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Zastosowanie rtPa (rekombinowanego tkankowego 
aktywatora PlaZminogenu) w okulistyce

rtPa (recombinant tissue Plasminogen activator )  
in oPhthalmology

Słowa kluczowe
rtPA,       rekombinowany       tkankowy       aktywator  
plazminogenu,     krwotok     do     plamki     żółtej

Streszczenie 
Zastosowanie rekombinowanego tkankowego ak-

tywatora plazminogenu (rtPA) do leczenia tromboli- 
tycznego  naczyń  wieńcowych  zostało  zaaprobowane 
przez FDA (Food Drug Administration) w 1988 roku.  
Od  tego  czasu  częstsze  stało  się  również  użycie  
leku  w  wielu  innych  dziedzinach  medycyny,  między  
innymi  w  neurologii,  anestezjologii,  a  także  w  okuli- 
styce. 

W  tej  ostatniej  lek  stosowany  jest  „poza  wskaza- 
niami” (tzw. off label).  Leczenie  stosuje  się  w  krwo- 
tokach  doplamkowych  (śród-  i  podsiatkówkowych)  
o  różnej  etiologii,  między  innymi:  w  przebiegu  krwo-
tocznej  postaci  wysiękowego  zwyrodnienia  plamki  
żółtej,  nadciśnienia  tętniczego  czy  w  krwotokach  
pourazowych,  a  także  w  krwawieniach  do  komory  
przedniej  lub  profilaktycznie,  celem  zapobiegania  
włóknieniu  pooperacyjnemu  u  dzieci  i  młodzieży. 

Krew  znajdująca  się  pod  nabłonkiem  barwni-
kowym  siatkówki  (retinal pigment epithelium)  jest 
dla  niego  bardzo  toksyczna,  a  do  nieodwracalnych  
uszkodzeń  fotoreceptorów  może  dochodzić  już  w  cią- 
gu 10 godzin od wylewu. Rokowanie w przypad- 
ku  wylewu  do  plamki  żółtej  jest  różne  w  zależno- 
ści  od  etiologii.  Lepiej  rokują  wynaczynienia  krwi  
w  przebiegu  nadciśnienia  tętniczego  czy  pourazowe.  
Wylew  podplamkowy  w  przebiegu  wysiękowej  po- 
staci  zwyrodnienia  plamki  żółtej  świadczy  o  znacz- 
nym  zaawansowaniu  choroby,  a  rokowanie  dotyczą- 
ce  poprawy  widzenia  jest  złe. 

Na  ostateczną  ostrość  widzenia  wpływ  ma  czas  
zastosowania  leku  od  wylewu,  jego  wielkość  i  umiej- 
scowienie.  Zastosowanie  leku  nie  jest  pozbawione  
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Summary
Recombinant tissue plasminogen activator (rtPA)  

has  been  used  in  cardiology  for  coronary  arteries  
thrombolysis  since  1988,  when  FDA  (Food  Drug  
Administration)  approved  this  method  of  treatment.  
Since  that  time,  rtPA  has  been  also  used  in  many  
different  medical  areas,  e.g.,  in  neurology,  anes- 
thesiology  or  ophthalmology.

In  ophthalmology  drug  is  used  “off  label”.  It  
became  popular  in  treatment  of  macular  hemorrhage  
of  different  etiology  in  exudative  hemorrhagic  aged  
macular degeneration −  AMD,  hypertension,  post-
traumatic  hemorrhage),  hyphema  in  anterior  cham- 
ber  or  as  a  prophylaxis  to  prevent  fibrosis  after  
surgery  in  children. 

Blood  under  the  retinal  pigment  epithelium  is  
very  toxic  and  irreversible  photoreceptors  destruc-
tion  can  occur  even  during  10  first  hours  after  the  
hemorrhage.  Prognosis  in  macular  hemorrhage  de- 
pends  on  its  etiology  (it  is  better  in  hypertension  
and posttraumatic bleeding). Submacular bleeding  
in  course  of  exudative  aged  macular  degeneration  
has  a  very  poor  prognosis. 

Final visual acuity depends on time passing  
from  hemorrhage  to  treatment,  size  of  bleeding  or  
its  location.  The  method  of  treatment  is  not  free  
of  side  effects  and  complications.  Authors  describe  
series  of  indications  of  rtPA  use  in  ophthalmology,  
analyzing  doses  and  complications.
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działań  niepożądanych  i  powikłań  (między  innymi:  
wylewu  krwi  do  ciała  szklistego,  surowiczego  czy 
otworopochodnego  odwarstwienia  siatkówki,  zaburzeń  
w  obrębie  nabłonka  barwnikowego). 

Autorzy  opisują  szereg  zastosowań  rtPA  w  okuli- 
styce,  analizują  zalecane  dawki  i  podsumowują  po- 
wikłania  opisywane  w  piśmiennictwie.
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