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Въведение и цел
Първичната закритоъгълна глаукома (ПЗЪГ) е хронична невропатия със загуба на ретинални ганглийни клетки и 
техните аксони. Заболяването протича с пристъпни изменения на вътреочното налягане, водещи до необратими 
промени в структурата на зрителния нерв и загуба на зрение. Рискови фактори за развитието на ПЗЪГ са: женски 
пол, възраст над 40г., хиперметропия и е с висока честота сред азиатската популация.1 

Има редица механизми, водещи до развитие ПЗЪГ, като най-често се дължи на зеничен блок – състоянието, при 
което е възпрепятствано преминаването на вътреочна течност между задната повърхност на ириса и лещата. 1 

Цел: Да се представи клиничен случай на пациент със закритоъгълна 

глаукома.

Схематична илюстрация на 

патогенезата на ПЗЪГ2
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Клиничен случай 

 Пациентка Н.М. на 60г. 

 Диагностицирана с глаукома в друго лечебно 
заведение, където е назначена терапия с Фотил и 
Катахорм поради пристъп на силна болка в ляво око

 Постъпва с оплакване от замъгление на зрението на 

двете очи. 

 Амблиопия на дясно око

VOD=0.5-0.6 с +0,75дсф+0,50дц/75=0,7-

VOS=0.4 с +1,75дсф+0,50дц/140=1,0

ТОD=22mmHg, TOS=20mmHg. 

 Роговица – прозрачна, предна камера(ПК) –
плитковата периферно, ДЗН - витални. 

 Проведоха се гониоскопия, оптична кохерентна 
томография (ОСТ) на преден и заден очен сегмент, 
компютърна периметрия и ултразвукова 
биомикроскопия

Плитка предна камера

Витални папили без екскавация



Ултразвукова биомикроскопия: OD: 24.1°/25.3°

OS:23.3°/18.8° - риск от закриване на ПКЪ

Компютърна периметрия: групирани скотоми в 

долната половина на зрителното поле на двете 

очи; MDh OD: -5,02dB  MDh OS:  4,67dB

OD

OS

Гониоскопия: закрит ПКЪ – 2ст. по Шафер



 Терапията бе сменена с Тафлотан в 

двете очи. 

 Поради риск от закриване на ПКЪ, 

настъпилите промени в GCC и RNFL, 

както и поддържането на 

горнограрнични стойности на ВОН на 

фона на назначената терапия се 

извършиха профилактични периферни 

лазерни иридoтомии на дясно око.

Оптична кохерентна томография (ОСТ): 

• Пахиметрия: 623/628мкм,  

• GCC: перипапиларно изтъняване

• RNFL: гранично изтъняване 



Заключение:

Извършването на профилактични периферни лазерни иридотомии при пациенти със 

закрит или закриващ се предно-камерен ъгъл намалява риска от прогресия на 

заболяването и подобрява качеството на живот на пациентите. 

Благодаря за вниманието! 

В резултат на извършената периферна лазерна иридотомия и терапия с Тафлотан се постигна 

нормализиране на стойностите на вътреочното налягане, откриване на предно-камерния ъгъл и 

подобрение на офталмологичния статус на пациента. Предстои извършването на профилактична 

иридотомия на лявото око.
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