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WSTĘP 

Zator należy do najczęstszych przyczyn niedrożności naczyń tętniczych siatkówki. Jest to stan nagły w 

okulistyce, który wymaga pilnej diagnostyki i leczenia. Pacjenci, u których diagnozuje się zator tętnicy 

siatkówki to głównie osoby powyżej 40. roku życia. Większość z tych pacjentów obciążona jest 

licznymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. U pacjentów tych często stwierdza się: 

nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca, stan po  udarze mózgu, cukrzycę, przewlekłą 

chorobę nerek, obecność blaszki miażdżycowej w aorcie i tętnicach szyjnych, podwyższone stężenia 

cholesterolu całkowitego oraz frakcji lipoprotein o niskiej gęstości  (LDL - low-density lipoprotein) a 

także nikotynizm. Czynniki ryzyka  sercowo-naczyniowego to również czynniki ryzyka wystąpienia 

zatoru naczyń tętniczych siatkówki. Incydent zatoru naczyń tętniczych siatkówki wiąże się z istotnie 

większym ryzykiem kolejnego epizodu zatorowego, ostrego zespołu wieńcowego, udaru mózgu oraz 

wyższą śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych.  

  W postępowaniu z pacjentami z zatorem naczyń tętniczych siatkówki główną uwagę 

poświęca się szybkiemu wdrożeniu leczenia. O ile leczenie wdrażane w przypadkach wystąpienia 

zatoru naczyń tętniczych siatkówki, z uwagi na krótki czas na podjęcie skutecznej interwencji rzadko 

przynosi poprawę ostrości wzroku, to rozpoznanie chorób leżących u podłoża RAO może w istotny 

sposób wpłynąć na zmniejszenie ryzyka kolejnego incydentu zatorowego, a także poprawić 

rokowanie w aspekcie przeżycia tych chorych. Związek zatoru naczyń tętniczych siatkówki z 

chorobami sercowo-naczyniowymi obliguje do określenia czynników ryzyka sercowo-naczyniowego 

oraz poszukiwania źródeł materiału zatorowego. 

CEL 



Celem głównym pracy była ocena częstości występowania wybranych czynników ryzyka sercowo-

naczyniowego tj. nadciśnienia tętniczego, nikotynizmu, dyslipidemii, otyłości, cukrzycy i przewlekłej 

choroby nerek w grupie pacjentów hospitalizowanych z powodu zatoru naczyń tętniczych siatkówki. 

W celu zrealizowania założeń badania określono zagadnienia dodatkowe: 

- porównanie częstości występowania wybranych czynników ryzyka-sercowo naczyniowego 

pacjentów z zatorem naczyń tętniczych siatkówki z wynikami badania NATPOL 2011,  

- porównanie częstości występowania wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego między 

pacjentami z zatorem tętnicy środkowej siatkówki (CRAO - central retinal artery occlusion) a 

pacjentami z zatorem gałęzi tętnicy środkowej siatkówki (BRAO - branch retinal artery occlusion), 

- porównanie częstości występowania wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u 

pacjentów z zatorem naczyń tętniczych siatkówki w dwóch grupach wiekowych tj. między pacjentami 

powyżej i poniżej 60 roku życia, 

- analiza wyników badań obrazowych tj. badania ultrasonograficznego tętnic szyjnych i 

przezklatkowej echokardiografii pod kątem obecności zmian patologicznych mogących odpowiadać 

za wystąpienie incydentu zatoru naczyń siatkówki, 

- analiza wyników badań laboratoryjnych: stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji lipoprotein o 

wysokiej gęstości (HDL - high-density lipoprotein), frakcji LDL, frakcji trójglicerydów, stężenie 

kreatyniny, MDRD, CKD-EPI, stężenie glukozy na czczo, 

- ocena częstości występowania migotania przedsionków u chorych z zatorem naczyń tętniczych 

siatkówki wraz z oceną pacjentów z RAO i migotaniem przedsionków w skali CHA2DS2-VASc. 

MATERIAŁ i METODY 

Badaniem objęto populację pacjentów hospitalizowanych z powodu zatoru tętnicy środkowej 

siatkówki lub jej gałęzi w Oddziale Okulistyki w latach 2004-2016.  Badanie miało charakter 

retrospektywny i opierało się na analizie danych dotyczących wybranych czynników ryzyka sercowo-

naczyniowego zawartych w dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych z powodu zatoru 

naczyń tętniczych siatkówki. Pacjentów podzielono na dwie grupy, grupę pacjentów z zatorem 

tętnicy środkowej siatkówki i grupę pacjentów z zatorem gałęzi tętnicy środkowej siatkówki. 

Dodatkowo pacjentów podzielono na dwie grupy wiekowe: pacjentów powyżej i poniżej 60 roku 

życia.  

Ocenie poddano dane demograficzne tj. wiek i płeć  a także dane antropometryczne tj. masę ciała i 

wzrost, na których to podstawie oszacowano wskaźnik masy ciała (BMI - Body Mass Index). Oceniono 

częstość występowania wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Na podstawie danych 

uzyskanych z dokumentacji medycznej określono częstość występowania chorób towarzyszących. 

Ocena badań laboratoryjnych objęła stężenie cholesterolu całkowitego oraz frakcji HDL, LDL, 

trójglicerydów, stężenie glukozy na czczo, stężenie kreatyniny przedstawione, wartość przesączania 

kłębuszkowego obliczono wg wzoru MDRD. Analizie poddano także wyniki badań echokardiografii 

przezklatkowej oraz badań ultrasonograficznych tętnic szyjnych,  

 U pacjentów  z zatorem naczyń tętniczych siatkówki i migotaniem przedsionków obliczono ryzyko 

incydentów zakrzepowo-zatorowych z użyciem skali CHA2DS2-VASc (nie uwzględniono epizodu RAO 

jako choroby naczyniowej).  

WYNIKI 



Do badania włączono 141 pacjentów z RAO w tym 78% pacjentów z CRAO i 22% pacjentów z BRAO. 

Wśród pacjentów  z RAO kobiety stanowiły 36,9%, mężczyźni zaś  63,1%. W podziale na grupy 

wiekowe pacjenci poniżej 60 roku życia stanowili 15%,  powyżej 60 roku życia 85%. 

Pod względem ocenianych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego: nadciśnienie tętnicze dotyczyło 

80,9% pacjentów z RAO. Nadciśnienie tętnicze stwierdzono u 78,2% CRAO i 90,3% BRAO. W grupie 

wiekowej poniżej 60 roku życia nadciśnienie tętnicze dotyczyło 59,1%  w grupie wiekowej powyżej 60 

roku życia było to 84,9%. Cukrzyca dotyczyła 16,3% pacjentów z RAO, w podziale na CRAO i BRAO 

było to odpowiednio 18,2% i 9,7% . W grupie wiekowej poniżej 60 roku życia cukrzyca dotyczyła 

9,1%, w  grupie powyżej 60 roku życia było to 17,6%. Nikotynizm stwierdziłam u 28,4% pacjentów z 

RAO. W podziale na CRAO i BRAO było to odpowiednio 28,2% i 29%. W grupie wiekowej poniżej 60 

roku życia nikotynizm dotyczył 50% pacjentów, w grupie powyżej 60 roku życia było to 24,4%. 

Dyslipidemia dotyczyła 56,7% pacjentów z RAO. W podziale na CRAO i BRAO było to odpowiednio 

69,1% i 51,6%. W grupie wiekowej poniżej 60 roku życia dyslipidemię stwierdziłam 50%, w grupie 

wiekowej powyżej 60 roku życia było to 58%. Otyłość stwierdziłam u 26,2% pacjentów z RAO, 24,5% 

pacjentów z CRAO i 32,2% pacjentów z BRAO. W grupie wiekowej poniżej 60 roku życia otyłość 

dotyczyła 22,7%, w grupie pacjentów powyżej 60 roku życia było to 26,9%. PCHN oceniana za 

pomocą wzoru MDRD dotyczyła 46,5% pacjentów z RAO, 46,2% CRAO i 47,4 % BRAO. W grupie 

wiekowej poniżej 60 roku życia przewlekłą niewydolność nerek dotyczyła 15,4%,  w grupie powyżej 

60 roku życia było to 15,4%.  Stan po zawale serca stwierdzono u  18,4% pacjentów z RAO. Stan po 

udarze niedokrwiennym/TIA stwierdzono u 12,8% pacjentów z RAO. Migotanie przedsionków 

dotyczyło 16,3% pacjentów z RAO: 15,5 % pacjentów z CRAO i 19,4 % pacjentów z BRAO. Ocena 

ryzyka incydentów zakrzepowo-zatorowych z użyciem skali CHA2DS2-VASc pacjentów z RAO i 

migotaniem przedsionków wykazała wysokie ryzyko u 91,3% pacjentów. 

Porównanie częstości występowania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego między pacjentami z 

CRAO i BRAO nie wykazało istotnych statystycznie różnic w zakresie badanych czynników ryzyka. 

Porównanie częstości występowania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego między pacjentami z 

RAO poniżej i powyżej 60 roku życia wykazało, że nikotynizm występuje istotnie statystycznie częściej 

w grupie pacjentów poniżej 60 roku życia w porównaniu z pacjentami powyżej 60 roku życia (50% vs 

24,4%; p=0,014) W grupie pacjentów powyżej 60 roku życia w porównaniu z grupą poniżej 60 roku 

życia istotnie statystycznie częściej występowały nadciśnienie tętnicze (84,9% vs 59,1%;p=0,005), 

PCHN (53,4% vs 16,7%; p=0,021) i choroba niedokrwienna serca (52,9 vs 18,2; p=0,003). 

Porównanie częstości występowania wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego między 

grupą pacjentów z RAO a reprezentatywną populacją badania NAPOL2011 wykazało istotnie 

statystycznie częstsze występowanie cukrzycy (16,3% vs 6,7%; p<0,0001) i przewlekłej choroby nerek 

(38,0% vs 5,8%; p<0,0001) w grupie pacjentów z RAO. W grupie pacjentów  w wieku 40-59 lat 

widoczny jest trend częstszego występowania nadciśnienia tętniczego u pacjentów z RAO w 

porównaniu do subpopulacji badania NATPOL 2011 w wieku 40-59 lat (59,1% vs 39,3%; p=0,057), 

podczas gdy w grupie pacjentów w wieku 60-79 lat nadciśnienie tętnicze występuje istotnie 

statystycznie częściej w grupie pacjentów z RAO w porównaniu do subpopulacji badania NATPOL 

2011 w wieku 60-79 lat (84,3% vs 59,1%; p=0,002). W badanej grupie pacjentów z RAO w 

porównaniu do populacji badania NATPOL2011 stwierdzono istotnie statystycznie częściej zaburzenia 

lipidowe w postaci obniżonego stężenia frakcji cholesterolu HDL poniżej 45mg/dl u kobiet (59,4% vs 

22,2%; p=0,0001) i 40mg/dl u mężczyzn (59,4% vs 22,2%; p=0,0001).  Hypertriglicerydemia 

występowała istotnie statystycznie częściej w grupie pacjentów z RAO w porównaniu do populacji 

badania NATPOL 2011 (36,1% vs 21,1%; p=0,0004). 



Na podstawie analizy wyników badania echokardiografii przezklatkowej stwierdzono, że do 

najczęściej diagnozowanych patologii w grupie pacjentów z RAO należały zwapnienia na płatkach 

zastawek mitralnej i aortalnej, stanowiły one 92,4% wszystkich rozpoznawanych nieprawidłowości . 

W grupie pacjentów z CRAO zwapnienia na płatkach zastawek stwierdzono u 65,6%  w grupie 

pacjentów z BRAO było to 51,9% (p = 0,526). Zwężenie zastawki aortalnej rozpoznane było u 12,8% 

badanych, ciężka niedomykalność zastawki aortalnej dotyczyła 0,85% poddanych badaniu 

echokardiografii przezklatkowej,  ciężkie zwężenie zastawki mitralnej dotyczyło 1,7% pacjentów, 

ciężka niedomykalność zastawki mitralnej dotyczyła 5,1% pacjentów. Prolaps zastawki mitralnej 

stwierdzono u 1,7% badanych.  Drożny otwór owalny rozpoznano u 4,2% przypadków. Tętniak 

przegrody międzyprzedsionkowej występował u 3,4% pacjentów z RAO poddanych badaniu 

echokardiografii przezklatkowej. Obecność skrzeplin w jamach serca stwierdzono u 0,85% pacjentów 

RAO. W badaniu nie stwierdzono przypadków wegetacji bakteryjnych na płatkach zastawek, nie 

stwierdzono także obecności guzów serca. W badaniu odnotowano istotnie statystycznie niższą 

frakcje wyrzutową u pacjentów powyżej 60 roku życia w porównaniu do osób młodszych (55,1% vs 

58,3%; p=0,03).  

Na podstawie wyników badania ultrasonograficznego tętnic szyjnych stwierdzono występowanie 

blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych u 79,6% RAO (81,7% CRAO i 72,7% BRAO). Analiza 

występowania blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych w zależności od grupy wiekowej badanej 

populacji z RAO nie wykazała różnic pomiędzy subpopulacją pacjentów poniżej 60 rż. a subpopulacją 

w wieku powyżej 60 rż. (66,7% vs 82,1%; p=0,178). Zwężenie tętnicy szyjnej ≥ 70% jej światła 

dotyczyło 20,4% RAO, 23,9% pacjentów z CRAO i 9,1% pacjentów z BRAO. Pacjenci poniżej 60 roku 

życia ze zwężeniem tętnicy szyjnej powyżej 70% stanowiły 20,0%, powyżej 60 roku życia było to 

20,5%, nie wykazano istotnej statystycznie różnicy porównując te grupy (p = 0,964). Średnia grubość 

kompleksu intima media w grupie pacjentów z RAO wynosiła 1,3mm. Porównując wyniki pacjentów 

poniżej i powyżej 60 roku życia zaobserwowano trend  w kierunku większej grubości kompleksu 

intima media u pacjentów w wieku powyżej 60 rż. (1,1mm vs 1,3mm; p=0,073).  

WNIOSKI 

1. W przeprowadzonym badaniu w grupie pacjentów z RAO w porównaniu do reprezentatywnej 

grupy populacji polskiej ocenionej w badaniu NATPOL 2011 istotnie statystycznie częściej 

występowały następujące czynniki ryzyka: nadciśnienie tętnicze (w grupie pacjentów w przedziale 

wiekowym 60-79 lat), cukrzyca, przewlekła choroba nerek. 

2. Stwierdzone w badanej grupie pacjentów z RAO zaburzenia lipidowe w postaci obniżonego 

stężenia frakcji cholesterolu HDL i podwyższonego stężenia trójglicerydów występowały istotnie 

statystycznie częściej w porównaniu do populacji badania NATPOL 2011, co może wskazywać na 

tendencję do częstszego występowania dyslipidemii aterogennej w populacji pacjentów z RAO. 

3. Częstość występowania ocenianych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego nie różniła się 

istotnie statystycznie między pacjentami z CRAO i BRAO, co wskazuje, że oba te incydenty są 

równoważne pod względem występowania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. 

4.  W badanej grupie pacjentów z RAO pacjenci młodzi (poniżej 60 roku życia) istotnie częściej 

palą papierosy niż osoby starsze. Nikotynizm nie występuje jednak istotnie statystycznie częściej w 

grupie pacjentów z RAO w porównaniu do populacji NATPOL 2011. Wynik ten przemawia za tym, że 

w grupie pacjentów z RAO nikotynizm jest czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego 

oddziaływującym z podobną siłą jak w reprezentatywnej populacji polskiej ocenionej w badaniu 

NATPOL 2011.  



5. Zmiany miażdżycowe w tętnicy szyjnej były rozpoznawane równie często w grupie pacjentów 

powyżej jak i poniżej 60 roku życia, co wskazuje, że już w grupie młodych pacjentów z RAO stwierdza 

się znacznie zaawansowany proces miażdżycowy 

6. Znaczny odsetek nieprawidłowych wyników badań echokardiografii przezklatkowej, a także 

badania ultrasonografii tętnic szyjnych wskazuje, że badania te są niezbędnym uzupełnieniem 

procesu diagnostycznego u pacjentów z  RAO. 

7. Otrzymane wyniki potwierdzają konieczność wykonania poszerzonych badań 

diagnostycznych i konsultacji lekarskich u pacjentów z RAO, co może zapobiec kolejnym epizodom 

zatorowym i poprawić rokowanie w aspekcie przeżycia tych chorych.  

8.  Wysoki odsetek pacjentów ze stwierdzonym AF w badanej grupie pacjentów z RAO, a także 

konieczność ujęcia epizodu RAO w stratyfikacji ryzyka zakrzepowo-zatorowego u pacjentów z AF, 

przemawia za obligatoryjną diagnostyką w kierunku zaburzeń rytmu serca u tych pacjentów.   
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INTRODUCTION 

Occlusion is one of the most common causes of retinal artery blockage. In ophthalmology it is an 

emergency which requires urgent diagnosis and treatment. Most patients diagnosed with retinal 

artery occlusion (RAO), are over 40 years of age. The majority present with many burdens of 

cardiovascular risk factors.  Some of the conditions prevalent among such patients are: hypertension, 

ischemic heart disease, status post-stroke, diabetes, chronic kidney disease, the presence of 

atherosclerotic plaque in the aorta and the carotid arteries, high total and low-density lipoprotein 

(LDL) cholesterol as well as nicotinism. Cardiovascular risk factors are also risk factors for RAO. An 

incident of RAO is associated with a significantly higher risk for a subsequent occlusion event, acute 

coronary syndrome, stroke and greater cardiovascular mortality.   

In managing patients with RAO, it is essential to first of all focus on the fast implementation of 

treatment. While the procedures used in cases of RAO rarely result in improving the patient’s vision 

due to the brevity of time for undertaking effective intervention, it is vital to diagnose the diseases 

that had led to RAO, as this can significantly impact the risk for a subsequent incident of occlusion 

and improve prognosis regarding the survival of the patient. The fact that RAO is associated with 

cardiovascular diseases imposes on researchers the obligation to specify the risk factors for 

cardiovascular diseases and look for the sources of the embolic material.  

AIM 

The main aim of the paper was to evaluate the prevalence of some selected cardiovascular risk 

factors, i.e.: hypertension, nicotinism, dyslipidemia, obesity, diabetes and chronic kidney disease in 

the group of patients hospitalized for RAO.  

In order to test the assumptions of the research, some additional problems were specified:  

- comparing the prevalence of the selected cardiovascular risk factors in patients with RAO with the 

NATPOL 2011 survey,  

- comparing the prevalence of the selected cardiovascular risk factors in RAO patients between 

patients with central retinal artery occlusion (CRAO) and those with branch retinal artery occlusion 

(BRAO), 

- comparing the prevalence of the selected cardiovascular risk factors in patients with RAO in two age 

groups, i.e. patients under and over 60-years old, 



- analysis of imaging examinations, i.e. carotid artery ultrasound and transthoracic echocardiography 

results from the point of view of the presence of pathological changes that can be responsible for the 

incident of RAO, 

- analysis of laboratory tests: total cholesterol, high-density lipoprotein (HDL), LDL, triglycerides 

fractions, creatinine concentration levels, MDRD, CKD-EPI, fasting blood glucose concentration, 

- evaluation of the prevalence of previous atrial fibrillation in patients with RAO and assessment of 

the patients with RAO and atrial fibrillation on the CHA2DS2-VASc scale,  

MATERIAL and METHODS 

The study included patients hospitalized for central or branch retinal artery occlusion in the 

Ophthalmology Ward between the years 2004 and 2016. It was a retrospective survey based on the 

analysis of data concerning selected cardiovascular risk factors in the medical histories of the 

patients hospitalized for RAO.  The patients were divided into two groups: one comprised those with 

CRAO and the other those with BRAO.   In addition, the patients were divided into two age groups: 

i.e. the under sixty and the over sixty-year-olds.  

Demographic (age and sex) and anthropometric data (i.e. body mass and height, which were used to 

calculate the Body Mass Index - BMI) were evaluated. Assessment was made of the selected risk 

factors for RAO. The prevalence of concomitant diseases was calculated on the basis of the data 

obtained from the medical histories. The assessment of laboratory tests consisted of data concerning 

total cholesterol, HDL and LDL, triglycerides, fasting glucose concentration, and the presented 

creatinine concentration. The estimated glomerular filtration rate was calculated using the MDRD 

formula.  Moreover, analysis was conducted of transthoracic echocardiograms and carotid 

ultrasound examinations.   

In those patients who had RAO and atrial fibrillation the risk factor for stroke incidents were 

calculated by using the CHA2DS2-VASc scale (RAO incidents were not taken into consideration as 

vascular diseases).  

RESULTS 

The study examined 141 patients with RAO, 78% of whom presented with CRAO and 22% with BRAO. 

Among the patients with RAO, women accounted for 36.9% of all those studied, while men for 

63.1%. As far as the age groups are concerned, patients under 60 accounted for 15%, and those over 

60 for 85%. 

Regarding the selected cardio-vascular risk factors that were considered, 80.9% of the RAO patients 

suffered from hypertension. It was present in 78.2% of the CRAO patients and 90.3% of those with 

BRAO. In the under-60 age group, hypertension affected 59.1%, while among the over-60 group the 

corresponding number was 84.9%. The prevalence of diabetes was recorded in 16.3% of the RAO 

patients, while the CRAO/ BRAO breakdown was 18.2% and 9.7%, respectively. In the under-60 age 

group 9.1% suffered from diabetes, while in the one over 60 the corresponding number was 17.6%. 

Nicotinism was diagnosed in 28.4% of the RAO patients. The CRAO / BRAO breakdown was 28.2% 

and 29%, respectively. In the under-60 age group, nicotinism impacted 50% of the patients, while in 

the over-60 group the corresponding number was 24.4%. Dyslipidemia was prevalent in 56.7% of the 

RAO patients. When broken down into the CRAO / BRAO subgroups, the relevant numbers for this 

disease were 69.1% and 51.6%, respectively. In the under 60 age group, dyslipidemia was diagnosed 

in 50% of the patients, while in the over-60 group the corresponding number was 58%. Obesity 

affected 26.2% of the RAO patients, i.e.: 24.5% with CRAO and 32.2% with BRAO. In the under-60 age 



group it affected 22.7% of the patients, while in the over-60 group the corresponding number was 

26.9%. Chronic kidney disease, diagnosed and assessed by means of the MDRD formula, was found in 

46.5% RAO patients, of whom 46.2% presented with CRAO and 47.4 % with BRAO. In the under-60 

age group, chronic kidney disease was diagnosed in 15.4%, while in the over-60 group in 15.4%. 

Status post-myocardial infarction was recorded in 18.4% of the RAO patients. Status post stroke//TIA 

was found in 12.8% RAO patients. Atrial fibrillation affected 16.3% of the RAO patients: 15.5 % of 

those had CRAO and 19.4 % BRAO. The assessment of the risk of stroke incidents by means of using 

the CHA2DS2-VASc scale for RAO patients who also presented with atrial fibrillation showed a high-

risk factor in 91.3% of the patients.  

Comparing the prevalence of cardio-vascular risk factors between CRAO and BRAO patients did not 

reveal statistically significant differences in the area of the risk factors under consideration.  

The results of comparing the cardio-vascular risk factors between RAO patients over and under the 

age of 60 showed that the prevalence of nicotinism was greater in the under-60 group (50% vs 

24.4%; p=0.014), which is a statistically significant result. In the over-60 age group there were other 

disease entities which occurred more often and the differences were statistically significant. These 

were: hypertension (84.9% vs 59.1%; p=0.005), chronic kidney disease (53.4% vs 16.7%; p=0.021) and 

coronary artery disease (52.9 vs 18.2; p=0.003). 

Comparing the prevalence of selected cardio-vascular factors between the group of RAO patients and 

the population in the NAPOL 2011 survey showed a statistically significant result regarding both the 

prevalence of diabetes (16.3% vs 6.7%; p<0.0001) and chronic kidney disease (38.0% vs 5.8%; 

p<0.0001) in the group of patients with RAO. In the 40-59 age group there is a visible trend for RAO 

to be more prevalent among patients with hypertension in comparison to the subpopulation of the 

40 to 59-year-olds examined by the NATPOL 2011 survey (59.1% vs 39.3%; p=0.057), while in the 60-

79 age group, hypertension is more prevalent in the patients with RAO when compared to the 

subpopulation of the NATPOL 2011 survey aged 60-79 (84.3% vs 59.1%; p=0002), yielding a 

statistically significant result. Moreover, when the group of patients with RAO was compared to the 

population researched as part of the NATPOL 2011 survey, it was found that they were more often 

afflicted with dyslipidemia in the form of a statistically significant reduction of the HDL cholesterol 

below 45mg/dL in women (59.4% vs 22.2%; p=0.0001) and 40mg/dL in men (59.4% vs 22.2%; 

p=0.0001).  Hypertriglyceridemia was more prevalent in the RAO group of patients in comparison 

with the NATPOL 2011 survey population (36.1% vs 21.1%; p=0.0004), which was statistically 

significant. 

It was found on the basis of transthoracic echocardiograms that the most prevalent pathologies that 

were diagnosed in the group of RAO patients were calcifications on the mitral and aortic valve 

leaflets, which accounted for 92.4% of all the disorders that were analyzed. In the CRAO group of 

patients, calcifications on the mitral valve leaflets were diagnosed in 65.6%, while in the BRAO group 

this number was 51.9% (p = 0.526). Aortic valve stenosis was found in 12.8% of those examined and 

severe aortic insufficiency affected 0.85% of those who had had transthoracic echocardiography, 

while severe stenosis of the mitral valve affected 1.7% of the patients, and severe mitral insufficiency 

5.1% of the patients. Mitral valve prolapse was diagnosed in 1.7% of those examined.  Patent 

foramen ovale was found in 4.2% of the cases. Atrial septal aneurysm occurred in 3.4% of the 

patients with RAO who had had transthoracic echocardiography examinations.  The presence of 

intracardiac thrombi was found in 0.85% of the patients with RAO. Examination did not show any 

cases of bacterial vegetation on valve leaflets, moreover no heart tumors were diagnosed. The 

examination recorded a statistically significant prevalence of lower ejection fraction in patients over 

60 years of age in comparison with younger patients (55.1% vs 58.3%; p=0.03).  



On the basis of carotid artery ultrasound examination, the presence of atherosclerotic plaque in the 

carotid arteries was found in 79.6% of the RAO patients (81.7% CRAO and 72.7% BRAO). Analysis of 

atherosclerotic plaque prevalence in the two age groups with RAO that were examined did not reveal 

any difference between the subpopulations of patients under 60 years old and those over 60 years 

old (66.7% vs 82.1%; p=0.178). Carotid artery stenosis comprising ≥ 70% of its lumen concerned 

20.4% RAO patients, of whom 23.9% suffered from CRAO and 9.1% from BRAO. Patients under 60 

years of age with carotid artery lumen stenosis of ≥ 70% accounted for 20.0% of the total number 

and those over 60 for 20.5%. The comparison of these two groups did not show any statistically 

significant differences.  (p = 0.964). Mean intimal medial thickness in the group of patients with RAO 

was 1.3mm. When comparing the results of patients under and over 60 years of age, it was observed 

that there was a trend towards greater intimal medial thickness in patients over 60 (1.1mm vs 

1.3mm; p=0.073).  

CONCLUSIONS 

1. In the study conducted on the group of patients with RAO, there was a statistically significant 

difference in the prevalence of the following risk factors, when compared to the NATPOL 2011 survey 

population: hypertension (in the 60-79 year-old group of patients), diabetes, chronic kidney disease.   

2. The prevalence of dyslipidemia diagnosed in the studied group of patients with RAO 

manifesting low level of HDL cholesterol and elevated levels of triglycerides was statistically 

significant in comparison to the population researched by the NATPOL 2011 survey, which can 

indicate a tendency to a higher prevalence of atherogenic dyslipidemia in the population of patients 

with RAO.  

3. The difference between the patients with CRAO and BRAO regarding the prevalence of the 

cardiovascular risk factors under examination was not statistically significant, which indicates that 

both types of incidents are equally at risk from the occurrence of cardio-vascular factors.  

4. In the group of patients with RAO that was studied, young patients (under the age of 60) 

more frequently smoke cigarettes and the difference is statistically significant. However, nicotinism is 

not significantly more frequent in the RAO group compared to the NATPOL 2011 population. This 

result indicates that in the RAO group, nicotinism is a cardiovascular risk factor interacting with 

similar force as in the representative Polish population evaluated in the NATPOL 2011 study.  

5. Atherosclerotic changes of the carotid arteries were diagnosed as frequently in the group of 

patients over and under the age of 60, which shows that the prevalence of significantly advanced 

atherosclerotic process can be observed already in the group of young patients with RAO.  

6. The high percentage of heart conditions detected in both transthoracic echocardiography 

results and in carotid artery ultrasound indicates that both of these examinations are indispensable 

to complete the diagnostic process in RAO patients.    

7.  The results obtained confirm the necessity of performing extensive diagnostic tests and 

medical consultations in RAO patients as a way to prevent subsequent incidents and improve 

prognosis regarding the survival of these patients.  

8.  The high percentage of patients with AF in the RAO study group, as well as the necessity to 

include the RAO episode in thromboembolic risk stratification in AF patients, speaks for obligatory 

diagnostics for arrhythmias in these patients. 


