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Słowa kluczowe
Jaskra, oczny przepływ krwi, leki, miłorząb dwuklapo-
wy.

Streszczenie
Istnieje coraz więcej dowodów potwierdzających 

udział czynników naczyniowych w patogenezie ja-
skry. W niektórych przypadkach zaburzenia naczynio-
we stanowiły najistotniejszą patogenetyczną podstawę 
uszkodzenia jaskrowego. Zaburzenia hemodynamicz-
ne mogą niezależnie od ciśnienia wewnątrzgałkowego 
(CWG) wpływać na uszkodzenie nerwu wzrokowego. 
Na podstawie badań epidemiologicznych wykazano, że 
rozkurczowe ciśnienie perfuzji jest najbardziej stałym 
naczyniowym czynnikiem ryzyka. Większy udział me-
chanizmów naczyniowych w uszkodzeniu jaskrowym 
występuje szczególnie u osób ze skłonnościami do za-
burzeń przepływu ocznego i autoregulacji naczyniowej. 
U bardzo wielu osób z jaskrą z normalnym lub nieznacz-
nie podwyższonym CWG wykazano skłonności do reak-
cji naczynioskurczowych. 

W leczeniu jaskry stosuje się leki z różnych grup te-
rapeutycznych o różnorodnych mechanizmach działania. 
Jedną z najbardziej obiecujących grup leków wśród le-
ków przeciwjaskrowych, jeśli chodzi o ułatwianie oczne-
go przepływu krwi są inhibitory anhydrazy węglanowej. 
Acetazolamid podawany ogólnie powoduje zwiększenie 
mózgowego przepływu krwi w sposób zależny od daw-
ki, natomiast dorzolamid zwiększa przepływ krwi w po-
wierzchownych naczyniach włosowatych tarczy nerwu 
wzrokowego. Innymi lekami stosowanymi w terapii ja-
skry są stosowane miejscowo beta-blokery, czy analogi 
prostaglandyn. 

Oprócz poprawy krążenia ocznego przez preparaty 
stosowane w terapii przeciwjaskrowej jako leki obni-
żające CWG, istnieją także doniesienia o korzystnym 
działaniu u osób z jaskrą preparatów poprawiających 
ogólnoustrojowy przepływ krwi. Należą do nich m.in. 
wyciągi z miłorzębu japońskiego (Gingko biloba), czy 
leki z grupy antagonistów wapnia. Poprawa przepływu 
wewnątrzgałkowego odgrywa, jak się wydaje istotną 
rolę w zapobieganiu progresji zmian jaskrowych.
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Summary
There is a growing body of evidence supporting 

the involvement of haemodynamic factors in glaucoma 
pathogenesis. In some cases haemodynamic disturbances 
may constitute the most important basis of glaucoma 
neuropathy. Haemodynadic disorders may influence 
optic nerve’s destruction independently of the intraocular 
pressure (IOP). Basing on epidemiologic studies it was 
claimed that diastolic perfusion pressure is the most 
consistent haemodynamic risk factor. The important 
participation of vascular factors in glaucoma neuropathy 
is particularly obvious in patients sensitive to ocular blood 
flow and autoregulation disorders. In many patients with 
glaucoma with normal or slightly elevated IOP there is 
a tendency to vasospastic reactions.  

Many different drug groups are used in glaucoma 
therapy. One of the most hopeful groups, as far as 
ocular blood flow is concerned, are carbonate anhydrase 
inhibitors. Systemic use of acetasolamid causes increase 
in brain blood flow in dose dependent manner, whereas 
dorzolamid increases blood flow in superficial circulation 
of optic nerve head. Another group of drugs used in 
glaucoma treatment are beta-blockers and prostaglandin 
analogues.

Except from improvement of ocular blood flow by 
drugs used in glaucoma therapy, as medications decreasing 
IOP, there are also information about beneficial use of 
drugs improving systemic blood circulation, e.g. gingko 
bilobate extracts and calcium antagonists. Improvement 
of intraocular haemodynamics seems to play a pivotal 
role in slowing glaucoma progression.
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