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Streszczenie
Jaskra jest to grupa chorób, którą cechują: postępu-

jące uszkodzenie nerwu wzrokowego przebiegające z ty-
powymi zmianami morfologicznymi jego tarczy, postę-
pujące, charakterystyczne ubytki w polu widzenia oraz 
zbyt wysokie dla danej osoby ciśnienie wewnątrzgałko-
we (c.w.).

Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju jaskry jest 
wysokie c.w. Obniżanie c.w. pozostaje nadal najbardziej 
skuteczną metodą leczenia pacjentów z jaskrą. Poziom, 
do którego należy obniżyć c.w., tzw. „ciśnienie docelo-
we”, jest różny dla każdego pacjenta.

Szczególną postacią jaskry jest jaskra normalnego ci-
śnienia (JNC), w przebiegu której c.w. pozostaje w gra-
nicach normy. Jednak pomimo uregulowanego c.w. i sto-
sowanych leków dochodzi do postępu choroby. Istnieje 
zatem potrzeba poszukiwania przyczyn i czynników 
ryzyka JNC. W tym celu przeprowadzono wiele badań, 
które potwierdziły, że patogeneza JNC jest wieloczyn-
nikowa, a pacjenci z JNC stanowią grupę chorych z sze-
rokim spektrum czynników ryzyka. Artykuł przedstawia 
zebrane wiadomości na temat udziału czynników naczy-
niowych w patogenezie JNC. Badania kliniczne dowio-
dły, że pacjenci z JNC mają, w porównaniu z pacjentami 
wysokiego ciśnienia, m.in. większe tendencje do zabu-
rzeń przebiegających ze skurczem naczyń, takich jak: 
migrenowe bóle głowy, zespół Raynauda, niedokrwien-
ne choroby naczyniowe, choroby autoimmunologiczne 
i koagulopatie. Badania dowodzą, że skurcz naczyniowy 
może odgrywać rolę w etiologii postępującego uszko-
dzenia nerwu wzrokowego.

W codziennej pracy klinicznej proste pytania do-
tyczące epizodów zimnych rąk/stóp lub migreny mogą 
ostrzegać o możliwości skurczu naczyniowego u pacjen-
tów z jaskrą. Udział czynników naczyniowych jest bez 
wątpienia istotny.
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Summary
Glaucoma is a group of diseases characterized by 

progressive optic nerve degeneration with typical mor-
phologic changes of optic nerve head; progressive, cha-
racteristic loss in visual field and intraocular pressure 
elevated for affected person.

The main risk factor of glaucoma is elevated intra-
ocular pressure. The most efficient method of treatment 
in case of patients with glaucoma is reducing the intra-
ocular pressure. The level of intraocular pressure which 
is the best for a patient, commonly known as „the target 
pressure” is different for each patient.

The special type of glaucoma is normal-tension 
glaucoma (NTG), which is characterized by normal in-
traocular pressure. However in spite of regulated intra-
ocular pressure and taken medicines, disease can still 
make progress. It is important to search for causes and 
risk factors of NTG. A lot of scientific research has been 
conducted and they confirm that pathogenesis of NTG 
is complex. Patients with normal tension glaucoma are 
a group of individuals with numerous risk factors. The 
article presents information about the role of vascular 
factors in pathogenesis of NTG. The scientific research 
show that patients with NTG in comparison with patients 
with elevated intraocular pressure have a greater tenden-
cy to develop disorders with vasospasm, including mi-
graine headache, Raynaud's syndrome, ischemic vascular 
disorders, immunological disorders and coagulopathies. 
Studies confirm that vasospasm can take part in etiology 
of progressive optic nerve damage.

During everyday clinical observation, you can ask 
simple questions concerning episodes of cold hands/feet; 
the answers can warn about vasospasm. The role of va-
scular factors is absolutely important.
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