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:: υγγενές γλαύκωμα 
 

Αξηζκόο Orphanet: 98976 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζπγγελέο γιαύθσκα (CG) είλαη έλα αλαπηπμηαθό γιαύθσκα πνπ πξνθύπηεη από κε 

θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηεο δνκήο απνζηξάγγηζεο ηνπ πδαηνεηδνύο πγξνύ θαη ραξαθηεξίδεηαη 

από απμεκέλε ελδν-νθζάικηα πίεζε (ΕΟΠ),  αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ βνιβνύ (βνύθζαικνο), 

νίδεκα ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη θνίιαλζε ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ, πνπ εθδειώλνληαη θιηληθά κε ηε 

ραξαθηεξηζηηθή ηξηάδα ηεο επηθνξάο (ππεξρείιηζεο δαθξύσλ), ηεο θσηνθνβίαο θαη ηνπ 

βιεθαξόζπαζκνπ.  

Τν CG είλαη ην ζπρλόηεξν γιαύθσκα ζηελ παηδηθή ειηθία. Ο επηπνιαζκόο ζηελ Επξώπε 

εθηηκάηαη ζε 3,6 / 100.000 γελλήζεηο δώλησλ λενγλώλ. Τα αγόξηα επεξεάδνληαη πην ζπρλά 

από ηα θνξίηζηα θαη ε λόζνο είλαη ακθνηεξόπιεπξε ζην 70-80% ησλ πεξηπηώζεσλ.  

 

Η δηάγλσζε γίλεηαη ζην πξώην έηνο ηεο δσήο ζην 80% πεξίπνπ ησλ πεξηπηώζεσλ. Η ειηθία 

έλαξμεο κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη κέρξη θαη ηελ πξώηκε ελήιηθε δσή. Η θιαζηθή ηξηάδα 

πεξηιακβάλεη επηθνξά, βιεθαξόζπαζκν θαη θσηνθνβία. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηα 

πάζρνληα παηδηά έρνπλ θόθθηλα πγξά κάηηα, ζνινύο θεξαηνεηδείο θαη αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

βνιβνύ, ε νπνία πξνθαιείηαη από ην ηέλησκα ηνπ αλώξηκνπ νθζαικνύ ιόγσ ηεο απμεκέλεο 

ελδνθζάικηαο πίεζεο. Παηδηά κεγαιύηεξα ησλ 3 εηώλ αλαπηύζζνπλ πξννδεπηηθή κπσπία θαη 

απώιεηα ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. Οη πάζρνληεο κε CG πνπ δελ ιακβάλνπλ 

ζεξαπεία νδεγνύληαη πάληα ζε ηύθισζε.  

 

Η αηηηνινγία δελ είλαη θαιά θαηαλνεηή, αιιά ε παξεκπόδηζε ηεο εθξνήο ηνπ πδαηνεηδνύο 

πγξνύ θαίλεηαη λα εληνπίδεηαη ζηε ηξηδνθεξαηνεηδηθή γσλία θαη ζην επίπεδν ηνπ δηεζεηηθνύ 

εζκνύ. Η ραξηνγξάθεζε ησλ γνληδίσλ από νηθνγέλεηεο παζρόλησλ, έρεη εληνπίζεη ηξεηο 

ρξσκνζσκηθνύο ηόπνπο, GLC3A ζην 2p21, GLC3B ζην 1p36 θαη GLC3C ζην 14q24 από 

απηνύο κεηαιιάμεηο έρνπλ ηαπηνπνηεζεί ζην γνλίδην CYP1B1 ζηνλ ηόπν GLC3A. Έρνπλ 

επίζεο εληνπηζηεί κεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα LTBP2 θαη MYOC.  

 

Η δηάγλσζε γίλεηαη κε κηα πιήξε νθζαικνινγηθή εμέηαζε, ε νπνία απνθαιύπηεη ζνιό, κε 

απμεκέλν κέγεζνο θεξαηνεηδή θαη ηελ παξνπζία ησλ ξαβδώζεσλ Haab, αύμεζε ηεο 

ελδνθζάικηαο πίεζεο (ΕΟΠ) (πεξηζζόηεξν από 20 mm Hg ή αζπκκεηξία κεγαιύηεξε από 5 

mm Hg είλαη αλεζπρεηηθή), βαζύ πξόζζην ζάιακν, αζπλήζηζηα κεγάιε έλζεζε ηεο ίξηδαο, 

αλεπαξθώο αλεπηπγκέλν ζθιεξαίν πηεξληζηήξα (κε γσληνζθνπία), απμεκέλε αλαινγία ηνπ 

πειίθνπ θνίιαλζεο-δίζθνπ ηεο θεθαιήο ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ θαη νη δνθηκαζίεο δηάζιαζεο πνπ 

απνθαιύπηνπλ κπσπία θαη αζηηγκαηηζκό. Εάλ είλαη απαξαίηεην, γίλεηαη εμέηαζε ππό 

αλαηζζεζία. 
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Η δηαθνξηθή δηάγλσζε γηα ηνπο θόθθηλνπο πγξνύο νθζαικνύο πεξηιακβάλεη ηελ απόθξαμε ηεο 

ξηλνδαθξπτθήο νδνύ, ηελ επηπεθπθίηηδα, ηελ εθδνξά ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη ηελ ξαγνεηδίηηδα, 

ελώ γηα ηελ κεγέζπλζε ηνπ θεξαηνεηδή πεξηιακβάλεη ηελ πςειή αμνληθή κπσπία θαη ηνλ 

κεγαθεξαηνεηδή. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε γηα ηε ζόισζε ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη ηνπ νηδήκαηνο 

πεξηιακβάλεη ηηο ζπγγελείο δπζηξνθίεο ηνπ θεξαηνεηδνύο, ην ηξαύκα θαηά ηε γέλλεζε, ηελ 

θεξαηίηηδα, ηηο ζπγγελείο νθζαικηθέο αλσκαιίεο ή λνζήκαηα ελαπόζεζεο, ελώ γηα ηελ 

θνίιαλζε ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ πεξηιακβάλεη ηελ θπζηνινγηθή θνίιαλζε, ην θνιόβσκα ηεο 

νπηηθήο ζειήο, γελεηηθή νπηηθή αηξνθία θαη ππνπιαζία ηνπ νπηηθνύ λεύξνπ (δείηε απηά 

όξνπο).  

 

Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηνλ θίλδπλν ηεο λόζνπ ζε νηθνγέλεηεο κε 

γλσζηέο κεηαιιάμεηο.  

Οη πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο είλαη ζπνξαδηθέο, ζε πεξίπνπ 10% ησλ πεξηπηώζεσλ ε λόζνο 

θιεξνλνκείηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν κε πνηθίιε δηεηζδπηηθόηεηα. 

 

Τν ζπγγελέο γιαύθσκα αληηκεησπίδεηαη θπξίσο ρεηξνπξγηθά, κε ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή λα 

έρεη κόλν έλα ζπκπιεξσκαηηθό ξόιν. Παξαδνζηαθά, ζπληζηάηαη ε γσληνηνκία γηα παηδηά 

ειηθίαο από 2 έσο 3 εηώλ, αλ ν θεξαηνεηδήο είλαη θαζαξόο. Τξακπεθνπινηνκή πξνζθέξεηαη 

ζηα παηδηά, ζηα νπνία ε γσλία δελ είλαη επαξθώο νξαηή θαη ζε κεγαιύηεξα παηδηά. 

Τξακπεθνπιεθηνκή θαη κέζνδνη παξνρέηεπζεο ηνπ πδαινεηδνύο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

πεξηπηώζεηο ππνηξνπήο. Η ακβιπσπία, ε δεκηνπξγία νπιώλ  ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη ν 

θαηαξξάθηεο είλαη όςηκεο επηπινθέο. Η πξόσξε απνθαηάζηαζε ηεο όξαζεο είλαη ζεκαληηθή 

γηα ηελ πξόιεςε ηεο ακβιπσπίαο. Οη αζζελείο κπνξεί λα ρξεηάδνληαη ηζόβηα ηαθηηθή 

παξαθνινύζεζε ηεο ΕΟΠ.  

 

Η πξόγλσζε ζε κεγάιν βαζκό ζρεηίδεηαη κε ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εκθάληζεο. Η έγθαηξε 

δηάγλσζε θαη ε έγθαηξε ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ έθβαζε ηεο 

όξαζεο. Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο πνπ έιαβαλ ζεξαπεία κε επηηπρία ζηελ παηδηθή ειηθία 

δηαηεξνύλ θαιό έιεγρν ηεο πίεζεο κε ζηαζεξά νπηηθά λεύξα θαη πιήξσο ιεηηνπξγηθά νπηηθά 

πεδία κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


