
Co to jest SLT?
Zwane selektywnà laserowà trabekuloplas-
tykà, SLT jest prostà, obecnie wysoce efekty-
wnà laserowà procedurà powodujàcà spa dek
ciÊnienia wewnàtrzgałkowego zwià zanego 
z jaskrà. SLT wykonywane jest w ga binecie
oku li stycznym LENS-MED® i z reguły trwa za-
ledwie 5-10 minut.

Jak to działa? (Rysunek 1)
Do wykonania SLT u˝ywa si´ ultra krótkich 
apli kacji laserem o niskiej energii, celem jest
me lanina, barwnik w specyficznych ko mór -
kach chorego oka. Proces ten uruchamia na tu-
ralnà odpowiedê organizmu, rozpoczynajàc
odbudow´ tych komórek. Ten proces odbudo -
wy zwi´ksza zakres odpływu i zmniej sza ciÊ -
nie nie wewnàtrzgałkowe. Znajdujàce si´ w
be z  poÊrednim sàsiedztwie ko mór ki nie za  -
wie rajàce barwnika, podobnie jak wszystkie
pozostałe tkanki oka, pozostajà nietkni´te.

Czy wykonanie SLT jest bolesne?
Nie. Wykonanie SLT nie  jest  bolesne, po   nad -
to nie notuje si´ ˝adnych istotnych efe któw
ubo cznych wykonania tej procedury.

Jak wyglàda taka procedura?
Twoje oko przed zabiegiem laserem b´dzie
zakrapiane kroplami dla uzyskania znieczule-
nia. Nast´pnie oko b´dzie leczone delikatnymi
aplikacjami  lasera ogniskowanymi w spe cjal-
nie opracowanym do tego celu mikro skopie.
Cały proces trwał b´dzie praktycznie kilka
minut. Po zakoƒczeniu Twój lekarz prowa dzà -
cy mo˝e zaleciç leczenie kroplami działajà-
cymi przeciwzapalnie.
Po jednym do trzech dni po leczeniu SLT, ciÊ -
nie nie wewnàtrzgałkowe w Twoim oku powin -
no si´ znaczàco obni˝yç. OczywiÊcie Twój
le karz prowadzàcy b´dzie chciał kontrolowaç
stan zdrowia leczonego oka w trakcie wyzna -
czanych okresowo badaƒ kontrolnych.

Jaskra
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Jak cz´sto mo˝na  wykonywaç procedur´
SLT?
SLT jest procedurà delikatnà, bez efektu termi -
cznego, nieinwazyjnà. Mo˝na jà zatem powta -
rzaç jeÊli istnieje taka koniecznoÊç. Dla po rów-
 nania, powtarzanie leczenia z u˝yciem poprze -
dnich metod laserowych było albo bar dzo
ograniczone, lub wr´cz niemo˝liwe.

Dla kogo leczenie SLT jest najbardziej efe -
ktywne?
JeÊli kwalifikujesz si´ do którejÊ z nast´pujà-
cych kategorii, to jesteÊ dobrym kandydatem
do wykonania SLT:

– jeÊli chorujesz na jaskr´ otwartego kàta, ja -
skr´ w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji
(PEX) lub jaskr´ barwnikowà;

– jeÊli masz uczulenia, nietolerancj´ na sto -
so wane leki przeciw jaskrowe lub masz
tru dno  Êci z zakrapianiem leków zaleco -
nych przez lekarza; 

– jeÊli jesteÊ leczony lekami przeciw jas kro wy -
mi ale chciałbyÊ rozszerzyç swoje leczenie 
o procedur´ SLT;

– jeÊli masz trudnoÊci z utrzymaniem regula -
rnoÊci w leczeniu jaskry z powodów np. fina -
n sowych, kłopotów z dojazdem lub in nych;

– jeÊli w przeszłoÊci zdarzyło Ci si´ przebyç
nieskuteczne ALT (argonowa laserowa tra-
be kuloplastyka);

– jeÊli właÊnie masz rozpoznanà jaskr´ otwar -
tego kàta nie leczonà jeszcze lekami. 

Jakie sà konsekwencje jeÊli SLT b´dzie
nieskuteczne?
SLT powoduje obni˝enie ciÊnienia wewnàtrz-
gałkowego o zakresie ok. 25 procent u 75 do
85 procent leczonych tà metodà chorych na
jaskr´.  Dla chorych, u których nie uzyskano
efe ktu leczenia w wyniku zastosowania SLT, po-

zostajà do wykorzystania wszystkie inne formy
leczenia choroby, włàczajàc terapi´ lekami
która dalej mo˝e byç wysoce efektywna. 

Dlaczego uregulowanie ciÊnienia we wnàtrz-
 gałkowego jest takie wa˝ne? (Rysunek 2)
Płyn wewnàtrz oka, zwany cieczà wodnistà,
stale wydziela si´ w oku z jednostajnà pr´d-
koÊcià. Stale jednostajnie z oka odpływa, 
a jego precyzyjny skład warunkuje prawi dłowà
funkcj´ soczewki i rogówki. W przypa dku jeÊli
roÊnie opór odpływu, ciÊnienie wew nàtrzgał -
kowe roÊnie i pojawiajà si´ obja wy jaskry ot-
war tego kàta (najcz´stszej po staci jaskry).
Jaskra nie leczona prowadzi do post´pujàcej
nieodwracalnej martwicy nerwu wzrokowego,
skutkujàc nasilajàcym si´  ograniczeniem pola
widzenia, a nawet utratà wzroku.

Jakie sà dla mnie inne mo˝liwoÊci lecze -
nia jaskry?
Farmakoterapia jest najcz´stszà formà le cze -
nia jaskry otwartego kàta, jednak cz´sto po-
jawiajà si´ efekty uboczne, ponadto far ma-
ko terapia nie jest skuteczna u wszystkich cho -
rych. Dodatkowo nale˝y codziennie pa mi´ taç
o przyjmowaniu leków, zgodnie z wy danymi
zaleceniami.
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