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Jaskra normalnego ciśnienia – część 3 −  
obraz kliniczny i leczenie

normal tension glaucoma – part 3 –  
cLinicaL ManifestatiOn and treatMent
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Streszczenie
Autor    omawia    jaskrę    normalnego    ciśnienia  

w aspekcie występowania zmian w narządzie wzro- 
ku u osób bez zdecydowanych zwyżek ciśnienia  
wewnątrzgałkowego, zwracając uwagę na wieloobja- 
wowość tego schorzenia i często towarzyszące im  
objawy ogólnoustrojowe. Następnie podkreśla, że 
mimo niskich (mieszczących się w granicach staty-
stycznej normy) wartości ciśnienia wewnątrzgałko-
wego, przy postępującej neuropatii zaleca wdrażanie 
miejscowego i/lub ogólnoustrojowego leczenia za-
chowawczego. Jednak przy braku pożądanego efektu 
terapeutycznego mogą zaistnieć wskazania do prze-
ciwjaskrowych zabiegów laserowych (ALT i SLT),  
jak również przetokowych operacji przeciwjaskro- 
wych.

Na zakończenie autor wspomina o skojarzonym  
postępowaniu dotyczącym stylu życia, aktywności  
fizycznej i diety z dodatkiem witamin, mikroele- 
mentów i magnezu. Zaleca prowadzenie chorych  
na jaskrę normalnego ciśnienia przez wielospecjali- 
styczne zespoły lekarzy: okulistę, kardiologa, neuro- 
loga, geriatrę i psychologa, biorąc pod uwagę wie- 
lochorobowość, szczególnie dotyczącą chorób krą- 
żenia i naczyń obwodowych, występującą u osób  
w tej grupie wiekowej. Rokowanie odnośnie zacho- 
wania wzroku u chorych na jaskrę normalnego ciś- 
nienia jest podobne jak w każdej jaskrze z tym,  
że  proces  chorobowy  postępuje  wolno.

Należy mieć również nadzieję, że przyszła tera- 
pia jaskry rozszerzy się o: leki obniżające poziom  
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Summary
The article discussess ocular changes in normal 

tension glaucoma, which develop without a signi- 
ficant elevation of intraocular pressure (IOP). Mul- 
tidimensionality of the condition often accompanied  
by  systemic  symptoms  is  emphasized. 

Despite low IOP, which remains within refer- 
rence ranges, progressive neuropathy is an indica- 
tion for local and/or systemic medical treatment.  
However, lack of sufficient response to conservative  
management, may become an indication for a laser  
procedure  (ALT  and  SLT)  or  filtration  surgery. 

The article ends with a discussion of combined  
treatment of glaucoma involving lifestyle modifica- 
tions, physical activity, as well as vitamin-, mi- 
croelement-, and magnesium-rich diet. The author  
endorses    multidisciplinary    approach    to    bring    to- 
gether the expertise of ophthalmology, cardiology,  
neurology, geriatry and psychology consultants in  
the face of multimorbidity common in the elderly  
population, involving in particular cardiovascular and 
peripheral  vascular  diseases. 

Prognosis for vision in patients with NTG is  
similar to other types of glaucoma, with the only  
exception being relatively slow disease progression.  
There are reasons to hope that future glaucoma  
treatments will include cholesterol-lowering agents  
(due to the effect of lipids on IOP via Rho-kinase  
metabolic pathway), local ROCK (Rho-associated  
coiled-coil forming kinase) inhibitors which decre-
ase IOP by relaxing the contractile elements of tra- 
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cholesterolu (wpływ lipidów na ciśnienie wewnątrz- 
gałkowe poprzez szlak metaboliczny Rho-kinazy),  
miejscowo stosowane inhibitory ROCK (Rho-assoc- 
iated coiled-coil forming kinase) obniżające ciśnie- 
nie wewnątrzgałkowe na drodze relaksacji elemen- 
tów kurczliwych układu beleczkowego, podawanie 
do worka spojówkowego koenzymu Q10 (CoQ10) czy  
doszklistkowe podawanie przeciwciał antyamyloido-
wych.

becular meshwork, Q10 coenzyme (CoQ10) for top- 
ical administration to conjunctival sac or intravit- 
real  injections  of  anti-amyloid  antibodies.


