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Một nghiên cứu hồi cứu về hồ sơ của cảnh sát cho thấy những người lái xe lớn tuổi mắc bệnh
glaucoma có tỷ lệ gây tai nạn giao thông cao hơn so với những lái xe không mắc glaucoma.

Cụ thể, các tổn thương thị trường làm hạn chế tầm nhìn, quan sát trong khi lái xe liên quan
nhiều nhất đến va chạm gây tai nạn.

Các nhà điều tra đã sử dụng hồ sơ của cảnh sát Bang Alabama trong hơn 5 năm(10/2008 –
8/2011) để xác định số vụ tai nạn trong số những người trên 70 tuổi. Từ một mẫu của 2000 lái
xe,trong đó có 206 người ở nhiều giai đoạn khác nhau của bệnh glaucoma.

Các lái xe mắc glaucoma (n=206) có tỷ lệ gây tai nạn xe hơi cao 1,65 lần (khoảng tin cậy 95%,
p=0,002) so với những người không mắc glaucoma sau khi điều chỉnh tuổi, giới và tình trạng
tinh thần. Trong số những lái xe mắc glaucoma, người lái xe bị mất thị trường nặng có tỉ lệ gây
tai nạn cao hơn (p=0,0027). Trong khi đó không có mối liên quan đáng kể giữa những người có
khiếm thị.
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Thị trường khi lái xe được mô phỏng của 4 người mắc glaucoma. Mỗi bản đồ thị trường lái xe
được đặt trên cửa chắn gió, của sổ bên và bảng điều khiển . Những chấm trắng là vị trí cho
phép kiểm tra thị trường lái xe và viền giới hạn tầm nhìn của tài xế trong lúc lái xe. Màu ấm là
tổn thương thị trường.A,C: Bản đồ thị trường của 2 lái xe bị tổn thương thị trường nặng, những
người này có tiền sử gây tai nạn giao thông. B,D: bản đồ thị trường của 2 lái xe không liên quan
đến tai nạn giao thông.

Hạn chế của nghiên cứu này là các kết quả được phân tích trên hồ sơ của cảnh sát, không phải
là báo cáo của bệnh nhân. Tuy nhiên, những phát hiện này rất quan trong, chúng cung cấp
những bằng chứng trực tiếp để sử dụng trong đối thoại với bệnh nhân và người tư vấn về lái xe
an toàn. Các bác sĩ lâm sàng có thể sử dụng thông tin này để phân loại và phân tầng bệnh
nhân với nguy cơ ít hay nhiều gây tai nạn giao thông.

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm và nhận thức về tổn
thương thị trường trong việc nâng cao an toàn lái xe.
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