v medicíne. V dôsledku náhlej obštrukcie komorového uhla dôjde k vzostupu VOT na hodnoty 50 – 70
mm Hg a tento stav je sprevádzaný bolesťou hlavy,
nauzeou, poklesom zrakovej ostrosti, výraznou
zmiešanou injekciou oka. Príznaky sú niekedy chybne hodnotené ako brušná príhoda.

V liečbe je potrebné urgentne znížiť VOT, čím sa
zmiernia alarmujúce príznaky a vytvoria sa podmienky
pre chirurgickú liečbu. Perorálne podávame acetazolamid 10 mg/kg, lokálne instilujeme antiglaukomatiká
zo skupiny α-2-agonistov, inhibítorov karboanhydrázy,
ak nie sú kontraindikované tak aj betablokátory. Keďže
vo väčšine prípadov má podiel na uzávere uhla blok
koreňom dúhovky, dobrý efekt v poklese VOT možno
očakávať pri zúžení zrenice po podaní 2 % pilokarpínu.
Pokles VOT sa dostaví v priebehu 2 – 5 hodín.

Záver
V poslednom období sa pri starostlivosti o glaukómového pacienta kladie veľký dôraz na kvalitu
života. Ovplyvňujú ju viaceré faktory:
• chronickosť ochorenia a potreba dlhodobej,
každodennej liečby;
• psychický stav súvisiaci s obavou progresie
ochorenia a stratou videnia;
• porucha zorného poľa vedúca k závislosti od
druhých a k obmedzeniu bežných aktivít, ako
šoférovanie, nakupovanie;
• ekonomické aspekty súvisiace s doplatkom na
liečbu, stratou profesijného zaradenia.
Za každých okolností, ako pri stanovení diagnózy, výbere i manažmente liečby si pacient s glaukómom vyžaduje individuálny prístup.
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