
Magazyn Lekarza Okulisty 5 (2) 2011

90

Słowa kluczowe
Jaskra, politerapia, terapia złożona, terapia łączona, nerw 
wzrokowy.

Streszczenie
Jaskra to postępująca degeneracja nerwu wzroko- 

wego. Jest to wieloczynnikowa i podstępna choroba. 
Skąpe objawy, które charakteryzują to schorzenie po-
wodują, że aż 50% chorych to osoby nieświadome te- 
go stanu. Dane statystyczne wynikające z badań popu-
lacyjnych przeprowadzonych w Polsce dowodzą, że na 
jaskrę choruje około 700 000 osób, z których terapię  
stosuje jedynie 10%.

Według danych Polskiego Związku Niewidomych, 
z powodu jaskry rocznie przybywa u nas aż 500 nie-
widomych pacjentów. W Stanach Zjednoczonych na 
jaskrę choruje i leczy się 15 milionów pacjentów. Po-
równując zatem obydwie populacje dochodzimy do dość  
pesymistycznych wniosków co do skuteczności nasze-
go systemu ochrony zdrowia. Uznaje się, że do tej pory 
nie odkryto wszystkich czynników odpowiedzialnych za  
postęp choroby, a z tych, które zostały odkryte, ciśnie-
nie wewnątrzgałkowe jest czynnikiem, na który możemy 
wpływać najskuteczniej.

Odkrycia ostatnich lat sprawiają, że coraz większe-
go znaczenia w strategii leczenia tej choroby nabierają, 
oprócz regulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego i wazo-
protekcji, także neuroregeneracja czy immunomodula-
cja. Są one efektem doświadczeń inżynierii tkankowej 
czy też wieloletnich badań nad infekcją Helicobacter 
pylori, a także studiów nad jaskrą niskiego ciśnienia. 
Należy przy tym położyć nacisk na fakt, że nie istnie-
je uniwersalnie przyjęte ciśnienie docelowe. Jego war-
tości w dużej mierze zależą od stopnia uszkodzenia  
nerwu wzrokowego, wieku pacjenta i prognoz. 
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Summary
Glaucoma is a progressive degeneration of the optic 

nerve. It is a multifactorial and insidious disease. Due 
to scant symptoms, as many as 50% of affected people 
are not aware of having this condition. Statistical data 
resulting from population studies show that approxima-
tely 700,000 people suffer from glaucoma, only 10% of 
whom receive appropriate therapy.

According to the Polish Association of the Blind, as 
many as 500 persons go blind annually due to glaucoma. 
There are 15 million glaucomic and glaucoma-treated  
patients in the United States. A comparison of the two 
populations suggests that Polish healthcare system is not 
effective. It is acknowledged that not all the factors that 
are responsible for the progression of the disease have 
been discovered yet. Of those already discovered, intra-
ocular pressure is the factor which can be most effective-
ly addressed.

The latest research findings have led to an increase 
in the importance of neuroregeneration and immunomo-
dulation, along with intraocular pressure regulation and 
vasoprotection for treatment strategy. They have been 
developed thanks to experiments in tissue engineering, 
long-term studies on Helicobacter pylori infection and 
low tension glaucoma. It should be stressed that there 
is no universally accepted target pressure. Its values de-
pend largely on the level of destruction of the optic nerve, 
the patient’s age and prognoses.
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