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Rola 24-godzinnej kontRoli ciśnienia  
wewnątRzgałkowego w skutecznej teRapii jaskRy

the Role of 24-houR intRaoculaR pRessuRe contRol  
in successful tReatment of glaucoma
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Streszczenie 
Jaskra jest drugą co do częstości przyczyną nie- 

odwracalnej utraty wzroku na świecie. Obecne mo- 
żliwości farmakoterapii jaskry nie zmieniły się zna- 
cząco na przestrzeni lat. Od połowy lat dziewięćdzie- 
siątych, kiedy wprowadzono analogi prostaglandyn,  
dysponujemy    szeroką    gamą    skutecznych    środków,  
tym bardziej że możemy stosować również krople  
bez konserwantów. Podwyższone ciśnienie wewnątrz-
gałkowe (intraocular pressure − IOP) nadal jest jed- 
nym z najważniejszych czynników biorących udział  
w patomechanizmie jaskry. Kontrolując je, wpływa- 
my na proces terapeutyczny, dlatego u pacjentów  
z jaskrą tak ważne jest dostosowanie leczenia do ich  
rytmu biologicznego i fluktuacji ciśnienia wewnątrz- 
gałkowego.

Ostatnie doniesienia naukowe coraz częściej po- 
twierdzają,    iż    ciśnienie    wewnątrzgałkowe    zależy  
w dużej mierze od biologicznego rytmu dobowe- 
go w organizmie człowieka, a jego duże wahania  
w okresach wieczornych i porannych mają znaczą- 
cy wpływ na progresję jaskry. Wiele klinicznych ba- 
dań nad dynamiką cieczy wodnistej dowiodło, iż  
analogi prostaglandyn redukują ciśnienie wewnątrz- 
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Summary
Glaucoma is the second most frequent cause of  

irreversible vision loss in the world. The currently  
available options of glaucoma pharmacotherapy have  
not changed significantly for many years. Since  
mid-1990s, when prostaglandin analogues were in- 
troduced, we have had a wide range of effective  
agents, especially that we can also apply drops without  
preservatives. Elevated intraocular pressure (IOP) is  
still one of the most important factors in the patho- 
mechanism of glaucoma. By controlling it, we can  
influence the therapeutic process, which is why it  
is so important to adjust treatment to the biological  
rhythm and IOP fluctuations of patients with glauc- 
oma.

Recent    scientific    reports    increasingly    confirm 
that IOP largely depends on the biological circadian  
rhythm in the human body, and IOP fluctuations  
in the evening and in the morning have a signific- 
ant impact on the progression of glaucoma. Many  
clinical studies on aqueous humor dynamics have  
shown that prostaglandin analogues reduce IOP most 
effectively by supporting the outflow of aqueous  
humor alone at night. This paper presents the latest  
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gałkowe najefektywniej poprzez wspomaganie odpły- 
wu samej cieczy wodnistej w godzinach nocnych.  
W niniejszej pracy zostały przedstawione najnowsze 
doniesienia naukowe oraz prace porównujące działa- 
nie różnych prostaglandyn, ich wpływ na redukcję  
zwyżek ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz na zaha- 
mowanie  progresji  jaskry.

scientific reports and papers comparing the function  
of various prostaglandins, their effect on the reduc- 
tion of IOP rises and on the suppression of glaucoma  
progression.
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