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Первинна відкритокутова глаукома (ПВКГ) описується як 

багатофакторна оптична нейропатія, яка є хронічною, 

прогресуючою та незворотною, з характерною набутою втратою 

волокон зорового нерва. Вона розвивається за наявності відкритих 

кутів передньої камери, характерних порушень зорового поля та 

занадто високого внутрішньоочного тиску. Проявляється 

стисненням диска зорового нерва за відсутності інших відомих 

причин захворювання. 

 

Ознаки та симптоми 

Через безсимптомний характер перебігу глаукоми пацієнти 

зазвичай не мають жодних симптомів або скарг зі сторони очей 

до пізніх стадій перебігу захворювання, особливо при первинній 

відкритокутовій глаукомі. Однак закритокутова глаукома та 

вторинна глаукома можуть спричинити швидке підвищення 

внутрішньоочного тиску, що, як правило, є симптоматичним, 

особливо коли внутрішньоочний тиск становить 35 мм рт. ст. і 

більше. 

Значну увагу у зборі анамнезу пацієнта слід приділити 

наступному: 

- Анамнез очних захворювань 

- Попередні хірургічні втручання на очах, включаючи 

фотокоагуляцію або рефракційні процедури 

- Травми очей / голови 

- Перенесені захворювання 

- Препарати, які приймає пацієнт 

- Фактори ризику розвитку глаукоми 



 

 

Діагностика 

Обстеження пацієнтів на первинну відкритокутову глаукому є 

найбільш ефективним, якщо воно спрямоване на осіб з високим 

ризиком, таких як афроамериканці та літні люди, особливо якщо 

скринінг складається з вимірювань внутрішньоочного тиску в 

поєднанні з оцінкою стану зорового нерва. 

Обстеження пацієнтів із підозрою на первинну відкритокутову 

глаукому включає наступне: 

- Огляд переднього сегмента ока за допомогою щілинної 

лампи 

- Огляд очного дна 

- Тонометрія 

- Гоніоскопія 

- Пахіметрія 

- Лабораторні тести 

 

Лабораторні тести, які можуть бути використані для вирішення 

інших причин оптичної нейропатії у пацієнтів з підозрою на 

глаукому, включають наступне: 

- Розгорнутий аналіз крові 

- Швидкість осідання еритроцитів 

- Серологічне дослідження на сифіліс (мікрогемаглютинація) 

- Рідко визначення білкових фракцій: для осіб з потенційною 

аутоімунною етіологією при деяких глаукоматозних оптичних 

невропатіях 

 

Наступні візуалізаційні дослідження можуть бути використані для 

оцінки пацієнтів із підозрою на первинну відкритокутову глаукому: 

- Зображення очного дна 

- Зображення шарів нервових волокон сітківки за допомогою 

високо контрастної чорно-білої плівки з використанням 

методів без червоного кольору 



 

 

- Конфокальна лазерна скануюча мікроскопія  

- Скануюча лазерна поляриметрія 

- Оптична когерентна томографія 

- Нейровізуалізація, якщо є втрата зорового поля пацієнта 

 

Дослідницькі способи візуалізації в оцінці та лікуванні пацієнтів з 

первинною відкритокутовою глаукомою включають наступне: 

- Флюоресцентна ангіографія 

- Аналіз очного кровотоку за допомогою лазерної 

допплерівської флоуметрії 

- Дослідження кольорового зору 

- Тест на чутливість до контрасту 

- Електрофізіологічні проби 

- Ультразвукова біомікроскопія 

 

Менеджмент 

Поточна медикаментозна терапія первинної відкритокутової 

глаукоми обмежена зниженням внутрішньоочного тиску. 

Раціональний підхід до вибору протиглаукомних препаратів 

повинен мінімізувати кількість ліків та ймовірність значних побічних 

ефектів. 

Якщо застосування одних ліків не є достатнім для досягнення 

цільового тиску, слід вибирати другий препарат, який має інший 

механізм дії, так що 2 медикаментозні терапії матимуть 

доповнюючий ефект. 

 

Фармакотерапія 

Ліки, що застосовуються при лікуванні первинної відкритокутової 

глаукоми, включають наступне: 

- Бета-адреноблокатори (наприклад, левобунолол, тимолол, 

картеолол, бетаксолол, метипранолол, левобетаксолол) 



 

 

- Адренергічні агоністи (наприклад, бримонідин, 

апраклонідин) 

- Менш селективні симпатоміметики (наприклад, діпівефрин, 

епінефрин) 

- Інгібітори карбоангідрази (наприклад, дорзоламід, 

бринзоламід, ацетазоламід, метазоламід) 

- Аналоги простагландинів (наприклад, латанопрост, 

біматопрост, травопрост, тафлупрост, латанопростеновий 

будон) 

- Холіноміметики (наприклад, пілокарпін) 

- Гіперосмотичні засоби (наприклад, ізосорбід динітрат, 

маніт, гліцерин) 

- Комбінація бета-блокатора / альфа-агоніста (наприклад, 

бримонідин / тимолол) 

- Комбінація бета-блокаторів / інгібіторів карбоангідрази 

(наприклад, дорзоламід / тимолол) 

- Альфа-агоніст / інгібітор карбоангідрази (наприклад, 

бримонідин / бринзоламід) 

 

 

Лазерна терапія 

Лазер можна використовувати в якості основного або 

допоміжного лікування. Він показаний у випадках неефективості 

ліків або якщо пацієнт перебуває на максимально переносимій 

медикаментозній терапії та потребує подальшого зниження 

внутрішньоочного тиску. 

Нижче наведено лазерні варіанти, які можуть бути використані для 

первинної відкритокутової глаукоми: 

- Аргонова лазерна трабекулопластика (ALT) 

- Селективна лазерна трабекулопластика (SLT) 

- Мікроімпульсна діодна лазерна трабекулопластика (MDLT) 

 

Хірургічне лікування 



 

 

Хірургічне втручання показане при первинній відкритокутовій 

глаукомі, коли погіршується глаукоматозна оптична нейропатія 

(або передбачається, що вона погіршиться) при будь-якому 

заданому рівні внутрішньоочного тиску і пацієнт знаходиться на 

максимально переносимій медикаментозній терапії. 

Нижче наведено хірургічні варіанти, які можуть застосовуватися 

при первинній відкритокутовій глаукомі: 

- Трабекулектомія 

- Операція з дренажних імплантатів 

- Циклофотокоагуляція (CPC) 

- Мінімально інвазивна хірургічна глаукома (MIGS) 

складається з новіших методик, що мають потенціал як 

хірургічні варіанти первинної відкритокутової глаукоми. 
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