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ZastOsOwanie brOMfenaku w praktyce OkuListycZnej  
u pacjentów po operacji zaćmy

use Of brOMfenac in OphthaLMic practice  
in patients after cataract surgery
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Summary
Cataract  is  the  cause  of  visual  acuity  decline  

and  blindness  around  the  world.  The  World  Health  
Organization  estimates  that  unoperated  cataracts  ac 
count  for  33%  of  global  vision  impairment. Advances  
in  surgery,  the  improvement  of  ophthalmologic  in- 
struments  and  the  development  of  minimally  invas- 
ive  surgical  methods  have  resulted  in  a  reduction  in  
physical  trauma  to  eyeball  caused  by  surgery. A  lower  
level  of  intraoperative  tissue  trauma  reduces  the  re- 
lease  of  prostaglandins,  one  of  the  main  factors  con- 
tributing  to  the  development  of  inflammation.

The  growing  number  of  day-surgery  cataract  
procedures  has  translated  into  postoperative  com-
plications  more  commonly  encountered  in  the  daily  
practice  of  ophthalmologists.  Post-operative  ocular  in-
flammation  is  the  cause  of  patient  discomfort,  delayed  
healing  of  eye  tissue  and  prolonged  recovery  of  the 
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Słowa kluczowe
Niesteroidowe   leki  przeciwzapalne,   NLPZ,  mediatory  
stanu   zapalnego,   prostaglandyny,   cyklooksygenaza, 
usunięcie   zaćmy

Streszczenie 
Zaćma  jest  przyczyną  spadku  ostrości  widzenia  

i  ślepoty  na  świecie.  Światowa  organizacja  zdrowia  
szacuje,  że  nieoperowana  zaćma  jest  odpowiedzial- 
na  za  33%  globalnego  upośledzenia  wzroku.  Postę- 
py  chirurgii,  udoskonalanie  instrumentów  okulistycz-
nych,  a  także  rozwinięcie  małoinwazyjnych  metod  
operacyjnych,  przełożyły  się  na  zmniejszenie  fizycz-
nych    urazów    gałki    ocznej    wywołanych    operacją.  
Mniejsza  śródoperacyjna  traumatyzacja  tkanek  powo-
duje  zmniejszenie  uwalniania  prostaglandyn,  jednych  
z  głównych  czynników  biorących  udział  w  rozwoju  
stanu  zapalnego.

Rosnąca  liczba  procedur  chirurgicznych  zaćmy  
wykonywanych  w  trybie  jednego  dnia  przełożyła 
się  na  częstsze  pooperacyjne  powikłania  spotykane  
w  codziennej  praktyce  lekarzy  okulistów.  Pozabiego- 
we  zapalenie  gałki  ocznej  jest  przyczyną  dyskom- 
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fortu  pacjenta,  opóźnienia  gojenia  się  tkanek  oka  
oraz  wydłużonego  powrotu  oczekiwanej  funkcji  wzro-
kowej.  Może  też  prowadzić  do  rozwoju  opóźnionych  
w  czasie  jednostek  chorobowych,  na  przykład  tor- 
bielowatego  obrzęku  plamki. 

Niesteroidowe    leki    przeciwzapalne    zapobiegają  
rozwojowi  stanu  zapalnego,  zmniejszają  zaczerwie- 
nienie,  a  także  łagodzą  ból.  W  postaci  kropli  do  
oczu  używane  są  w  okulistyce.  Bromfenak  jako  je- 
den  z  przedstawicieli  niesteroidowych  leków  przeciw- 
zapalnych  jest  stosowany  w  leczeniu  zapalenia  gał- 
ki  ocznej  u  dorosłych  pacjentów  z  zaćmą.  Dostęp- 
ność  oraz  szerokie  zastosowanie  tej  substancji  czyn- 
nej  przyczyniło  się  do  znacznej  poprawy  wyników  
operacji  zaćmy  na  całym  świecie.

expected  visual  function.  It  can  also  lead  to  delayed  
development  of  diseases  such  as  cystoid  macular  
oedema. 

Non-steroidal  anti-inflammatory  drugs  prevent  the 
development  of  inflammation,  reduce  redness  and  re- 
lieve  pain.  They  are  used  in  ophthalmology  in  the  
form  of  eye  drops.  As  one  of  non-steroidal  anti-in- 
flammatory  drugs,  bromfenac  is  used  to  treat  ocu- 
lar  inflammation  in  adult  patients  with  cataracts.  The 
availability  and  wide  use  of  this  active  substance  
has  contributed  to  a  significant  improvement  in  the  
results  of  cataract  surgeries  around  the  world.
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