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Streszczenie w języku polskim 

Wstęp 

Jaskra stanowi grupę chorób prowadzących do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego. 

Zmiany w obrębie tarczy nerwu wzrokowego określane mianem neuropatii jaskrowej związane są z 

utratą komórek zwojowych siatkówki i prowadzą do postępujących ubytków pola widzenia, ze 

ślepota w zaawansowanych przypadkach włącznie.  

Jednym z głównych typów jaskry jest jaskra pierwotna otwartego kąta. Cechy charakterystyczne JPOK 

obejmują uszkodzenie nerwu wzrokowego z typowym zagłębieniem jego tarczy, utratę komórek 

zwojowych siatkówki, otwarty kąt przesączania, znamienne ubytki w polu widzenia oraz brak cech 

jaskry wtórnej lub uszkodzenia nerwu wzrokowego o innej etiologii. Głównym czynnikiem ryzyka 

JPOK jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Nie jest ono jednak do rozwoju jaskry niezbędne. 

Jednym z rodzajów jaskry pierwotnej otwartego kąta jest bowiem jaskra normalnego ciśnienia, w 

której neuropatia rozwija się pomimo ciśnienia wewnątrzgałkowego mieszczącego się w granicach 

normy.  

Autosomalnie dominująca atrofia nerwu wzrokowego nazywana także neuropatią Kjera jest 

najczęstszą uwarunkowaną genetycznie neuropatią nerwu wzrokowego. Podobnie jak w JPOK, w 

ADOA dochodzi do postępującej utraty komórek zwojowych siatkówki, a zmiany w obrębie tarczy 

nerwu wzrokowego oraz ubytki pola widzenia przypominają te obserwowane w jaskrze normalnego 

ciśnienia. Ze względu na istniejące podobieństwa ADOA ta bywa mylnie diagnozowana jako JNC. W 



patogenezie neuropatii Kjera dużą rolę odgrywają zaburzenia mitochondrialne, a szczególnie 

dysfunkcje związane z dynamiką mitochondrialną. 

Dynamiką mitochondrialną określane są będące w równowadze antagonistyczne procesy fuzji i 

fragmentacji mitochondriów. Pozwalają one komórce na przystosowanie się do zmiennych 

warunków, w zależności od bieżących potrzeb metabolicznych oraz aktywności białek regulujących 

cykl komórkowy i apoptozę. Zaburzenia w równowadze między tymi procesami prowadzą do zmian w 

obrębie wewnątrzkomórkowej sieci mitochondrialnej, a w konsekwencji do śmierci całej komórki. 

Fuzja mitochondrialna jest procesem składającym się z dwóch etapów. Za pierwszy etap, łączenie 

zewnętrznych błon mitochondrialnych odpowiadają kodowane przez geny MFN1 i MFN2 mitofuzyna 

1 i 2. Kodowane przez OPA1 białko OPA1 odpowiada natomiast za drugi etap fuzji mitochondrialnej – 

zwijanie wewnętrznej błony mitochondrialnej. Szczególną wrażliwość na zaburzenia fuzji 

mitochondrialnej wykazują, ze względu na wysoką aktywność metaboliczną oraz swoją długość 

osiową, neurony. Wykazano, że zaburzenia w obrębie genów fuzyjnych związane są z rozwojem wielu 

chorób o podłożu neurologicznym, między innymi choroby Alzheimera i Parkinsona, a także zaburzeń 

neuromotorycznych takich jak głuchota, ataksja czy postępujące niedowłady kończyn dolnych. 

Mutacje OPA1 odpowiadają ponadto za 32 89% przypadków autosomalnie dominującej atrofii nerwu 

wzrokowego. Istniejące podobieństwa między ADOA a jaskrą, a szczególnie JNC sugerują udział 

zaburzeń mitochondrialnych także w tej jednostce chorobowej.  

Cele 

Celem pracy było sprawdzenie, czy warianty polimorficzne genów OPA1, MFN1 oraz MFN2 są 

czynnikami ryzyka rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta oraz poszukiwanie związku między ich 

występowaniem a obrazem klinicznym jaskry.  

Materiał i metody 

W badaniu wzięło udział 304 pacjentów leczonych w Poradni Jaskrowej Kliniki Diagnostyki i 

Mikrochirurgii Jaskry w Lublinie w latach 2014-2017. Każdy z włączonych pacjentów podpisał 

świadomą zgodę na udział w badaniu. Spośród nich wyodrębniono dwie grupy badanych: 

1. pacjenci ze zdiagnozowaną jaskrą normalnego ciśnienia (JNC) – 204 osoby (389 oczu z JNC), w 

tym 156 kobiet (298 oczu) i 48 mężczyzn (91 oczu); 

2. pacjenci ze zdiagnozowaną jaskrą pierwotną otwartego kąta z wysokim ciśnieniem 

wewnątrzgałkowym (JWC) – 100 osób (195 oczu z JWC), w tym 68 kobiet (143 oczu) i 32 mężczyzn 

(62 oczu). 

Projekt badawczy został zaakceptowany przez Komisję Bioetyczną Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie.  

Grupy badane poddane zostały badaniu okulistycznemu obejmującemu ocenę ostrości wzroku, 

pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, ocenę morfologii tarczy nerwu wzrokowego i kąta 

przesączania, badanie pola widzenia oraz optyczną koherentną tomografię tarczy nerwu 

wzrokowego.  

W badaniu oznaczono 7 polimorfizmów: 4 polimorfizmy genu OPA1 (RS7624750, RS9851685, 

RS166850, RS10451941), 1 polimorfizm genu MFN1 (RS2111534) oraz 3 polimorfizmy genu MFN2 

(RS873458, RS2295281). Materiałem użytym do badań była krew żylna. Do izolacji DNA użyto metody 

mikrokolumienkowej, w której korzystano z zestawów QIAamp® DNA Blood Midi Kit firmy QIAGEN 

Inc. Do oznaczenia polimorfizmów metodą RT-PCR wykorzystano sondy TaqMan firmy Applied 



Biosystems oraz termocykler CFX96 Touch Real-Time PCR Detection System firmy Bio-Rad 

Laboratories.  

Wyniki 

Polimorfizm RS2111534 MFN1 

Wykazano częstsze występowanie genotypu GA w grupie pacjentów z JWC w porównaniu do grupy 

kontrolnej (p=0,026). Genotyp ten związany był ponadto z częstszym występowaniem miejscowego 

ubytku w pierścieniu nerwowo-siatkówkowym w grupie z JNC (p=0,022). Analiza częstości 

występowania ubytków pola widzenia o określonej morfologii wykazała częstsze występowanie 

ubytków paracentralnych wśród osób z genotypem GG w grupie z JNC (p=0,033) oraz ubytków o 

charakterze schodu nosowego wśród osób z genotypem AA w grupie z JWC (p=0,018). 

Polimorfizm RS873458 MFN2 

Uzyskane wyniki wykazały brak zależności między występowaniem polimorfizmu RS873458 a 

obecnością JNC i JWC. Genotyp GG tego polimorfizmu wiązał się natomiast z częstszą obecnością 

zaniku okołotarczowego w grupie z JWC (p=0,015) oraz łukowatych ubytków pola widzenia w grupie z 

JNC (p=0,042). Co więcej, w grupie pacjentów z JNC u osób z genotypem GG najrzadziej 

obserwowane były przypadki pola widzenia bez żadnych ubytków (p=0,034). Z drugiej strony, także w 

grupie z JNC najniższy wiek w momencie rozpoznania jaskry odnotowywany był u osób z genotypem 

AA tego polimorfizmu (p=0,011). 

Polimorfizm RS2295281 MFN2 

Wykazano brak zależności między występowaniem JNC i JWC a obecnością polimorfizmu RS2295281. 

Analiza wykazała natomiast zależność między występowaniem genotypu CC tego polimorfizmu a 

najniższą ostrością wzroku oraz najczęstszym występowaniem zaniku okołotarczowego w grupie 

pacjentów z JWC (kolejno p=0,044 i p=0,015). Genotyp TC wiązał się natomiast z najwyższym wiekiem 

w momencie rozpoznania wśród osób z JNC (p=0,041).  

Polimorfizm RS7624750 OPA1 

Wśród osób z genotypem AA polimorfizmu RS7614750 w grupie pacjentów z JNC zanik 

okołotarczowy występował istotnie częściej niż u osób z pozostałymi genotypami tego polimorfizmu 

(p=0,001). Nie wykazano natomiast związków tego polimorfizmu z częstszym występowaniem 

którejkolwiek z badanych postaci jaskry. 

Polimorfizm RS9851685 OPA1 

Genotyp CC polimorfizmu RS9851685 występował częściej w grupie pacjentów z JNC niż w grupie 

kontrolnej (p=0,027). W tej grupie pacjentów genotyp CC był ponadto związany z częstszą obecnością 

miejscowego ubytku w pierścieniu nerwowo-siatkówkowym (p=0,004), zaniku okołotarczowego 

(p=0,038) oraz łukowatego ubytku pola widzenia (p=0,008). Genotyp TT tego polimorfizmu 

występował natomiast istotnie częściej w grupie kontrolnej niż w każdej z grup badanych (p=0,002 vs. 

JNC, p=0,019 vs. JWC). Ponadto, wykazano częstszą obecność allelu T w grupie kontrolnej niż w 

grupach z jaskrą (p<0,001 vs. JNC, p=0,046 vs. JWC). 

Polimorfizm RS166850 OPA1 

Wykazano częstsze występowanie genotypu CC RS166850 u pacjentów z JWC niż w obu pozostałych 

grupach (p=0,025 vs. kontrole, p=0,016 vs. JNC). Ponadto, w grupie z JWC częściej niż w obu 

pozostałych stwierdzono obecność allelu C (p=0,042 vs. kontrole, p=0,030 vs. JNC). Genotyp CC 



związany był ponadto z częstszą obecnością miejscowego ubytku w pierścieniu nerwowo-

siatkówkowym, zarówno w grupie z JWC (p=0,011), jak i w grupie z JNC (p<0,001). W grupie z JNC 

pacjenci o tym genotypie wykazywali ponadto wyższe ciśnienie wewnątrzgałkowe (p=0,042).  

Polimorfizm RS10451941 OPA1 

Genotyp TT tego polimorfizmu występował częściej w grupie kontrolnej niż w grupie pacjentów z JNC 

(p=0,044). Ponadto, w grupie pacjentów z JNC u osób o genotypie TT najrzadziej występował zanik 

okołotarczowy, w przeciwieństwie do genotypu CC, który wiązał się z najczęstszym występowaniem 

zaniku (p=0,032). W grupie pacjentów z JWC o genotypie CC najrzadziej natomiast występowały 

zaawansowane zmiany w polu widzenia, a najczęściej obserwowane były ubytki pola o charakterze 

początkowym (kolejno p=0,044 i p=0,021).  

Współwystępowanie polimorfizmów badanych genów 

Analiza statystyczna wykazała istnienie 6 kombinacji genotypów istotnie częstszych wśród pacjentów 

z JNC (GA/CC RS7624750/RS9851685, GA/TC RS7624750/RS166850, CC/TC RS9851685/RS166850, 

CC/TC RS9851685/RS10451941, TC/TC RS166850/RS10451941 genu OPA1 oraz TC/GA 

RS10451941/RS873458 genów OPA1/MFN2), 7 kombinacji częstszych wśród pacjentów z JWC (GA/CC 

RS7624750/RS16650, GA/CC RS7624750/RS10451941, TC/CC RS9851685/RS166850, TC/CC 

RS9851685/RS10451941 genu OPA1, CC/GA RS166850/RS2111534 genów OPA1/MFN1 oraz TT/GG 

RS9851685/RS873458, TT/CC RS9851685/RS2295281 genów OPA1/MFN2), 2 kombinacji obecnych 

częściej w obu grupach z jaskrą niż w grupie kontrolnej (GA/GA RS7624750/RS873458, GA/TC 

RS7624750/RS2295281 genów OPA1/MFN2) oraz 8 kombinacji występujących częściej w grupie 

kontrolnej niż w pozostałych grupach badanych (GG/TT RS7624750/RS9851685, TT/TC 

RS9851685/RS166850, TT/TT RS9851685/RS10451941 genu OPA1, TT/GG RS9851685/RS2111534 

genów OPA1/MFN1, oraz TT/AA RS9851685/RS873458, TT/TT RS9851685/RS2295281, TC/AA 

RS166850/RS873458, TC/TT RS166850/RS2295281 genów OPA1/MFN2). Nie wykryto żadnej 

kombinacji genotypów MFN1/MFN1, MFN1/MFN2, MFN2/MFN2 istotnie częstszej wśród 

którejkolwiek z badanych grup.  

Związki badanych polimorfizmów z obrazem klinicznym jaskry 

Analiza statystyczna wykazała istotnie niższy wiek rozpoznania choroby wśród osób z genotypem AA 

RS873458 MFN2 wśród pacjentów z JNC (p=0,011).  

Ostrość wzroku była istotnie niższa u osób z genotypem CC RS2295281 MFN2 wśród pacjentów z JWC 

(p=0,044). 

Ciśnienie wewnątrzgałkowe było istotnie wyższe u osób z genotypem CC RS166850 OPA1 w grupie 

pacjentów z JNC (p=0,042). 

Krwotoczki natarczowe występowały istotnie częściej u osób z genotypem TC RS9851685 OPA1 

zarówno w grupie pacjentów z JNC, jak i JWC (p=0,002 i p=0,016). 

Miejscowy, dobrze zlokalizowany ubytek w pierścieniu nerwowo-siatkówkowym występował istotnie 

częściej u osób z genotypem GA RS2111534 MFN1 i CC RS9851685 OPA1 w grupie pacjentów z JNC 

(p=0,022 i p=0,044) oraz z genotypem CC RS166850 OPA1 w obu grupach badanych (p<0,001 dla JNC, 

p=0,011 dla JWC).  

Zanik okołotarczowy występował istotnie częściej u osób z genotypami AA RS7624750, CC RS9851685 

i CC RS10451941 genu OPA1 w grupie pacjentów z JNC (kolejno p=0,001, p=0,038 i p=0,032) oraz z 

genotypem GG RS873458 genu MFN2 w grupie pacjentów z JWC (p=0,015).  



 Paracentralny ubytek w polu widzenia występował istotnie częściej u osób z genotypem GG 

RS2111534 MFN1 w grupie pacjentów z JNC (p=0,033). Łukowaty ubytek pola widzenia występował 

istotnie częściej u osób z genotypem GG RS873458 MFN2 i CC RS9851685 OPA1 w grupie pacjentów z 

JNC (p=0,042 i p=0,008). Ubytek o charakterze schodu nosowego występował częściej u osób z 

genotypem AA RS2111534 MFN1 w grupie z JWC (p=0,018). Brak ubytku w polu widzenia 

obserwowany był istotnie rzadziej u osób z genotypem GG RS873458 MFN2 w grupie z JNC (p=0,034). 

Zaawansowane ubytki pola widzenia występowały istotnie statystycznie częściej u osób z genotypem 

TC RS10451941 OPA1 (p=0,044) w grupie pacjentów z JWC. W tej samej grupie pacjentów 

początkowe ubytki pola widzenia łącznie (obejmujące ubytki paracentralne, łukowate, schód nosowy 

i brak ubytku) występowały istotnie częściej u osób z genotypem CC RS10451941 OPA1 (p=0,021).  

Analiza wykazała brak istotnych statystycznie zależności między występowaniem poszczególnych 

polimorfizmów badanych genów a grubością warstwy włókien nerwowych siatkówki oraz wartością 

MD pola widzenia.  

Wnioski 

1. Genotyp CC i obecność allelu C polimorfizmu RS166850 genu OPA1 oraz genotyp GA 

polimorfizmu RS2111534 genu MFN1 są czynnikami ryzyka jaskry pierwotnej otwartego kąta z 

wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym w badanej populacji. 

2. Genotyp CC i allel C polimorfizmu RS9851685 genu OPA1 są czynnikami ryzyka jaskry 

normalnego ciśnienia w badanej populacji. 

3. Genotyp TT i allel T polimorfizmu RS9851685 genu OPA1 stanowią czynnik protekcyjny przez 

rozwojem jaskry normalnego ciśnienia i jaskry pierwotnej otwartego kąta z wysokim ciśnieniem 

wewnątrzgałkowym w badanej populacji. 

4. Genotyp TT polimorfizmu RS10451941 genu OPA1 stanowi czynnik protekcyjny przed 

rozwojem jaskry normalnego ciśnienia w badanej populacji. 

5. Polimorfizmy genu MFN2 nie są czynnikami ryzyka rozwoju jaskry w badanej populacji. 

6. Polimorfizmy wszystkich trzech przebadanych genów odpowiedzialnych za fuzję 

mitochondrialną mają wpływ na cechy fenotypowe jaskry normalnego ciśnienia i jaskry pierwotnej 

otwartego kąta z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym w badanej populacji. 

 

 

 

 

 

8. Streszczenie w języku angielskim 

Introduction 

Glaucoma is a group of diseases which result in irreversible optic nerve damage. Optic disc’s 

pathology, called glaucomatous neuropathy is caused by the progressive loss of retinal ganglion cells 

and leads to visual field defects, including blindness in advanced stages of the disease.  



Primary open angle glaucoma is one of the main types of glaucoma. It is characterized by the optic 

nerve degeneration, cupping of the optic nerve disc, loss of retinal ganglion cells, open iridocorneal 

angle and typical visual field defects with the absence of secondary glaucoma and other factors 

causing optic nerve damage.  The main risk factor of primary open angle glaucoma is high intraocular 

pressure. Nevertheless, high IOP is not necessary for its development. One of the main subtypes of 

primary open angle glaucoma is normal tension glaucoma, in which optic neuropathy develops 

despite intraocular pressure within physiological limits.  

Autosomal dominant optic atrophy, called Kjer’s neuropathy, is the most prevalent inherited optic 

neuropathy. ADOA is characterized by progressive loss of retinal ganglion cells with pathological 

changes in the optic disc and visual field defects similar to those observed in normal tension 

glaucoma.  Due to resemblance between the two diseases Kjer’s neuropathy is often misdiagnosed 

as normal tension glaucoma. Mitochondrial dynamics dysfunction plays a major role in the 

pathogenesis of this disease. 

Mitochondrial dynamics are the constant processes of fusion and fragmentation of mitochondria 

which are crucial for the cell’s adaptation to changing conditions. Imbalance of these antagonistic 

processes results in damage to the intracellular mitochondrial network, which in consequence leads 

to the whole cell’s death. Mitochondrial fusion consists of two steps. First step, fusion of the outer 

mitochondrial membranes is carried out by mitofusin 1 and 2, proteins encoded by MFN1 and MFN2 

genes. OPA1, OPA1 encoded protein is, on the other hand, responsible for the second step, fusion of 

the inner mitochondrial membranes. Neurons, due to their axial length and high metabolic activity 

are particularly vulnerable to mitochondrial dynamics dysfunctions. Changes in the mitochondrial 

fusion genes are responsible for many neurological disorders, including Alzheimer’s and Parkinson’s 

diseases and neuromotor disabilities such as deafness, ataxia and progressive lower limbs paresis. 

Moreover, OPA1 mutations cause 32-89% autosomal dominant optic atrophy cases. Similarities 

between ADOA and glaucoma, especially normal tension glaucoma suggest that mitochondrial 

dysfunctions may play a role in the pathogenesis of glaucoma as well.  

Aim 

The aim of the study was to investigate, if the OPA1, MFN1 and MFN2 polymorphisms are open angle 

glaucoma risk factors and to evaluate the association between their presence and glaucoma’s clinical 

features.  

Material and methods 

The study was carried out between 2014 and 2017 in the Department of Diagnostics and 

Microsurgery of Glaucoma at Medical University of Lublin. 304 patients were enrolled into the study, 

each of whom participated voluntarily and informed consent had been collected in writing. Project 

was accepted by the Bioethical Commission of the Medical University of Lublin. 

Patients have been divided into two groups: 

1. patients with normal tension glaucoma (JNC group) - 204 patients (389 eyes), including 156 

women (298 eyes) and 48 men (91 eyes); 

2. patients with primary open angle glaucoma with high intraocular pressure (JWC group) – 100 

patients (195 eyes), including 68 women (133 eyes) and 32 men (62 eyes). 

Ophthalmic examination included intraocular pressure measurement, evaluation of the optic disc 

morphology, gonioscopy, perimetry, optical coherence tomography and visual acuity examination. 



4 OPA1 polymorphisms (RS7624750, RS9851685, RS166850, RS10451941), 1 MFN1 polymorphism 

RS2111534 and 3 MFN2 polymorphisms were investigated. DNA was isolated from peripheral blood 

lymphocytes using QIAGEN Inc. QIAamp® DNA Blood Midi kits. To determine the polymorphisms by 

the RT-PCR method TaqMan (Applied Biosystems) probes and CFX96 Touch Real-Time PCR Detection 

System (Bio-Rad Laboratories) were used.   

Results 

RS2111534 MFN1 polymorphism 

Presence of genotype GA was significantly higher in patients with JWC compared to the control 

group (p=0,026). Moreover, in JNC group neuroretinal rim notch occurred significantly more 

frequently  in patients with GA genotype (p=0,022). In the same group paracentral scotomas 

occurred more frequently in patients with GG genotype (p=0,033). Statistical analysis showed a 

significant association between AA genotype and presence of nasal step defect in visual field in JWC 

group (p=0,018).  

RS873458 MFN2 polymorphism 

There was no association between RS873458 polymorphism and prevalence of JNC or JWC. However, 

in JWC group peripapillary atrophy was present significantlly more often  in patients with GG 

genotype (p=0,015). Arcuate scotomas in visual field were present more frequently among patients 

with this genotype in JNC group (p=0,042). Moreover, visual field  results without any scotomas were 

least frequent in patients with GG genotype in JNC group (p=0,034). Patients with AA genotype had 

the lowest age at the moment of diagnosis in JNC group (p=0,011).  

RS2295281 MFN2 polymorphism 

There was no association between RS2295281 polymorphism and prevalence of JNC or JWC. 

Nevertheless, statistical analysis showed that patients with CC genotype had the lowest visual acuity 

(p=0,044) and peripapillary atrophy was least frequent among these patients (p=0,015) in JWC group. 

TC genotype was associated with higher age at the moment of diagnosis  in JNC group (p=0,041).  

RS7624750 OPA1 polymorphism 

Peripapillary atrophy was present significantly more frequent in patients with AA genotype in JNC 

group (p=0,001). There was however no association between RS873458 polymorphism and 

prevalence of JNC or JWC.  

RS9851685 OPA1 polymorphism 

CC genotype was significantly more frequent in JNC patients than in controls (p=0,027). In JNC group 

CC genotype was also associated with higher frequency of neuroretinal rim notch (p=0,004), 

peripapillary atrophy (p=0,038) and arcuate scotoma (p=0,008) presence. TT genotype was, on the 

other hand, significantly more frequent in controls compared to the glaucoma groups (p=0,002 vs. 

JNC and p=0,019 vs. JWC). Likewise, allel T was significantly more frequent in controls than in both 

glaucoma groups (p<0,001 vs. JNC and p=0,046 vs. JWC).  

RS166850 OPA1 polymorphism 

CC genotype was significantly more frequent in JWC group than in two other groups (p=0,025 vs. 

controls and p=0,016 vs. JNC). Likewise, allel C was also present more frequently in this group 

compared to controls and JNC group (p=0,042 vs. controls, p=0,030 vs. JNC). Moreover, in JWC and 

JNC groups neuroretinal rim notch was present more frequently in patients with CC genotype 



(p=0,011 in JWC, p<0,001 in JNC). In JNC group patients with this genotype also had significantly 

lower intraocular pressure (p=0,042).  

RS10451941 OPA1 polymorphism 

TT genotype was significantly more frequent in controls compared to JNC group (p=0,044). 

Moreover, peripapillary atrophy was least frequent in patients with TT genotype and most frequent 

in patients with CC genotype in JNC group (p=0,032). Advanced visual field defects were least 

frequent (p=0,044) and early visual defects were most frequent (p=0,021) in patients with CC 

genotype in JWC group.  

Combinations of polymorphisms 

Statistical analysis revealed 6 genotype combinations that were signifacantly more frequent in JNC 

group ( GA/CC RS7624750/RS9851685, GA/TC RS7624750/RS166850, CC/TC RS9851685/RS166850, 

CC/TC RS9851685/RS10451941, TC/TC RS166850/RS10451941 in OPA1 gene and TC/GA 

RS10451941/RS873458 in OPA1/MFN2 genes), 7 genotype combinations significantly more frequent 

in JWC group (GA/CC RS7624750/RS16650, GA/CC RS7624750/RS10451941, TC/CC 

RS9851685/RS166850, TC/CC RS9851685/RS10451941 in OPA1, CC/GA RS166850/RS2111534 in 

OPA1/MFN1 and TT/GG RS9851685/RS873458, TT/CC RS9851685/RS2295281 in OPA1/MFN2), 2 

combinations more frequent in both glaucoma groups compared to controls (GA/GA 

RS7624750/RS873458 and GA/TC RS7624750/RS2295281 in OPA1/MFN2) and 8 genotype 

combinations significantly more frequent in controls than in each of glaucoma groups  (GG/TT 

RS7624750/RS9851685, TT/TC RS9851685/RS166850, TT/TT RS9851685/RS10451941 in OPA1, TT/GG 

RS9851685/RS2111534 in OPA1/MFN1 oraz TT/AA RS9851685/RS873458, TT/TT 

RS9851685/RS2295281, TC/AA RS166850/RS873458, TC/TT RS166850/RS2295281 in OPA1/MFN2). 

There was no genotype combination including MFN1/MFN1, MFN1/MFN2 and MFN2/MFN2 pairs 

that was significantly more frequent in any of the groups.  

 Association between investigated polymorphisms and glaucoma’s clinical features 

AA RS873457 MFN2 genotype was associated with statistically younger age in the moment of 

diagnosis in JNC group (p=0,011). 

Visual acuity was significantly lower in patients with CC RS2295281 MFN2 genotype in JWC group 

(p=0,044). 

Intraocular pressure was significantly higher in patients with CC RS166850 OPA1 genotype in JNC 

group (p=0,042). 

Optic disc hemorrhages were significantly more frequent in patients with TC RS9851685 OPA1 

genotype in both glaucoma groups (p=0,002 in JNC and p=0,016 in JWC). 

Neuroretinal rim notch was significantly more frequent in patients with GA RS2111534 MFN1 and CC 

RS9851685 OPA1 genotypes in JNC group (p=0,022, p=0,044)  and with CC RS166850 OPA1 genotype 

in both glaucoma groups (p<0,001 in JNC, p=0,011 in JWC).  

Peripapillary atrophy was significantly more frequent in patients with AA RS7624750, CC RS9851685 

and CC RS10451941 OPA1 genotypes in JNC group (consecutively p=0,001, p=0,038 and p=0,032) and 

with GG RS873458 MFN2 genotype in JWC group (p=0,015). 

Paracentral scotoma was significantly more frequent in visual fields of patients with GG RS2111534 

MFN1 genotype in JNC group (p=0,033). Arcuate scotoma was significantly more frequent in patients 



with GG RS873458 MFN2 and CC RS9851685 OPA1 genotypes in JNC group (p=0,042 and p=0,008). 

Nasal step visual field defect was more frequent in patients with AA 2111534 MFN1 genotype in JWC 

group (p=0,018). Visual field with no pathological scotomas was least frequent in patients with GG 

RS873458 MFN2 genotype in JNC group (p=0,034). Advanced visual field defects were significantly 

more frequent in patients with TC RS10451941 OPA1 genotype in JWC group (p=0,044). Early defects 

(including paracentral and arcuate scotomas, nasal step viasual field defect and no visual field 

defects)  were significantly more frequent in patients with CC RS10451941 OPA1 genotype in JWC 

group (p=0,021). 

Statistical analysis showed no significant association between presence of studied polymorphisms 

and retinal nerve fiber layer thickness and MD parameter of visual field. 

Conclusions 

1. Genotype CC and allel C of RS166850 OPA1 polymorphism and genotype GA of RS2111534 

MFN1 polymorphism are risk factors for primary open angle glaucoma with high intraocular pressure 

in studied population. 

2. Genotype CC and allel C of RS9851685 OPA1 polymorphism are normal tension glaucoma risk 

factors in studied population. 

3. Genotype TT and allel T of RS9851685 OPA1 polymorphism are normal tension glaucoma and 

primary open angle glaucoma with high intraocular pressure protective factors in studied population. 

4. Genotype TT of RS10451941 OPA1 polymorphism is normal tension glaucoma protective 

factor in studied population.  

5. MFN2 polymorphisms are not glaucoma risk factors in studied population. 

6. Polymorphisms of all three investigated mitochondrial fusion genes are associated with 

clinical features of both normal tension glaucoma and primary open angle glaucoma with high 

intraocular pressure in studied population. 


