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Do niedawna jaskra była uważana za schorzenie wyłącznie okulistyczne. Dzisiaj 
wiadomo, że jest ona oczną manifestacją ogólnoustrojowych zaburzeń. Patome-
chanizmy występujące w jaskrze wydają się podobne do obserwowanych 
w pozostałych chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak np. choroba Alzhei-
mera, gdzie obserwuje się śmierć komórek nerwowych, uszkodzenia związane 
z szokiem tlenowym, azotowym i odpowiedzią zapalną. Jedyny znany i potwier-
dzony czynnik ryzyka jaskry – podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe (CWG) 
nie jest ani wystarczający, ani konieczny do rozwoju i progresji jaskry. Normali-
zacja CWG często nie zapobiega postępowi choroby. Obserwacje związku stresu 
oksydacyjnego z jaskra zdają się nie tylko nie zaprzeczać innym teoriom rozwo-
ju jaskry (mechanicznym, naczyniopochodnym, genetycznym i immunologicz-
nym), ale je uzupełniać. Celem pracy jest zestawienie najnowszych wyników 
badań nad rolą stresu oksydacyjnego w patogenezie jaskry. 

SŁO WA KLU C ZO WE  
jaskra, stres oksydacyjny 

ABSTRACT  

Glaucoma has long been considered exclusively a disease of the eye. Today it is 
known that glaucoma is an occular manifestation of systemic diseases. The 
pathomechanisms of glaucoma seem to be similar to those observed in other 
neurodegenerative disorders such as Alzheimer’s disease where nerve cell death, 
oxidative damage and inflammatory response are observed. The one known and 
proved glaucoma risk factor – elevated intraocular pressure (IOP), is neither 
necessary nor sufficient for the development and progression of glaucoma. What 
is more, IOP normalization does not always prevent disease progression. The 
data on oxidative stress in glaucomatous disturbances seem not only to conflict 
other observations but rather complement the mechanical, vascular, genetic and 
immunologic theories of glaucoma pathogenesis. The aim of the work is a sum-
mary of the latest research on the role of oxidative stress in glaucoma.  
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STRES OKSYDACYJNY A JASKRA 

WSTĘP  

Jaskra pierwotna otwartego kąta przesączania (JPOK) 
jest wieloczynnikową, postępującą degeneracją nerwu 
wzrokowego, w pierwszej kolejności obejmującą 
komórki zwojowe siatkówki. Uważa się, że zwyrod-
nienie nerwu wzrokowego w przebiegu jaskry jest 
wypadkową ogólnoustrojowych zaburzeń. Niemniej 
jednak mechanizm śmierci komórek zwojowych siat-
kówki wciąż pozostaje niejasny.  
Do chwili obecnej nie udało się ustalić, czy śmierć 
komórek zwojowych następuje na drodze apoptozy, 
czy w wyniku procesów nekrotycznych [1]. Kontro-
wersyjny pozostaje również charakter dynamiki roz-
woju i przebiegu neuropatii jaskrowej. Do dzisiaj 
jednoznacznie nie ustalono, czy uszkodzenia jaskrowe 
mają charakter przewlekły postępujący, czy ostry, 
różnoczasowy [2]. 
Najważniejszym, znanym czynnikiem ryzyka rozwoju 
jaskry jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe 
(CWG), którego statystycznie ustalona norma to 16– 
–21 mmHg. Często obserwowany jest proces neuro-
degeneracyjny mimo normalizacji CWG. Powszechnie 
wiadomo, że samo podwyższone CWG nie jest ani 
wystarczające, ani konieczne do zapoczątkowania 
zmian zwyrodnieniowych w obrębie nerwu wzroko-
wego.  
Obok najczęściej weryfikowanych, na modelach zwie-
rzęcych oraz w badaniach klinicznych, teorii niedo-
krwiennej, naczyniopochodnej, mechanicznej, gene-
tycznej i immunologicznej, badana jest również teoria 
stresu oksydacyjnego w rozwoju jaskry. 

Stres oksydacyjny (wstrząs tlenowy) 

Stres oksydacyjny to zaburzona równowaga między 
wytwarzaniem reaktywnych form tlenu (RFT) a ich 
neutralizacją – zdolnościami antyoksydacyjnymi [3]. 
Reaktywne cząsteczki pochodzenia tlenowego repre-
zentowane są przez wolne rodniki tlenowe oraz czą-
steczki niebędące wolnymi rodnikami (nieposiadające 
niesparowanego elektronu). Produkcja RFT towarzy-
szy zarówno procesom fizjologicznym, jak i patolo-
gicznym [4]. Nadprodukcja RFT powoduje przesunię-
cie równowagi oksydacyjno-redukcyjnej w kierunku 
utleniania.  
W warunkach fizjologicznych procesy te znajdują się 
pod ścisłą kontrolą organizmu, w wyniku działania 
enzymatycznych i nieenzymatycznych mechanizmów 
obronnych. Wiadomo, że RFT pośredniczą w istot-
nych dla komórki funkcjach, takich jak: wzrost, proli-
feracja, różnicowanie czy apoptoza. 
Niszczące, patologiczne działanie RFT, przy ich nad-
produkcji, może obejmować praktycznie wszystkie 
składowe organizmu, wywołując uszkodzenia na po-
ziomie molekularnym oraz organelli komórkowych. 

Reaktywne formy tlenu wywołują chemiczne modyfi-
kacje oraz uszkadzają białka (agregacja i denaturacja), 
lipidy (peroksydacja), węglowodany i nukleotydy oraz 
wywołują zmiany w strukturze DNA, prowadzące do 
mutacji lub efektów cytotoksycznych [5,6]. 

Stres oksydacyjny w jaskrze – pierwsze doniesienia 

W latach 1981 i 1984 Alvarado i wsp. [7,8] jako 
pierwsi zasugerowali, iż postępująca utrata komórek 
utkania beleczkowego w kącie przesączania oka (tra-

beculum) u pacjentów chorujących na jaskrę może 
mieć związek z długotrwałym narażeniem tkanki na 
wolne rodniki tlenowe. Od tamtego czasu pojawiło się 
wiele publikacji dotyczących stresu oksydacyjnego 
w przebiegu jaskry, opisujących zarówno badania in 

vivo, jak i in vitro na modelach ludzkich i zwierzę-
cych.  

Związek stresu oksydacyjnego z ciśnieniem  

wewnątrzgałkowym 

Jak wiadomo, droga odpływu cieczy wodnistej 
z przedniej komory oka (z początkiem w utkaniu be-
leczkowym) nie jest bierną przetoką, a strukturą czyn-
nie uczestniczącą w regulowaniu ciśnienia wewnątrz-
gałkowego w oku. Tkanka, przez którą następuje 
wypływ cieczy wodnistej z przedniej komory oka, jest 
czynna biologicznie i może być poddawana zmianom 
na drodze fizjologicznej, patologicznej i farmakolo-
gicznej.  
Z wiekiem utkanie komórkowe trabeculum maleje 
w sposób liniowy [7,8] o około 0,58% komórek na rok 
w obszarze filtrowania, co zwiększa opory odpływu 
cieczy wodnistej i wpływa na wzrost ciśnienia we-
wnątrzgałkowego.  
Utrata komórek trabeculum może wzrosnąć w warun-
kach stresu oksydacyjnego. Wykazano, że najbardziej 
narażoną na uszkodzenie warstwą komórek trabecu-

lum jest warstwa pozostająca w bezpośrednim kontak-
cie z przednią komorą oka [9]. Analiza biochemiczna 
cieczy wodnistej, przedniej komory oka wykazała 
względnie duże stężenie nadtlenku wodoru (H2O2), 
który ma istotny wpływ na przebudowę i uszkodzenie 
komórek śródbłonka trabeculum. Kahn i wsp. [10] 
wykazali zależność oporu odpływu cieczy wodnistej 
z oka od wysokich stężeń H2O2.  
Stres oksydacyjny uszkadza komórki śródbłonka 
(również występujące w trabeculum), a jednocześnie 
wzrasta wraz z ich utratą przez stan niedokrwienia 
oraz następującej reperfuzji, która paradoksalnie nasi-
la uszkodzenie niedokrwienne [11,12]. 
Degeneracja komórek śródbłonka pochodzenia tleno-
wego na poziomie cytoplazmatycznym oraz DNA 
prowadzi do zaburzenia równowagi endotelina–tlenek 
azotu (NO), odpowiedzialnej m.in. za regulację napię-
cia kanalików utkania beleczkowego i wielkość prze-
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pływu [13]. Wzrost aktywności naczynioskurczo-
wej/kanalikoskurczowej endoteliny został zaobser-
wowany u pacjentów z jaskrą [14]. Wydaje się, że 
odgrywa ona podwójnie niekorzystną rolę w patoge-
nezie jaskry, z jednej strony wzmaga opór odpływu 
cieczy wodnistej, z drugiej obniża wielkość krążenia 
w obrębie głowy nerwu wzrokowego [15].  
Należałoby również wspomnieć, że wzmożone ciśnie-
nie wewnątrzgałkowe samo w sobie uważane jest za 
czynnik uszkadzający komórki śródbłonka oraz wzma-
gający stres, zarówno oksydacyjny, jak i azotowy [16]. 

Związek stresu oksydacyjnego z uszkodzeniem 

jaskrowym 

Rola stresu oksydacyjnego w śmierci komórek zwo-
jowych siatkówki w przebiegu neurodegeneracji ja-
skrowej wydaje się zjawiskiem bardziej złożonym niż 
zmiany w utkaniu beleczkowym kąta przesączania.  
W eksperymentalnym modelu jaskry stwierdzono 
znaczące podwyższenie poziomu białek siatkówki 
zmienionych w procesie oksydacyjnym [17]. Kolejne 
badania doświadczalne wykazały wzrost stanu oksy-
dacyjnego w siatkówce, w odpowiedzi na podwyższo-
ne CWG. Interesujący wydaje się fakt, że nie tylko 
ostry wzrost CWG (ostra ischemia) nasila szok tleno-
wy, ale również przewlekle podwyższone CWG wią-
zało się ze wzrostem zaburzeń oksydoredukcyjnych 
w komórkach siatkówki [18,19,20]. 
Wśród mechanizmów, które przez stres oksydacyjny 
mogą prowadzić do śmierci komórek zwojowych 
siatkówki w przebiegu jaskry, wymienia się m.in. 
ekscytotoksyczność kwasu glutaminowego (Glu), 
która prowadzi m.in. do zmian zwyrodnieniowych 
o charakterze nekrotyczno-apoptycznym również 
w obrębie siatkówki [21,22]. Stres oksydacyjny od-
grywa wiodącą rolę w neurotoksyczności Glu, a sam 
Glu dodatkowo nasila produkcję wolnych rodników 
tlenowych [23]. 
Równolegle pojawiają się prace opisujące czynnik 
martwicy guza (tumor necrosis factor  –TNF-α) 
i  jego związek ze stresem oksydacyjnym i neurode-
generacją jaskrową. Zaobserwowano zwiększoną 
ekspresję TNF-α w głowie nerwu wzrokowego i siat-
kówce w przebiegu jaskry [24,25]. Czynnik martwicy 
guza , mimo zróżnicowanego działania, został uzna-
ny za mediator śmierci komórek zwojowych siatkówki 
(retinal ganglion cell – RGC – komórki, których neu-
ryty tworzą nerw wzrokowy) w jaskrze [26]. Śmierć 
komórek zwojowych w mechanizmie działania tej 
cytokiny przebiega przy współudziale stresu oksyda-
cyjnego [27], a wytwarzanie wolnych rodników jest 
częścią działania TNF-α [28].  
Związek ze stresem oksydacyjnym wydaje się mieć 
również enzymatyczny szlak proapoptyczny kaspaz 

(proteazy kontrolujące apoptozę). Odpowiedzią na 
czynniki jaskrowe jest reakcja krzyżowa między 
czynnikami prowadzącymi do śmierci komórek (ak-
tywacja kaspaz oraz zaburzenia mitochondrium spo-
wodowane stresem oksydacyjnym) a czynnikami 
protekcyjnymi (neurotrofiny, czynnik transkrypcyjny 
NF-κB i białka wstrząsu cieplnego). Tezel i wsp. [29] 
wykazali, że ograniczenie wytwarzania RFT częścio-
wo hamuje kaspazozależną drogę śmierci komórek 
zwojowych siatkówki i może być traktowane jako 
działanie osłaniające przed neurodegeneracją. Czynnik 
NF-κB, którego rola w apoptozie komórek jest kon-
trowersyjna, przez jednych autorów uznawany jest 
za proapoptyczny, przez innych za antyapoptyczny. 
Niemniej jednak odgrywa on ważną rolę w procesach 
degeneracyjnych i immunologicznych. Stres oksyda-
cyjny aktywuje kinazę IκB (IKK), co prowadzi 
do fosforylacji IκBα i aktywacji NF-κB. 
Badania przeprowadzane zarówno na hodowlach 
komórkowych [30], jak i na modelach ludzkich [31] 
zgodnie wykazują, że wolne rodniki tlenowe przyczy-
niają się do zmian immunologicznych w obrębie gleju, 
które towarzyszą procesom neurodegeneracji jaskro-
wej. Zmiany te głównie obejmują nasilenie aktywacji 
komórek T oraz wzrost wydzielania TNF-α. Wolne 
rodniki tlenowe nasilają ekspresję komórek prezentu-
jących antygen (z cząsteczkami białek MHC II na 
powierzchni) i zwiększają możliwość prezentacji 
antygenu nerwu wzrokowego i komórek glejowych.  
Regulacyjna rola wolnych rodników tlenowych 
w prezentowaniu antygenu przez komórki glejowe 
zdaje się łączyć stres oksydacyjny ze zmianami im-
munologicznymi w neurodegeneracji jaskrowej, która 
głównie obejmuje komórkową odpowiedź zależną 
od komórek T [31], a w konsekwencji prowadzi 
do odpowiedzi humoralnej zależnej od komórek B [32]. 
Obok najczęściej przytaczanych mechanizmów pro-
wadzących do śmierci komórek zwojowych siatkówki, 
co w głównej mierze stanowi istotę neurodegeneracji 
jaskrowej, nie można pominąć zaburzeń w obrębie 
komórek glejowych, które mogą być źródłem czynni-
ków neurotoksycznych, takich jak TNF-α i tlenek 
azotu, także same komórki glejowe ulegają uszkodze-
niu w procesach oksydacyjnych. Zmiany te prawdo-
podobnie odpowiedzialne są za tzw. wtórną degenera-
cję. Według tej hipotezy, czynnik jaskrowy, neurotok-
syczny (np. wolne rodniki tlenowe) w swojej ostrej 
fazie uszkadza część komórek zwojowych oraz glejo-
wych, a komórki pierwotnie nieuszkodzone narażone 
są na działanie patologicznie zmienionych komórek 
sąsiadujących, w tym komórek glejowych [33]. Sytua-
cja ta wydaje się tłumaczyć często obserwowany po-
stępujący proces neuropatii jaskrowej u pacjentów, 
pomimo normalizacji CWG i poprawy stanu ogólnou-
strojowego.  
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PODSUMOWANIE  

W niniejszej pracy wspomniano najczęściej badane, 
przypuszczalne patomechanizmy w jaskrze związane 
ze stresem oksydacyjnym. W świetle przytoczonej 
części wyników dotychczasowych badań, stres oksy-
dacyjny wydaje się odgrywać istotną rolę w rozwoju 

i  postępie zaburzeń jaskrowych, pośrednio lub bezpo-
średnio przyczyniając się do śmierci komórek zwojo-
wych siatkówki.  
Przytoczone wyniki licznych autorów nie wykluczają 
teorii mechanicznej, naczyniopochodnej czy zapalnej 
rozwoju jaskry, a jedynie je uzupełniają i zachęcają 
do dalszych badań.  
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