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giczne.

Streszczenie 
Jaskra nadal jest wyzwaniem diagnostycznym i te-

rapeutycznym w codziennej praktyce okulistycznej. 
Stanowi drugą przyczynę ślepoty na świecie, a nawet 
połowa pacjentów nie wie o swojej chorobie. Rozpo-
znanie stawiane jest zwykle wówczas, gdy charaktery-
stycznym ubytkom w polu widzenia towarzyszy uszko-
dzenie tarczy nerwu wzrokowego. Celem leczenia jest 
zachowanie widzenia oraz wysokiej jakości życia, przy 
jak najmniejszym narażeniu na działania niepożądane. 
Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego możliwe jest 
przez zmniejszenie produkcji lub przez wzrost odpływu 
cieczy wodnistej.

Zalecane poziomy obniżenia ciśnienia wewnątrzgał-
kowego wahają się w granicach od 20–30% od poziomu 
wyjściowego, w zależności od stopnia zaawansowania 
uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego, ubytków w polu 
widzenia i współistniejących czynników ryzyka. Poziom 
ciśnienia wewnątrzgałkowego, przy którym uzyskuje  
się zatrzymanie postępu choroby nazywany jest ciśnie-
niem docelowym. Należy przeprowadzać systematycz-
nie ocenę skuteczności terapii z ewentualną modyfika- 
cją leczenia.

W farmakoterapii wykorzystuje się leki o różnym 
mechanizmie działania: pochodne prostaglandyn (o naj-
większej skuteczności w obniżaniu ciśnienia wewnątrz-
gałkowego), β-blokery, inhibitory anhydrazy węglano-
wej, agonistów receptora α2. Pilokarpina ze względu  
na poważne działania niepożądane nie jest obecnie  
zalecana w przewlekłej terapii jaskry. Środki osmotycz-
nie czynne mają zastosowanie w leczeniu nagłych, wy- 
sokich zwyżek ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Na podstawie oceny stopnia zaawansowania choro-
by i ciśnienia docelowego należy rozpocząć monotera- 
pię lub leczenie skojarzone. Dobór preparatu zawsze po-
winien być poprzedzony indywidualną oceną przeciw-
wskazań, gdyż nawet preparaty stosowane miejscowo 
mogą wywołać ogólnoustrojowe działania niepożądane.
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Summary
Glaucoma is still a diagnostic and therapeutic chal-

lenge for ophthalmologists. It is the second cause of 
blindness in the world, and as much as half of the patients 
are unaware of their condition. Glaucoma can usually be 
diagnosed when visual field loss occurs accompanied 
by optic nerve damage. The aim of the treatment is to 
preserve vision and maintain a high quality of life while 
minimizing the risk of adverse events. It is possible to 
decrease intraocular pressure by reducing the production 
of or increasing the outflow of aqueous humor.

The recommended target for intraocular pressure 
levels are achieved by a reduction of 20–30% from the 
baseline, depending on the severity of the optic nerve da-
mage, visual field loss and coexisting risk factors. The 
target pressure is the level of intraocular pressure that 
prevents further glaucoma aggravation. Systematic eva-
luation of the efficiency of the treatment, with a potential 
for treatment modification, should be performed.

Pharmacotherapy employs groups of medications 
with varying mechanisms of action: prostaglandin de-
rivatives (the most effective in decreasing intraocular 
pressure), β-blockers, carbonic anhydrase inhibitors  
and α2-agonists.

Pilocarpine is not currently recommended for chronic 
glaucoma treatment due to serious side effects. Osmo-
tic active agents are used to treat a sudden acute rise in  
intraocular pressure.

A recommendation for monotherapy or polytherapy 
depends on the advancement of the glaucoma and the 
target pressure. The selection of medication should al-
ways be preceded by individual evaluation of contrain-
dications, as even topical preparations can cause adverse 
systemic effects.
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