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*>l.US PORADZIMY 
Rozmowa z dr Januszem Damkiem, 

z-cą kierownika medycznego OKULUS 
PLUS w Bielsku-Białej 

- Określenie AMD coraz częściej poja
wia się w różnych publikacjach i nieste
ty kojarzy się z poważną chorobą oczu. 
Proszę wyjaśnić, o jaką chorobę chodzi. 

Janusz Damek: AMD to skrót z języka an
gielskiego oznaczający Zwyrodnienie Plamki 
Żółtej Związane z Wiekiem. Plamka to część 
siatkówki, w centrum dna oka odpowiedzial
na za dokładne widzenie, konieczne do ta
kich czynności jak czytanie, rozpoznawanie 
szczegółów twarzy, wybieranie numerów w 
aparatach telefonicznych, posługiwanie się 
monitorami komputerów itp. 

- To brzmi bardzo poważnie. Czy rze
czywiście jest to duży problem dla wie
lu chorych? 

JD: AMD to jedna z najczęstszych przy
czyn utraty wzroku osób dorosłych i główna 
przyczyna ślepoty u osób powyżej 60 roku 
życia. Pierwsze objawy schorzenia pojawia
ją się między 50 a 60 rokiem życia. Choroba 
dotyczy ok. 30 % osób powyżej 70 roku życia. 

-AMD dotyczy zwykle obu oczu? 
JD: Tak, ale stopień zaawansowania 

zmian może znacznie się różnić. Zwyrod
nienie plamki występuje w dwóch posta
ciach - suchej i mokrej. Postać sucha wy
stępuje zdecydowanie częściej u ok. 90 % 
chorych, przebiega łagodniej, postęp choro
by jest zwykle powolny, pogorszenia widze
nia pojawia się najczęściej po kilku latach. 
W przebiegu choroby dominują zmiany za
nikowe centralnej części siatkówki. Postać 
wysiękowa (mokra) to ok. 10% przypad
ków, najczęściej u osób powyżej 70 roku ży
cia. Postęp zmian i utrata widzenia następu
ją na ogół szybko, u niektórych chorych na
wet w czasie kilku dni. W postaci mokrej na 
dnie oka powstają nieprawidłowe naczynia 
krwionośne, powodujące obrzęk siatkówki 
i wylewy krwi. W najbardziej zaawansowa
nych przypadkach w plamce tworzy się bli
zna, która w bardzo znacznym stopniu upo
śledza ostrość wzroku. 

- Obecnie mówi się już o światowej 
epidemii AMD... 

JD: Prognozy naukowców szacująliczbę 
wszystkich chorych na świecie w 2020 roku 
na ok. 80 milionów. 

- Czy osoba dotknięta tą chorobą jest 
w stanie zauważyć zmiany, zanim dojdzie 
do najgorszego? 

JD: Objawy AMD to pogorszenie widze
nia, w pierwszej kolejności zauważane pod
czas czytania, litery stająsię niewyraźne, za
mazane, jakby za mgłą. Chorzy mają problem 
z rozróżnianiem twarzy, liczeniem pieniędzy, 
dawkowaniem leków itp. Pacjenci zauwa
żają zniekształcenie obrazu. Obserwowane 
przedmioty wydają się być powiększone lub 
pomniejszone. Bardzo charakterystycznym 
objawem jest krzywienie się oglądanych linii. 
Często w polu widzenia pojawia się tzw. mro
czek centralny, ciemna lub szara plama prze
słaniająca centralny obszar widzenia. Zmniej
sza się także poczucie kontrastu. Kolory oglą
danych przedmiotów stająsię mniej wyraźne. 

- Czy zagrożenie wystąpieniem zwy
rodnienia plamki dotyczy nas wszyst
kich w takim samym stopniu? Kto powi
nien szczególnie obawiać się tej choroby? 

JD: Głównym czynnikiem rozwoju AMD 
jest wiek. Schorzenie dotyczy osób po 50 
roku życia, częstotliwość zachorowania, w 
tym także na postać wysiękową gwałtownie 
wzrasta po 70 roku życia. Na pojawienie się 
zwyrodnienia zdecydowanie częściej nara
żone są osoby z rozpoznanymi choroba
mi układu krążenia, jak nadciśnienie tętni
cze, cukrzyca, miażdżyca, podwyższony po
ziom cholesterolu, a także otyłość. Istotnym 
czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu. Sze
reg badań klinicznych wskazuje, że częściej 
chorują kobiety. Zmiany o dużym zaawan
sowaniu u kobiet po 70 roku życia występu
ją ok. 7 razy częściej w porównaniu z męż
czyznami w tym samym wieku. Osoby rasy 
białej chorują zdecydowanie częściej niż oso
by rasy czarnej. Częściej chorują osoby z ja
sno niebieskim kolorem tęczówek. Bezspor
ne znaczenie ma czynnik genetyczny. Osoby 

spokrewnione z chorującymi na AMD 
są zaliczane do grupy ryzyka rozwo
ju tej choroby. 

- Objawy zwyrodnienia są bar
dzo niepokojące. Czy można zrobić 
cokolwiek, aby uniknąć tej choroby? 

JD: Tym co powinno się zrobić, aby 
zmniejszyć ryzyko rozwoju AMD, to zmiana 
trybu życia i sposobu odżywiania. Rezygna
cja z palenia, regularny wysiłek fizyczny, le
czenie chorób układu krążenia, normalizacja 
poziomu cukru i cholesterolu to istotne ele
menty profilaktyki AMD. Zalecenia dietetycz
ne to przede wszystkim spożywanie produk
tów zawierających tzw. antyoksydanty, a więc 
luteinę, zeaksantynę, witaminę C i E, także 
kwasy tłuszczowe omega - 3. Dietetycy na
mawiają do spożywania ryb morskich oraz 
tzw. zielonych warzyw, jak brokuły, szpinak, 
zielona sałata, groszek, brukselka. 

- Czy osoby u których rozpoznano 
AMD mogą mieć nadzieję na skuteczne 
leczenie? 

JD: W postaci suchej stosuje się suple
menty diety zawierające luteinę, zeaksantynę, 
selen, magnez, nienasycone kwasy tłuszczo
we oraz leki poprawiające ukrwienie siatków
ki. Wyniki leczenia zależą od tego, jak rozległe 
i jak zaawansowane są zmiany chorobowe. 
Postać wysiękowa wymaga szybkiego i inten
sywnego leczenia, gdyż postęp zmian może 
w krótkim czasie doprowadzić do znacznego i 
nieodwracalnego uszkodzenia wzroku. Obec
nie światowym standardem w leczeniu wysię
kowego AMD jest stosowanie tzw. leków anty 
VEGF, w postaci zastrzyków do wnętrza oka. 

- Czyli także tego nowego leku Eylea? 
JD: Do tej pory w Klinice Okulus sto

sowaliśmy przede wszystkim Lucentis, ale 
rzeczywiście od niedawna wprowadziliśmy 
także nowszy lek o nazwie Eylea. Leki tego 
typu hamują powstawanie nieprawidłowych 
naczyń krwionośnych, likwidują obrzęk i wy
broczyny siatkówki. Pozwalają u większości 
chorych zachować aktualne widzenie a nawet 
go poprawić (u niektórych osób w znacznym 
stopniu). Każdy z chorujących na AMD przed 
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zakwalifikowaniem do iniekcji jest przez nas 
bardzo dokładnie badany. 

- Co to znaczy „dokładnie" w tym 
przypadku? 

JD: Poza standardowym badaniem okuli
stycznym (m.in. badanie ostrości wzroku, ba
danie dna oka) wykonujemy barwnąfotogra-
fię siatkówki, badanie tomograficzne siatków
ki, tzw. OCT oraz badanie siatkówki z uży
ciem kontrastu (angiografia fluoresceinowa). 
Badania te pozwalają zdiagnozować rodzaj 
zwyrodnienia, stopień uszkodzenia siatków
ki i określić zarówno szansę poprawy, jak i 
bezpieczeństwo podjętej terapii. 

- Zastrzyki do oka to coś co przeraża 
większość chorych. Czy to leczenie jest 
bezpieczne? 

JD: Oczywiście, jak każdy zabieg iniek
cje leków do wnętrza gałki ocznej wiążą się 
z ryzykiem powikłań. Pamiętajmy jednak, że 
bardzo wnikliwe badania przed kwalifikacjądo 
zabiegu oraz przestrzeganie rygorystycznych 
procedur podczas iniekcji ograniczają maksy
malnie to ryzyko. I nie zapominajmy, że o któ
rym rozmawiamy, jest często jedynym ratun
kiem przed zagrażającą utratą wzroku obu 
oczu. Naprawdę warto się przebadać! Szcze
gólnie zapraszam wszystkie osoby, które za
uważyły pogorszenie ostrości wzroku, m.in. 
krzywienie linii, ciemną plamę w polu widze
nia, zmniejszenie intensywności barw. 

- Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiał: KMM 
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