GLAUKOMY
l	nejvýraznějším příznakem zvýšení nitroočního tlaku
l	zelený zákal: starý, nepřesný název choroby
l	dělení na:
l	primární: onemocnění není způsobeno jinou oční chorobou
l	sekundární: nárůst nitroočního tlaku vyvolán jinou oční chorobou, poraněním, VVV, komplikacemi celkových onemocnění
l	kongenitální: defektní vývoj odtokových cest komorového moku, výskyt od narození do 2. roku života
l	primární glaukomy postihují populaci od 40. roku života, ve stáří výskyt stoupá, celkem zasažena 1-2% dospělé populace, kongenitální ohrožuje 1-2‰ lidí
l	glaukomy, DM, těžká myopie a stařecká postižení sítnice=nejčastější příčiny oboustranné slepoty

KOMOROVÝ MOK
l	jeho průtok rozhodující pro aktuální výšku nitroočního tlaku
l	vzniká v ciliárních výběžcích řasnatého tělíska v množství asi 2 mm3/min.
l	na tvorbě se podílí aktivní činnost epitelu výběžků řasnatého tělíska (sekrece) a ultrafiltrace (cévní složka)
l	mok postupuje z řasnatého tělíska do zadní oční komory, odtud se dostává kapilární štěrbinou mezi přední plochou čočky a okrajem duhovky do přední oční komory
l	zhoršení průtoku tímto místem=pupilární blok
l	uzavření duhovko-rohovkového úhlu kořenem duhovky=přední blok
l	z přední komory větší část moku odtéká do Schlemmova kanálu a vodními vénami do vén episklerálních, tj. zpět do krevního oběhu
l	část moku je vstřebávána přední plochou duhovky a malá část se dostává směrem k optickému nervu
l	normální hodnoty nitroočního tlaku: okolo 15 torr (2,00 kPa), rozmezí 10-21 torr (1,33-2,80 kPa)
l	tlak s věkem stoupá, ani ve stáří však nepřesáhne 21 torr (2,80 kPa)
l	hodnoty nad 21 torr (2,80 kPa) podezřelé z glaukomu, opakované měření nad 25 torr (3,33 kPa) znamená téměř jistotu
l	denní kolísání nitroočního tlaku činí max. 5 torr (0,67 kPa), vyšší hodnoty či rozdíl mezi očima větší než 5 torr (0,67 kPa) znamenají podezření na glaukom
l	nitrooční tlak se měří Schiötzovým impresním tonometrem při použití různých závaží, princip: zanořování tyčinky do rohovky, měření deformace
l	Goldmannův aplanační tonometr: známý tlak zploští rohovku tím více, čím je oko měkčí, na fluoresceinem zbarvenou rohovku se promítají 2 půlkruhy, které se dotknou v případě, že přístroj na oko tlačí stejným tlakem, jaký je v oku samotném, vyš. sedícího pacienta
l	ruční aplanační tonometry: měří v jakékoli poloze
l	tonografie: tonometr trvalé přiložený na oko z něj vytlačuje tekutinu, časem nitrooční tlak díky odtoku klesá
l	dobrý odtok moku, volné cesty-rychlý pokles tlaku
l	zhoršený odtok: pokles je malý až neznatelný
l	užívá se elektrických přístrojů se záznamem, měření trvá několik minut
l	změny v zorném poli: zvýšený nitrooční tlak zhoršuje výživu okrsku zrakového nervu
l	postižení centrálního vidění (visu) pozorováno pozdě, při trubicovém vidění kompenzace fixačním reflexem
l	typickou změnou v zorném poli je Bjerrumův skotom, obkružuje fixační bod jako podkova, ale nedotýká se jej
l	pozvolné koncentrické zužování zorného pole, začátek v dolním nebo horním nazálním kvadrantu, později i jinde
l	může se vyskytnout tzv. trubicové vidění, tj. koncentrické zúžení zorného pole pod 10o
l	gonioskopie: díky šikmo postavenému zrcátku lze přehlédnout duhovko-rohovkový úhel, kam není normálně vidět kvůli lomu světla na rozhraní rohovka-vzduch

PRIMÁRNÍ GLAUKOMY
l	vznik:
l	neurovaskulární teorie-příčina leží mimo oko, vliv centrálního nervového systému na cévní dynamiku oka
l	mechanistické teorie-zdůrazňování strukturálních a funkčních změn v oku, zvl. v oblasti duhovko-rohovkovém úhlu přední komory
l	dnes uznávána multifaktoriální etiologie, 2 symptomové komplexy:
l	postižení předního segmentu oka, odtokových cest, městnání moku v oku, růst nitroočního tlaku
l	postižení zadních částí oka zhoršením prokrvení zrakového nervu
l	rizikové faktory: rodinný výskyt (20 x častější v postižené rodině oproti běžné populaci), riziko roste příbuzenskými sňatky, krátkozrakost nad 5 dpt (glaukom s otevřeným úhlem), dalekozrakost s úzkým duhovko-rohovkovým úhlem (glaukom s uzavřeným úhlem), cukrovka (glaukom 3x častější oproti běžné populaci), náhlé tlakové poklesy (terapie, IM, velké krevní ztráty, celková anestézie)

G. S UZAVŘENÝM ÚHLEM
l	tzv. angulární nebo kongestivní glaukom
l	úzký až štěrbinovitý duhovko-rohovkový úhel, který se v záchvatu zcela uzavírá
l	kořen duhovky blokuje odtok moku z přední komory do Schlemmova kanálu a episklerálních cév



Akutní záchvat
l	predispozice: mělká přední komora oční, úzký duhovko-rohovkový úhel, nervově cévní labilita
l	nárůst množství komorového moku ultrafiltrací
l	hromadění moku v zadní komoře a ve sklivci, přední část čočky tlačena proti zadní ploše duhovky, vznik zadního bloku
l	uzavření kapilární štěrbiny mezi čočkou a duhovkou, vznik pupilárního bloku
l	přerušení nitrooční cirkulace moku, jeho městnání v zadní komoře, tlak na kořen duhovky a úplný uzávěr duhovko-rohovkového úhlu, kudy mok opouští vnitřek oka-přední blok
l	absolutní blok odtoku, prudký růst tlaku na 50-60 torr (6,67-8,00 kPa), projevy akutního záchvatu glaukomu

Akutní záchvat - příznaky
l	předcházejí prodromy, kdy se úhel uzavírá jen částečně, příznaky nejsou silně vyjádřeny, tlak méně zvýšen
l	prodromy přicházejí večer po fyzické či psychické námaze_ lehce snížený visus, duhové kruhy kol světel (irizace), neurčitá bolest v oku a očnici na postižené straně, únava, podrážděnost, zmizí do druhého dne bez th., později se objeví znovu, tentokrát silněji, opakování může vyústit v ac. záchvat glaukomu
l	ac. záchvat se někdy projeví též bez prodromů
l	v záchvatu: nesnesitelná bolest, vyzařuje z oka do spánku a zátylku, zasahuje polovinu hlavy na postižené straně, nevolnost, zvracení
l	zhoršené vidění postiženým okem (až na počítání prstů), irizace, včasná návštěva lékaře
l	víčka zarudlá, zduřelá, oční štěrbina mírně zúžená, cévy na bulbu nastříknuté, rohovka méně citlivá, zkalená, mělká přední komora, lehce zkalený obsah
l	duhovko-rohovkový úhel většinou uzavřený, překrvená duhovka, bez kresby, zornice středně rozšířená, bez reakce, vertikálně oválná
l	na pozadí překrvený disk zrakového nervu, neostrý, městnání krve v cévách, u opakovaných záchvatů disk atrofický, vyvýšený
l	nitrooční tlak až 60 torr (8,00 kPa), oko je “tvrdé jako kámen”, odtok moku blokován, vidění redukováno na počítání prstů před okem, během období zdraví tlak, odtok a vidění normální

Akutní záchvat - terapie
l	pac. odeslat ihned na odborné pracoviště
l	slabá miotika, analgetika
l	snaha o snížení nitroočního tlaku, normalizace by měla nastat do 24 hod., jinak hrozí srůsty v úhlu a chronická forma glaukomu
l	po odeznění ac. záchvatu operace oka
l	u lehčí formy glaukomu lze použít chirurgickou bazální iridektomii nebo laserovou iridotomii, u těžší účinnějších postupů, jde o zavedení náhradní komunikaci mezi zadní a přední oční komorou (ventil), uvolnění úhlu
l	je-li nález na druhém oku nepříznivý (úzký úhel, mělká přední komora), provede se i zde profylaktická operace, jinak hrozí u 90% pacientů do 5 let záchvat glaukomu i v dosud zdravém oku
l	trvalé sledování, kontroly po operaci

G. S UZAVŘENÝM ÚHLEM
Chronická forma
l	subj. a obj. příznaky méně výrazné, ale jde o angulární typ glaukomu
l	během záchvatů je úhel uzavřený, v mezidobích nitrooční tlak neklesá k normě, je lehce zvýšený díky částečnému uzávěru úhlu srůsty
l	léčí se filtrujícími antiglaukomovými operacemi s výraznějším hypotonizujícím účinkem

G. S OTEVŘENÝM ÚHLEM
Chronický prostý glaukom
l	úhel je otevřený a prostorný jako u zdravého oka
l	překážka odtoku gonioskopicky nezjistitelná, leží mezi přední komorou a episklerálními vénami
l	průběh bývá bezzáchvatový, bez výraznějších subj. potíží nemocného
l	plíživý vývoj, pozvolný dlouhodobý růst nitroočního tlaku
l	zevně oči klidné, normálně hluboká přední komora, někdy mírné bolesti hlavy, pálení a zarudnutí očí, lehké přechodné zhoršení vidění, nemocný přichází k lékaři pozdě, nemá žádné alarmující projevy
l	vyš. očního pozadí: vyvýšení a atrofie disku zrakového nervu, drobná čárkovitá krvácení
l	v zorném poli Bjerrumův skotom, defekty kolem fixačního bodu
l	později postižení centrálních oblastí zorného pole až trubicové vidění
l	zhoršení odtoku moku mezi přední komorou a episklerálními vénami, nitrooční tlak nevýrazně zvýšený, hlavně ráno
l	důležité opakované měření tlaku v různých částech dne
l	u glaukomu s otevřeným úhlem nedostatek příznaků, nutné vyšetření nitroočního tlaku a očního pozadí u pacientů nad 40 let
l	léčba je konzervativní (zahájení) a chirurgická
l	miotika (parasympatikomimetika), ale navozen spasmus akomodace, uvolnění kořene duhovky, léky k omezení produkce nitroočního moku, vit. skupiny B, vasoaktivní preparáty
l	v případě nemožnosti normalizace tlaku konzervativními metodami volíme chirurgickou léčbu
l	filtrující operace: vytvoření náhradní komunikace mezi přední komorou a podspojivkovým prostorem na bulbu, operovat a zašívat se musí pečlivě, jinak hrozí nitrooční infekce
l	mikrochirurgie: operační mikroskop, menší traumatizace, větší přesnost, cílenost, méně pooperačních komplikací

Glaukom s otevřeným úhlem při nízkém nitroočním tlaku
l	typické glaukomové změny bez zvýšení nitroočního tlaku
l	příčinou je špatné cévní zásobení části optického nervu
l	normální či lehce zvýšený nitrooční tlak vede ke změnám jako u glaukomu s otevřeným úhlem, a to na disku zrakového nervu i v zorném poli
l	reaguje hůře na léčbu, vhodné chirurgické řešení
l	příčinou poruchy buněčné struktury zrakového nervu, poruchy cévního zásobení nervu

Hypersekreční glaukom
l	přechodné zvýšení nitroočního tlaku při normálním odtoku moku z oka, doprovázeno nárůstem průtoku moku okem
l	postiženy zvláště ženy s vyšším krevním tlakem a neurovegetativní labilitou
l	tento typ špatně reaguje na miotika, užívá se více bloku nadměrné tvorby moku
l	může přecházet v prostý glaukom s otevřeným úhlem

Nitrooční hypertenze
l	trvalé zvýšení nitroočního tlaku nad 21 torr (2,80 kPa)
l	nevyvíjí se trvalé poškození oka ani morfologické, ani funkční
l	stav může trvat léta
l	někdy se nitrooční tlak sám normalizuje, jindy přejde nitrooční hypertenze do glaukomu s otevřeným úhlem
l	prevence primárních glaukomů: vyšetřit každé osobě nad 40 let oční pozadí a nitrooční tlak, opakovat u jinak zdravých přibližně v intervalu 5 let
l	prognóza primárních glaukomů: závisí hlavně na včasné diagnóze, ideál-operovat u angulárního glaukomu ještě před vznikem záchvatu a u g. s otevřeným úhlem před nástupem změn v zorném poli, u 90% nemocných lze udržet celoživotně dobrý centrální visus

KONGENITÁLNÍ GLAUKOM
l	způsoben geneticky nevývinem odtokových cest komorového moku (recesivita)
l	spojen s jinými abnormitami oka i celého organismu
l	projevuje se v době od narození do dvou let, čím dříve, tím je situace vážnější
l	pokles visu: zkalení rohovky a čočky, změny optického nervu, tupozrakost (důsledek astigmatismu a strabismu)
l	v 75 % je nemoc oboustranná, postiženy zvl. děti narozené z příbuzenského spojení
l	dg: zvýšené slzení, světloplachost, blefarospasmus, otok rohovky, roztažení očních obalů, hluboká přední komora
l	th: výlučně chirurgická, čím dříve, tím lepší výsledky, prognóza vždy nejistá, nutné pravidelné kontroly

SEKUNDÁRNÍ GLAUKOMY
l	zvýšení nitroočního tlaku následkem jiné choroby, poranění oka, vývojových anomálií oka, komplikací některých celkových chorob
l	s.g. způsobený změnami čočky: po traumatické subluxaci nebo luxaci čočky do sklivce, po luxaci do přední komory čočka vypadá jako kapka oleje, záchvat g. vzniká do několika hodin, u bobtnání nezralé katarakty může vzniknout též g. mechanickým uzávěrem úhlu, naopak, u přezrálé čočky pronikají do nitra oka bílkoviny, působí tzv. fakolytický glaukom
l	s.g. po poranění a poleptání oka (zvl. louhy): žíravina difunduje do oka a několikrát projde odtokovými cestami s mokem, zjizví je a zúží; tupé zhmoždění oka: natržení-utržení řasnatého tělíska, jizvení, glaukom za měsíce-roky po úrazu
l	s.g. po iridocyklitidách, nastává asi u 20 % zánětů;, ucpání odtoku moku výpotkem, doprovázeno srůsty
l	neovaskulární glaukom: vždy špatná prognúoza, jde o novotvorbu cév na duhovce a sítnici s krvácením do sklivce, vznik působením faktoru stimulujícího tvorbu cév po nedostatku kyslíku ve tkáni u DM, u trombóz, odchlípení sítnice, th. chirurgická, lépe použití chladu a světla
l	maligní glaukom: po některých antiglaukomových operacích se nevytvoří přední komora a uzavře se duhovko-rohovkový úhel, může skončit až extrakcí čočky
l	kortizonový glaukom: asi 35 % lidí odpovídá na lokální podání kortikoidů zvýšením nitroočního tlaku, po vysazení se normalizuje, užívá se i jako test ke genetické predispozici očí ke glaukomu
l	kapsulární glaukom: uloženiny amorfního nebo fibrilárního materiálu na přední ploše čočky v rozsahu zornice, na povrchu duhovky, rohovky, v oblasti úhlu; špatně reaguje na terapii
l	pigmentový glaukom: pigmentové uloženiny v oblasti Schlemmova kanálu, tvoří prstenec po obvodu, vznik z fagocytovaného pigmentu (duhovka, řasnaté tělísko) v komorové vodě, častěji postiženi muži mladšího věku a krátkozrací, úhel bývá otevřený 
l	g. při zvýšení episklerálního tlaku: v důsledku vnikání krve do vodních vén, příčinou nádory, záněty, endokrinní poruchy, trombózy...

LASEROVÁ TERAPIE GLAUKOMU
l	laserová nekrvavá mikrochirurgie
l	zákroky uvnitř oka bez otevření bulbu, s minimální traumatizací, ambulantně, v místní anestézii
l	výkony lze opakovat, při neúspěchu možno řešit stav klasickou (mikro)chirurgií
l	laserová iridotomie: vytvoření otvoru v duhovce a obnovení komunikace mezi přední a zadní komorou, velmi účinná u primárního glaukomu s uzavřeným úhlem
l	laserová trabekuloplastika: aplikace pulsů u glaukomu s otevřeným úhlem do úhlu zlepší odtok a vstřebávání moku, potencuje účinek farmakoterapie
l	laserová gonioplastika: aplikace pulsů na periferii duhovky způsobí její kontrakci, a tím otevření úhlu, zlepšuje účinek farmakoterapie a jiných technik laserové chirurgie (trabekuloplastiky)

ABSOLUTNÍ GLAUKOM
l	asi 10 % primárních glaukomů, zvl. těch, které se dostaly pozdě do lékařské péče, a některé sekundární glaukomy vedou k trvalé slepotě
l	na bulbu rozšířené episklerální cévy, rohovka prosáklá, matná, na atrofické duhovce rozšířené cévy (”hlava Medúzy”)
l	přítomen též komplikovaný šedý zákal (katarakta), kvůli němuž není možno vyšetřit oční pozadí
l	reklinace zákalu nezlepší vidění (jako je tomu u pouhé katarakty), staří lékaři mu říkali zelený zákal
l	terapie se soustřeďuje na odstranění úporných bolestí.

