
I. STRESZCZENIE 
 

Jaskra jest chorobą, która stanowi jedną z głównych przyczyn utraty widzenia na 

świecie. Etiopatogeneza jaskry polega na postępującym i nieodwracalnym uszkodzeniu nerwu 

wzrokowego w wyniku podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego. W związku z faktem, 

że choroba ta początkowo może mieć przebieg zupełnie bezobjawowy, pacjenci często są 

diagnozowani w zaawansowanym stadium choroby, co wymusza szybkie wdrożenie 

intensywnej i skutecznej terapii. Jedynym modyfikowalnym czynnikiem patogenetycznym w 

jaskrze jest ciśnienie wewnątrzgałkowe, dlatego obecna terapia jaskry opiera się na jego 

obniżaniu - poprzez leczenie farmakologiczne, laseroterapię lub zabieg operacyjny. 

Pomimo rozwoju technik leczenia inwazyjnego, większość pacjentów rozpoczyna 

leczenie od miejscowej farmakoterapii kroplami do oczu. Ponieważ farmakoterapia jaskry jest 

leczeniem długotrwałym, a u większości pacjentów dożywotnim, niepożądane objawy 

dotyczące powierzchownych struktur oka mogą istotnie obniżać jakość życia pacjentów, 

prowadząc przez to do nieprzestrzegania zaleceń lekarskich. Nasilenie działań niepożądanych, 

szczególnie uczucie pieczenia czy przekrwienia oczu, może być związane z zastosowaniem 

dodatkowych składników gotowych preparatów okulistycznych, głównie konserwantów.  

Aktualnie istnieje trend w farmakoterapii jaskry, w kierunku szerszego stosowania kropli 

okulistycznych w opakowaniach jednodawkowych, tak aby wyeliminować potrzebę stosowania 

konserwantów, a przez to zmniejszyć ryzyko występowania nieprzyjemnych skutków 

ubocznych leczenia przeciwjaskrowego. 

Celem mojej pracy było sprawdzenie toksyczności 2 preparatów handlowych 

latanoprostu – Xalatanu, który jest konserwowany chlorkiem benzalkonium oraz preparatu 

niezawierającego konserwantu – Monoprostu, dla komórek nabłonka rogówki ludzkiej w 

warunkach in vitro. Do swoich badań wykorzystałam komercyjnie dostępną linię komórkową 

nabłonka rogówki ludzkiej. Aby zmniejszyć ryzyko wpływu innych substancji, niż badane 

preparaty, na wyniki doświadczenia - komórki hodowane były w medium komórkowym bez 

dodatku surowic oraz antybiotyków. W swoich doświadczeniach zdecydowałam się na 

zastosowanie 10-minutowych czasów ekspozycji, oraz na powtarzanie ekspozycji na badane 

krople po 24, 48 oraz 72 godzinach. Dzięki zastosowaniu takiego modelu doświadczeń, który 

w sposób możliwie wierny odwzorowuje kliniczną farmakoterapię jaskry, jak i dzięki użyciu 

do badań preparatów handlowych kropli ocznych, wyniki moich doświadczeń mogą być 



pomocne dla lekarzy okulistów przy wyborze odpowiedniej strategii leczenia jak i doboru 

odpowiedniego preparatu dla swoich pacjentów. 

Badanie toksyczności Xalatanu oraz Monoprostu wykonywałam zgodnie z powyższym 

schematem na nieuszkodzonym nabłonku rogówki ludzkiej o niskiej gęstości komórek, aby 

wyznaczyć krzywe wzrostu komórek. Badania wykonywałam również na nieuszkodzonym 

nabłonku rogówki ludzkiej o wysokiej gęstości komórek, a także na uszkodzonej jednolitej 

warstwie nabłonka rogówki ludzkiej. Dzięki takim doświadczeniom mogłam dodatkowo ocenić 

wpływ badanych preparatów na tempo zarastania uszkodzenia rogówki. Dodatkowo w części 

doświadczeń oceniałam wpływ badanych leków na indukcję procesów apoptotycznych w 

komórkach nabłonka rogówki ludzkiej, przy użyciu fluoroscencyjnie znakowanych inhibitorów 

kaspaz. 

Wyniki moich doświadczeń jednoznacznie wskazują, że oba badane preparaty 

latanoprostu są toksyczne dla nabłonka rogówki ludzkiej, a nawet najniższe badane stężenia 

obu preparatów, przy dwukrotnej ekspozycji powodowały istotne statystycznie zmniejszenie 

ilości komórek nabłonka rogówki ludzkiej, względem kontroli doświadczenia. Wysokie 

stężenia badanych leków powodowały toksyczne uszkodzenie komórek już przy jednokrotnej 

ekspozycji - jednokrotna, 10-minutowa ekspozycja na 1% roztwór Xalatanu powodowała 

zmniejszenie ilości komórek do około 70% względem kontroli doświadczenia. W przypadku 

jednokrotnej ekspozycji na 25% roztwór Monoprostu, liczebność komórek malała do około 

60% komórek względem kontroli. Warto zauważyć, że podobne zmniejszenie liczebność 

komórek nabłonka rogówki ludzkiej wystąpiło przy 25-krotnie wyższym stężeniu Monoprostu 

względem Xalatanu, co może sugerować znacznie mniejszą toksyczność preparatu latanoprostu 

bez BAK. Dodatkowo, podczas oceny wzrokowej preparatów nabłonka rogówki ludzkiej w 

mikroskopie odwróconym wykazałam, że nawet najniższe badane stężenia obu preparatów 

powodowały zatarcie struktury typowej dla nabłonka i utracenie połączeń 

międzykomórkowych. Ponownie warto zaznaczyć, że Xalatan w stężeniu 25 razy mniejszym 

od Monoprostu (1% względem 25%) powodował porównywalny efekt na zatarcie struktury 

nabłonka rogówki ludzkiej. 

W doświadczeniach z fluoroscencyjnie znakowanymi inhibitorami kaspaz wykazałam, 

że toksyczny wpływ badanych kropli na komórki nabłonka rogówki ludzkiej, poza 

bezpośrednią toksycznością czy hamowaniem proliferacji komórek, był związany również z 



indukcją procesów apoptotycznych – tym bardziej nasiloną, im wyższe było stężenie badanego 

leku lub częstsza ekspozycja. 

W doświadczeniach z oceną szybkości zarastania uszkodzenia jednolitej warstwy 

komórek nabłonka rogówki ludzkiej wykazałam, że oba badane preparaty hamują zarastanie 

uszkodzenia rogówki ludzkiej, nawet w przypadku najniższych zastosowanych stężeń. Te 

obserwacje są szczególnie istotne, ponieważ schorzenia powierzchni oka występują znacznie 

częściej u pacjentów leczących się przewlekle miejscowymi preparatami okulistycznymi. 

Wyniki moich doświadczeń wskazują, że oba badane preparaty latanoprostu – Xalatan 

oraz Monoprost są toksyczne dla komórek nabłonka rogówki ludzkiej, przy czym Xalatan, czyli 

preparat konserwowany chlorkiem benzalkonium wykazywał bardziej nasilone działanie 

toksyczne. Monoprost zawierający makrogologlicerolu hydroksystearynian 40 jako 

solubilizator, również wykazywał toksyczność - co może sugerować, że nie tylko konserwanty 

zawarte w lekach okulistycznych mogą mieć istotny wpływ na ich toksyczność na tkanki 

przedniego odcinka oka. 

 


