
Magazyn Lekarza Okulisty 8 (1-2) 2014

19

lek. med. Ilona Piotrowiak
dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny 
dr hab. n. med., prof. UMK Grażyna Malukiewicz

Katedra i Klinika Chorób Oczu,  
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
kierownik: dr hab. n. med., prof. UMK Grażyna Malukiewicz

Heparyna – narzędzie terapeUtyczne również  
dla oKUlistów

Heparin – a tHerapeUtic tool also  
for opHtHalMoloGists

Słowa kluczowe
Heparyna, kwas hialuronowy, sztuczne łzy, zespół su- 
chego  oka,  glikozoaminoglikany,  mukopolisacharydy.

Streszczenie
Heparyna to polimerowy związek z grupy gliko- 

zoaminoglikanów. Dzięki swojej budowie i właści-
wościom fizyko-chemicznym spełnia ona bardzo waż-
ną funkcję w wielu procesach fizjologicznych, przede 
wszystkim w regulacji kaskady procesu krzepnięcia 
krwi. Uzyskanie formy syntetycznej przyczyniło się  
do  szerokiego stosowania heparyny w terapii schorzeń 
układu  krążenia,  gdzie  odgrywa  fundamentalną  rolę.

Związek ten to nie tylko inhibitor krzepnięcia. Peł-
ni również ważną funkcję w procesach immunologicz-
nych, zapalnych i reakcjach międzykomórkowych. Te 
właściwości są bardzo pożądane w terapii schorzeń 
okulistycznych. Już w latach 80-tych ubiegłego wieku  
heparyna znalazła zastosowanie w produkcji wszcze- 
pów wewnątrzgałkowych, pozwalając na znaczną re-
dukcję efektów ubocznych operacji zaćmy i szybszą  
rekonwalescencję  wzrokową. 

Poza formą stosowaną wewnątrzgałkowo, hepary- 
na może być również podawana miejscowo w posta- 
ci kropli do worka spojówkowego. Jej korzystne  
właściwości wynikają z podobieństwa do budowy che-
micznej substancji tworzących warstwę mucynową  
filmu łzowego. Pozytywne efekty terapeutyczne tej  
postaci heparyny odnotowano zarówno w łagodzeniu  
objawów dyskomfortu towarzyszących zespołowi su-
chego oka, jak i w leczeniu wspomagającym w tak 
trudnych i zagrażających widzeniu jednostkach cho- 
robowych, jak: zespół Stevensa-Johnsona, rzekomo-
błonicze zapalenie spojówek czy ciężkie oparzenia po-
wierzchni oka. Łatwa dostępność preparatów, ich do- 
bra penetracja i relatywnie niski koszt czynią hepary- 
nę wartą rozważenia alternatywą lub dodatkowym na- 
rzędziem  w  terapii  okulistycznej.
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Summary
Heparin is a polymeric glycosaminoglycan. Due  

to its structure and physicochemical properties, it plays 
an important role in many physiological reactions, main- 
ly in regulation of blood coagulation cascade. Syn- 
thesizing heparin enabled widespread use of this sub-
stance in therapy of cardiovascular diseases where he- 
parin  plays  the  major  role.

Heparin is much more than just a blood coagula- 
tion inhibitor. It also contributes to many immune  
processes, inflammatory processes and intercellular re-
actions. These properties are more than desirable in  
management of eye diseases. In 1980’s heparin was  
used in intraocular lens manufacturing, which signifi-
cantly reduced side effects and promoted faster visual  
recovery. 

Apart from its form for intraocular use, heparin 
can also be administered topically into the conjunc-
tival sac. Its beneficial properties are due to simila-
rities to chemical structure of substances composing  
the mucin layer of the tear film. The reported positi-
ve therapeutic effect of this heparin form includes im-
proving discomfort in patients with dry eye syndro-
me, as well as adjunctive therapy in such difficult and 
sight-threatening cases as Stevens-Johnson's syndro-
me, ligneous conjunctivitis or severe eye surface burns. 
Easily accessible medications, their good penetration  
and relatively low cost make heparin a good alterna- 
tive  or  an  additional  tool  in  eye  care.
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