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Wstęp 

Jaskra jest chorobą neurodegeneracyjną, w której dochodzi do zaniku neuronów komórek zwojowych 

siatkówki oraz nieodwracalnej utraty pola widzenia. 

Najczęstszą postacią jest jaskra pierwotna otwartego kąta.  Najważniejszym  

(jedynym modyfikowalnym) czynnikiem ryzyka jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe.  

Jaskra może przebiegać pod postacią z wyjściowym wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym (jaskra 

wysokiego ciśnienia) i z ciśnieniem wewnątrzgałkowym, które nie odbiega od normy populacyjnej 

(jaskra normalnego ciśnienia). W przypadku jaskry z wysokim wyjściowym ciśnieniem 

wewnątrzgałkowym czynnikiem sprawczym uszkodzenia nerwu wzrokowego jest wzrost ciśnienia 

wewnątrzgałkowego. Natomiast w jaskrze normalnego ciśnienia trudno jest ustalić mechanizmy 

prowadzące do uszkodzenia komórek zwojowych. Bierze się pod uwagę zaburzenia krążenia krwi, 

zaburzenia naczyniowe, a także czynniki genetyczne. 

W ostatnim czasie zainteresowanie badaczy zajmujących się jaskrą budzą hormony płciowe, a 

szczególnie estrogeny,  ponieważ mogą one chronić nerw wzrokowy przed rozwojem jaskry, nawet w 

przypadku podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego. 



Estrogeny mogą pełnić rolę ochronną w wyniku kilku mechanizmów. Powodują zwiększenie produkcji 

włókien kolagenowych i elastyczności  blaszki sitowej nerwu wzrokowego, co zmniejsza ucisk na 

włókna nerwowe podczas wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego. 

Pełnią również rolę antyoksydantów i chronią nerw wzrokowy przed działaniem neurotoksycznym 

substancji, co udowodniono na modelu in vitro i in vivo.  Przez aktywację  swoich receptorów 

zwiększają produkcję tlenku azotu, który działa rozkurczająco na naczynia krwionośne  i poprawia 

przepływ krwi w obrębie tarczy nerwu wzrokowego. 

Tlenek azotu zwiększa również  odpływ cieczy wodnistej i przez to zmniejsza ciśnienie 

wewnątrzgałkowe. Działanie estrogenów odbywa się poprzez dwa typy receptorów: ESR-1 i ESR-2. W 

obrębie genów receptorów estrogenowych ESR-1 i ESR-2 istnieje wiele miejsc polimorficznych. 

 

 

Cele pracy 

Głównym celem badania jest ocena częstości występowania polimorfizmów pojedynczego 

nukleotydu w obrębie genów receptora estrogenowego oraz poszukiwanie ich związku z rozwojem i 

progresją jaskry. 

Cel pracy realizowano poprzez następujące zadania: 

1. Określenie i porównanie częstości występowania polimorfizmów rs1268656, rs1884054, 

rs12154178, rs7159462   genów receptorów estrogenowych ESR-1 i ESR-2 u pacjentów z jaskrą 

pierwotną otwartego kąta i jaskrą normalnego ciśnienia. 

2. Określenie wpływu polimorfizmów rs1268656, rs1884054, rs12154178, rs7159462   na 

występowanie ocznych czynników ryzyka jaskry (podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, 

współczynnik cup/ disc, zmiany w polu widzenia, obecność krwotoczków natarczowych, zaniku 

okołotarczowego, miejscowego ubytku pierścienia nerwowo- siatkówkowego) oraz ogólnych 

czynników ryzyka jaskry (wiek, płeć, nadciśnienie, migrena, cukrzyca, objaw marznięcia kończyn oraz 

niskie ciśnienie tętnicze). 

Materiał i metody 

Grupę badaną stanowiło 235 pacjentów leczonych w Poradni Jaskrowej Kliniki Okulistyki w Lublinie w 

latach 2012-2015.  

Pacjenci włączeni do badania zostali podzieleni na dwie grupy: 

1) pacjenci z jaskrą pierwotną otwartego kąta z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym (92 

pacjentów, w tym 63 kobiety i 29  mężczyzn), 

2) pacjenci ze zdiagnozowaną jaskrą z normalnym ciśnieniem wewnątrzgałkowym (143 pacjentów, w 

tym 100 kobiety oraz 43 mężczyzn) 

U badanych pacjentów oceniano najlepiej skorygowaną ostrość wzroku do dali, ciśnienie 

wewnątrzgałkowe, grubość rogówki, wygląd tarczy nerwu wzrokowego, stopień otwarcia kąta 

przesączania, obecność krwotoczków na tarczy, zaniku okołotarczowego oraz ubytku pierścienia 

nerwowo-siatkówkowego.  U pacjentów wykonano pola widzenia, w których oceniano współczynnik 

średniego odchylenia oraz stopień progresji. Uzyskiwano informacje na temat czasu trwania jaskry, 



stosowanego leczenia, czynników ryzyka oraz innych schorzeń okulistycznych i schorzeń 

ogólnoustrojowych mogących mieć wpływ na przebieg jaskry. 

Materiał do badań stanowiła krew żylną. DNA izolowano przy zastosowaniu zestawów QIAamp Dna 

Blood Midi Kit firmy Qiagen. Do oznaczenia polimorfizmów genu receptora estrogenowego ESR-1 i 

ESR-2 użyto aparatu CFX96 Real Time PCR Detection System firmy Biorad.  

Analizę statystyczną przeprowadzono przy pomocy programów IBM SPSS Statistica 19 i Statistica 10. 

Wyniki: 

Polimorfizm rs1884054 genu ESR-1 

Wśród pacjentów z jaskrą z wysokim ciśnieniem genotyp AA występował u 6 osób (7,1%), CC u 46 

osób (52,36%), a genotyp AC u 36 osób (40,54%).  W grupie pacjentów z jaskrą niskiego ciśnienia 

genotyp AA występował u 17 osób (13,3%), genotyp CC u 61 osób (45,4%), a AC u 57 osób (41,3%).  

Stwierdzono brak istotnych statystycznie różnic w występowaniu poszczególnych genotypów w obu 

badanych grupach (p=0,316). 

W grupie z jaskrą z wysokim ciśnieniem wykazano, że ostrość wzroku różniła się istotnie statystycznie 

między pacjentami z genotypem AA (lepsza ostrość wzroku), a osobami z genotypem CC (p=0,009). 

Polimorfizm rs12154178 ESR-1 

Wśród pacjentów z jaskrą z wysokim ciśnieniem genotyp AA występował u 7 osób (7,5%), genotyp 

homozygotyczny zmutowany CC u 50 osób (54,1%), a genotyp heterozygotyczny AC u 36 osób 

(38,4%). W grupie pacjentów z jaskrą niskiego ciśnienia genotyp AA występował u 6 osób (4,3%), 

genotyp CC u 77 osób (55,11%), a AC u 57 osób (40,59%). Stwierdzono brak różnic istotnych 

statystycznie w występowaniu  poszczególnych genotypów w obu badanych grupach (p=0,57). 

W grupie pacjentów z jaskrą z wysokim ciśnieniem wykazano istotną statystycznie różnicę w 

występowaniu polimorfizmu AA, a niższym ciśnieniem wewnątrzgałkowym w stosunku do pacjentów 

z polimorfizmem CC  (p=0,039). 

Stwierdzono istotną statystycznie różnicę w wartości współczynnika średniego odchylenia w polu 

widzenia między pacjentami z genotypem dzikim homozygotycznym AA, a genotypem zmutowanym 

homozygotycznym CC  w grupie pacjentów z jaskrą z wysokim ciśnieniem (p=0,006). Genotyp AA 

charakteryzował się niższym współczynnikiem średniego odchylenia, a więc mniejszym uszkodzeniem 

w polu widzenia. 

W grupie pacjentów z jaskrą niskiego ciśnienia miejscowy ubytek pierścienia nerwowo-

siatkówkowego występował istotnie statystycznie częściej u osób z genotypem dzikim AA  (p=0,022). 

 

Polimorfizm rs1268656  ESR-2 

Wśród pacjentów z jaskrą z wysokim ciśnieniem genotyp GG występował u 66 osób (75,45%), TT u 5 

osób (6,36%), a genotyp GT u 17 osób (18,19%). W grupie pacjentów z jaskrą niskiego ciśnienia 

genotyp GG występował u 88 osób (66,6%), genotyp TT u 8 osób (6,18%), a GT u 36 osób (27,22%). 

Różnice w liczbie osób, u których występował dany allel badanego polimorfizmu  w obu grupach były  

nieistotne statystycznie (p=0,382). 

Wykazano różnicę istotną statystycznie względem wysokości ciśnienia wewnątrzgałkowego w grupie 

pacjentów z jaskrą niskiego ciśnienia, z poszczególnymi genotypami polimorfizmu rs1268656. 



Pacjenci z genotypem TT charakteryzowali się niższym ciśnieniem wewnątrzgałkowym w porównaniu 

do pacjentów z genotypem heterozygotycznym GT  (p=0,044). 

U pacjentów z genotypem GT w grupie z jaskrą niskiego ciśnienia objaw marznących kończyn 

występował istotnie statystycznie częściej niż w grupie TT  (p=0,021). 

Polimorfizm rs7159462 ESR2 

Wśród pacjentów z jaskrą z wysokim ciśnieniem genotyp CC występował u 1 osoby  (1,12%), TT u 75 

osób (84,27%), a genotyp CT u 13 osób (14,6%). W grupie pacjentów z jaskrą niskiego ciśnienia 

genotyp CC występował u 5 osób (3,79%), genotyp TT u 102 osób (77,27%), a CT u 25 osób (18,94%). 

Różnice w występowaniu alleli badanych polimorfizmów nie były istotne statystycznie  (p=0,317). 

 

Wnioski: 

 

1.      Stwierdzono brak różnicy w występowaniu poszczególnych polimorfizmów genów receptorów 

estrogenowych w zależności od płci oraz od grupy badanej.  

2.      Występowanie allelu C w polimorfizmie rs1884054 u pacjentów z jaskrą z wysokim ciśnieniem 

może wpływać niekorzystnie na zachowanie dobrej ostrości wzroku w przebiegu choroby. 

3.      U pacjentów z genotypem AA polimorfizmu rs12154178 w jaskrze z wysokim ciśnieniem 

występuje niższe ciśnienie wewnątrzgałkowe niż u osób z genotypem CC. 

4.       U osób z genotypem TT polimorfizmu rs1268656 w jaskrze normalnego ciśnienia występuje 

niższe ciśnienie wewnątrzgałkowe niż  u osób z genotypem GT.  

5.      Genotyp AA polimorfizmu rs12154178 w jaskrze z wysokim ciśnieniem predysponuje do 

mniejszego uszkodzenia pola widzenia. 

6.      U osób z genotypem AA polimorfizmu rs12154178 w jaskrze normalnego ciśnienia częściej 

występuje miejscowy ubytek pierścienia nerwowo-siatkówkowego niż u osób z genotypem CC i AC.  

7.      Genotyp AA obu polimorfizmów ESR-1 (rs1884054 i rs12154178) w jaskrze normalnego ciśnienia 

predysponuje do szybszej progresji w polu widzenia. 

8.      U osób z genotypem GT polimorfizmu rs1268656 w jaskrze normalnego ciśnienia częściej 

występuję objaw marznących kończyn niż u osób z genotypem TT. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Streszczenie w języku angielskim 

Introduction 

Glaucoma is a neurodegenerative disease leading to progressive retinal ganglion cells death and to 

irreversible visual field loss as a result. It is a complex disease with the most common type - primary 

open angle glaucoma. The most important and the only modifiable by treatment risk factor for its 

occurrence and progression is elevated intraocular pressure. 

According to the values of initial (maximal) intraocular pressure primary open angle glaucoma is 

divided into high- tension glaucoma with elevated intraocular pressure and normal- tension 

glaucoma with intraocular pressure within the normal range. In case of high- tension glaucoma 

elevated intraocular pressure is thought to be a main causative factor for development of  glaucoma 

damage.  In normal tension glaucoma the mechanism of degeneration of retinal ganglion cells 

remains unclear, different risk factors might be involved: cardiovascular abnormalities, vascular 

dysregulation, mitochondrial dysfunction or genetic factors. 

Some recent studies are focused on the possible participation of estrogens in  glaucoma 

pathogenesis because of their neuroprotective action on optic nerve. Several possible mechanisms of 

protective properties of estrogens were described. Estrogens activate synthesis of collagen fibers and 

enhance flexibility of lamina cribrosa, which relieves the compression within optic nerve fibers in 

case of elevated  intraocular pressure. Estrogens have antioxidant features and protect optic nerve 

against neurotoxic substances which was proved in in vitro and in vivo models. They increase 

production of nitric oxide which regulates relaxation of small vessels, enhances blood flow in anterior 

segment of optic nerve and decreases intraocular pressure by regulation of  aqueous humor outflow. 

The action of estrogen on cellular level is mediated by two types of receptors: ESR-1 and ESR-2, each 

having some single nucleotide polymorphisms. 

Aim 

The general goal of this study is to evaluate the frequency of selected single nucleotide 

polymorphisms of estrogen receptor genes and to assess their possible influence on development 

and progression of glaucoma. 

In particular, the study is aimed to: 



1.      Determine and compare the frequency of polymorphisms rs1268656, rs1884054, rs12154178, 

rs7159462 of estrogen receptors genes ESR-1 and ESR- 2 in patients with primary open angle 

glaucoma with high and normal tension. 

2.      Analyze the polymorphisms rs1268656, rs1884054, rs12154178, rs7159462 and their possible 

impact on ocular risk factors (elevated intraocular pressure, cup/disc ratio, visual field damage, optic 

disc hemorrhage, peripapillary atrophy, notch) and systemic risk factor for glaucoma (age, gender, 

presence of  hypertension, migraine, diabetes mellitus, cold extremities and low blood pressure) 

Materials and methods 

The studied group included 240 patients with primary open angle glaucoma admitted to the 

Department of Diagnostics and Microsurgery of Glaucoma in Lublin. According to maximal values of 

intraocular pressure at the time of diagnosis, patients were divided into two groups: 

1)      Patients with elevated intraocular pressure (92 patients: 63 women and 29 men) described later  

as high tension glaucoma 

2)      Patients with intraocular pressure within normal rage (143 patients: 100 women, 43 men) 

described later as normal tension glaucoma 

Ophthalmic examination included best corrected visual acuity, intraocular pressure, corneal 

thickness, gonioscopy and indirect ophthalmoscopy. Visual field was assessed using 30-2 SITA Fast 

strategy on Humphrey perimeter. Mean deviation values were used to assess stage of glaucoma and 

to evaluate the rate of progression. Medical history was obtained regarding age, gender, presence of 

hypertension, migraine, diabetes mellitus, cold extremities and low blood pressure. 

DNA was isolated from peripheral venous blood using commercial kits QIAamp DNA Blood Midi Kit 

(Qiagen). Single nucleotide polymorphism of estrogen receptor genes genotyping was performed 

using CFX96 Real Time PCR Detection System. Statistical analysis was performed with SPSS Statistica 

19 and Statistica 10. 

Results 

Gene polymorphism rs1884054 of ESR-1 

In high-tension glaucoma group AA genotype was present in 6 patients (7,1%), genotype CC in 46 

patients (52,36%) and AC genotype in 36 patients (40,54%).  In normal tension glaucoma group AA 

genotype was observed in 17 patients (13,3%), CC in 61 patients (45,4%), AC genotype in 57 patients 

(41,3%). There were no statistically significant differences in the frequency of particular genotypes in 

both groups (p=0,316). In high-tension glaucoma group patients with AA genotype had  significantly 

better visual acuity than patients with CC genotype (p=0,009). 

Gene polymorphism rs12154178 of ESR-1 

In high-tension glaucoma group AA genotype was presented in 7 patients (7,5%), CC genotype in 50 

patients (54,1%), AC genotype in 36 patients (38,4%). In NTG group  AA genotype was detected in 6 

patients (4,3%), CC genotype in 77 patients (55,11%), AC genotype in 57 patients (40,59%). There 

were no statistically significant differences in the frequency of particular genotypes in both groups 

(p=0,57). In high-tension glaucoma group patients with AA genotype have lower intraocular pressure 

than with CC genotype (p=0,039). In high-tension glaucoma group patients with AA genotype had 

significantly better mean deviation rate than patients with CC genotype (p=0,006). In normal tension 



glaucoma group notch was significantly more frequent in patients with AA genotype than in CC and 

AC genotype (p=0,022). 

Gene polymorphism rs1268656 of ESR-2 

In high-tension glaucoma group GG genotype was present in 66 patients (75,45%), TT in 5 patients 

(6,36%), GT  in 17 patients (18,19%). In normal tension glaucoma group GG genotype was detected in 

88 patients (66,6%), TT in 8 patients (6,18%), GT in 36 patients (27,22%). There were no statistically 

significant differences in the frequency of particular genotypes in both groups (p=0,382). In normal 

tension glaucoma group intraocular pressure were significantly lower in TT genotype than GT 

genotype (p=0,044). In normal tension glaucoma group cold extremities were significantly more 

frequent in patient with GT genotype than TT genotype (p=0,021). 

Gene polymorphism rs7159462 of ESR-2 

In high-tension glaucoma group CC genotype was present in 1 patient (1,12%), TT genotype in 75 

patients (84,27%), CT in 13 patients (14,6%). In normal tension glaucoma group CC genotype was 

detected in 5 patients (3,79%), TT in 102 patients (77,27%), CT in 25 patients (18,94%). There was no 

statistically significant differences in the frequency of particular genotypes in both groups (p=0,317). 

 

 

 

Conclusions 

1.      There was no difference in the genotype frequencies of the estrogen receptors genes 

polymorphisms in high-tension glaucoma and normal tension glaucoma group and in sex groups. 

2.      Occurrence of C allele in polymorphism rs1884054 in high-tension glaucoma may cause harmful 

effect on preserving useful visual acuity. 

3.      In patients with AA genotype of rs12154178 polymorphism in high-tension glaucoma  lower 

intraocular pressure was observed than in CC genotype.  

4.      In patients with TT genotype of rs1268656 polymorphism in normal tension glaucoma lower 

intraocular pressure was observed than in GT genotype.  

5.      In patients with AA genotype of rs12154178 polymorphism in high-tension glaucoma lower 

mean deviation rate was observed than in CC genotype. 

6.       In patients with AA genotype of rs12154178 polymorphism in normal tension glaucoma more 

frequent notch was occurred than in CC and AC genotypes. 

7.      In AA genotype of rs1884054 and rs12154178 polymorphisms in normal tension glaucoma more 

frequent progression of visual field was occurred than in CC genotype. 

8.       In GT genotype of rs1268656 polymorphism in normal tension glaucoma more frequent cold 

extremities were occurred than in TT genotype. 


