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Udział TLenkU azoTU w PaTogenezie jaskry

ParTiciPaTion of niTric oxide in PaThogenesis of gLaUcoMa
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kowego, komórki zwojowe siatkówki, receptory gluta-
minianowe, apoptoza, tlenek azotu, jaskra.

Streszczenie
Tlenek azotu jest unikalną cząsteczką o charakterze 

wolnego rodnika, która bierze udział w regulacji wielu 
różnorodnych procesów w ludzkim organizmie. Głów-
nym jego działaniem jest rozkurcz mięśni gładkich po 
stymulacji przez acetylocholinę. Tlenek azotu jest produ-
kowany również w obrębie narządu wzroku.

Jaskra (glaucoma) jest to grupa chorób, którą cechują: 
postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego, przebiega-
jące z typowymi zmianami morfologicznymi jego tarczy, 
postępujące, charakterystyczne ubytki w polu widzenia 
oraz zbyt wysokie dla danej osoby ciśnienie wewnątrz-
gałkowe.

Artykuł przedstawia zebrane wiadomości na temat 
możliwego udziału tlenku azotu w patogenezie neuropa-
tii jaskrowej. Tlenek azotu uczestniczy w trzech różnych 
procesach, które wskazują na jego możliwy udział w pa-
togenezie neuropatii jaskrowej. Bierze udział w regula-
cji odpływu cieczy wodnistej z przedniej komory oka, 
a więc regulacji poziomu ciśnienia wewnątrzgałkowego. 
Uczestniczy w regulacji przepływu krwi w obrębie na-
czyniówki i w krążeniu tarczy nerwu wzrokowego oraz 
bierze udział w obumieraniu komórek zwojowych siat-
kówki i ich aksonów. Poznanie roli tlenku azotu w pato-
genezie neuropatii jaskrowej pozwoliłoby na opracowa-
nie nowych metod terapii tego schorzenia.
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Summary
Nitric oxide is a unique particle characterized as 

„free radical”, which plays part in many different proces-
ses in human organism. Its main action is smooth muscle 
relaxation in response to acetylcholine. Nitric oxide is 
produced also in visual organ.

Glaucoma is a group of diseases characterized by 
progressive optic nerve degeneration with typical mor-
phologic changes of optic nerve head; progressive, cha-
racteristic loss in visual field  and  intraocular pressure 
elevated for affected person.

The article presents information about possible par-
ticipation of nitric oxide in pathogenesis of glaucomato-
us neuropathy. Nitric oxide takes part in three processes 
which point his possible role in pathogenesis of glauco-
matous neuropathy. It allows outflow of aqueous humour 
from eye anterior chamber. It  takes part in regulation of 
choroidal blood flow and blood flow of optic nerve disc. 
Nitric oxide also plays part in apoptosis of retinal gan-
glion cells and their axons. Determination of the role of 
nitric oxide in pathogenesis of glaucomatous neuropathy 
would allow to prepare new treatment methods for this 
disease.

Udział tlenku azotu w patogenezie jaskry – praca poglądowa


