
I. STRESZCZENIE 

 

Jaskrą definiuje się szereg jednostek chorobowych, których wspólną cechą jest 

charakterystyczna neuropatia nerwu wzrokowego, przejawiająca się typowymi zmianami na 

tarczy i ubytkami w polu widzenia. Choroba ta należy do chorób neurodegeneracyjnych i jest 

najczęstszą przyczyną nieodwracalnej utraty wzroku w Europie. Szacuje się, że około 70 

milionów osób na świecie choruje na jaskrę, w tym około 200 tysięcy w Polsce. Zapadalność 

na tę chorobę znacząco wzrasta wraz z wiekiem - większość przypadków manifestuje się u osób 

powyżej 40 roku życia. Najważniejszym, a przy tym jedynym prawdziwie modyfikowalnym 

czynnikiem ryzyka choroby jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe - im jest ono 

wyższe, tym większe jest ryzyko wystąpienia jaskry. 

Celem leczenia jaskry jest zachowanie funkcji wzrokowych poprzez obniżenie ciśnienia 

wewnątrzgałkowego poniżej poziomu, który powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. 

Ciśnienie wewnątrzgałkowe obniża się poprzez farmakoterapię, leczenia laserem lub zabieg 

operacyjny. Farmakoterapia jaskry powinna rozpocząć się od monoterapii, czyli przyjmowania 

pojedynczego leku, a przy braku poprawy rozszerzana o kolejne preparaty. Bardzo korzystnym 

dla pacjenta rozwiązaniem jest stosowanie preparatów złożonych, zamiast zakraplania dwóch 

różnych leków. 

Pamiętać należy, że długotrwała terapia preparatami przeciwjaskrowymi może wiązać 

się z występowaniem objawów niepożądanych (zaczerwienienie, podrażnienie), a także  może 

spowodować lub zaostrzyć istniejące już choroby powierzchni oka np. zespół suchego oka. 

Dolegliwości te mogą być następstwem toksyczności samego leku lub zawartego w kroplach 

środka konserwującego. Najczęściej stosowanymi konserwantami są: chlorek benzalkonium, 

poliquaternium-l, chlorobutanol, chlorheksydyna, nadboran sodu, stabilizowany 

oksychlorokompleks (Purite), mieszanina boranu, propylenu, glikolu, cynku i sorbitolu 

(SofZia). To jaki skutek uboczny wywoła dany konserwant zależy od jego rodzaju, stężenia, 

czasu stosowania i organizmu chorego.  

W wielu dostępnych badaniach – zarówno klinicznych jak i badaniach in vitro – 

wykazano, że wyeliminowanie środka konserwującego pozytywnie wpływa na kondycję gałki 

ocznej, co jest szczególnie ważne u pacjentów stosujących przewlekle miejscowe leki 

przeciwjaskrowe. Coraz częściej preparaty zawierające środki konserwujące zastępowane są 



preparatami w opakowaniach jednodawkowych bez konserwantów. Niestety, większość 

dostępnych na rynku preparatów przeciwjaskrowych zawiera w swoim składzie konserwanty, 

dlatego istotnym jest ocena bezpieczeństwa tych leków dla komórek powierzchni oka. 

Celem mojej pracy była ocena cytotoksyczności 3 leków przeciwjaskrowych w formie 

kropli do oczu na nabłonek rogówki ludzkiej w warunkach in vitro. Drugim celem było 

porównanie zastosowania preparatu złożonego oraz preparatów jednoskładnikowych, w ocenie 

bezpieczeństwa dla nabłonka rogówki, również w kontekście porównania toksyczności 

konserwantów obecnych w badanych preparatach.  

Do oceny cytotoksyczności badanych leków wykorzystano komercyjną linię 

komórkową nabłonka rogówki ludzkiej. Do medium hodowlanego nie dodawano żadnych 

antybiotyków ani surowic, tak aby zminimalizować wpływ innych niż badane substancje na 

komórki nabłonka rogówki ludzkiej. Komercyjnie dostępne preparaty jednego producenta 

dodawano w odpowiednich stężeniach do hodowli komórkowych na czas 10 minut, po czym 

komórki płukano oraz inkubowano w cieplarce. Doświadczenie powtarzano po 24, 48 oraz 72 

godzinach, wyznaczając krzywe wzrostu komórek dla badanych kropli. W kolejnych 

doświadczeniach, stosując ten sam schemat podawania leków, badano wpływ tych preparatów 

na uszkodzony nabłonek rogówki ludzkiej. Oceniając szybkość zarastania uszkodzenia w 

nabłonku zbadano czy badane preparaty przeciwjaskrowe nie opóźniają procesu gojenia 

ubytków rogówki. Dzięki zastosowaniu takiego schematu, udało się odpowiednio odwzorować 

czas ekspozycji badanych leków na nabłonek rogówki w kontekście klinicznego schematu 

terapii u pacjentów z jaskrą. Dodatkowo przy użyciu fluoroscencyjnie znakowanych 

inhibitorów kaspaz oceniono indukcję apoptozy wśród komórek nabłonka rogówki ludzkiej 

przez badane preparaty. 

Wyniki powyższych badań jednoznacznie wykazały, że wszystkie badane leki wywierają 

toksyczny wpływ na komórki nabłonka rogówki ludzkiej w warunkach in vitro. Najsilniejsze 

toksyczne działanie wykazał preparat Cusimolol - już przy stężeniu 1% obserwowany był 

niewielki spadek liczby komórek, natomiast przy stężeniu 25% obserwowano prawie całkowite 

zniszczenie komórek nabłonka. Znacznie mniej nasilone działanie toksyczne wykazywał 

Travatan – istotny statystycznie spadek liczby komórek był obserwowany jedynie przy 100% 

stężeniu tego preparatu. Dla obu tych leków, toksyczność była zależna zarówno od 

zastosowanego stężenia jak i czasu ekspozycji. 



Wyniki przeprowadzonych doświadczeń wykazały również, że w razie równoczesnego 

stosowania różnych leków przeciwjaskrowych, nasila się toksyczny wpływ na komórki 

nabłonka rogówki ludzkiej, względem tych samych stężeń leków zastosowanych w 

monoterapii. Wyniki te jednoznacznie wskazują, że w przypadku konieczności stosowania 

więcej niż jednego leku obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe, lepszym jest zastosowanie 

preparatu łączonego niż oddzielnego podawania leków stosowanych w monoterapii. 

Wszystkie badane leki wywierały hamujący wpływ na wzrost liczby komórek w hodowli 

nabłonka rogówki ludzkiej. Wpływ ten był związany z bezpośrednią toksycznością, indukcją 

apoptozy oraz hamowaniem proliferacji komórek. Co więcej, duże dawki badanych leków mają 

silne działanie cytotoksyczne oraz mogą prowadzić do uszkodzenia nabłonka rogówki ludzkiej, 

co może mieć istotne znaczenie w przypadku przedawkowania tych preparatów. 

Wyniki uzyskane w moich badaniach jednoznacznie wskazują, że toksyczność preparatów 

okulistycznych stosowanych miejscowo na rogówkę jest zależna w znacznym stopniu od 

zastosowanego konserwantu. Preparaty okulistyczne zawierające chlorek benzalkonium jako 

konserwant są silnie toksyczne dla nabłonka rogówki ludzkiej, natomiast krople oczne 

zawierające konserwant Polyquad również wywierają toksyczny wpływ na nabłonek rogówki 

ludzkiej, jednak jest on mniej nasilony niż w przypadku preparatów konserwowanych 

chlorkiem benzalkonium. 

 


