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Jaskra normalnego ciśnienia – część 2 –  
zaburzenia naczyniowe

normal tension glaucoma – part 2 –  
vascular abnormalities

Słowa kluczowe
Jaskra     normalnego     ciśnienia,     JNC,     zaburzenia  
krążeniowo-naczyniowe,     zespoły     niedokrwienne,  
rozwój     jaskry.

Streszczenie 
W  ostatnich  latach  dużą  rolę  w  wyjaśnieniu  etio-

logii  jaskry,  szczególnie  jaskry  normalnego  ciśnie-
nia,  przypisuje  się  ogólnoustrojowym  i  miejscowym  
zaburzeniom  krążeniowo-naczyniowym  prowadzącym  
do  niedokrwienia  głowy  nerwu  wzrokowego  i  naczy-
niówki  ją  otaczającej. 

Polscy  naukowcy  we  współpracy  z  firmą  Merck 
Sharp  &  Dohme  Idea  Inc.  w  latach  2002−2003  prze- 
prowadzili  szeroko  zakrojone  badania  ankietowe  ma- 
jące  na  celu  określenie  częstości  występowania  na-
czyniowych  czynników  ryzyka  w  polskiej  popula-
cji  chorych  na  jaskrę.  Badana  kohorta  obejmowała  
18 645  chorych.  W  tej  grupie  u  chorych  na  jaskrę  
normalnego    ciśnienia    dominowały    współistniejące:  
niedociśnienie  tętnicze,  choroby  naczyń  obwodowych, 
bóle  głowy  i  krwotoczki  natarczowe.  Wszystkie  wy- 
mienione  krążeniowe  i  naczyniowe  czynniki  ryzyka 
ewidentnie  i  statystycznie  zwiększały  ryzyko  progre- 
sji  jaskry,  w  tym  także  jaskry  normalnego  ciśnie- 
nia.

Następnie  autor  omawia  wszystkie  krążeniowe  
i  naczyniowe  czynniki  ryzyka  rozwoju  jaskry  nor- 
malnego  ciśnienia,  dzieląc  je  na  ogólnoustrojowe  
i   miejscowe.  Wymienia  również  i  krótko  omawia  
zespoły  chorobowe  prowadzące  do  niedokrwienia  
głowy  nerwu  wzrokowego,  które  mogą  być  czynni- 
kami  ryzyka  rozwoju  jaskry  normalnego  ciśnienia  
(nadciśnienie  tętnicze,  niskie  systemowe  ciśnienie  tęt-
nicze  krwi,  nocny  spadek  ciśnienia  krwi,  obturacyj- 
ny  bezdech  środsenny,  cukrzyca,  dysregulacja  na- 
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Summary
In  recent  years,  systemic  and  local  blood  flow  

alteration  and  vascular  dysregulation  have  been  in- 
creasingly    commonly    considered    key    aspects    of  
pathology  in  normal  tension  glaucoma.  These  lead  
to  optic  disc  ischemia,  also  affecting  the  adjacent  
choroid.

Polish    researchers    cooperating    with    Merck  
Sharp  &  Dohme  Idea  Inc.  carried  out  a  pan- 
national  survey  study  in  2002−2003  in  order  to  
determine  the  prevalence  of  vascular  risk  factors  
of  glaucoma  in  the  Polish  population  of  glaucoma  
patients.  The  study  cohort  consisted  of  18 645  pa- 
tients.  The  individuals  with  normal  tension  glauc- 
oma  (NTG)  in  that  cohort  presented  with  con- 
comitant  hypertension,  peripheral  vascular  disease,  
headaches  and  disc  hemorrhages.  All  abovemen- 
tioned  cardiovascular  risk  factors  significantly  in- 
creased  the  risk  of  (normal  tension)  glaucoma  pro- 
gression. 

The  article  discusses  all  systemic  and  local  
cardiovascular  risk  factors  of  NTG,  and  medical 
conditions  leading  to  optic  disc  ischemia,  which  
can  also  be  considered  risk  factors  of  NTG,  such  
as  hypertension,  hypotension,  nocturnal  hypotension,  
obturative  sleep  apnea,  diabetes,  vascular  dysregula- 
tion  and  vasoconstrictive  syndrome,  ocular  vasospasm 
(Flammer  syndrome),  neuroretinal  rim  hemorrhage,  
disturbed  blood  flow  in  the  short  posterior  cilliary  
arteries,  and  impaired  ocular  blood  flow  autoregula- 
tion.
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czyniowa  i  zespół  naczynioskurczowy,  oczny  zespół 
naczynioskurczowy  Flammera,  krwotoczki  na  brze- 
gu  nerwowo-siatkówkowym  nerwu  wzrokowego,  za- 
burzenia  przepływu  krwi  w  tętnicach  rzęskowych  
tylnych  krótkich,  nieprawidłowe  działanie  mechaniz- 
mów  autoregulacyjnych  w  oczach  jaskrowych).


