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1. Imię i Nazwisko 

Dr n med. EWA KOSIOR-JARECKA 

Lekarz medycyny 

 
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca  

i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

• Dyplom lekarza medycyny uzyskany w Akademii Medycznej w Lublinie, 2001 rok. 

• Stopień doktora nauk medycznych uzyskany na podstawie rozprawy pt: „Ocena 

poziomu tlenku azotu w cieczy wodnistej i surowicy pacjentów z jaskrą i jego związek 

z polimorfizmem genu endotelialnej syntazy tlenku azotu Glu298Asp”; Akademia 

Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie; 2006 rok. 

• Dyplom specjalisty w dziedzinie okulistyki; Państwowa Komisja Egzaminacyjna, 

Centrum Egzaminów Medycznych; Łódź, 2008 rok. 

• Dyplom European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO)                                

w dziedzinie jaskry; Lugano, 2017 rok. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu: 

• Adiunkt w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego                    

w Lublinie (od 1.02.2017). 

• Asystent w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Uniwersytetu Medycznego                    

w Lublinie (01.02-2012-31.01.2017). 

• Starszy Asystent w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie  (od 2009r.). 

• Młodszy Asystent w Klinice Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Klinicznego nr 1 w Lublinie  (2004-2009). 

• Doktorant w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego                        

w Lublinie (2002-2006). 

• Lekarz stażysta w Szpitalu Kolejowym w Lublinie (2001-2002). 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.):  

 

 

Cykl 8 publikacji zatytułowany: 

„Ocena cech genetycznych i klinicznych jaskry normalnego ciśnienia” 

Łączna liczba punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8 prac składających się 

na osiągnięcie naukowe wynosi: 205.00. Impact Factor całkowity cyklu: 15.701. Jestem 

pierwszym autorem w sześciu pracach. Wymienione prace powstały po uzyskaniu stopnia 

doktora nauk medycznych.   

 Tytuły, autorzy, dane bibliograficzne i bibliometryczne publikacji  

PRACA I: Kosior-Jarecka E., Łukasik U., Wróbel-Dudzińska D., Kocki J., Bartosińska J., 

Witczak A., Chodorowska G., Mosiewicz J., Żarnowski T. Risk Factors for Normal and High-

Tension Glaucoma in Poland in Connection with Polymorphisms of the Endothelial Nitric 

Oxide Synthase Gene. PLoS One. 2016 Jan 25;11(1):e0147540. 

IF: 2.806   wkład własny: 50% 

PRACA II: Kosior-Jarecka E., Wróbel-Dudzińska D., Łukasik U., Aung T., Khor CC., Kocki 

J., Żarnowski T. Plasma endothelin-1 and single nucleotide polymorphisms of endothelin-1 and 

endothelin type A receptor genes as risk factors for normal tension glaucoma. Mol Vis. 2016 

Oct 20;22:1256-1266. 

IF: 2.057    wkład własny: 60% 

PRACA III: Wróbel-Dudzińska D., Kosior-Jarecka E., Łukasik U., Kocki J., Witczak A., 

Mosiewicz J., Żarnowski T. Risk Factors in Normal-Tension Glaucoma and High-Tension 

Glaucoma in relation to Polymorphisms of Endothelin-1 Gene and Endothelin-1 Receptor Type 

A Gene. J Ophthalmol. 2015; 2015:368792. 

IF: 1.463   wkład własny: 40% 

PRACA IV: Kosior-Jarecka E., Wróbel-Dudzińska D.,  Łukasik U.,  Żarnowski T. Zmiany 

w polu widzenia w przebiegu jaskry z normalnym ciśnieniem i ich związek z obecnością 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26807726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26807726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26807726
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27777505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27777505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26697209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26697209
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26697209
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Dominika-Wrobel-Dudzinska/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Urszula-Lukasik/
http://bpp.umlub.pl/bpp/autor/Tomasz-Zarnowski-2/
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czynników ryzyka. (Visual field changes in normal pressure glaucoma and their association 

with risk factors.). Klinika Oczna 2016 t. 118 nr 3, s. 208-213. 

IF:0   wkład własny: 75% 

PRACA V: Kosior-Jarecka E., Wróbel-Dudzińska D., Łukasik U., Żarnowski T. Ocular and 

Systemic Risk Factors of Different Morphologies of Scotoma in Patients with Normal-Tension 

Glaucoma, J Ophthlmol. 2017, DOI:10.1155/2017/1480746. 

IF: 1.712   wkład własny: 75% 

PRACA VI: Kosior-Jarecka E., Bartosińska J., Łukasik U., Wróbel-Dudzińska D., Krasowska 

D., Chodorowska G., Żarnowski T. Results of nailfold capillaroscopy  in Polish patients with 

normal tension glaucoma. Curr Eye Res. 2018, DOI: 1.1080/02713683.2018.1438632. 

IF: 2.238   wkład własny: 60% 

 

PRACA VII: Kosior-Jarecka E., Wróbel-Dudzińska D., Łukasik U., Żarnowski T. Disc 

hemorrhages in Polish Caucasian patients with normal tension glaucoma. Acta Ophthalmol. 

2018, DOI: 10.1111/aos.13848. 

 IF: 3.159   wkład własny: 75% 

PRACA VIII: Żarnowski T., Kosior-Jarecka E. Progression of normal tension glaucoma in 

Kearns-Sayre syndrome over 10 years. Clin Exp Ophthalmol. 2012 Mar;40(2):218-20. 

IF:1.964   wkład własny: 50% 

 

Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania. 

 
OCENA CECH GENETYCZNYCH I KLINICZNYCH PACJENTÓW  Z JASKRĄ 

NORMALNEGO CIŚNIENIA 

 

Jaskra to grupa chorób, których wspólną cechą jest postępująca neuropatia nerwu 

wzrokowego prowadząca do nieodwracalnej ślepoty. Istotą choroby jest obumieranie komórek 

zwojowych siatkówki w mechanizmie apoptozy. Dokładana patogeneza uszkodzenia pozostaje 

jednak niewyjaśniona.  

http://bpp.umlub.pl/bpp/zrodlo/Klinika-Oczna/
https://www.hindawi.com/journals/joph/2017/1480746/
https://www.hindawi.com/journals/joph/2017/1480746/
https://www.hindawi.com/journals/joph/2017/1480746/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22004289
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22004289
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Opracowano dwie hipotezy tłumaczące obumieranie komórek zwojowych siatkówki i 

rozwój neuropatii jaskrowej: teorię mechaniczną i naczyniową (niedokrwienną). Obecnie 

uważa się, że oba mechanizmy przyczyniają się do powstania uszkodzenia. Teoria mechaniczna 

zakłada, że w patogenezie jaskry dochodzi do bezpośredniego ucisku na aksony nerwu 

wzrokowego, co powoduje zaburzenie krążenia substancji neurotroficznych w jego obrębie i 

doprowadza do apoptozy komórek zwojowych siatkówki. Powstaniu uszkodzenia w tym 

mechanizmie sprzyja podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe i zaburzenia budowy blaszki 

sitowej obserwowane u pacjentów z jaskrą. Teoria naczyniowa wskazuje, że neuropatia 

jaskrowa spowodowana jest przewlekłymi zaburzeniami przepływu w naczyniach 

włosowatych zaopatrujących przednią część nerwu wzrokowego. Do uszkodzenia w tym 

mechanizmie przyczynia się podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe zmniejszające ciśnienie 

perfuzji w obrębie nerwu wzrokowego ale także niskie ciśnienie tętnicze, spadki ciśnienia 

tętniczego czy zaburzenia autoregulacji krążenia krwi w obrębie nerwu wzrokowego.  

W patogenezie jaskry wskazywany jest również udział czynników genetycznych. Obecność 

tej patologii u członków rodziny zwiększa 7-10-krotnie ryzyko zachorowania. 

Zidentyfikowano pojedyncze geny (np. miocylina czy optineuryna), których mutacje sprzyjają 

rozwojowi jaskry rodzinnej. Prowadzone są również populacyjne badania genetyczne mające 

na celu znalezienie miejsc polimorficznych w obrębie określonych genów kandydatów lub w 

obrębie całego genomu, które pozwoliłyby na identyfikację pacjentów o podwyższonym 

ryzyku rozwoju jaskry lub o zwiększonym ryzyku agresywnego jej przebiegu. 

Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju neuropatii jaskrowej jest podwyższone ciśnienie 

wewnątrzgałkowe. Wiele dowodów wynikających z badań doświadczalnych i klinicznych 

wskazuje na jego udział w rozwoju tej neuropatii, a obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego 

pozostaje jedyną strategią terapeutyczną, która chroni nerw wzrokowy. Istnieje jednak grupa 

pacjentów, w której ciśnienie wewnątrzgałkowe jest stale podwyższone, a nie dochodzi do 

rozwoju uszkodzenia nerwu wzrokowego (nadciśnienie oczne) i grupa pacjentów, w której 

pomimo ciśnienia wewnątrzgałkowego pozostającego w granicach statystycznej normy rozwija 

się neuropatia jaskrowa (jaskra normalnego ciśnienia).  

Jaskra normalnego ciśnienia (JNC) jest rodzajem jaskry pierwotnej otwartego kąta 

przesączania, która występuje u około 20% pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta, do 

której jest podobna w obrazie klinicznym. Pewne cechy są jednak bardziej charakterystyczne 

dla JNC. Należą do nich obecność krwotoczków na tarczy nerwu wzrokowego, lokalizacja 

zmian w polu widzenia blisko punktu fiksacji (mroczki paracentralne) i specyficzne  tzw. 
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„naczyniowe czynniki ryzyka” (marznięcie dystalnych części kończyn, niskie ciśnienie tętnicze 

krwi, spadki ciśnienia tętniczego, migreny, zmiany niedokrwienne w mózgu).  

Teoria naczyniowa, której znaczenie w patogenezie jaskry normalnego ciśnienia wydaje się 

istotne, wskazuje zmniejszenie zaopatrzenia nerwu wzrokowego w krew jako ważny czynnik 

powodujący uszkodzenie komórek zwojowych. Prawidłowe zaopatrzenie tkanek w krew zależy 

od równowagi pomiędzy czynnikami powodującymi skurcz i rozkurcz naczynia. Głównym 

czynnikiem powodującym rozkurcz naczyń jest tlenek azotu (NO), a głównym czynnikiem 

naczynioskurczowym jest endotelina-1 (ET-1). Endotelina-1 i tlenek azotu biorą udział w 

regulacji przepływu krwi w obrębie naczyniówki i tarczy nerwu wzrokowego. Niedobór tlenku 

azotu i podniesiony poziom endoteliny-1 powodują przewagę reakcji skurczowych w obrębie 

naczyń, co powoduje zmniejszenie przepływu w naczyniach rzęskowych zaopatrujących 

przednią część nerwu wzrokowego.  

Układ tlenek azotu-endotelina-1 bierze również udział w regulacji ciśnienia 

wewnątrzgałkowego, którego poziom jest wynikiem delikatnej równowagi pomiędzy 

produkcją i odpływem cieczy wodnistej. Główną drogę odpływu cieczy wodnistej z przedniej 

komory oka stanowi beleczkowanie, zawierające elementy kurczliwe, które są wrażliwe na 

relaksacyjne działanie tlenku azotu i skurczowe działanie endoteliny-1. Tlenek azotu powoduje 

rozkurcz beleczkowania, zmniejsza opory odpływu, zwiększa szybkość odpływu cieczy 

wodnistej i obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe; endotelina-1 ma działanie przeciwstawne. 

Tlenek azotu i endotelina-1 uczestniczą również w szlakach apoptozy powodujących 

obumieranie komórek zwojowych siatkówki. Proces ten jest zapoczątkowywany przez 

podwyższone stężenie glutaminianu, które poprzez receptor NMDA stymuluje uwalnianie 

dużych ilości tlenku azotu i wolnych rodników tlenowych przez mitochondria. Połączenie 

wolnych rodników tlenowych z tlenkiem azotu powoduje powstawanie związków inicjujących 

apoptozę. Wysokie stężenia endoteliny-1 poprzez receptor ETB powoduje produkcję dużych 

ilości tlenku azotu aktywującego apoptozę.  

Tlenek azotu jest produkowany przez śródbłonek naczyniowy z L-argininy przez enzym 

endotelialną syntazę tlenku azotu (eNOS), której gen ma wiele miejsc polimorficznych. W 

badaniach własnych, wybrano ocenę dwóch miejsc polimorficznych, które potencjalnie 

najistotniej wpływają na funkcję genu i produkcję tlenku azotu. Polimorfizm T-786C 

zlokalizowany w obrębie promotora może regulować transkrypcję genu, wariant C powoduje 

zmniejszenie o połowę aktywności promotora, co wiąże się ze zmniejszeniem miejscowego 

stężenia tlenku azotu. Ten polimorfizm uważany jest za genetyczny czynnik ryzyka neuropatii 

niedokrwiennej nerwu wzrokowego, skurczu naczyń wieńcowych i choroby niedokrwiennej 
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serca. Drugi wybrany polimorfizm pojedynczego nukleotydu G894T jest jedynym, który 

zmienia strukturę białka, ponieważ zmienia glutaminian na asparginian w 298 pozycji 

aminokwasowej. Zmiana aminokwasu i struktury białka może wpływać na zmianę właściwości 

enzymu np. jego aktywność, czy podatność na proteolizę i w ten sposób zmniejszać ilość 

produkowanego tlenku azotu. Nosiciele wariantu Asp298 genu eNOS mają zwiększone ryzyko 

rozwoju miażdżycy  i choroby niedokrwiennej serca.  

Endotelina jest białkiem obecnym w większości tkanek człowieka jako jedna z trzech 

izoform: ET-1, ET-2 i ET-3, kodowanych przez 3 różne geny. Ludzki gen endoteliny-1 znajduje 

się na chromosomie 6 i zbudowany jest z 5 egzonów i 4 intronów. Działanie komórkowe 

endoteliny-1 zależy od 2 rodzajów receptorów ETA i ETB. Endotelina-1 wykazuje wysokie 

powinowactwo do receptorów typu A obecnych na komórkach mięśni gładkich (m.in. naczyń) 

i mięśnia sercowego. Na skutek pobudzenia tych receptorów dochodzi do skurczu naczynia. 

Gen receptora ETA znajduje się na chromosomie 4 i zawiera 8 egzonów. Drugi typ receptora 

występuje głównie w obrębie komórek śródbłonka naczyniowego, mięśni gładkich i naczyń 

żylnych. Pobudzenie tego receptora powoduje rozluźnienie mięśni gładkich i rozkurcz naczyń. 

Gen dla białka tego receptora znajduje się na chromosomie 13 i składa się z 8 egzonów. Oba 

typy receptorów endotelinowych są obecne w oku. Receptory ETA występują w naczyniach 

siatkówki i naczyniówki oraz w tęczówce i blaszce sitowej. Receptory ETB stwierdzono w 

neuronach siatkówki, gleju, ciele rzęskowym i blaszce sitowej. W obrębie genu endoteliny-1 i 

jej receptora A istnieją liczne miejsca polimorficzne. Najważniejsze to polimorfizm genu 

endoteliny (K198N) i receptora endotelinowego EDRA (C1222T, C70G, G231A). 

Na udział zaburzeń naczyniowych w jaskrze normalnego ciśnienia wskazują specyficzne 

dla tej choroby tzw. „naczyniowe czynniki ryzyka”.  W tej grupie pacjentów opisywana jest 

często pierwotna dysregulacja naczyniowa wynikająca z nieprawidłowego funkcjonowania 

śródbłonka naczyniowego i spowodowanych tym zaburzeń równowagi pomiędzy czynnikami 

utrzymującymi prawidłowe światło naczyń. Typowym pacjentem z pierwotną dysregulacją 

naczyniową jest kobieta o niskiej masie ciała, z niskim ciśnieniem tętniczym, migrenami, 

marznącymi obwodowymi częściami kończyn. Za marker pierwotnego zespołu naczyniowego 

uważa się podwyższone stężenie endoteliny-1 w surowicy. 

W przebiegu jaskry dochodzi do uszkodzenia pola widzenia. Typowo powstające mroczki 

mają charakterystyczny układ, zależny od przebiegu włókien nerwowych w obrębie siatkówki 

i lokalizują się najczęściej w oddaleniu od punktu fiksacji (łukowate mroczki Bjerumma i 

mroczki obwodowe- schód nosowy czy klin skroniowy). W przebiegu jaskry normalnego 

ciśnienia opisywane ubytki są głębsze, zajmują niewielki obszar, ale często bliski punktowi 
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fiksacji. Wydaje się więc, że czynniki inne niż podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe 

sprzyjać mogą rozwojowi tego rodzaju mroczków. 

Do innych cech klinicznych wskazujących na jaskrę normalnego ciśnienia należy obecność  

krwotoczków natarczowych. Pojawiają się one u ok. 30% pacjentów z jaskrą normalnego 

ciśnienia i są złym wskaźnikiem prognostycznym zapowiadającym progresję choroby. Ich 

patogeneza nie jest jednak w pełni jasna. Powstają w rejonie blaszki sitowej, gdzie działają 

cztery potencjalne czynniki uszkadzające: ciśnienie tętnicze, ciśnienie żylne, ciśnienie płynu 

mózgowo-rdzeniowego i ciśnienie wewnątrzgałkowe. W literaturze opisywane są dowody 

wskazujące na możliwy udział każdego z tych mechanizmów, choć istnieją też teorie, że 

krwotoczki natarczowe są wyrazem swoistego procesu neurodegeneracyjnego  

współistniejącego z jaskrą.  

Wiele badań podkreśla udział zaburzeń w obrębie małych naczyń krążenia zaopatrującego 

nerw wzrokowy w patogenezie jaskry normalnego ciśnienia. Badania oceniające przepływy i 

układ naczyń krwionośnych w obrębie tarczy nerwu wzrokowego są trudne technicznie i nie 

dostarczają jednoznacznych wyników. Pewne nadzieje można wiązać z badaniem 

kapilaroskopowym oceniającym małe naczynia palców dłoni.  

W patogenezie jaskry normalnego ciśnienia podkreśla się również udział ciśnienia 

tętniczego. Niskie ciśnienie tętnicze może powodować niedostateczne zaopatrzenie  w krew 

tkanek zaopatrywanych przez małe naczynia końcowe, do których należy przednia część nerwu 

wzrokowego. Może to skutkować niedokrwieniem i wywołaną w ten sposób nasiloną apoptozą 

komórek zwojowych siatkówki i jaskrą. Najbardziej wiarygodnych informacji o dobowych 

wahaniach ciśnienia i jego zaburzeniach dostarcza 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego 

metodą Holtera. 

Artykuły stanowiące cykl habilitacyjny oceniają aspekty kliniczne i genetyczne jaskry 

normalnego ciśnienia. Prace I, II i III powstały na podstawie badań poszukujących markerów 

genetycznych jaskry normalnego ciśnienia w układzie endotelina 1- tlenek azotu i ich 

zależności z cechami klinicznymi i czynnikami ryzyka tej choroby. Praca I jest kontynuacją 

badań przedstawionych w rozprawie doktorskiej pt. „Ocena poziomu tlenku azotu w cieczy 

wodnistej i surowicy pacjentów z jaskrą i jego związek z polimorfizmem genu endotelialnej 

syntazy tlenku azotu Glu298Asp”. Prace IV, V, VI i VII miały na celu ocenę zmian klinicznych 

charakterystycznych dla jaskry normalnego ciśnienia, ich wpływu na stan kliniczny pacjenta 

oraz ich wzajemnych związków.  Praca VIII jest opisem przypadku pacjenta z nietypową jaskrą 

normalnego ciśnienia. 
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Założeniem pracy I był możliwy wpływ zmian w aktywności enzymatycznej endotelialnej 

syntazy tlenku azotu na patogenezę jaskry pierwotnej otwartego kąta. Celem była ocena 

częstości wybranych polimorfizmów eNOS i ich związku ze stanem klinicznym u pacjentów z 

jaskrą pierwotną otwartego kąta przesączania z wysokim i niskim wyjściowym ciśnieniem 

wewnątrzgałkowym. Praca powstała przy współpracy z Zakładem Genetyki Medycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Kliniką Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie oraz Kliniką Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Wenerologii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Celem pracy II była ocena wybranych polimorfizmów genu endoteliny-1 i jej receptora A 

oraz ich związku z poziomem endoteliny-1 w surowicy w grupie pacjentów z jaskrą pierwotną 

otwartego kąta z wysokim i niskim ciśnieniem wewnątrzgałkowym oraz grupie odniesienia, 

którą stanowili pacjenci bez jaskry. Była to pierwsza opublikowana w literaturze praca badająca 

podobne zależności. Praca powstała przy współpracy z Singapore Eye Research Institute w 

Singapurze oraz z Zakładem Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Praca III miała na celu poszukiwanie zależności pomiędzy wybranymi polimorfizmami 

endoteliny-1 i jej receptora A oraz stanem klinicznym pacjentów z jaskrą z normalnym i 

wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Praca jest efektem współpracy z Zakładem Genetyki 

Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Kliniką Chorób Wewnętrznych 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Kliniką Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i 

Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Praca IV i V oceniały czynniki ryzyka wystąpienia określonych zmian w polu widzenia u 

pacjentów z jaskrą niskiego i wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Celem pracy IV było 

określenie, czy zmiany w polu widzenia u chorych na jaskrę pierwotną otwartego kąta 

przesączania z normalnym ciśnieniem wewnątrzgałkowym i u chorych na jaskrę pierwotną 

otwartego kąta przesączania z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym różnią się, a także czy 

obecność wybranych czynników ryzyka wpływa na rodzaj zmian w polu widzenia. Wyniki 

badania IV były podstawą do zaprojektowania i przeprowadzenia badania V, które miało 

obejmowało tylko pacjentów z wczesną jaskrą normalnego ciśnienia. Celem pracy V była ocena 

czynników ryzyka ogólnych i ocznych, które wiążą się z różną morfologią wczesnych ubytków 

w polu widzenia u pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia. 

Praca VI oceniała mikrokrążenie wałów paznokciowych w badaniu kapilaroskopowym u 

pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia w celu porównania ich do wyników badania 

uzyskiwanych u osób zdrowych. Nowatorstwo tej pracy polegało stworzeniu dwóch grup 

kontrolnych, dopasowanej pod względem płci i wieku do grupy badanej oraz grupy młodych 
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zdrowych dorosłych, co miało odróżnić w obrazie kapilaroskopowym zmiany fizjologiczne 

związane z wiekiem od zmian, które można wiązać z patogenezą jaskry normalnego ciśnienia. 

Drugim celem pracy, dotychczas nie opisywanym w literaturze, było poszukiwanie korelacji 

pomiędzy obrazem kapilaroskopowym, a obrazem klinicznym jaskry. 

Celem pracy VII było poszukiwanie czynników ryzyka rozwoju krwotoczków 

natarczowych u pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia.  Ich określenie może przybliżyć do 

wyjaśnienia etiopatogenezy a z drugiej strony pozwolić na określenie profilu pacjentów o 

podwyższonym ryzyku progresji neuropatii jaskrowej i niekorzystnego jej przebiegu. 

Praca VIII jest prezentacją nietypowego przypadku jaskry normalnego ciśnienia w 

przebiegu mitochondriopatii porażenia mięśni zewnątrzgałkowych i dyskusji możliwego 

udziału mitochondriów w patogenezie jaskry normalnego ciśnienia. Przypadek ten 

zapoczątkował moje zainteresowanie udziałem mitochondriów (mutacji w obrębie 

mitochondrialnego DNA) w patogenezie jaskry. Jej wyrazem jest współpraca naukowa z 

Instytutem Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie mająca na celu 

określenie genetycznych czynników ryzyka w obrębie mitochondrialnego DNA u pacjentów z 

jaskrą normalnego ciśnienia. Udział genów jądrowych nadzorujących szlaki mitochondrialne 

bada w swojej pracy doktorskiej dr Piotr Milanowski, z którym współpracuję jako promotor 

pomocniczy.  

PRACA I, II, III 

Oceniając wybrane polimorfizmy genu endotelialnej syntazy tlenku azotu (eNOS) (praca I) 

wykazałam, że w grupie pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia genotyp TT polimorfizmu 

G894T występował u 8.6% pacjentów,  GG u 37.5%, a  GT in 53.9%. Genotyp CC 

polimorfizmu T-786C genu eNOS występował u 13.0% pacjentów z jaskrą normalnego 

ciśnienia (JNC), TT u 36.4%, a CT u 50.6%. W grupie pacjentów z jaskrą z wysokim ciśnieniem 

wewnątrzgałkowym (JWC) genotyp TT polimorfizmu G894T występował u 8.2% pacjentów,  

GG u 56.7%, a  GT in 35.1%. Genotyp CC polimorfizmu T-786C genu eNOS występował u 

10.2 % pacjentów z jaskrą, TT u 45.4%, a CT u 44.4%.  Nie stwierdziłam różnic w częstości 

występowania genotypów i alleli badanych polimorfizmów pomiędzy pacjentami z wysokim i 

niskim wyjściowym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Podobne wyniki prezentowane są 

również w pojedynczych pracach oceniających polimorfizmy eNOS w grupie pacjentów z 

jaskrą. Obserwowałam natomiast tendencję w polimorfizmie G894T do częstszego 

występowania dzikiej formy GG w grupie pacjentów z jaskrą z wysokim ciśnieniem 

wewnątrzgałkowym.  
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Po podziale badanych grup według płci również nie stwierdziłam istotnych różnic w 

częstości występowania poszczególnych wariantów. Widoczna była natomiast tendencja do 

częstszego występowania wariantu CC polimorfizmu T-786C u kobiet z jaskrą normalnego 

ciśnienia w porównaniu do mężczyzn, nieobecna w grupie pacjentów z jaskrą wysokiego 

ciśnienia. Obecność genotypu CC wpływa na zmniejszoną aktywność eNOS, co może 

skutkować zmniejszeniem tkankowego stężenia tlenku azotu i być czynnikiem ryzyka rozwoju 

jaskry. 

Rozkład genotypów polimorfizmu endoteliny-1 (ET-1) K198N i  receptora endotelinowego 

A (praca III) G321A nie różnił się pomiędzy pacjentami z jaskrą i grupy kontrolnej. W 

przypadku genu K198N nie potwierdziłam obserwowanej w populacji azjatyckiej zwiększonej 

częstości występowania wariantu GG polimorfizmu K198N u pacjentów z jaskrą normalnego 

ciśnienia. W badaniu własnym taka różnica widoczna była tylko przy porównaniu mężczyzn z 

grupy JNC i JWC (częstość wariantu GG odpowiednio: 40% i 28.9%, p=0.02). Z kolei rozkład 

genotypów polimorfizmów C1222T i C70G różnił się istotnie pomiędzy pacjentami z jaskrą, a 

grupą odniesienia (p = 0.035 i p = 0.0011). Częstość genotypu CC polimorfizmu C70G była 

znacząco wyższa w grupie kontrolnej niż u pacjentów z jaskrą (p = 0.008), podobnie do badań 

prowadzonych w populacji azjatyckiej. Chociaż badania genotypu wskazują na istnienie 

znaczącej korelacji, nie możliwe było wykazanie zależności liniowej. Wskazuje to, że hetero- 

i homozygotyczne warianty polimorfizmu genu receptora endoteliny-1 mogą mieć inne, nie 

addytywne, działanie. Podobne zjawisko opisywano w przypadku genów HBB i G6PD w 

malarii oraz genów układu HLA w przypadku odpowiedzi immunologicznej na zakażenia 

wirusem HIV. Warto podkreślić, że znaczenie funkcjonalne polimorfizmów C70G i C1222T 

jest nieznane: sam polimorfizm może więc nie mieć znaczenia funkcjonalnego lub może wiązać 

się z nieokreśloną jeszcze mutacją funkcjonalną modyfikującą strukturę lub ekspresję genu. 

Jeszcze inną możliwością jest tworzenie przez te polimorfizmy nowych miejsc sklejania genów, 

co wpływa na zmienione działanie receptora. Nie wykazałam różnic pomiędzy częstością 

występowania badanych polimorfizmów w grupie jaskry z normalnym i wysokim 

maksymalnym ciśnieniem wewnątrzgałkowym opisywanych przez innych autorów. Może to 

wiązać się z różnicami rasowymi, publikowane wcześniej doniesienia oceniające polimorfizm 

endoteliny-1 i jej receptora nie dotyczyły rasy kaukaskiej.  

W celu oceny funkcjonalnego znaczenia badanych polimorfizmów przeprowadziłam 

ocenę stężenia endoteliny-1 w surowicy (praca II). Stężenie ET -1 w surowicy wynosiło 1.29 

(0.79–2.2) fmol/ml w grupie pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia i 1.57 (0.87–3.28) 

fmol/ml w grupie pacjentów z jaskrą wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego (p = 0.22) i nie 
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zależało od płci. Najwyższe stężenie obserwowałam w grupie kobiet z JWC, najniższe u 

mężczyzn z JWC. Porównywalne stężenia endoteliny-1 w surowicy u pacjentów z JNC i JWC 

podawane są przez większość  badaczy. Pojedyncze doniesienia sugerują obecność wyższych 

stężeń ET-1 w surowicy w grupie pacjentów z JNC, co nie znalazło potwierdzenia w badaniach 

własnych. 

Nie stwierdziłam istotnego związku pomiędzy występowaniem genotypów 

polimorfizmu  K198N  i poziomem endoteliny-1 w surowicy u pacjentów z jaskrą normalnego 

ciśnienia, natomiast najwyższy poziom ET-1 występował u pacjentów z homozygotycznym 

wariantem TT w grupie pacjentów z jaskrą z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym (11.78 

fmol/ml; p = 0.059). Poszukując zależności pomiędzy polimorfizmami receptora 

endotelinowego A i poziomem ET-1 wykazałam, że polimorfizm C1222T istotnie wpływał na 

poziom ET-1 w grupie JNC, a nosiciele dzikiego genotypu CC mieli najniższe jej stężenia (0.96 

fmol/ml), a TT najwyższe  (4.62 fmol/ml; p = 0.034). Znając udział endoteliny-1 w patogenezie 

jaskry można wnioskować, że te genotypy stanowią czynnik ryzyka jaskry. Przedstawione 

wyniki badań wskazują również na funkcjonalne znaczenia badanych polimorfizmów.  

W przypadku polimorfizmu C70G w grupie pacjentów z JNC, pacjenci z genotypem 

CC mieli najwyższe (1.92 fmol/ml), a z genotypem GG najniższe stężenia endoteliny-1 (0.96 

fmol/ml; p = 0.048). W przypadku polimorfizmu G231A pacjenci z wariantem AA mieli 

najwyższe (JNC  19.31 fmol/ml; JWC 15.84 fmol/ml), a z GG najniższe stężenia endoteliny-1 

(JNC 1.06 fmol/ml; JWC 1.87 fmol/ml), zależność ta była obserwowana u pacjentów z obu 

grup jaskry (JNC p =0.058; JWC p = 0.081). 

W kolejnej części przeprowadzonych badań poszukiwałam związku pomiędzy 

badanymi polimorfizmami genu eNOS (praca I), endoteliny-1 i jej receptora A (praca III), a 

stanem klinicznym pacjentów z jaskrą. 

 Najwyższe wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego (c.w.) w obu badanych grupach 

pacjentów z jaskrą występowały u nosicieli wariantu TT polimorfizmu G894T (p<0.001) oraz 

u nosicieli  wariantu CC genotypu T-786C (p<0.001). Komórki konwencjonalnych dróg 

odpływu w oku produkują tlenek azotu, co wykazano poprzez możliwość konwersji L-argininy 

do L-cytruliny, wiele argumentów przemawia za tym, że to endotelialna izoforma syntazy 

tlenku azotu jest enzymem katalizującym tę syntezę. Obecność najwyższych wartości ciśnień 

wewnątrzgałkowych w grupach pacjentów ze wskazanymi wariantami genetycznym wskazuje 

na istnienie osłabionej funkcji eNOS i zmniejszonej produkcji tlenku azotu u pacjentów z jaskrą 

oraz na udział badanych polimorfizmów w regulacji ciśnienia wewnątrzgałkowego, co czyni je 

możliwym czynnikiem ryzyka rozwoju nadciśnienia ocznego i jaskry.  
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Analizując wpływ polimorfizmu K198N na poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego w 

grupie pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia najwyższe ciśnienie obserwowano u osób z 

genotypem TT, a najwyższe w grupie z genotypem GG (TT 13.7±2.6 mmHg; GG 

16.8±3.7 mmHg i GT 16.1±3.8 mmHg; p = 0.03). Zwraca uwagę fakt, że pacjenci z wariantem 

TT polimorfizmu K198N mieli najwyższe stężenie endoteliny-1 w surowicy i najniższe 

maksymalne ciśnienie wewnątrzgałkowe. W badaniu własnym nie analizowano poziomu 

endoteliny-1 w cieczy wodnistej pacjentów z jaskrą. Wydaje się jednak, że stężenia endoteliny-

1 w surowicy i cieczy wodnistej nie są powiązane, ET-1 jest produkowana lokalnie w obrębie 

przedniej komory oka. Nie zaobserwowałam związku polimorfizmów C1222T, C70G i G231A 

z ciśnieniem wewnątrzgałkowym w obu badanych grupach, co było obserwowane w innych 

badaniach u pacjentów azjatyckich. Badanie własne po raz pierwszy oceniało związek ciśnienia 

wewnątrzgałkowego ze stężeniem endoteliny-1 w surowicy i polimorfizmami jej genu oraz 

genu receptora.   

W grupie pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia neuropatia jaskrowa oceniana na 

podstawie wskaźników pola widzenia była znacząco mniej zaawansowana w chwili 

rozpoznania w grupie pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia (MD= -6,0 dB) niż w grupie 

pacjentów z jaskrą wysokiego ciśnienia (MD=-10.52 dB, p = 0.0008). Obserwowany stopień 

zaawansowania i obecność progresji nie miały związku z badanymi polimorfizmami.   

W badaniach własnych, krwotoczki natarczowe obserwowano istotnie częściej w grupie 

pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia niż w jaskrze z wysokim ciśnieniem (p = 0.02), 

podobna zależność występowała, jeśli chodzi o obecność zlokalizowanego ubytku w rąbku 

nerwowym (p<0.0001), częstość zaniku okołotarczowego była podobna w obu grupach. Nie 

stwierdzono związku pomiędzy występowaniem poszczególnych wariantów badanych 

polimorfizmów, a obserwowanymi ocznymi czynnikami ryzyka. W grupie pacjentów z 

krwotoczkami natarczowymi obserwowano tendencję do częstszego ich występowania u w 

przypadku genotypu GG polimorfizmu G231A w obu grupach i genotypu GG polimorfizmu 

C70G u pacjentów z JWC. Natomiast w grupie pacjentów z genotypem AA polimorfizmu 

G231A  w obu podtypach jaskry nie występowały krwotoczki. Jest to pierwsze doniesienie w 

literaturze wskazujące na związek polimorfizmów K198N, C1222T, C70G i G231A z 

obecnością krwotoczków natarczowych. Wyniki badań własnych wskazują, że genotyp AA 

polimorfizmu G231A jest ochronny dla progresji neuropatii jaskrowej związanej z obecnością 

krwotoczków natarczowych. 

Pacjenci z JNC częściej zgłaszali obecność marznięcia dystalnych części kończyn 

(p=0.059), niskiego ciśnienia tętniczego (p=0.039) i migren (p=0.036). Potwierdza to hipotezę, 
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o udziale czynników naczyniowych w patogenezie jaskry normalnego ciśnienia. Endotelina-1 

opisywana jest jako marker pierwotnego zespołu naczynioskurczowego, natomiast w badaniach 

własnych nie obserwowałam związku pomiędzy badanymi cechami a polimorfizmami eNOS i 

endoteliny-1 i jej receptora. 

Oczne ciśnienie perfuzji, które zależy od ciśnienia tętniczego i ciśnienia 

wewnątrzgałkowego warunkuje prawidłowe zaopatrzenie nerwu wzrokowego w krew. Badania 

wskazują, że u pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia często występuje niskie ciśnienie 

tętniczego. Jest to widoczne w wynikach badań własnych, niskie ciśnienie tętnicze 

występowało istotnie częściej w grupie pacjentów z JNC niż JWC  (69.7% vs.16.7%; p = 

0.039). Jest to argument popierający naczyniową teorię rozwoju jaskry. Badania Barbados Eye 

Study i Framingham Eye Study, wskazują niskie ciśnienie rozkurczowe jako najważniejszy 

czynnik ryzyka rozwoju jaskry, badanie Early Manifest Glaucoma Trial opisuje niskie ciśnienie 

skurczowe jako ważny czynnik ryzyka progresji neuropatii jaskrowej. Badania te uzupełnia 

koncepcja Flammera, który wskazał nocne spadki ciśnienia tętniczego jako czynnik ryzyka 

szybkiej progresji u pacjentów z JNC. 

W badaniu własnym (praca I)  w grupie pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia 

najniższe średnie wartości skurczowego  i rozkurczowego ciśnienia tętniczego w ciągu dnia i 

w nocy obserwowano u pacjentów z wariantem TT polimorfizmu G894T. W przypadku 

ciśnienia rozkurczowego w nocy różnica ta była istotna statystycznie (p=0.04). Polimorfizm T-

786C wpływał na poziom średniego ciśnienie skurczowego w nocy (p=0.02) i średniego 

ciśnienia rozkurczowego w dzień (p=0.002). Najniższe wartości obu tych parametrów 

występowały w grupie pacjentów z wariantem homozygotycznym CC. Jednocześnie pacjenci 

z tymi wariantami polimorficznymi mieli najwyższe wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego w 

chwili rozpoznania. Niskie ciśnienie tętnicze i wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe stanowią 

czynniki ryzyka rozwoju i progresji jaskry. W przeprowadzonym badaniu nie wykazałam 

jednak istotnych korelacji pomiędzy progresją choroby a badanymi polimorfizmami eNOS. 

Niewiele jest dotychczas doniesień wskazujących na udział polimorfizmów genu eNOS w 

regulacji ciśnienia tętniczego i rozwoju nadciśnienia tętniczego. Polimorfizm G894T wpływa 

na zmiany ciśnienia tętniczego zachodzące pod wpływem ćwiczeń fizycznych i wpływa na 

działanie śródbłonka naczyniowego w czasie zmian adaptacyjnych zachodzących w organizmie 

kobiety w ciąży. Badanie o charakterze metaanalizy u Azjatów z nadciśnieniem tętniczym i 

prawidłowym ciśnieniem tętniczym wykazało wzrost ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego i 

wyższe ciśnienie skurczowe i rozkurczowe w grupie pacjentów nosicieli wariantu TT 
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polimorfizmu G894T. Te dane są sprzeczne z wynikami moich badań, nie dotyczyły jednak 

pacjentów z niskim ciśnieniem tętniczym, które występuje u znacznej część pacjentów z JNC. 

Obserwowane w grupie pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia (praca III)  zależności 

pomiędzy maksymalnym dziennym ciśnieniem skurczowym i średnim dziennym ciśnieniem 

skurczowym a genotypami polimorfizmu K198N zbliżały się do istotności statystycznej 

(odpowiednio, p = 0.065 i p= 0.064) z najniższymi wartościami obserwowanymi w wariancie 

GG, a najwyższymi w genotypie GT. W przypadku polimorfizmu C1222T maksymalne i 

średnie ciśnienie skurczowe w ciągu dnia obserwowałam w przypadku genotypu CT, a 

najniższe w dzikim wariancie CC (maksymalne ciśnienie skurczowe i średnie ciśnienie 

skurczowe odpowiednio, p = 0.041 i p = 0.028). Inną obserwowaną zależnością było 

występowanie najwyższych średnich ciśnień rozkurczowych w nocy w grupie pacjentów z 

genotypem TT, a najniższych w przypadku genotypu CC (p = 0.055). Najwyższe średnie 

ciśnienie skurczowe w ciągu dnia występowało u pacjentów z heterozygotycznym genotypem 

CG polimorfizmu C70G, a najniższe u nosicieli wariantu GG (p = 0.088). Najniższe średnie 

ciśnienie skurczowe w nocy występowało u nosicieli wariantu GG, a najwyższe w genotypie 

CG tego polimorfizmu  (p = 0.081). W przypadku polimorfizmu G231A receptora 

endotelinowego-1 nie obserwowano związku z wartościami ciśnień tętniczych uzyskiwanych z 

24 - godzinnego monitoringu. 

W badaniach własnych (praca II) nie stwierdziłam korelacji  pomiędzy  stężeniem 

endoteliny-1 w surowicy, a maksymalnym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, najlepszą 

skorygowana ostrością wzroku, współczynnikiem c:d i wskaźnikiem MD w grupie pacjentów 

z jaskrą normalnego ciśnienia. U pacjentów z JWC widoczna była korelacja bliska istotności 

statystycznej pomiędzy poziomem endoteliny-1, a MD, co potwierdza wyniki otrzymane przez 

innych badaczy, wskazujące na występowanie wyższych stężeń endoteliny-1 u pacjentów z 

zaawansowanymi zmianami w polu widzenia i w przypadku szybkiego tempa progresji. 

Nie stwierdzono korelacji pomiędzy poziomem endoteliny-1 i czynnikami ryzyka ocznymi 

(zanik okołotarczowy, zlokalizowane ubytki w pierścieniu nerwowo-siatkówkowym) i 

ogólnymi (migreny, niskie ciśnienie tętnicze, marznięcie dystalnych części kończyn). W grupie 

pacjentów z obecnością krwotoczków natarczowych, obserwowałam niższe stężenie 

endoteliny-1 w surowicy (DH+ 1.89 fmol/ml vs DH- 4.06 fmol/ml; p=0.05). Niektórzy badacze 

uważają, że krwotoczki natarczowe powstają na skutek wahań ciśnienia tętniczego 

uszkadzających naczynia na poziomie nadmiernie stwardniałej blaszki sitowej. Udział w tych 

zaburzeniach może mieć podwyższony lokalny poziom ET-1 i metaloproteinazy-9, prowadzący 

do skurczu naczyń i niedokrwienia. Surowiczy poziom ET-1 nie odzwierciedla jednak stężeń 
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ocznych ze względu na lokalną produkcji ET-1. Dodatkowo, ostateczny skutek działania 

endoteliny-1 w tkance zależy od oddziaływania na konkretną populację receptorów A i B, 

pobudzenie których może przynosić przeciwstawne efekty.   

W grupie pacjentów z jaskrą wysokiego ciśnienia poziom endoteliny-1 nie korelował  z 

wiekiem (r = 0.02, p = 0.88), pozytywna korelacja była widoczna w grupie pacjentów z jaskrą 

normalnego ciśnienia (r = 0.24, p = 0.04). Im starszy pacjent z JNC, tym wyższe występowało 

stężenie endoteliny-1 w surowicy. Wiek jest uważany za niezależny czynnik ryzyka rozwoju 

jaskry. Większość badaczy uważa, że jaskra normalnego ciśnienia dotyczy starszych 

pacjentów. Wyniki badań własnych wskazują jednak, że pacjenci z jaskrą normalnego ciśnienia 

są młodsi w chwili diagnozy od pacjentów z jaskrą wysokiego ciśnienia (JNC 60 lat vs. JWC 

71 lat, p=0.028). Obserwacje kliniczne wyodrębniają dwie podgrupy wiekowe wśród pacjentów 

z JNC: starszych pacjentów, u których niskie ciśnienie wewnątrzgałkowe może wynikać ze 

zmniejszonego krążenia w obrębie naczyniówki i młodszych pacjentów z obecnością 

pierwotnego zespołu naczynioskurczowego. Uzyskane wyniki wskazują, że w badanej 

populacji pacjentów z JNC dominuje ta druga grupa, potwierdza to również zwiększona 

częstość występowania tzw. „naczyniowych czynników ryzyka” wśród badanych. Wyniki 

badań własnych pokazują, że starzenie organizmu wpływa na poziom endoteliny-1 w surowicy. 

Wzrost poziomu endoteliny-1 w surowicy związany z wiekiem może prowadzić do zaburzeń 

działania śródbłonka naczyniowego. 

PRACA IV i V 

Porównując pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia i pacjentów z jaskrą z wysokim 

ciśnieniem (praca IV) stwierdziłam, że na podstawie współczynnika MD istotnie większe 

zaawansowanie choroby występowało u pacjentów z JWC. Potwierdza to obserwacje, że jaskra 

normalnego ciśnienia jest neuropatią o łagodniejszym przebiegu w porównaniu do JWC. 

Pacjenci z JWC mieli również szybsze tempo progresji. Jednocześnie w grupie pacjentów JNC 

z bardziej zaawansowaną jaskrą (ocenianą według współczynnika MD) występowało szybsze 

tempo progresji niż u pacjentów z początkowymi zmianami w polu widzenia. Jest to podobne 

do dynamiki choroby  opisywanej przez innych autorów u pacjentów JWC.  

U pacjentów z JWC najczęściej spotykanym rodzajem mroczka były zmiany 

zaawansowane  (65.8% oczu), a w dalszej kolejności występowały ubytek łukowaty (19.7%), 

ubytek paracentralny (7.7%), schód nosowy/skroniowy (3.4%) i ubytek połowiczy (3.4%). U 

pacjentów z jaskrą niskiego ciśnienia również dominowały zmiany zaawansowane (43.5%) i 

ubytek łukowaty (28.7%). Ubytek centralny występował ponad dwukrotnie częściej u 

pacjentów z JNC (15.7%), podobnie jak ubytek połowiczy (7.2%). Schody nosowe i skroniowe 
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obserwowano w 4.9% oczu z JNC. Rodzaj mroczka w polu widzenia istotnie statystycznie 

różnił badane grupy (p=0.003). Wyniki badań własnych wskazują na problem z wczesnym 

rozpoznawaniem jaskry pierwotnej otwartego kąta, która do późnych stadiów pozostaje 

bezobjawowa. Potwierdzają, że wczesne zmiany jaskrowe u pacjentów z obecnością 

czynników naczynioskurczowych i jaskrą niskiego ciśnienia częściej lokalizują się 

paracentralnie niż wczesne zmiany w przebiegu neuropatii jaskrowej związanej z 

podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. 

W grupie pacjentów z JNC najwyższe wyjściowe ciśnienie wewnątrzgałkowe 

obserwowano w grupie pacjentów z mroczkiem łukowatym, najniższe w grupie pacjentów z 

jaskrą preperymetryczną (p = 0.0120; łukowaty versus preperymetryczna: p = 0.0276). Nie 

obserwowałam natomiast zależności pomiędzy maksymalnym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, 

a stopniem zaawansowania jaskry na podstawie współczynnika MD w chwili rozpoznania (p = 

0.529).  W literaturze nie znalazłam wcześniejszych doniesień, wskazujących na rozwój 

typowych dla jaskry pierwotnej otwartego kata mroczków łukowatych u pacjentów z wyższymi 

wartościami IOP i ochronnego wpływu niskiego IOP u pacjentów z wczesna jaskrą 

preperymetryczną.  Jaskra normalnego ciśnienia już w swojej definicji zawiera niezależność od 

ciśnienia wewnątrzgałkowego jako głównego czynnika patogenetycznego. Otrzymane wyniki 

sugerują jednak związek lokalizacji wczesnego ubytku z ciśnieniem wewnątrzgałkowym. 

Uzupełnia to doniesienia z innych badań, które dzielą pacjentów z JNC na grupę pacjentów z 

relatywnie wysokimi i niskimi wartościami maksymalnych ciśnień wewnątrzgałkowych.  

Wiele badań wskazuje, że lokalizacja pierwszego ubytku w paracentralnym polu widzenia 

wydaje się być przede wszystkim zależna od czynników innych niż ciśnienie 

wewnątrzgałkowe. Jednak udział c.w., być może pośredni poprzez wpływ na ciśnienie perfuzji 

w krążeniu nerwu wzrokowego, jest wyraźny w rodzaju wczesnego ubytku. Nie tylko różnicuje 

on pacjentów z jaskrą niskiego i wysokiego ciśnienia, ale wskazuje również, że wśród 

pacjentów z JNC ubytki paracentralne częściej obecne są w grupie pacjentów z niższymi 

wyjściowymi wartościami c.w. 

U pacjentów z JNC i obecnością krwotoczków natarczowych (DH+) ubytek w polu 

widzenia był istotnie częściej zlokalizowany paracentralnie (DH+ vs. DH-: 22.3% vs.10.2%). 

Dla pacjentów z jaskrą niskiego ciśnienia, u których nie obserwowano krwotoczków bardziej 

typowe były natomiast mroczki łukowate (DH+ vs. DH-: 24.2% vs. 16.7%). Obecność 

krwotoczków na brzegu tarczy wpływała istotnie na morfologię ubytku w polu widzenia w 

grupie pacjentów z JNC. Występowanie krwotoczków natarczowych jest opisywane w wielu 

badaniach w różnych typach jaskry, szczególnie często pojawiają się one wśród pacjentów z 



17 
 

JNC. Znaczenie krwotoczków w patogenezie uszkodzenia jaskrowego pozostaje niejasna. 

Wiele badań wskazuje jednak, że są one negatywnym czynnikiem prognostycznym progresji 

choroby,  u 81.3% pacjentów z krwotoczkami zmiany w polu widzenia postępują. Wyniki 

badań własnych uzupełniają te obserwacje: krwotoczki natarczowe są złym czynnikiem 

prognostycznym, ponieważ częściej zwiastują u pacjentów z JNC pojawienie się  ubytku w 

paracentralnym polu widzenia, które zagrażają użytecznemu widzeniu. 

Zanik okołotarczowy obserwowano nieznacznie częściej w grupie JNC, niż JWC. W 

przeciwieństwie do krwotoczków częściej występował on u mężczyzn z JNC niż kobiet. W 

grupie pacjentów z JNC nie stwierdzono istotnych statystycznie związków pomiędzy ubytkami 

w polu widzenia, a obecnością zaniku okołotarczowego (p= 0.1736). Natomiast pacjenci z 

jaskrą z wysokim ciśnieniem wewnątrzgałkowym i zanikiem okołotarczowym częściejmieli 

zaawansowane ubytki w polu widzenia (p= 0.001). W oczach z jaskrą opisywano większy 

obszar zaniku okołotarczowego. Niektórzy badacze wskazują na jego związek z 

zaawansowaniem neuropatii jaskrowej (ubytkiem warstwy włókien nerwowych, zmianami w 

polu widzenia, średnicą naczyń siatkówki). Opisywano również związek zaniku 

okołotarczowego z rodzajem mroczków w polu widzenia: częściej towarzyszy ubytkom 

paracentralnym i ubytkom połowiczym zlokalizowanych w górnej hemisferze. Wyniki badań 

własnych potwierdzają częściowo te obserwacje. Zmiany zaawansowane w polu widzenia 

częściej występowały u pacjentów z atrofią okołotarczową. Nie obserwowałam natomiast 

związku pomiędzy obecnością zmian w centralnym polu widzenia, a obecnością zaniku. 

Podobnie, badania własne nie potwierdzają częstszego występowania atrofii okołotarczowej z 

krwotoczkami na tarczy nerwu II (praca VII). 

Zlokalizowany ubytek na tarczy nerwu II, istotnie częściej obserwowano w grupie JNC, niż 

JWC a płeć nie miała wpływu na jego obecność. Pacjenci jaskrą niskiego ciśnienia, u których 

opisywano zlokalizowany ubytek w obrębie pierścienia nerwowo-siatkówkowego najczęściej 

mieli łukowaty ubytek w polu widzenia (N+ vs. N-: 27.6% vs.17.8%) a pacjenci, u których nie 

opisywano zlokalizowanych ubytków mieli zmiany bardziej zaawansowane (N- vs. N+: 46.6% 

vs. 24.2%).  

W badanej grupie pacjentów z JNC nie stwierdziłam zależności między rodzajem mroczka, 

a wiekiem (p=0.8561), wiekiem rozpoznania (p=0.6255), ostrością wzroku (p=0.1880) i 

grubością centralnej rogówki (p=0.7201). 

Objawy marznięcia dystalnych części kończyn towarzyszyły znacznie częściej badanym z 

grupy JNC, niż JWC oraz istotnie częściej kobietom, niż mężczyznom. W grupie pacjentów z 

JNC nie zgłaszających marznięcia kończyn (CE-) najczęściej występował ubytek w 
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paracentralnym polu widzenia (CE- vs. CE+: 35.0% vs. 1.7%) lub zmiany bardziej 

zaawansowane (35.0% vs. 22.9%). Pacjenci zgłaszający objawy marznięcia kończyn (CE+) 

najczęściej mieli łukowaty ubytek w polu widzenia (CE+ vs. CE-: 27.8% vs. 0%). Z kolei tylko 

jeden pacjent CE+ miał paracentralny mroczek w polu widzenia. W grupie pacjentów z JNC 

charakter zmian w polu widzenia istotnie statystycznie zależał od obecności zimnych 

dystalnych części kończyn (p=0.0001). W grupie pacjentów z JWC obecność objawu 

marznięcia kończyn nie wpływała na charakter ubytku pola widzenia (p=0.292). Kiedy 

porównałam wczesne ubytki w polu widzenia ze zgłaszanymi przez pacjentów z JNC objawami 

wskazującymi na deficyt w krążeniu obwodowym, wykazałam natomiast, że w grupie 

pacjentów z marznącymi kończynami dominują typowe wczesne łukowate ubytki w polu 

widzenia, pacjenci bez tych objawów częściej mieli paracentralne zmiany. Pozostaje to w 

sprzeczności z wynikami badań podawanymi przez innych autorów, którzy sugerują że 

zaburzenia krążenia obwodowego sprzyjają pojawianiu ubytków w centralnym polu widzenia. 

Z drugiej strony, uzyskane wyniki mogą wskazywać, że subiektywne objawy nie są 

wiarygodnym wskaźnikiem zaburzeń w krążeniu obwodowym. Wyniki własne z badań 

kapilaroskopowych (praca VI) w grupie pacjentów z JNC wydają się potwierdzać brak związku 

pomiędzy objawami subiektywnymi zgłaszanymi przez pacjentów, a obserwowanymi 

zaburzeniami w naczyniach palców. 

Migrenowe bóle głowy na podstawie wywiadu stwierdzono u kobiet w obu typach jaskry. 

Mężczyźni negowali ich obecność.  W JNC migrenowe bóle głowy zdiagnozowane były u 23 

kobiet (24%), a w JWC u 3 (3%) kobiet (p=0.00041). Najczęstszą wczesną zmianą w polu 

widzenia u pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia i migreną były ubytki łukowate (16%) i 

ubytki połowicze (10%). U pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia bez migren mroczki 

łukowate i paracentralne występowały równie często (po 11%). Pacjenci z JNC z migreną 

znacznie częściej mieli prawidłowe pole widzenia, niż pacjenci bez migreny (22% vs. 63.5%). 

Obecność migreny wpływała istotnie na rodzaj mroczka u pacjentów z JNC (p= 0.00006).  

Niskie ciśnienie tętnicze w wywiadzie pojawiało się znacznie częściej u osób z grupy JNC  

niż JWC  (60% vs.17%; p=0.01). U pacjentów z JNC i niskim ciśnieniem tętniczym  najczęstszą 

wczesną zmianą w polu widzenia był mroczek paracentralny (21.15%), który nie występował 

u pacjentów nie podających niskiego ciśnienia tętniczego w wywiadzie. Mroczki łukowate 

występowały częściej u pacjentów z JNC bez niskiego ciśnienia tętniczego (33% vs. 11.5%). 

Obecność niskiego ciśnienia tętniczego istotnie wpływała na obserwowane w polu widzenia 

zmiany (p=0.03). 
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Biorąc pod uwagę tylko pacjentów JNC i z wczesnymi zmianami w polu widzenia, 

stwierdziłam (praca V), że morfologia wczesnego ubytku w polu widzenia w tej grupie 

pacjentów zależy od obecności krwotoczków na tarczy nerwu wzrokowego i obecności tzw. 

naczyniowych czynników ryzyka w wywiadzie. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, 

że u pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia, morfologia wczesnego ubytku w polu widzenia 

wiąże się z określonym profilem ocznych i ogólnych czynników ryzyka, co może pomóc w 

identyfikacji pacjentów zagrożonych wczesną utratą użytecznego widzenia centralnego. 

Częstość występowania mroczków paracentralnych w grupie pacjentów JNC z wczesnymi 

zmianami w polu widzenia wynosiła 25%, co jest wartością istotnie wyższą w porównaniu do 

pacjentów z wczesną jaskrą pierwotną otwartego kąta z wysokim ciśnieniem 

wewnątrzgałkowym. Wyniki naszych badań wskazują, że ubytek paracentralny częściej 

występuje u kobiet (p = 0.05). Jaskra normalnego ciśnienia jest również częściej obserwowana 

u płci żeńskiej. Niektórzy badacze sugerują że może mieć to związek z udziałem zaburzeń 

szlaków estrogenowych w patogenezie jaskry z normalnym ciśnieniem. Prezentowane wyniki 

badań były punktem wyjścia do badań oceniających wybrane polimorfizmy receptorów 

estrogenowych w grupie pacjentów z JNC. Ich ocenę wykonała dr Małgorzata Sagan w swojej 

rozprawie doktorskiej, w której przygotowaniu uczestniczyłam jako promotor pomocniczy.  

Ubytek paracentralny jest rodzajem wczesnych zmian w polu widzenia częściej 

występującym u pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia. Uważa się, że czynniki inne niż 

ciśnienie wewnątrzgałkowe (c.w.) np. związane ze zmniejszonym lub niestabilnym ciśnieniem 

perfuzji mogą wybiórczo powodować uszkodzenie warstwy włókien nerwowych lub 

pierścienia nerwowo-siatkówkowego bliżej pęczka tarczowo-plamkowego w dolnej połowie 

porównując do czynników wiązanych z podwyższonym c.w. Wyniki badań własnych w grupie 

pacjentów JNC z wczesnym uszkodzeniem potwierdzają wyniki przedstawione w pracy IV, że 

występował on częściej u pacjentów z krwotoczkiem natarczowym (p < 0.001, OR=3.98), 

uzupełniając je o informację, że wystąpienie krwotoczków zwiększało ryzyko rozwoju mroczka 

paracentralnego prawie czterokrotnie. Krwotoczki natarczowe należą do cech 

charakterystycznych jaskry z normalnym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, rzadko 

obserwowanych w zdrowych oczach. Tym niemniej patogeneza krwotoczków nie jest 

jednoznacznie określona. Krwotczki natarczowe są czynnikiem ryzyka progresji jaskry, 

badania własne uzupełniają to stwierdzenie, wskazując, że rozwijające się zmiany w polu 

widzenia będą miały najczęściej lokalizację paracentralną, która zagraża wczesnej utracie 

użytecznego widzenia centralnego. Ciekawą zależnością, na którą wskazują wyniki badań 

własnych było ochronne działanie cukrzycy w przypadku mroczka paracentralnego (p=0.0168). 
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W literaturze podawanych jest kilka hipotez możliwego protekcyjnego działania cukrzycy w 

przebiegu jaskry, np. poprawa przepływu w małych naczyniach zaopatrujących nerw 

wzrokowy w przebiegu wczesnej cukrzycy.  

W grupie pacjentów z wczesną JNC mroczek łukowaty rzadziej występował u pacjentów z 

krwotoczkami natarczowymi (p = 0.046, OR=0.28) i migrenami (p = 0.048), a częściej u 

pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (p < 0.001). Ciśnienie tętnicze wpływa na perfuzję w 

obrębie nerwu wzrokowego, co wskazuje na prawdopodobny jego udział w patogenezie jaskry. 

Jednak przeprowadzone duże badania populacyjne (Barbados Eye Study, Rotterdam Study czy 

Blue Mountain Eye Study) nie dostarczają jednoznacznej odpowiedzi, co do związku 

nadciśnienia tętniczego z jaskrą normalnego ciśnienia. Raczej uważa się, że to niskie ciśnienie 

tętnicze jest czynnikiem ryzyka jaskry normalnego ciśnienia. Wyniki badań własnych 

wskazują, że typowy dla jaskry łukowaty ubytek w polu widzenia pojawiał się u pacjentów z 

nadciśnieniem tętniczym i wyższymi wartościami ciśnienia wewnątrzgałkowego, co upodabnia 

tą grupę pacjentów do pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta z wyjściowym wysokim 

ciśnieniem wewnątrzgałkowym. 

Mroczek połowiczy obserwowałam u pacjentów ze zlokalizowanym ubytkiem pierścienia 

nerwowo-siatkówkowego (p = 0.0036) i migrenami (p = 0.081) a rzadziej u pacjentów z 

krwotoczkami natarczowymi (p = 0.0815). Współistnienie migren i mroczków połowiczych u 

pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia nie było opisywane w literaturze. Migreny są 

czynnikiem ryzyka rozwoju jaskry normalnego ciśnienia wiązany z pierwotnym zespołem 

naczynioskurczowym. Mroczki w polu widzenia opisywane u pacjentów z migreną bez jaskry 

maja charakter zmian obwodowych. Dane literaturowe wskazują, że mroczek połowiczy 

występuje u pacjentów zaburzeniami niedokrwiennymi.  

Obecności wczesnej preperymetrycznej jaskry sprzyjała płeć męska (p = 0.0221) i brak 

nadciśnienia tętnicze (p < 0,001). Obecności zmian w polu widzenia sprzyjała płeć żeńska, 

uzupełnia to informacje o częstszym występowaniu jaskry normalnego ciśnienia u kobiet i 

zwraca uwagę na udział czynników związanych z płcią w patogenezie tego rodzaju jaskry. 

Przeprowadzone badania wskazują, że występowaniu różnych rodzajów wczesnych zmian 

w polu widzenia towarzyszą różne profile cech okulistycznych i ogólnych. Może się to wiązać 

z różnymi mechanizmami uszkodzenia nerwu wzrokowego w tej chorobie. Jaskra normalnego 

ciśnienia może być niejednorodna patogenetycznie. Niektóre grupy wydają się należeć do 

spektrum jaskry pierwotnej otwartego kąta. Pacjenci z mroczkami paracentralnymi czy 

ubytkami połowiczymi mogą stanowić odrębną grupę. Szczególne rodzaje zaburzeń 
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naczyniowych w obrębie krążenia zaopatrującego nerw wzrokowy i krążenia ogólnego 

sprzyjają rozwojowi tego typu uszkodzeń. 

Jako kontynuacja pracy V prowadzone są obecnie badania u pacjentów z mroczkiem 

paracentralnym oceniające czynniki ogólne i oczne wpływające na jego rozwój i progresję. 

PRACA VI 

Wnioski płynące z badania V wskazały na zaburzenia krążenia jako czynniki związane z 

występowaniem mroczków charakterystycznych dla jaskry normalnego ciśnienia. W celu 

sprawdzenia tej hipotezy zaplanowałam badanie VI. 

W jaskrze normalnego ciśnienia maksymalne ciśnienie wewnątrzgałkowe pozostaje w 

granicach statystycznej normy, dlatego w jej patogenezie brane są pod uwagę inne czynniki. 

Część badaczy zwraca uwagę na możliwy udział patologii w małych naczyniach 

zaopatrujących przednią część nerwu wzrokowego. Badanie przyżyciowe tych naczyń jest 

jednak trudne, a uzyskiwane wyniki niejednoznaczne. Kapilaroskopia jest nieinwazyjną 

techniką, która pozwala na ocenę naczyń mikrokrążenia obwodowego IV i V palca 

niedominującej ręki. Przeprowadzone wcześniej badania sugerują, że morfologia i przepływ w 

naczyniach palców odzwierciedlają budowę i funkcję naczyń nerwu wzrokowego.  

Nieprawidłowy obraz kapilaroskopowy obserwowałam istotnie częściej u pacjentów z 

jaskrą normalnego ciśnienia w porównaniu do młodych ochotników (52.5% vs. 24.0%; 

p=0.0008), podobna tendencja występowała przy porównaniu pacjentów z jaskrą normalnego 

ciśnienia do grupy kontrolnej dobranej wiekowo (52.5% vs. 38%; p=0.086). Natomiast 

porównanie wyników badania uzyskanych w obu grupach kontrolnych nie wykazało istotnych 

różnic (p=0.1115). Wskazuje to, że procesy starzenia w mikrokrążeniu nie tłumaczą wszystkich 

obserwowanych zaburzeń  i przynajmniej część obecnych nieprawidłowości można przypisać 

jaskrze. Trudno jest jednoznacznie określić związek tych zmian z patogenezą jaskry, dalsze 

badania powinny wyjaśnić, czy obserwowane zmiany są przyczyną czy wynikiem procesu 

chorobowego. 

W drugiej części badania porównywałam szczegółowo wyniki badania kapilaroskopowego 

pomiędzy pacjentami z jaskrą normalnego ciśnienia i grupą kontrolną dopasowaną pod 

względem wieku. Zaburzenia mikroarchitektury występowały częściej w grupie kontrolnej niż 

w grupie badanej (60% vs. 40%, p=0.0263). Literatura podaje, że tego rodzaju zaburzenia wiążą 

się częściej z narażeniem środowiskowym niż jaskrą. Cechami charakterystycznymi dla 

pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia obserwowanymi w badaniu kapilaroskopowym była 

obecność wybroczyn w łożysku naczyniowym (28.8% pacjentów z JNC vs. 12% pacjentów z 

grupy kontrolnej; p=0.0365), zwiększona średnica kapilarów wału paznokciowego (50% vs 
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20%; p=0.0006) i rozgałęzienie kapilarów (23.8% vs. 8%; p=0.0221). Natomiast w 

przeciwieństwie do danych literaturowych opisywanych dla populacji koreańskiej nie 

zaobserwowałam zmniejszonej gęstości kapilarów w grupie pacjentów z jaskrą normalnego 

ciśnienia (16.2% vs. 12%; p=0.7692). 

W trzeciej części badania starałam się ocenić, czy obserwowany w badaniu obraz 

kapilaroskopowy w grupie pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia koreluje z obrazem 

klinicznym stanu oka i obecnością czynników ryzyka. Stwierdziłam, że pacjenci z 

nieprawidłowym obrazem kapilaroskopowym byli starsi w momencie diagnozy niż pacjenci z 

prawidłowym wynikiem tego badania (66.66 lat vs. 62.27 lata; p=0.0096), natomiast częstość 

nieprawidłowych wyników badania kapilaroskopowego nie różniła kobiet i mężczyzn. 

(p=0.7761). 

Pacjenci z nieprawidłowym obrazem kapilaroskopowym mieli istotnie wyższe ciśnienie 

wewnątrzgałkowe w chwili rozpoznania (p=0.0000; 19.0 mmHg vs. 16.5 mmHg).  

Krwotoczki natarczowe obserwowałam istotnie częściej u pacjentów z nieprawidłowym 

obrazem kapilaroskopowym (p=0.0313), natomiast nie były one skorelowane z obecnością 

wybroczyn w łożysku naczyniowym (p=0.9164). Krwotoczki natarczowe występowały 

częściej u pacjentów zaburzeniami mikroarchitektury (p=0.0380; OR=2.26;-95%CL=1.03; 

+95%CL=4.97). Patogeneza krwotoczków natarczowych nie jest dokładnie określona, 

obserwowany w badaniach własnych związek pomiędzy krwotoczkami natarczowymi i 

zaburzeniami architektoniki małych naczyń jest argumentem popierającym udział zaburzeń w 

mikrokrążeniu w powstawaniu krwotoczków natarczowych.  

Oceniając stopień zaawansowania jaskry w chwili diagnozy na podstawie zmian w polu 

widzenia (MD - średnie odchylenie od wzorca) pacjenci z prawidłowym i nieprawidłowym 

obrazem kapilaroskopowym nie różnili się (p=0.2739). Kiedy przyjrzeć się morfologii ubytku 

w polu widzenia w całej badanej grupie wczesne zmiany jaskrowe o charakterze typowego dla 

jaskry mroczka łukowatego obserwowano w 34 oczach (21.5%), a typowe dla jaskry 

normalnego ciśnienia zmiany o charakterze mroczka paracentralnego w 29 oczach (18.1%). 

Mroczek paracentralny występował częściej u pacjentów z nieprawidłowym wynikiem 

kapilaroskopii (p=0.0054; OR=0.28; -95%CL=0.11; +95%CL=0.72), podobna zależność nie 

występowała w przypadku mroczka łukowatego (p=0.3259). Mroczki paracentralne są 

wczesnymi zmianami jaskrowymi typowymi dla jaskry normalnego ciśnienia. Niektórzy 

badacze wskazują na ich związek z naczyniowymi czynnikami ryzyka jaskry normalnego 

ciśnienia. Wyniki badań własnych dostarczają kolejnego argumentu wskazującego na udział 

nieprawidłowości naczyń w patogenezie mroczków paracentralnych. 
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Nie obserwowałam różnic pomiędzy obecnością ogólnoustrojowych czynników ryzyka 

jaskry normalnego ciśnienia u pacjentów z prawidłowym i nieprawidłowym obrazem 

kapilaroskopowym (migreny: p=0.9763; nadciśnienie tętnicze: p=0.4421; niskie ciśnienie 

tętnicze: p=0.1460)  

Jedną z ciekawszych obserwacji w przeprowadzonym badaniu była obecność podgrupy 

pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia (4 pacjentów: 5%), u których obraz kapilaroskopowy 

przypominał zmiany typowe dla sklerodermii pomimo braku klinicznych objawów tej choroby 

(objaw Raynauda, zmiany w dystalnych częściach rąk). Rozszerzenie diagnostyki o badania 

przeciwciał typowych dla sklerodermii potwierdziło obecność przeciwciał przeciwjądrowych   

i przeciwciał przeciw centromerom. Jest to pierwsze doniesienie w literaturze o współistnieniu 

jaskry normalnego ciśnienia i zaburzeń z grupy sklerodermii. Wydaje się, że istnieje kilka 

punktów w patogenezie, które mogą być wspólne dla obu schorzeń.  Jednym z nich jest 

podwyższony poziom endoteliny-1 opisywany w sklerodermii oraz w jaskrze normalnego 

ciśnienia. Wysoki odsetek pacjentów z zaburzeniami ze spektrum sklerodermii w badanej 

grupie pacjentów stawia pytanie o rutynową diagnostykę pacjentów z jaskrą normalnego 

ciśnienia w kierunku sklerodermii. Z drugiej strony warto podkreślić, że obserwowane zmiany 

w mikrokrążeniu charakterystyczne dla sklerodemii mogą być zarówno przyczyną jak i 

wynikiem jaskry.  

U części pacjentów, u których przeprowadzono badanie genetyczne możliwa była ocena 

polimorfizmów genu eNOS i endoteliny-1 oraz jej receptora. Nie wykazano jednak związku 

pomiędzy obserwowanymi obrazami o obecnością określonych wariantów genetycznych. 

Podsumowując przeprowadzone badanie stwierdziłam, że nieprawidłowości w badaniu 

kapilaroskopowym występują istotnie częściej w grupie pacjentów z jaskrą normalnego 

ciśnienia. W tej grupie pacjentów wynik badania kapilaroskopowego różni się u pacjentów w 

zależności od obecnych ocznych i ogólnoustrojowych czynników ryzyka. 

PRACA VII 

Praca VII opisuje 274 pacjentów z jaskrą normalnego ciśnienia, wśród których 81 osób 

miało krwotoczki natarczowe (pacjenci DH+) u 193 w trakcie okresu obserwacji takich zmian 

nie opisywano (pacjenci DH-). W porównaniu do danych literaturowych zebrana grupa 

pacjentów z obecnością krwotoczków na tarczy nerwu wzrokowego jest jedną z większych, 

zwłaszcza wśród pacjentów rasy kaukaskiej. 

Częstość krwotoczków natarczowych w badanej populacji wynosiła 29.5% i była 

zbliżona do wyższych wartości, opisywanych głównie przez autorów badających populacje 

azjatyckie, pomimo podawanych przez niektórych autorów niższych częstości krwotoczków u 
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Europejczyków. Krwotoczki pojawiały się obuocznie u 15.5% pacjentów DH+,  istotnie 

częściej u kobiet niż mężczyzn  (p=0.0010), co było opisywane w poprzednich badaniach. Może 

to wskazywać na udział w patogenezie krwotoczków pewnych cech specyficznych dla płci, np. 

związanych z poziomem estrogenów, których udział w patogenezie jaskry opisują niektórzy.   

Średnia najlepsza skorygowana ostrość wzroku w grupie pacjentów DH+ wynosiła 0.76 

±0.2 i była wyższa niż w grupie DH- 0.67±0.2 (p=0.000756), podobne zależności obserwowano 

porównując pacjentów po podziale na płeć. Średnia grubość rogówki nie różniła się pomiędzy 

pacjentami DH+ a DH- (538.5 m vs. 533.3 m; p=0.35), podobnie jak wartość współczynnika 

c:d (DH+ vs. DH-: 0.77 vs. 0.80; p=0.248769). Zanik okołotarczowy opisywano w 38.2% oczu 

DH+ i 35.2% oczu DH- (p=0.5791). W grupie kobiet zanik okołotarczowy istotnie rzadziej 

występował w grupie DH+ (28.9% vs. 39.1%; p<0.00001), w grupie mężczyzn nie 

obserwowałam podobnych zależności (p = 0.145396). 

Maksymalne ciśnienie wewnątrzgałkowe było istotnie wyższe w grupie pacjentów z 

obecnością krwotoczków (DH+ vs DH-: 18.3 mmHg vs.16.9 mmHg; p=0.000026), po podziale 

na płeć również obserwowano podobne zależności. Nie było natomiast różnicy w ciśnieniu 

wewnątrzgałkowych pomiędzy kobietami a mężczyznami w obrębie grupy DH+ (p=0.462499). 

Udział ciśnienia wewnątrzgałkowego w patogenezie krwotoczków natarczowych jest szeroko 

dyskutowany. Wiele badań wskazuje na brak takiego związku, począwszy od obserwowanego 

występowania krwotoczków przede wszystkim w jaskrze normalnego ciśnienia, uważanej za 

postać w znacznej mierze niezależną od ciśnienia wewnątrzgałkowego. Badania własne 

wskazują jednak, że maksymalne ciśnienie wewnątrzgałkowe w grupie pacjentów z obecnością 

krwotoczków natarczowych było istotnie wyższe w porównaniu do pacjentów DH-. Różnica ta 

wydaje się nieznacząca, ale np. w badaniu EMGT obserwowano, że spadek ciśnienia 

wewnątrzgałkowego o 1 mmHg zmniejszał o 10% ryzyko progresji jaskry. Ponadto w badanej 

grupie DH+ obserwowałam związek wyższych maksymalnych ciśnień wewnątrzgałkowych z 

bardziej zaawansowanymi zmianami w polu widzenia. Te wyniki badań własnych wskazują na 

istnienie zależności pomiędzy obecnością krwotoczków a podwyższonym ciśnieniem 

wewnątrzgałkowym. Na taką zależność wskazują też wyniki innych badań. Miyake 

obserwował zmniejszoną częstotliwość krwotoczków po wykonaniu trabekulektomii 

skutecznie obniżającej ciśnienie wewnątrzgałkowe. 

Średnie odchylenie od wzorca (współczynnik MD) wskazywało na mniej 

zaawansowane zmiany w oczach DH+ (DH+ vs. DH-: -6.27dB vs.-10.14 dB; p=0.000055).W 

grupie pacjentów DH+ obserwowano dodatnią korelację pomiędzy współczynnikiem MD a 

wysokością maksymalnego ciśnienia wewnątrzgałkowego (R Spearman =0.20), zależność taka 
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nie występowała w grupie pacjentów DH-. Średni wiek w momencie rozpoznania był podobny 

w grupie pacjentów DH+ i DH-. Zaskakującym wynikiem przeprowadzonego badania jest 

występowanie mniej zaawansowanych zmian w momencie rozpoznania w grupie pacjentów z 

obecnością krwotoczków natarczowych, które są złym czynnikiem prognostycznym w jaskrze 

normalnego ciśnienia. Może to wskazywać na kłopoty diagnostyczne w jaskrze normalnego 

ciśnienia, której brakuje cech charakterystycznych dla tej neuropatii i dlatego często 

rozpoznawana jest dopiero w zaawansowanych stadiach, obecność krwotoczków natarczowych 

wydaje się ułatwiać postawienie diagnozy i włączenie leczenia. Najbardziej zaawansowaną 

jaskrą obserwowałam w grupie mężczyzn, u których krwotoczki występowały rzadziej niż u 

kobiet.  

W całej badanej grupie JNC progresję neuropatii obserwowałam w 206 oczach (50.2%)  

a średnie tempo progresji wynosiło 0.72 dB/rok, jest to tempo podobne do obserwowanego w 

badaniu CNTG; Średnie tempo progresji nie różniło istotnie statystycznie grup DH+ i DH- 

(0.76 dB/rok  vs. 0.71dB/ rok; p=0.458425). Natomiast odsetek oczu z obecnością progresji był 

istotnie wyższy w grupie DH+  (78.7% vs. 41.1%). Odsetek oczu z progresją był podobny u 

obu badanych płci. W badanej grupie pacjentów szybkie tempo progresji powyżej 1.5dB 

rocznie obserwowałam u 8.5% oczu DH+ i 4.5% oczu. Podobne dane dla mniejszej grupy 

pacjentów podawał Rasker.  

Praca VII potwierdziła obserwowany w badaniach własnych związek  pomiędzy 

obecnością krwotoczków natarczowych a lokalizacją ubytku w polu widzenia(p < 0.00001). W 

grupie pacjentów DH+ najczęściej spotykanym ubytkiem był mroczek paracentralny (33.9% 

oczu) a w grupie DH- mroczek łukowaty  (22.3%). Zaawansowane zmiany w polu widzenia 

występowały częściej u pacjentów DH- ( DH- vs. DH+: 33.7% vs. 12.7%).  

W całej badanej grupie migreny podawało 54 pacjentów (19.7 %): 18.5 % w grupie 

DH+ i 20.2% w grupie DH-  (p= 0.310484). W grupie mężczyzn DH+ nie obserwowano 

migrena, w grupie mężczyzn DH- występowały one u  2.3% pacjentów. W badaniu własnym 

częstość migren u pacjentów z JNC była podobna do opisywanej przez innych autorów, 

natomiast nie potwierdziłam ich związku z obecnością krwotoczków natarczowych 

opisywanego w starszych publikacjach. Wyniki badań przeprowadzonych na populacji 

niemieckiej opublikowane przez Gramera w 2016 r. również nie potwierdziły takiej zależności.  

Ogólnoustrojowe niskie ciśnienie tętnicze podawało 62 pacjentów w całej grupie JNC 

(22.6%) występowało ono z podobną częstością w obu podgrupach (DH+ vs. DH-: 24.6% vs. 

21.7%;  p=0.454851). Ogólnoustrojowe nadciśnienie tętnicze nie występowało u mężczyzn w 

badanej grupie, a w grupie kobiet było istotnie rzadsze w grupie DH+ ( DH+ vs. DH-: 1.5% vs. 
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37.6%; p= 0.000027). Wyniki badań własnych wskazują, że pacjenci DH- chorowali częściej 

na nadciśnienie tętnicze, natomiast dla pacjentów DH+ bardziej typowe było niskie ciśnienie 

tętnicze, czyli profil wskazywany jako charakterystyczny dla JNC. Ochronne działanie 

nadciśnienia tętniczego, które zapewnia dobrą perfuzję w obrębie nerwu wzrokowego, w 

przypadku krwotoczków natarczowych, może wskazywać na udział czynników wpływających 

na tą perfuzję w patogenezie DH. 

Cukrzycę podawało 42 pacjentów z całej grupy JNC (15.3%). Istotnie rzadziej byli to 

pacjenci z obecnością krwotoczków natarczowych (DH+ vs.  DH-: 3.7% vs. 21.3%; p= 

0.000852), zależność ta była jeszcze wyraźniej widoczna w grupie kobiet (p=0.000216). 

Rzadkie współwystępowanie cukrzycy i jaskry normalnego ciśnienia może wiązać  innym 

profilem metabolicznym tych grup pacjentów (np. wysokie BMI typowe w przypadku cukrzycy 

typu 2 rzadko występuje u pacjentów z JNC), Istnieje również możliwość ochronnego działania 

pewnych czynników uwalnianych w przebiegu cukrzycy na rozwój jaskry normalnego 

ciśnienia, np. produkowany w przebiegu cukrzycy  naczyniowy czynnik wzrostu ma działanie 

neuroprotekcyjne. 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Jestem współautorką 18 prac oryginalnych, 2 opisów przypadku, 12 prac poglądowych, 

7 rozdziałów w podręcznikach, 6 publikacji pełnotekstowych w suplementach czasopism oraz 

70 doniesień zjazdowych. Łączny Impact Factor tych publikacji wynosi 106.084, a liczba 

punktów MNiSzW: 469. 

Moje zainteresowania naukowe poza opisanymi w cyklu mogę podzielić na kilka grup: 

I. Genetyka jaskry  

Przedstawione prace są wynikiem udziału w międzynarodowej grupie badającej 

uwarunkowania genetyczne w jaskrze pierwotnej zamkniętego kąta przesączania i zespole 

pseudoeksfoliacji. 

Zespół pseudoeksfoliacji jest najczęstszą przyczyną jaskry wtórnej. Pierwsze badanie 

przeprowadzone przez naszą grupę potwierdziło udział genu LOX-1 w patogenezie jaskry oraz 

wskazało nowe miejsce w genotypie będące czynnikiem ryzyka zespołu pseudoeksfoliacji 

znajdujące się w obrębie genu kodującego kanał wapniowy CACNA1A (rs4926244). Kolejne 

badanie o zasięgu światowym pozwoliło na potwierdzenie związku tego polimorfizmu z 

zespołem PEX oraz wykazało obecność kilku  nowych loci będących jego czynnikami ryzyka. 
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W kolejnym badaniu udało nam się wskazać 5 nowych loci będących czynnikami 
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III. Leczenie zachowawcze i chirurgiczne jaskry 

Poniższe prace są pracami badawczymi i poglądowymi dotyczącymi leczenia 

zachowawczego i operacyjnego jaskry, którym zajmuję się w codziennej praktyce klinicznej. 

Praca druga w kolejności jest pierwszą w literaturze publikacją oceniającą skuteczność i 

bezpieczeństwo podspojówkowych iniekcji zawierających bewacizumab podczas pierwotnej 

trabekulektomii jako czynnika modyfikującego proces gojenia. Wykazaliśmy, że jest ona 

podobna do klasycznego antymetabolitu- 5-fluorouracylu. 
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IV. Diagnostyka mikrobiologiczna w okulistyce 

Przedstawione prace są wynikiem współpracy z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Podejmują zagadnienia optymalnej diagnostyki 

mikrobiologicznej w przypadku zakażenia wnętrza gałki ocznej z wykorzystaniem technik 

biologii molekularnej. Przeprowadziliśmy również badania oceniające i porównujące 

przeciwdrobnoustrojowe działanie olejów stosowanych do tamponady siatkówki w przebiegu 

zapaleń wnętrza gałki ocznej.  

Celem badań było także określenie flory worka spojówkowego u niemowląt z 

niedrożnością dróg łzowych, aby określić konieczność zastosowania antybiotyku i wskazać 

preparat pierwszego wyboru. Podobnie, badając florę worka spojówkowego u pacjentów, u 

których planowaliśmy chirurgię zaćmy, chcieliśmy określić najlepszy antybiotyk do 
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V. Inne 

Wymienione publikacje są  wynikiem współpracy ze specjalistami zajmującymi się 

różnymi gałęziami okulistyki: schorzeniami  rogówki, zespołem suchego oka, zwyrodnieniem 

plamki związanym z wiekiem, zespołem Sjogrena oraz opisem ciekawych przypadków z 

własnej praktyki klinicznej. 
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