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Streszczenie
Jaskra pierwotna otwartego kąta jest najczęściej wy-

stępującą postacią jaskry w Polsce. Jaskra normalnego 
ciśnienia stanowi 10–30% przypadków tej choroby. Po-
mimo tego, iż podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe 
jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju jaskry, u czę-
ści pacjentów nie ma związku między jego wysokością 
a progresją neuropatii nerwu wzrokowego. Fakt ten do-
wodzi, że ciśnienie wewnątrzgałkowe nie jest jedynym 
czynnikiem uszkadzającym nerw wzrokowy.

Od momentu opublikowania pracy, w której zauwa-
żono, iż 30% pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia 
ma współwystępujące choroby autoimmunologiczne, 
pojawiła się hipoteza, że układ immunologiczny może 
odgrywać rolę w patogenezie tej choroby. Dalsze prace 
dostarczały kolejnych dowodów potwierdzających tę hi-
potezę. Odkryto bowiem, że u pacjentów z jaskrą normal-
nego ciśnienia istnieje, m.in.: wyższe miano białek mo-
noklonalnych, podwyższony poziom przeciwciał przeciw 
ENA, podwyższony poziom przeciwciał antyfosfolipido-
wych, przeciwciał przeciw SSA[Ro] i SSB[La], przeciw-
ciał przeciw rodopsynie, przeciwciał przeciw białkom 
HSP oraz przeciwciał przeciw glukozoaminoglikanom 
tarczy nerwu wzrokowego.

Zauważono również, że jaskra normalnego ciśnienia 
częściej współwystępuje z takimi chorobami autoim-
munologicznymi, jak: toczeń trzewny układowy, zespół 
Sjögrena, reumatoidalne zapalenie stawów, twardzina 
układowa, zespół antyfosfolipidowy, orbitopatia tarczy-
cowa związana z chorobą Graves-Basedowa, choroba 
Hashimoto czy stwardnienie rozsiane.

Potwierdzenie autoimmunologicznej przyczyny po-
wstawania neuropatii nerwu wzrokowego może wpłynąć 
na zmianę sposobu leczenia jaskry normalnego ciśnienia 
oraz być podstawą do wprowadzenia nowej generacji le-
ków przeciwjaskrowych. Dodatkowo, umożliwi wczesną 
diagnostykę w kierunku jaskry u pacjentów z choroba-
mi autoimmunologicznymi, a w kierunku chorób auto-
immunologicznych – u pacjentów z jaskrą normalnego 
ciśnienia.
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Summary
Primary open-angle glaucoma is the most common 

form of glaucoma in Poland. The normal tension glau-
coma accounts for 10–30% cases of the disease. Despite 
the fact that ocular hypertension is a major risk factor 
of glaucoma development, among some patients there is 
no correlation between the intraocular pressure level and 
progression of optic neuropathy. It proves that intraocular 
pressure is not the only reason for optic nerve damage. 

Since the research revealing that 30% of patients with 
normal tension glaucoma have coexisting autoimmune 
diseases had been published, there has been a hypothe-
sis emphasizing the role of autoimmune system in pa-
thogenesis of the disease. Further investigations proved 
the hypothesis. Examined patients had: increased titer of 
monoclonal proteins, increased level of ENA, increased 
level of antiphospholipid antibodies, anti-Ro and anti-La 
antibodies, anti-rhodopsin antibodies, antibodies to HSP 
proteins and antibodies to optic nerve head glycosami-
noglycans.

It was also noticed that the normal tension glaucoma 
more often coexists with diseases such as: systemic lupus 
erythematosus, Sjögren syndrome, rheumatoid arthritis, 
scleroderma, thyroid-associated orbitopathy, Hashimoto 
disease and multiple sclerosis.

A strong confirmation of the autoimmune cause of the 
optic neuropathy can not only positively affect the treat-
ment of normal tension glaucoma, or create a basis for 
a new generation of antiglaucoma therapy, but also give 
a possibility to diagnose both: glaucoma among patients 
suffering from autoimmune diseases and autoimmune di-
seases among patients with normal tension glaucoma.

JaSKra norMaLneGo cIśnIenIa JaKo choroba 
auToIMMunoLoGIczna?

IS norMaL TenSIon GLaucoMa an auToIMMune dISeaSe?


