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GLAUCOMUL CONGENITAL

DEFINITIE

O forma de glaucom care rezultă din dezvoltarea anormală a structurilor de drenaj a umorii 
apoase, caracterizată printr-o presiune intra-oculară crescută, cresterea in dimensiuni a globului 
ocular (buphtalmos/ buftalmie), edem cornean și cupping al nervului optic și prezentând clinic 
triada caracteristică: epifora, fotofobie și blefarospasm.
Sinonime : buftalmie, glaucom congenital primar

PREVALENTA
 Este cea mai frecventa forma de glaucom la varsta copilariei. In Europa, prevalența este 
estimată la aproximativ 1 / 27.800 de nou nascuti vii. Sexul masculin (65%) este mai frecvent 
afectat decât cel feminin, iar boala este bilaterală în 70 - 80% din cazuri.

ASPECTE CLINICE
Diagnosticul este stabilit în primul an de viață în aproximativ 80% din cazuri. Vârsta de debut 
poate fi amânată chiar până la vârsta adultă timpurie. 
Triada clasică include epifora, blefarospasm și fotofobie. 
Copiii afectați prezinta ochi roșii , hiperlacrimare, cornee tulbure, opacifiata și mărirea 
globului ocular, cauzate de elongatia globului ocular imatur din cauza presiunii intraoculare 
crescute. 
Tensiunea intraoculara crescuta poate provoca întinderea și ruperea zonulelor cu subluxarea 
cristalinului. Traumatismele pot provoca hifema, dezlipire de retina și ruptura globului ocular.
Copiii mai mari de 3 ani dezvoltă miopie progresivă și pierderi de camp vizual insidioase. 
Glaucomul congenital netratat duce invariabil la orbire.

ASPECTE GENETICE
Etiologia este insuficient înțeleasă
Obstrucția fluxului de umoare apoasa pare să apară la nivelul unghiului irido-cornean și al 
trabeculului. 
Cartografierea genică a familiilor afectate a identificat trei loci cromozomali: 

 GLC3A în 2p22.2 gena CYP1B1 (2p22.2) 
 GLC3B în 1p36 și 
 GLC3C în 14q24.3-q31.1

Au fost, de asemenea, identificate mutații în genele LTBP2 (14q24.3) și MYOC (1q23-q24).
Consiliere genetică: Majoritatea cazurilor sunt sporadice, în aproximativ 10% din cazuri 
transmiterea recesivă autosomală este observată cu o penetranță variabilă. Au fost descrise si 
cazuri cu tranmitere autosomal dominanta.



DIAGNOSTIC
 Diagnosticul se stabileste printr-un examen oftalmologic complet care relevă: o cornee 
opacifiata, de dimensiuni mari și prezența striurilor Haab, presiune intraoculară crescută (IOP) 
(mai mult de 20 mm Hg sau asimetrie mai mare de 5 mm Hg este sugestiva), cameră anterioară 
profundă, inserție inaltă a irisului, pinten scleral slab dezvoltat (vizibil prin gonioscopie), 
creșterea raportului cupă / disc a capului nervului optic și refractometrie care relevă miopie și 
astigmatism. 
Examinarea sub anestezie se face in caz de necesitate.
Diagnosticul prenatal poate determina riscul bolii în familiile cu mutații cunoscute.

TRATAMENT
Glaucomul congenital este tratat în primul rând chirurgical, terapia medicală jucând doar un 
rol adjuvant. 
În mod tradițional, goniotomia este recomandată copiilor mai mici de 2 până la 3 ani, in cazul 
in care corneea este clara. 
Trabeculotomia este practicata la copiii la care unghiul camerular prezinta anomalii 
trabeculare și copiilor mai mari. 
Trabeculectomia și dispozitivele de drenaj sunt utilizate în cazurile refractare. 
Ambliopia, cicatricile corneene și cataracta sunt complicații tardive. 
Reabilitarea vizuală timpurie este importantă pentru a preveni ambliopia. 
Pacienții pot avea nevoie de o monitorizare periodică pe toată durata vieții pentru a monitoriza 
tensiunea intraoculara.

PROGNOSTIC
Prognosticul este în mare parte legat de momentul prezentării; diagnosticul precoce și 
tratamentul chirurgical prompt influențează semnificativ rezultatul vizual. 

Majoritatea pacienților tratați cu succes inca de la început, mențin un control bun al tensiunii 
intraoculare, cu nervi optici stabili și câmpuri vizuale complet funcționale la vârsta adultă.

Fig.1 : Glaucom congenital – buftalmie + triada clasica : epifora, fotofobie si blefarospasm



Sursa : https://www.glaucomapatients.org/basic/congenital-glaucoma/

Fig.2 : Aspect clinic de buftalmie; Strie Haab decelabile la examenul biomicroscopic; 
Opacifierea corneei

Fig.3 : Cupping al nervului optic – se poate produce rapid, precoce in cazul glaucomului 
congenital

Sursa : https://www.slideshare.net/SaraMasoudinejad/congenital-glaucoma-71614408


