ZDROWIE

JASKRA - cichy
zabójca wzroku
Jaskra jest jedną z głównych przyczyn nieodwracalnej utraty wzroku. Jest to choroba,
a w zasadzie grupa chorób, polegająca na postępującym zaniku nerwu wzrokowego,
czyli tzw. neuropatii. Ostatecznie dochodzi do charakterystycznych ubytków w polu widzenia. Prognozy nie są optymistyczne, ponieważ z roku na rok choroba ta dotyka coraz
więcej osób. Zazwyczaj rozpoznanie i wdrożenie leczenia następuje zbyt późno, dlatego
warto uświadomić sobie, czym jest jaskra i jak można przeciwdziałać jej rozwojowi.
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RODZAJE I OBJAWY
Istnieje kilka kryteriów klasyfikacji jaskry. Jednym z nich jest przyczyna jej
rozwoju. Jeśli jej nie znamy, mówimy
o jaskrze pierwotnej, natomiast jeżeli
jest następstwem innych chorób oczu,
nazywamy ją jaskrą wtórną. Biorąc pod
uwagę czas powstania choroby, można wyróżnić jaskrę wrodzoną i nabytą.
Ryzyko zachorowania na jaskrę rośnie
wraz z wiekiem, jednak choroba ta
może objawić się również u młodzieży,
dzieci, a nawet noworodków. Ze względu na anatomiczną budowę struktury
oka, wyróżnia się jaskrę otwartego i zamkniętego kąta przesączania.
Aby gałka oczna mogła prawidłowo
funkcjonować, musi wytwarzać tzw.
ciecz wodnistą (płyn śródgałkowy),
która odżywia ją, pomaga odprowadzać produkty przemiany materii
oraz wpływa na prawidłowe ciśnienie
wewnątrzgałkowe. Nadmiar tej cieczy
opuszcza oko przez kąt między tęczówką a rogówką, czyli tzw. kąt przesączania. Utrudniony odpływ tego płynu
prowadzi do zwiększenia ciśnienia
w gałce ocznej („nadciśnienia w oku”),
a w konsekwencji ucisku i zaniku nerwu wzrokowego.
Zdecydowanie większą grupę stanowi jaskra otwartego kąta przesączania, w której odpływ cieczy nie jest

zablokowany, ale utrudniony z powodu występowania nieprawidłowości
w strukturach kąta. Wzrost ciśnienia,
jeśli występuje, nie jest gwałtowny,
a uszkodzenie nerwu wzrokowego następuje stopniowo, dlatego też chorzy
zazwyczaj nie dostrzegają wyraźnych
objawów.
W przypadku jaskry zamkniętego kąta,
do wzrostu ciśnienia wewnątrz oka dochodzi gwałtownie, ponieważ odpływ
cieczy wodnistej jest zablokowany. Taki
stan może w krótkim czasie doprowadzić do ślepoty. W tym przypadku objawy są podobne do tych wymienionych
powyżej, ale występują gwałtownie i są
dużo silniejsze.

PRZYCZYNY I CZYNNIKI
RYZYKA
Jak już zostało wcześniej wspomniane, jaskrę bardzo często powoduje
zbyt wysokie ciśnienie w oku. Jednak
w części przypadków rozwój choroby,
następuje bez jego wzrostu. Wspólną
cechą jest natomiast postępujący lub
gwałtowny zanik nerwu wzrokowego.
Wśród czynników ryzyka jaskry można
wyróżnić:

•
•

czynniki genetyczne: wystąpienie
jaskry u rodziców lub rodzeństwa,
wiek powyżej 35 lat,

•
•
•

•
•
•

Dodatkowo ostry atak jaskry może być
spowodowany przez stany emocjonalne, takie jak silny stres.

DIAGNOSTYKA
Lekarz okulista jest w stanie zdiagnozować jaskrę na podstawie wywiadu
z pacjentem oraz badań specjalistycznych. Pytania zadane przez lekarza zazwyczaj dotyczą odczuwania niepokojących objawów, występowania innych
schorzeń i stosowanych leków, a także
przypadków jaskry w rodzinie.
Lekarz przeprowadza następujące badania:

•
•

Niepokojące i wskazujące na możliwy rozwój
choroby mogą być jednak:
•
•
•
•
•
•

bóle i zawroty głowy,
poranne migreny,
mdłości,
ból i zaczerwienienie gałek ocznych,
niewyraźne widzenie,
widzenie aureoli/tęczowych pól wokół
źródeł światła.

choroby oczu,
krótkowzroczność,
inne choroby takie jak: cukrzyca,
miażdżyca, hiperlipidemia (podwyższone frakcje cholesterolu
i trójglicerydów), anemia, migrena,
zarówno nadciśnienie, jak i niedociśnienie tętnicze,
stosowanie sterydów (zwłaszcza
przewlekle),
zaburzenia naczyniowe,
przebywanie w złym oświetleniu.

•

•

ocena tarczy nerwu wzrokowego
– która powinna być podstawą
rozpoznania,
pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria) – ciśnienie wewnątrz oka jest cechą osobniczą,
a także może różnić się pomiędzy
obojgiem oczu, dlatego też lekarz
powinien ustalić ciśnienie docelowe, biorąc pod uwagę m. in. budowę oczu oraz grubość rogówki
(którą można ocenić dzięki odrębnemu badaniu tzw. pachymetrii),
badanie pola widzenia (perymetria) – jest metodą ogólnie powszechną i dokładną, która może
wskazać ubytki w polu widzenia,
badanie kąta przesączania (gonioskopia) – ma na celu m. in. ustalenie, czy kąt ten jest otwarty, czy
zamknięty.

15

ZDROWIE

Badania wykazały, że aktywność fizyczna znacznie zmniejsza ryzyko
zachorowania na jaskrę. Intensywność aktywności oceniano na podstawie
liczby kroków i prędkości chodzenia. Wykonanie 7000 kroków dziennie
uznawano za równoznaczne z 30 minutowymi ćwiczeniami o umiarkowanej
intensywności, 5 razy w tygodniu. Okazało się, że im większa była dzienna
liczba kroków i większa prędkość chodu, tym mniejsze ryzyko rozwoju
jaskry. Każdy 10-minutowy wzrost aktywności fizycznej (umiarkowanej
do intensywnej) obniżał ryzyko jaskry o 25 procent. Odnotowano aż
73-procentowy spadek ryzyka rozwoju tej choroby wśród najbardziej aktywnych
fizycznie uczestników badania (w porównaniu do osób najmniej aktywnych).
Źródło: www.mp.pl
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Dopiero na podstawie tych wszystkich
badań okulista może rozpoznać lub
wykluczyć jaskrę.

LECZENIE
Podstawą leczenia jaskry jest przede
wszystkim podawanie leków w postaci
kropli do oczu obniżających ciśnienie
wewnątrzgałkowe. Leki powinny zostać
dobrane indywidualnie, a pacjent musi
pamiętać, jak ważna jest współpraca
z lekarzem, gdyż terapia zazwyczaj trwa
do końca życia. Według zaleceń, im stadium jaskry jest bardziej zaawansowane,
tym obniżenie ciśnienia powinno być
silniejsze. Niezwykle istotne jest jak najwcześniejsze wdrożenie farmakoterapii
- podawania leków oraz systematyczne
ich przyjmowanie. Zmian, które zaszły
w obrębie nerwu wzrokowego, nie da
się cofnąć, jednak można hamować rozwój choroby.
Leki przeciwjaskrowe powodują zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej
lub ułatwiają jej odpływ, co przekłada
się na zmniejszenie ciśnienia w gałce
ocznej. Zalecane jest rozpoczynanie
leczenia od podania jednego leku (monoterapii). Jeśli pacjent źle go toleruje
lub nie są osiągane oczekiwane efekty,
zmienia się go na inny. Jeżeli podanie
jednego leku nie jest wystarczające, pacjent otrzymuje zazwyczaj dodatkową
substancję, najkorzystniej w postaci leku
złożonego (jeden preparat zawierający
kilka substancji czynnych).
Niektóre substancje pomocnicze w kroplach przciwjaskrowych mogą powodować podrażnienie oka. Jeżeli obserwuje
się takie działanie, należy skonsultować
tę kwestię z okulistą, który być może
zaproponuje zmianę leku. W terapii jaskry dąży się bowiem do osiągnięcia jak
najlepszych rezultatów przy zachowaniu
komfortu pacjenta. Po podaniu niektórych leków może dojść do wystąpienia
działań niepożądanych takich jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, które
są zazwyczaj przemijające. Jednak do

Szacuje się, że w Polsce problem jaskry dotyczy
800 tysięcy osób, z czego nawet połowa nie jest
zdiagnozowana. Niestety aż 70% przypadków
jaskry jest wykrywanych zbyt późno, by
zapobiec utracie wzroku, nawet pomimo
wdrożenia intensywnego leczenia. Około
60% przypadków choroby jest wykrywanych
przypadkowo w trakcie rutynowej wizyty
u okulisty.
Źródło: www.mp.pl

czasu całkowitego ustąpienia objawów
nie powinno się prowadzić pojazdów
ani obsługiwać maszyn.
Zabiegi chirurgiczne i laserowe stosowane są zwykle u pacjentów, u których
nie udało się osiągnąć zadowalających
rezultatów podczas farmakoterapii.
W niektórych przypadkach te metody
stosuje się jednak przed wdrożeniem

objawów, dlatego można ją nazwać „cichym zabójcą wzroku”. Zazwyczaj do
lekarza zgłaszają się osoby, u których
doszło już do znaczących zmian w obrębie nerwu wzrokowego. Niezwykle
istotne są zatem profilaktyczne badania.
Jak podaje Polskie Towarzystwo Okulistyczne, każda osoba po czterdziestym
roku życia powinna wykonywać je co 2
lata, natomiast osoby z grupy ryzyka - co

Jaskra zwykle przez długi czas nie daje
wyraźnych objawów, dlatego można ją nazwać
„cichym zabójcą wzroku”. Zazwyczaj do
lekarza zgłaszają się osoby, u których doszło
już do znaczących zmian w obrębie nerwu
wzrokowego. Niezwykle istotne są zatem
profilaktyczne badania.
standardowego leczenia. Wykonywane
są one także u noworodków i możliwe
do rozważenia u kobiet ciężarnych.

PROFILAKTYKA
Im szybciej wykryje się jaskrę, tym większe są szanse na zahamowanie jej rozwoju. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu
można zapobiec aż do ok. 80% przypadków utraty wzroku. Jaskra zwykle
przez długi czas nie daje wyraźnych

rok. Także pacjenci z rozpoznaną jaskrą
muszą regularnie poddawać się badaniom kontrolnym. O ich częstotliwości
poinformuje lekarz okulista.

NATALIA ŻUK
Pracownik Apteki
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