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Streszczenie
Ustalono, że komórki zwojowe siatkówki (ang. re-

tinal ganglion cells – RGC) w przebiegu jaskry giną  
w wyniku procesów apoptotycznych, które mogą być 
inicjowane na wiele sposobów: niedotlenienie, ekscyto-
toksyczność, wolne rodniki, brak czynników troficznych. 
Podczas gdy dotychczasowe strategie zachowawczego 
leczenia jaskry skupiały się na obniżaniu podwyższonego 
ciśnienia wewnątrzgałkowego, obecnie sporo uwagi na-
leży poświęcić ochronie nerwu wzrokowego przed roz-
wojem jego neurodegeneracji. Neuroprotekcja zapobie-
ga lub spowalnia śmierć komórek zwojowych siatkówki. 
Uszkodzenie aksonu wyzwala mechanizmy apoptozy, 
które szczególnie uwidaczniają się w RGC. Mechanizmy 
neuroprotekcji powstrzymują apoptozę przez hamowa-
nie czynnika wzrostu nowotworów i aktywności układu 
kaspaz, przeciwdziałaniu ekscytotoksyczności oraz  blo-
kowaniu toksycznego działania tlenku azotu. Działanie 
neuroprotekcyjne może więc zapobobiegać ekscytok-
syczności, zachowywać prawidłowe funkcjonowanie 
aksonu oraz utrzymywać równowagę jonową w obrębie 
komórki. Pojawia się szereg interesujących obszarów  
w leczeniu jaskry, do których należy zaliczyć antagoni-
stów receptora NMDA, blokery kanałów wapniowych, 
czynniki neurotroficzne i antyapoptotyczne. Na pod-
stawie wyników badań doświadczalnych i klinicznych 
omówiono zasady różnych strategii postępowania neuro-
protekcyjnego. Rozważono także możliwości kliniczne-
go zastosowania  immunoprotekcji w leczeniu jaskry.
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Summary 
It has been established that retinal ganglion cells 

(RGC) in glaucoma die by progress and follow apoptotic 
pathway. RGC can be induced to die in a variety of ways: 
ischemia, excitotoxicity, free radicals, deprivation/with-
drawal of trophic support. While the most strategies of 
glaucoma therapy used so far were focused on lowering 
elevated intraocular pressure, it is now necessary to bring 
attention to protection of the optic nerve from degenera-
tion. Neuroprotection prevents or slows the death of re-
tinal ganglion cells. Axonal injuries cause apoptotic me-
chanisms, mainly in RGC. Neuroprotective mechanisms 
prevent of apoptosis by inhibiting tumor necrosis factor 
and caspase activity, blocking overactivation of NMDA 
receptors and blocking nitric oxide activity. Neuroprotec-
tant might act to prevent excitotoxicity, preserve normal 
axonal function and maintain ionic balance of the plasma 
membrane. There are a number of promising fields for 
new glaucoma therapy including glutamate antagonists, 
calcium channel blockers, antioxidants, nitric oxide syn-
thase inhibitors, neurotrophins and anti-apoptotic agents. 
Future glaucoma therapy will include neuroprotectants 
that could be used as an adjunct therapy. Based on expe-
rimental and clinical evidence the rationale for various 
neuroprotective strategies is described. Possible immu-
ne-neuroprotective mechanisms are discussed too.
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