
Magazyn Lekarza Okulisty 6 (5) 2012

246

dr n. med. Marta Jóźwiak-Bębenista
prof. dr hab. n. med. Jerzy Z. Nowak

Zakład Farmakologii, Katedra Farmakologii
i Farmakologii Klinicznej UM w Łodzi

kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Z. Nowak

DZiałaNia NiepożąDaNe leków stosowaNych  
w terapii okulistycZNeJ

aDverse effects of Drugs useD  
iN ophthalMic therapy

Słowa kluczowe
Leki oczne, krople do oczu, działania niepożądane, 
wchłanianie,  konserwanty,  chlorek  benzalkonium.

Streszczenie
Według przepisów farmakopealnych, leki stosowane 

w terapii chorób oczu powinny być jałowe, izotonicz-
ne, mieć odczyn zbliżony do pH płynu łzowego i nie  
powinny zawierać zanieczyszczeń nierozpuszczalnych. 
Pomimo wysokich wymagań jakościowych, nie są  
jednak lekami pozbawionymi działań niepożądanych. 
Po podaniu do worka spojówkowego, na powierzch-
nię oka lub pod powiekę, w celu wywołania miej- 
scowego działania okulistycznego, oprócz oczekiwa-
nego działania farmakologicznego, wywołują niezamie- 
rzone efekty uboczne, takie jak: przejściowe podraż-
nienie oka, odczyny alergiczne czy trwałe uszkodzenie  
oka. Ponadto, każdy lek podany do worka spojówko-
wego może przedostać się kanałami łzowymi do nosa,  
gardła, przewodu pokarmowego i tam ulegać wchło- 
nięciu, prowadząc do wystąpienia uogólnionych działań 
niepożądanych.

Miejscowe i ogólne działania niepożądane prepa-
ratów ocznych znacznie ograniczają skuteczność tera-
peutyczną leku, a w skrajnych przypadkach prowadzą  
nawet do przerwania leczenia. Dodatkowo do leków 
ocznych dodaje się liczne substancje pomocnicze, któ-
re oprócz zapewnienia jałowości i trwałości preparatu  
niekiedy same wykazują działania toksyczne. W ni-
niejszej pracy dokonano przeglądu najważniejszych 
miejscowych i ogólnych działań niepożądanych wszyst-
kich leków aktualnie stosowanych w terapii okulistycz- 
nej. Najistotniejsze informacje dotyczące efektów ubo- 
cznych leków ocznych, jak również podstawowe prze-
ciwwskazania do ich stosowania umieszczono w ob- 
szernej tabeli, co pozwoli Czytelnikowi na szybkie  
zorientowanie się, jakie leki oczne wywołują charakte-
rystyczne dla siebie działania niepożądane i w związ-
ku z tym nie będą mogły być zalecane w danej jedno- 
stce chorobowej, jak również – takie zestawienie –  
może stanowić pomoc w codziennej pracy lekarza  
okulisty.
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Summary
According to pharmacopoeial regulations, drugs  

used in eye treatment should be sterile, isotonic, 
have a pH close to the lacrimal fluid and  should  
not contain insoluble contaminations. Despite the high 
quality requirements, these drugs are not devoid of  
side effects. When administered into the conjuncti- 
val sac, onto the surface of the eye or under the eye- 
lid, to produce a local ophthalmic effect/s, besides the  
expected pharmacological effect they cause uninten- 
ded side effects, e.g. transient eye irritation, aller- 
gic reactions or permanent eye damage. Additionally, 
each drug administered into the conjunctival sac  
may enter the nose, throat or gastrointestinal tract 
through the lacrimal channels and thus undergo  
absorption, leading to the occurrence of systemic  
adverse  effects.

Local and general side effects significantly limit 
the therapeutic efficacy of ocular preparations and,  
in extreme cases, lead to discontinuation of thera-
py. Moreover, a number of supplementary additives  
are included in the ophthalmic drugs, which, pro-
viding sterility and stability of the preparation,   
sometimes exhibit toxic effects. This study presents 
an overview of the most important local and sys-
temic adverse effects of all medications currently  
used in eye treatment. The most important infor-
mation on the side effects of ophthalmic drugs, and 
the basic contraindications to their use, are presen-
ted in a comprehensive table, allowing the reader 
to see which ocular drugs induce characteristic ad-
verse effects and therefore are not recommended in  
a specific disease. The comparison may be also of  
help  in  the  daily  work  of  an  ophthalmologist.
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