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 Zwężenia w tętnicach szyjnych węwnętrznych stanowią istotny problem 

kliniczny. Są z jedną z przyczyn udaru niedokrwiennego mózgu. Istotne 

hemodynamicznie zwężenia potrafią być objawowe lub bezobjawowe. Objawy 

mogą przybierać różny obraz. Najczęstszymi są objawy neurologicznie. Istnieją 

również objawy okulistyczne, takie jak amaurosis fugax, który to jest jednak 

objawem rzadkim. Kiedy zwężenie jest objawowe, może to być wskazaniem do 

leczenia operacyjnego. Objawy okulistyczne z uwagi na swój charakter nie 

znajdują się w grupie objawów będących wskazaniem do zabiegu.  Główną 

przyczyną powstawania objawów okulistycznych jest zaburzony przepływ krwi 

w mózgu albo gałce ocznej. Oko jest zaopatrywane w krew za pomocą tętnicy 

ocznej, gałęzi tętnicy szyjnej wewnętrznej. Częścią gałki ocznej jest 

naczyniówka, najbardziej unaczyniona struktura w ludzkim organizmie. Istnieje 

wiele technik diagnostycznych umożliwiających jej badanie. Jedną z nich jest 

OCT. 

Cel pracy 

 Zbadanie, czy współistniejące zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej równe 

lub większe niż 70% jej światła ma wpływ na grubość naczyniówki. Wykluczając 

przy tym czynniki, które mogłoby zakłócić ten wynik. 

Materiał i metody badań 

 Ze 121 pacjentów Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym 

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu utworzono grupę badaną 

oraz grupę kontrolną. Grupa badana liczyła 59 pacjentów, stanowili ją pacjenci 

ze zwężeniem w tętnicy szyjnej wewnętrznej 70% lub więcej. Grupa kontrolna to 



pacjenci bez zwężeń lub ze zwężeniami poniżej 70%. Pacjenci nie byli obciążeni 

poważnymi schorzeniami. Przyjmowani na oddział byli w celu obserwacji. 

Wszyscy mieli wykonany USG Doppler tętnic szyjnych przez tego samego 

lekarza. Po uzyskaniu świadomej zgody, pacjenci przeszli podstawowe badanie 

okulistyczne w celu wykluczenia czynników mogących mieć wpływ na 

grubość naczyniówki. Wykonano badanie OCT za pomocą techniki EDI-OCT. 

Badania wykonywano o tej samej porze dnia. Uzyskane obrazy następnie 

poddano obróbce graficznej w programie ImageJ, gdzie również zmierzono 

grubość naczyniówki w 9 ustalonych punktach w każdym oku. Dla każdego 

pacjenta uzyskano łącznie 18 wyników. Wyniki z każdego oka uśredniono w celu 

dalszych obliczeń. Uzyskane wyniki, wyniki badań laboratoryjnych porównano 

za pomocą metod statystycznych. 

 

Wyniki 

 Grubość naczyniówki była zmniejszona w grupie badanej. Każdy z 

punktów pomiarowych naczyniówki zachowywał się w taki sam sposób, nie było 

punktu, który charakteryzowałby się większą zmiennością. Porównując rodzaj 

blaszki miażdżycowej i jej wpływ na grubość naczyniówki, stwierdzono, że 

uwapnione blaszki miażdżycowej powodują największe zmniejszenie grubości 

naczyniówki. Potwierdzono, że nadciśnienie tętnicze oraz cukrzyca ma wpływ na 

grubość naczyniówki. U pacjentów, u których te choroby występowały, 

naczyniówka była cieńsza.  

 

Wnioski 

 Biorąc pod uwagę budowę naczyniówki oraz unaczynienie gałki ocznej 

można przypuszczać, że zwężenie w tętnicy szyjnej wewnętrznej ma wpływ na 



grubość naczyniówki, zmniejszając jej grubość. Przeprowadzone badania 

zdają się to potwierdzać. EDI - OCT może stać się nową metodą diagnostyczną 

w patologii naczyniówki. 

 


