
C 0 M1 JEST, DOKTORZE? 

JAK r lc 
TEKST: GRAŻYNA MOREK 

KOBOLD PUBLIC RELATIONS - Monitoring mediów

Tytu³ gazety: TWÓJ STYL
Data wydania: 2014-01-01
Czêstotliwo¶æ: Miesiêcznik

Nak³ad: 299950
Rodzaj: ogólnopolska



Gdy oczy szczypią i łzawią, najczęściej winna jest klimatyzacja, Bolą? Może za dtugo 
pracujesz przy komputerze, Ale dlaczego zaczynasz gorzej widzieć? Naukowcy 
ostrzegają: kobiety są bardziej narażone na niektóre choroby oczu, I pocieszają: wielu 
problemów można uniknąć, m.in, nosząc w słoneczne dni okulary z filtrem, Także zimą, 

Choć wady wzroku często 
występują rodzinnie, a na geny 
wpływu nie mamy, to na inne 

u, które powodują kłopoty 
ze wzrokiem -jak najbardziej. 
Dziś za główną przyczynę słabego 
widzenia (ma z tym problem już 
połowa Polaków!) okuliści uważają 
nasz styl życia. Teraz nawet 
przedszkolaki spędzają wiele 
godzin dziennie przed laptopami, 
tabletami, telewizorem. Patrzymy 
głównie z bliska, a do tego nasze 
oczy nie zostały stworzone. Mięśnie 
odpowiedzialne za akomodację, 
czyli ostre widzenie z daleka 
i z bliska, stale utrzymują oko 
w jednej, nienaturalnej dla niego 
pozycji. Z czasem taki stan się 
utrwala i może rozwinąć się 
krótkowzroczność - najczęściej 
występująca dziś wada wzroku. 
Zwykle ujawnia się przed 20. 
rokiem życia (podobnie jak 
nadwzroczność, astygmatyzm). 
A później? Słabszy wzrok nie 
powinien dziwić nikogo po 
czterdziestce. To naturalna zmiana 
związana z wiekiem, przyczynia się 
do niej wiotczenie tkanek. Proces 
ten zachodzi również w oczach -
znajdujące się wewnątrz nich 
mięśnie nie są już tak sprężyste, 
światło skupia się więc w innym 
miejscu, niż powinno. Skutkiem 
tego są problemy z czytaniem 
książek, gazet, pracą przy 
komputerze. Co robić? Nie udawać, 
że problemu nie ma, tylko dobrać 
odpowiednie okulary lub soczewki 
kontaktowe. Najwygodniejsze są 
takie, dzięki którym oko dobrze 
widzi zarówno z bliska, jak 
z daleka (tzw. progresywne, trzeba 
je nosić cały czas). Jednak 
w średnim wieku na naturalne 
osłabienie wzroku coraz częściej 
nakładają się też choroby, przede 
wszystkim zaćma i zwyrodnienie 
plamki żółtej (w skrócie AMD, 
od ang. age-related macular 
degeneration). Według statystyk 

na zaćmę choruje 800 tys. Polaków, 
na AMD - milion. Niekorzystne 
zmiany w oczach przyspieszają 
niektóre choroby, m.in. cukrzyca, 
oraz stosowane przewlekle leki, 
jak np. sterydy. Ale winne są też 
nasze zaniedbania. 

TOTALNE ZAĆMIENIE 
Dlaczego w australijskim stanie 
Nowa Południowa Walia uczniowie 
podczas zajęć na dworze mają 
obowiązek nosić ciemne okulary? 
Chodzi o profilaktykę chorób 
związanych z uszkodzeniem 
siatkówki. Pod wpływem 
promieniowania UV w oczach 
powstają wolne rodniki, cząsteczki, 
które przyspieszają starzenie się 
komórek. To z ich powodu i latem, 
i zimą, gdy świeci słońce, 
każdy powinien nosić okulary 
przeciwsłoneczne z filtrem. 
Naukowcy są pewni: u osób, które 
nie chroniły oczu przed słońcem, 
promienie UV mogą doprowadzić 
do zaćmy i AMD. Statystyki 
pokazują, że na te choroby częściej 
zapadają kobiety. Dlaczego 
jesteśmy bardziej narażone? 
Tego nie wiadomo. Pewne jest 
jednak, że to najczęstszy powód 
utraty wzroku po 50, roku życia. 
Objawy zaćmy? We wczesnym 
stadium chory widzi jak przez 
mgłę, kolory są bardziej żółte 
lub szare. Z czasem obraz zanika, 
oko rozróżnia tylko dzień i noc. 
Schorzenie atakuje soczewkę, 
czyli część skupiającą światło 
i umożliwiającą ostre widzenie 
przedmiotów znajdujących się 
w różnej odległości. W zdrowym 
oku jest ona przezroczysta, 
w chorym staje się matowa, 
ponieważ odkładają się w niej 
specyficzne białka. Zmętnienie jest 
nieodwracalne. Ratunek? 
Usunięcie chorej i wszczepienie 
sztucznej soczewki. Zabieg trwa 
kwadrans i odbywa się 
w miejscowym znieczuleniu. 

PROMIENIE UV 
NAJBARDZIEJ 
SZKODZĄ 
NIEBIESKIM 
TĘCZÓWKOM. 

Już po kilku dniach można wrócić 
do codziennych obowiązków, ale 
przez kilka tygodni trzeba unikać 
wysiłku fizycznego. 

GROŹNE AMD 
Widzisz przed sobą zamazaną 
czarną plamę? Po bokach obraz jest 
w miarę wyraźny, ale pofalowany, 
a kolory wyblakłe? To powinno Cię 
skłonić do wizyty u okulisty. 
Dlaczego? Bo takie są objawy 
rozwijającego się AMD. W tej 
chorobie komórki siatkówki 
zaczynają zanikać (tzw. postać 
sucha) lub przeciwnie -
nieprawidłowe naczynia pod nią 
rozrastają się, pękają, co prowadzi 
do mikrowylewów, obrzęków 
i blizn (tzw. postać wysiękowa). 
ADM może mieć gwałtowny 
przebieg, część chorych traci wzrok 

w ciągu kilku tygodni. Kto jest 
narażony najbardziej? Osoby 
o niebieskich tęczówkach, 
zawierających najmniej barwnika, 
który chroni oko przed 
szkodliwymi skutkami 
promieniowania UV. A to przede 
wszystkim ono odpowiada 
za niszczenie siatkówki. Również 
osoby z nadciśnieniem tętniczym, 
otyłością, wysokim poziomem 
cholesterolu. I palacze: chorują 
cztery razy częściej niż niepalący, 
bo toksyny zawarte w dymie 
źle wpływają na stan naczyń 
w oku. Ratunek? 
Najskuteczniejsze są zastrzyki: 
z ranibizumabu (lucentis) 
i afliberceptu (eylea). 
Obydwie substancje hamują 
niekontrolowany wzrost nowych 
naczyń. Leki podaje się 
w znieczuleniu miejscowym, 
bezpośrednio do oka. Badania 
pokazują, że dzięki terapii 
u ponad 90 proc. chorych AMD 
nie postępuje, a u jednej trzeciej 
pacjentów poprawia się wzrok. 

Konsultacja: dr n. med. IWONA FIUPECKA, 

specjalista chorób oczu z kliniki Okulus 

w Bielsku-Białej, www.okulus.pl 

DLA TWOICH OCZl 

Masz dobry wzrok. I nie chcesz, by oczy zaczęły starzec się szybciej 
niż wskazuje metryka. Zadanie może ułatwić odpowiednia dieta. 

• Unikaj słodyczy, czipsów, białego pieczywa, białego ryżu. To produkty, 
które powodują gwałtowne wahania poziomu glukozy we krwi, co niekorzystnie 
wpływa na naczynia odżywiające siatkówkę. 
• Jedz zielone i żółte warzywa, owoce. Są w nich luteina i zeaksantyna, naturalne 
barwniki, które zwalczają szkodliwe dla oczu wolne rodniki. Najwięcej luteiny ma 
jarmuż, natka pietruszki, szpinak. Najbogatsza w zeaksantynę jest kukurydza 

(w aptekach kupisz zawierające te składniki suplementy, np. Vitrum Vision). 
• Dodawaj do potraw olej sojowy - na oczy dobrze wpływa zawarta w nim 
witamina E, oraz rzepakowy - to oprócz ryb morskich najbogatsze źródło kwasów 
omega-3, które hamują procesy zapalne, usprawniają krążenie, zapobiegają 
tworzeniu się nowych naczyń krwionośnych. 

• Pij koktajle i soki z aronii, czarnych porzeczek, jagód (mogą być mrożone) 
- owoce są źródłem antocyjanozydów, które uszczelniają naczynia krwionośne 
i poprawiają ukrwienie siatkówki. 
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