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Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena relacji pomiędzy długo-

ścią osiową gałki ocznej a parametrami przepływu krwi w tęt-
nicy ocznej (TO) u osób krótkowzrocznych.

Materiały i metody: Badaniem prospektywnym obję-
to 70 osób krótkowzrocznych (17 mężczyzn i 53 kobiety) w 
wieku od 18 do 79 lat (średnio 44,9 ± 18,3) z długością gałki 
ocznej od 22,61 mm do 33,36 mm. U każdego pacjenta ocenia-
no parametry przepływu krwi (prędkość maksymalną – Vmax, 
prędkość minimalną – Vmin, współczynnik oporu – RI, oraz 
współczynnik pulsacji – PI) w tętnicy ocznej (TO) przy po-
mocy kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej. Do badania 
wykorzystano aparat marki Toshiba Aplio SSA 770 z głowi-
cą liniową o częstotliwości 12,0 MHz. Do oceny zależności 
między parametrami ilościowymi stosowano współczynnik 
korelacji Spearmana oraz wieloczynnikową analizę regresji 
liniowej, przyjmując poziom istotności wyników dla p < 0,05. 
Obliczenia zostały przeprowadzone przy użyciu pakietu staty-
stycznego Statistica 6,0 firmy StatSoft.

Wyniki: Wraz ze wzrostem długości gałki ocznej nie-
znacznie zwiększała się Vmax krwi przepływającej przez TO 
po stronie prawej, po stronie lewej ulegała natomiast obniżeniu. 
Vmin krwi przepływającej przez TO ulegała obniżeniu, zarów-
no po stronie prawej, jak i lewej. Wraz ze zwiększaniem się 
wymiarów osiowych oczu dochodziło do wzrostu współczyn-
nika oporu (PI) i współczynnika pulsacji (RI) w analizowanym 
naczyniu. Nie były to jednak zmiany istotne statystycznie.

Wnioski:
Zwiększenie rozmiarów osiowych gałki ocznej wiąże się 1. 
z nieznacznymi zmianami parametrów przepływu krwi w 
tętnicy ocznej. 
Zaobserwowano niewielkie, ale powtarzające się różnice 2. 
w przepływie pomiędzy prawą i lewą tętnicą oczną.
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Summary
Background: The aim of the study was to determine the 

influence of the length of the eye on blood flow parameters in 
the ophthalmic artery (OA) in myopic patients.

Materials and methods:  The study included 70 myopic 
patients (17 men and 53 women) aged from 18 to 79 years 
(mean 44,9 ± 18,3) with the eyeball length from 22,61 mm 
to 33,36 mm. In every patient ultrasonographic color Doppler 
examination in the ophthalmic artery was performed and stan-
dard parameters analysed: maximal velocity (Vmax), minimal 
velocity (Vmin), resistance index (RI) and pulsative index (PI). 
The examination was performed on Toshiba Aplio SSA 770 
using a 12 MHz transducer. For the statistical analysis Spear-
man index and the multivariable linear regression model were 
used. All analyses were done using Statistica 6,0 Statsoft pro-
gramme. P values less than 0,05 were regarded as statistically 
significant.

Results: With the lengthening of the longitudinal axis of 
the eyeball the Vmax in the right eye increases, while Vmax in 
the left eye decreases. Vmin decreases in both eyes. Both RI 
and PI tend to increase, but all differences are not stastistically 
significant.

Conclusions:
With the increase of the eyeball axial length we observed 1. 
insignificant changes in the blood flow parameters in the 
ophthalmic artery.
We observed insignificant, but repeatable differences 2. 
in blood flow parameters between the right and left 
ophthalmic artery.
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