
Το αδιάγνωστο γλαύκωμα είναι συχνό? The Thessaloniki Eye Study 

 
 

Το 2007-2008 δημοσιεύτηκε σε διεθνή οφθαλμολογικά περιοδικά η πρώτη μεγάλη πληθυσμιακή μελέτη 
γλαυκώματος για τον Ελληνικό πληθυσμό απο το Εργαστήριο Γλαυκώματος της Α' Πανεπιστημιακής 
Οφθαλμολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ (ομάδα Καθηγητή κ. Φ. Τοπούζη και συν.). Στη μελέτη συμμετείχαν 
2.554 τυχαία επιλεγμένοι ασθενείς μέσης ηλικίας 60 ετών απο περιοχές κοντά στη Θεσσαλονίκη που 
υποβλήθηκαν σε πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο. 
 
Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε εκείνους που διαγνώσθηκαν με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας (POAG) και 
εκείνους με αποφολιδωτικό γλαύκωμα (PEXG) με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Ως αδιάγνωστο γλαύκωμα 
ορίστηκε η έλλειψη προηγούμενης διάγνωσης γλαυκώματος ή οφθαλμικής υπερτονίας ή χρήσης 
αντιγλαυκωματικών φαρμάκων ή προηγούμενης χειρουργικής επέμβασης για το γλαύκωμα. Η στατιστική 
ανάλυση των δεδομένων έλαβε υπόψη την ηλικία, το φύλο, το οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος, το 
ιστορικό χειρουργείου καταρράκτη, τη οπτική οξύτητα, την ενδοφθάλμια πίεση, την κοίλανση του οπτικού 
νεύρου (c/d ratio), τα οπτικά πεδία, τον τύπο του γλαυκώματος και το χρόνο απο την τελευταία επίσκεψη του 
ασθενούς στον οφθαλμίατρο. 
 
Ανάμεσα στα αποτελέσματα της μελέτης βρέθηκε οτι με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας διαγνώσθηκαν 98 
ασθενείς (επιπολασμός POAG 3,8% ) ενώ με αποφολιδωτικό γλαύκωμα διαγνώσθηκαν 43 ασθενείς 
(επιπολασμός PEXG 1,7%). Τα ποσοστά αυτά για τους τύπους γλαυκώματος που μελετήθηκαν είναι 
παρόμοια και λίγο υψηλότερα ιδίως για το αποφολιδωτικό γλαύκωμα, με άλλες μεγάλες πληθυσμιακές 
μελέτες που έχουν γίνει  σε λευκό πληθυσμό. 
 

Αναφορικά με τους ασθενείς με αδιάγνωστο γλαύκωμα βρέθηκε οτι ήταν 56 ασθενείς απο τους 98 (ομάδα 
POAG) και 15 ασθενείς απο τους 43 (ομάδα PEXG). Επομένως το ποσοστό του αδιάγνωστου 
γλαυκώματος ήταν 57,1% στην ομάδα ασθενών με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας και 34,9% στην ομάδα 
ασθενών με αποφολιδωτικό γλαύκωμα. Δηλαδή οι ασθενείς με γλαύκωμα ανοικτής γωνίας είχαν 3 με 4 
φορές μεγαλύτερη  πιθανότητα να είναι αδιάγνωστοι συγκριτικά με τους ασθενείς με  αποφολιδωτικό 
γλαύκωμα. Οι ασθενείς με  γλαύκωμα ανοικτής γωνίας που δεν είχαν επισκεφθεί οφθαλμίατρο στη διάρκεια 
του τελευταίου έτους είχαν εως και 6 φορές αυξημένο κίνδυνο να είναι αδιάγνωστοι. Σε αυτή την ομάδα 
ασθενών βρέθηκε οτι μικρότερη κάθετη κοίλανση του οπτικού νεύρου σχετίζονταν στατιστικά με αυξημένο 
κίνδυνο αδιάγνωστου γλαυκώματος. 
 
Συμπερασματικά η έλλειψη τακτικών επισκέψεων στον οφθαλμίατρο ήταν καθοριστικός παράγοντας για τη 
μη διάγνωση της νόσου. Το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας είναι πιο πιθανό να μη διαγνωσθεί συγκριτικά με το 
αποφολιδωτικό γλαύκωμα και για αυτό είναι σημαντική τόσο η τακτική παρακολούθηση των ασθενών όσο και 
η εφαρμογή εγκεκριμένων διαγνωστικών πρωτοκόλλων απο τον οφθαλμίατρο. 
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