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16 Jaskra: politerapia czy terapia złożona? – praca poglądowa
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Streszczenie
Jaskra jest wiodącą przyczyną ślepoty na świecie 

i szacuje się, że w 2020 roku liczba ludzi niewidzących 
z jej powodu przekroczy 11 milionów. Celem terapii 
w jaskrze jest obniżenie ciśnienia do wartości nie po-
wodujących postępu choroby oraz poprawa parametrów 
przepływu krwi w głowie nerwu wzrokowego. Pomimo 
że istnieją poglądy o celowości wykonywania zabiegu 
chirurgicznego lub laserowego już na początku leczenia, 
większość lekarzy rozpoczyna jednak od farmakoterapii.

Według wskazań EGS (European Glaucoma Socie-
ty), leczenie powinno spowodować obniżenie ciśnienia 
o 20% w stosunku do jego wartości, przy której nastąpiło 
uszkodzenie, a w jaskrze zaawansowanej powinno spaść 
poniżej 18 mmHg. Pomimo różnorodności preparatów 
przeciwjaskrowych, prawie 40% pacjentów wymaga za-
stosowania więcej niż jednego leku, aby osiągnąć spadek 
ciśnienia wewnątrzgałkowego o co najmniej 20%. Stoso-
wanie politerapii zostało zidentyfikowane jako czynnik 
obniżający właściwą dyscyplinę leczenia, zarówno co 
do skrupulatności czasowej kolejnych dawek leków, jak 
i nieopuszczania ich w dłuższym okresie leczenia.

W stosunku do politerapii, leczenie złożone oferuje 
znaczną poprawę prognozy co do widzenia zarówno wo-
bec wspomnianego powyżej faktu, jak i efektu addycyj-
nego stosowanych jednoczasowo leków, zmniejszenia 
działań niepożądanych samych leków oraz mniejszej ilo-
ści konserwantów zawartych w preparatach złożonych.
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Summary
Glaucoma is a leading cause of blindness in the world. 

It has been estimated that more than 11 million people 
will get blind due to glaucoma by the year 2020. The aim 
of therapy in glaucoma is to put the intraocular pressure 
down so that it is no longer causing progression of the 
disease as well as to improve blood circulation within 
the optic nerve head. Although some suggest that surgery, 
or laser procedure could be implemented initially, most 
physicians prefer to treat glaucoma initially with medical 
therapy.

According to European Glaucoma Society the treat-
ments should aim at achieving 20% or more reduction of 
the intraocular pressure at which the damage occurred 
and to the level below 18 mmHg in cases of advanced 
glaucoma. Polytherapy has been identified as a barrier to 
therapeutic compliance in dosing interval and not skip-
ping some doses in the longer period of treatment.

As compared to polytherapy, combination therapy of-
fers more advantageous vision preservation perspective 
due to the fact above as well as due to additive effect of 
simultaneously used medications, reduction of their side 
effects and quantity of preservatives used in complex 
medications.

JaSkra: poLIterapIa czy terapIa złożona?

GLaucoMa: poLytherapy or coMbInatIon therapy?


