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uè és el glaucoma? Si
preguntem a perso-
nes que en pateixin
un o tenen familiars,

la majoria us dirà que es tracta
d’una malaltia de la vista en la
qual l’ull té la pressió alta. Però,
això no és del tot veritat. De fet,
el glaucoma és una malaltia de-
generativa generalment crònica
del nervi òptic, que és l’encarre-
gat de portar la informació visual
cap al cervell. Actualment és la
primera causa de ceguesa no re-
versible en el món. 

I per què tothom parla de la
pressió ocular? Perquè el princi-
pal factor de risc és la pressió
ocular alta, si bé existeixen altres
factors de risc i una predisposi-
ció personal que pot fer que hi
hagi persones amb pressió ocu-
lar alta sense glaucoma (amb un
nervi sa) i persones amb pressió
ocular baixa o normal amb glau-
coma (amb un nervi malalt). 

El glaucoma inicialment pro-
voca defectes del camp visual
perifèric fent una àrea de lleuge-
ra boira però, molts pacients te-
nen una visió central perfecta i

no són conscients de tenir una
deficiència visual. Es creu que
fins a un  dels pacients ma-
lalts no saben que tenen la ma-
laltia.

A poc a poc, si la malaltia no
està ben controlada, aquests de-
fectes aniran fent-se més pro-
funds fins a convertir-se en àrees
cegues i aniran creixent des de la
perifèria fins a arribar a la zona
central de la visió, que és quan el
pacient comença a percebre que
no hi veu bé. 

El gran problema que tenim
els oftalmòlegs que ens dedi-
quem al món del glaucoma és
que tenim tractaments per fre-
nar la malaltia, però no tenim
cap tractament per curar i retor-
nar al pacient tot allò que la ma-
laltia ja li ha tret. Per això és molt
important fer els controls oftal-
mològics amb els estudis
adients per valorar el camp vi-
sual i l’estat del nervi òptic, de
forma que detectem casos de
glaucoma en fases inicials. 

Per poder controlar la malal-
tia, hem de saber quin tipus de
glaucoma presenta el malalt, ja

que dins del terme glaucoma
s’inclouen diferents entitats que
tenen característiques anatòmi-
ques diferents, presentar una as-
sociació familiar més o menys
forta i fins i tot associar-se a al-
tres malalties de l’ull o del cos.
Per exemple, tenim ulls amb risc
de fer un glaucoma d’angle es-
tret en el qual el primer pas és
fer una iridotomia làser per evi-
tar una pujada brusca i severa
de tensió ocular, que pot asso-
ciar-se amb el mal de cap i nàu-
sees i pot donar seqüeles visuals
severes al cap de poques hores,
el que es coneix com un glauco-
ma agut. 

En el nostre medi, afortuna-
dament, el més freqüent són els
glaucomes d’angle obert on ge-
neralment el primer tractament

és amb fàrmacs que s’han d’apli-
car una o dues vegades al dia
mitjançant col·liris, per tal de re-
baixar la pressió de l’ull. Això
implica en primer lloc aprendre
a posar-se bé la gota i en segon
lloc a fer-ho de manera rigorosa
i constant cada dia. 

Tenim quatre famílies de fàr-
macs que es poden donar de for-
ma separada o combinada, ade-
quant el tipus de fàrmac a les ca-
racterístiques dels pacients, ja
que tot i ser tractaments amb
gotes, no hem d’oblidar mai que
són fàrmacs i poden presentar
contraindicacions amb altres
fàrmacs o amb malalties pulmo-
nars o cardíaques, entre d’altres. 

El següent pas en el tracta-
ment seria la cirurgia. Antiga-
ment les tècniques quirúrgiques
de glaucoma eren bastant agres-
sives i tenien un nombre de
complicacions no descartables,
però amb l’aparició de l’esclerec-
tomía profunda no penetrant,
una tècnica que deixa integra
una membrana que ajuda a l’au-
toregulació de la pressió ocular
pel propi ull. La seva eficàcia és
molt bona i té un perfil de segu-
retat molt bo, però com totes les
cirurgies de glaucoma pot per-
dre part de la seva eficàcia amb
els anys. A més a més, s’estan in-
troduint una gran varietat de
dispositius per disminuir la

pressió ocular, que es poden as-
sociar a cirurgies de cataracta o
realitzar-se de forma aïllada que
poden ser molt interessants en
determinats casos. 

La gran novetat és el làser dio-
do de micropulsos, una modifi-
cació d’un làser que s’aplica a
quiròfan sota anestèsia regional
ja fa molts anys en casos de
glaucomes terminals amb pres-
sió ocular molt alta per dismi-
nuir la producció del líquid de
dins de l’ull en aplicar-se per via
externa o interna sobre el cos ci-
liar (que és l’àrea on es produeix
el líquid de dins de l’ull). 

La modificació en els paràme-
tres del làser i de la sonda amb
la qual s’aplica, permet que
s’apliqui sobre una àrea anome-
nada pars plana de forma que
estimula el drenatge natural de
l’ull. Es tracta d’un tractament
que s’aplica per contacte però,
sense entrar dins l’ull, evitant
així el risc d’una cirurgia intrao-
cular. 

Té una eficàcia molt bona, re-
duint la pressió de forma que
podem substituir en molts casos
fins a dos o tres fàrmacs, tot i
que la seva eficàcia pot dismi-
nuir en el temps. El tractament
és repetible i com que respecta
l’anatomia normal de l’ull, es
podria realitzar una cirurgia de
glaucoma en cas de ser necessa-
ri. 

Si bé no existeix el tractament
perfecte en el glaucoma, cada
dia tenim més eines i tècniques
que ens permet individualitzar
el tractament per frenar la ma-
laltia, adaptant-lo a cada perso-
na i a les seves necessitats. 
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«Es creu que fins a un 50%
dels pacients no saben

que tenen glaucoma, 
una malaltia degenerativa

del nervi òptic»  
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«Si la malaltia no està ben
controlada, els defectes

aniran fent-se més
profunds fins a convertir-

se en àrees cegues»  
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