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30 Jakość przepływu krwi w naczyniach zaopatrujących gałkę oczną u osób z różnie zaawansowaną krótkowzrocznością cz. 3 – praca oryginalna
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Streszczenie
Wstęp: Określenie wpływu długości osiowej gałki ocznej 

na dopplerowskie parametry przepływu krwi w tętnicach rzę-
skowych tylnych krótkich (TRTK).

Materiały i metody: Badaniem objęto 70 osób krótko-
wzrocznych (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 prze-
pływu krwi (prędkość maksymalną – Vmax , prędkość mini-
malną – Vmin, współczynnik oporu – RI, oraz współczynnik 
pulsacji – PI) w TRTK przy pomocy kolorowej ultrasonografii 
dopplerowskiej. Do badania wykorzystano aparat marki Toshi-
ba Aplio SSA 770 z sondą liniową o częstotliwości 12,0 MHz.   
Do oceny zależności między parametrami ilościowymi stoso-
wano współczynnik korelacji Spearmana oraz wieloczynniko-
wą analizę regresji liniowej, przyjmując poziom istotności wy-
ników dla p < 0,05. Obliczenia zostały przeprowadzone przy 
użyciu pakietu statystycznego Statistica 6,0 firmy StatSoft.

Wyniki: Długość osiowa gałki ocznej istotnie wpływa 
na parametry przepływu krwi przez TRTK. Wraz ze zwięk-
szeniem rozmiarów oka obniżeniu ulega zarówno prędkość 
maksymalna, jak i minimalna krwi w TRTK nosowych i skro-
niowych. Współczynniki oporu i pulsacji zwiększają się nato-
miast jedynie w naczyniach położonych skroniowo od tarczy 
nerwu wzrokowego.

Wnioski:
Zwiększenie długości osiowej gałki ocznej wpływa na pa-1. 
rametry przepływu krwi w tętnicach rzęskowych tylnych 
krótkich.
Wraz ze wzrostem rozmiarów oka, Vmin i Vmax krwi 2. 
przepływającej przez tętnice rzęskowe tylne krótkie ulega 
obniżeniu, natomiast wzrasta współczynnik oporu.
W tętnicach rzęskowych tylnych krótkich skroniowych 3. 
zmiany parametrów przepływającej krwi są bardziej nasi-
lone niż w analogicznych naczyniach nosowych.
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Summary
Background: To determine the influence of the length of 

the eye on blood flow parameters in short posterior ciliary ar-
teries (SPCA) in myopic patients.

Materials and methods:  A prospective 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 SPCA was performed and standard parameters 
analysed: maximal velocity (Vmax), minimal velocity (Vmin), 
resistance index (RI) and pulsative index (PI). The examina-
tion was performed on Toshiba Aplio SSA 770 using a 12 MHz 
transducer. For the statistical 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 significant.

Results: In bigger eyeballs there is a significant worsening 
of the blood flow parameters. The decrease was observed in 
Vmax, Vmin in nasal and temporal ciliary arteries; RI and PI 
were increased only in temporal arteries.

Conclusions:
The lengthening of the linear axis of the eyeball is 1. 
connected with significant changes in the blood flow 
parameters in short posterior ciliary arteries.
With the lengthening of the linear axis of the eyeball Vmax 2. 
and Vmin in the short posterior ciliary arteries increased, 
but resistance index decreased.  
Blood flow parameters changed much more in the short 3. 
posterior temporal ciliary arteries than in the nasal 
arteries

Jakość przepływu krwi w naczyniach zaopatruJących 
gałkę oczną u osób z różnie zaawansowaną 

krótkowzrocznością
3. przepływ krwi w tętnicach rzęskowych tylnych krótkich 

w powiązaniu z długością gałki oczneJ

Quality of the blood flow parameters in eye arteries 
in patients with different stages of myopia

3. blood flow parameters in the short posterior ciliary arteries 
depending on the length of the eye

dr n. med. anna bryl-przybylska1

dr n. med. iwona obuchowska1

lek. med. ewa godlewska1

lek. med. urszula cylwik2

prof. dr hab. n. med. zofia mariak1

1 Klinika Okulistyki AM w Białymstoku
kierownik: prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak

2 NZOZ Medica Vision w Olecku
kierownik: dr n. med. Elżbieta Jabłońska-Szadkowska


