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24 Jakość przepływu krwi w naczyniach zaopatrujących gałkę oczną u osób z różnie zaawansowaną krótkowzrocznością cz. 2 – praca oryginalna

Słowa kluczowe
Przepływ krwi regionalny, oko, tętnica środkowa siatkówki, ultra-
sonografia dopplerowska kolorowa, długość gałki ocznej, krótko-
wzroczność.

Streszczenie
Wstęp: Ocena zmian parametrów przepływu krwi w tętnicy 

środkowej siatkówki (TŚS) w zależności od długości gałki ocznej u 
osób krótkowzrocznych.

Materiały i metody: Badaniem objęto 70 osób krótkowzrocz-
nych (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 oceniano parametry przepływu krwi (prędkość 
maksymalną – Vmax, prędkość minimalną – Vmin, prędkość śred-
nią – Vm, współczynnik oporu – RI oraz współczynnik pulsacji – PI) 
w tętnicy środkowej siatkówki (TŚS) przy pomocy kolorowej ultra-
sonografii dopplerowskiej. Do oceny zależności między parametrami 
ilościowymi stosowano współczynnik korelacji Spearmana oraz wie-
loczynnikową analizę regresji liniowej, przyjmując poziom istotności 
wyników dla p < 0,05. Obliczenia zostały przeprowadzone przy uży-
ciu pakietu statystycznego Statistica 6,0 firmy StatSoft.

Wyniki: Wraz ze wzrostem długości osiowej gałki ocznej za-
obserwowano istotne statystycznie obniżenie Vmax, Vm, Vmin po 
stronie prawej, jak i po stronie lewej. Nie zaobserwowano istotnych 
różnic pomiędzy prędkością przepływającej przez TŚS krwi w oczach 
prawych i lewych (p > 0,05). Współczynniki oporu i pulsacji wzra-
stały, przy czym zmiana ta była istotnie silniej wyrażona po stronie 
prawej. Nie stwierdzono także istotnych statystycznie zmian u kobiet 
i mężczyzn (p > 0,05).
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Summary
Background: To determine the influence of the length of the eye 

on blood flow parameters in the central retinal artery (CRA) in my-
opic patients.

Materials and methods:  A prospective study included 70 my-
opic 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 
central retinal artery was performed and standard parameters analy-
sed: 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 stati-
stical analysis Spearman index and the multivariable linear regression 
model were used. All analyses were done using Statistica 6.0 Statsoft 
programme. P values less than 0.05 were regarded as statistically si-
gnificant.

Results: With the lengthening of the eyeball axis, a statistically 
significant decrease in Vmax, Vm and Vmin was observed, especially 
in the right eye. There were differences between blood flow parame-
ters in the right and left eye, but not significant  (p > 0.05). Both RI 
and PI tend to increase, especially in the right eye. There were no 
significant differences between blood flow parameters related to sex, 
p > 0.05.
Conclusions:

The lengthening of the linear axis of the eyeball is connected 1. 
with significant changes in the blood flow parameters in the 
central retinal artery, all parameters are worse.  
With the lengthening of the linear axis of the eyeball the blood 2. 
flow velocity in the central retinal artery increases.  
With the lengthening of the linear axis of the eyeball resistance 3. 
index and pulsative index decrease.
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Quality of the blood flow parameters in eye arteries 
in patients with different stages of myopia

2. blood flow parameters in the  central retinal artery depending 
on the length of the eye

Wnioski:
Zwiększenie rozmiarów gałki ocznej wiąże się z istotnymi staty-1. 
stycznie zmianami w parametrach przepływu krwi przez tętnicę 
środkową siatkówki, polegającymi na ich pogarszaniu się.
Wraz z wydłużaniem się długości osiowej gałki ocznej dochodzi 2. 
do obniżenia prędkości krwi, przepływającej przez tętnicę środ-
kową siatkówki.
Wraz z wydłużaniem się długości osiowej gałki ocznej dochodzi 3. 
do wzrostu współczynnika oporu i pulsacji.
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