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Słowa kluczowe
Pranoprofen, niesteroidowe leki przeciwzapalne, stany  
zapalne oczu, zaćma, alergia, zespół suchego oka,  
zez,  steroidy

Streszczenie
Stany zapalne oczu stanowią częste problemy  

okulistyczne. Powszechnie stosowane miejscowe pre-
paraty zawierające steroidy wiążą się z występowa- 
niem takich niebezpiecznych powikłań okulistycznych, 
jak wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz mogą  
indukować  lub  przyspieszać  rozwój  zaćmy. 

Pranoprofen to sprawdzony niesteroidowy lek  
przeciwzapalny o budowie trójpierścieniowej, obecny  
w branży okulistycznej już od 1988 roku. Hamuje  
cyklooksygenazę 1 i 2, kluczowy enzym inicjujący  
reakcje zapalne. Dodatkowo pranoprofen hamuje  
trombopoetynę, czynnik martwicy nowotworów α (tu-
mor necrosis factor α – TNF α), kinazę białkową C,  
histaminę, bradykininę. Pranoprofen zalecany jest  
w leczeniu niezakaźnych stanów zapalnych obejmu- 
jących odcinek przedni, w zapaleniu błony naczy- 
niowej oraz w kontroli dolegliwości bólowych po  
leczeniu operacyjnym, np. po usunięciu zaćmy lub 
po  operacji  zeza.
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Summary
Ocular inflammation is a common eye problem.  

Widely used topical medications containing steroids  
involve dangerous ophthalmic complications such as  
increased intraocular pressure, and may induce or  
accelerate  the  development  of  cataracts. 

Pranoprofen is a proven tricyclic non-steroidal  
anti-inflammatory drug that has been present in the 
ophthalmic industry since 1988. Pranoprofen in-
hibits Cyclooxygenase 1 and 2, a key enzyme that  
initiates inflammatory reactions. Additionally, prano-
profen inhibits thrombopoietin, tumor necrosis fac- 
tor α (TNF α), protein kinase C, histamine, and  
bradykinin. Pranoprofen is recommended for the  
treatment of non-infectious anterior inflammation,  
uveitis and for pain control after surgery, e.g. after  
cataract  removal  or  strabismus  surgery.

As a non-steroidal anti-inflammatory drug, pra- 
noprofen can be widely used in the treatment of in- 
flammations associated with surgical intervention and  
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PranOPrOfEn i jEgO zaStOSOwaniE w OKuLiStycE

PranOPrOfEn and itS aPPLicatiOn in OPhthaLMOLOgy

Pranoprofen  i  jego  zastosowanie  w  okulistyce  –  praca  poglądowa
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Pranoprofen jako niesteroidowy lek przeciwzapal- 
ny może być szeroko stosowany w leczeniu stanu  
zapalnego związanego z ingerencją chirurgiczną oraz  
w przewlekłych stanach zapalnych powiek, spojó- 
wek, a w szczególności w zespole suchego oka.  
W porównaniu z fluorometolonem wykazuje podob- 
ny efekt przeciwzapalny, jednakże częstość działań  
niepożądanych jest zdecydowanie mniejsza u osób  
stosujących pranoprofen. Ponadto pranoprofen jest  
pomocny w leczeniu powikłań związanych ze stero- 
idoterapią  miejscową. 

Z tego względu pranoprofen może stanowić bez- 
pieczną i efektywną alternatywę w stosunku do ste- 
roidoterapii w licznych schorzeniach okulistycznych,  
po zabiegach na powierzchni oka oraz po operacjach  
wewnątrzgałkowych.

in chronic inflammation of the eyelids, conjunctiva  
and, in particular, dry eye syndrome. Compared to  
fluorometolone, it has a similar anti-inflammatory  
effect, but the frequency of side effects is significantly  
lower in patients using pranoprofen. In addition,  
pranoprofen is helpful in treating complications as- 
sociated  with  topical  steroid  therapy.

Therefore, pranoprofen can be a safe and effec- 
tive alternative to steroid therapy in many ophthal- 
mic diseases, after eye surgeries and intraocular  
surgeries.
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