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Streszczenie 
Proces starzenia się jest związany ze zwiększonym ryzykiem rozwoju wielu schorzeń i dysfunkcji. U osób starszych 
jednym z istotnych problemów jest pogarszanie się wzroku a następnie jego utrata. Wraz z wiekiem pojawiają się liczne 
zaburzenia w funkcjonowaniu wzroku, m.in. ograniczenie pola widzenia, osłabienie ostrości wzroku, zaburzenia 
akomodacji, zmniejszona czułość kontrastu. Wciąż poszukuje się czynników mogących mieć wpływ na opóźnienie  
i zahamowanie rozwoju chorób oczu u osób w wieku podeszłym. Wśród nich wymienia się podaż wybranych składników 
pokarmowych, przede wszystkim: witaminy C, E, cynku, luteiny, zeaksantyny, kwasów tłuszczowych omega 3. Jednakże 
wyniki przeprowadzonych badań są rozbieżne. Wydaje się jednak, że skuteczna może być kombinowana podaż 
wspomnianych związków, a nie stosowanie ich osobno.  

 
Słowa kluczowe: osoby starsze, starzenie, choroby oczu, luteina, zeaksantyna 
 
Abstract 
Aging is associated with the progressive development of many diseases and dysfunctions. Among the elderly, one of the 
significant problems is the deterioration of vision and then its loss. Many disorders in the functioning of sight appear 
with age, including visual fields loss, decreased visual acuity, impairment of visual accommodation, reduced contrast 
sensitivity. Factors that may affect the delay and inhibition of the development of eye diseases among the elderly are 
still being sought. Among them, the supply of selected nutrients is mentioned, especially: vitamins C, E, zinc, lutein, 
zeaxanthin, and omega 3 fatty acids. Still, the results of the research are divergent. It seems, however, that a combined 
supply of these compounds may be effective, rather than them being used alone. 
 
Key words: elderly, ageing, eye diseases, lutein, zeaxanthin 

Wprowadzenie 
Pogorszenie się wzroku, a następnie jego utrata 

stanowią poważny problem wśród osób starszych. 
Według danych statystycznych, ok. 4% populacji USA w 
wieku powyżej 40 lat cierpi na pogorszenie się wzroku i 
ślepotę. Postępujące schorzenia dotyczące aparatu 
wzroku związane są ze zwiększonym ryzykiem upadków, 
złamań i innych urazów u osób w podeszłym wieku. 
Wśród przyczyn predysponujących do wystąpienia ślepoty 
u osób starszych wymienia się przede wszystkim choroby 
takie jak: zwyrodnienie plamki związanej z wiekiem, 
jaskra, zaćma, a także retinopatia cukrzycowa. U osób 
należących do rasy białej, najważniejszą przyczyną utraty 
wzroku jest związane z wiekiem zwyrodnienie plamki 
żółtej (54,4%), a u rasy czarnej – zaćma i jaskra (60%). 
Jednakże nie uwzględniając rasy, główną przyczyną 
ślepoty na świecie jest zaćma (48%), której częstość 
występowania zależy od wieku [1]. Według danych WHO 
pochodzących z 2010 r., wśród osób cierpiących na 
zaburzenia wzroku na świecie, aż 65% stanowią osoby w 
wieku powyżej 50 lat [2]. 
Spośród czynników wpływających na rozwój chorób oczu 
wymienia się głównie: 

� wiek 
� palenie tytoniu 

� uwarunkowania genetyczne i środowiskowe (w 
tym: niska podaż związków przeciwutleniających 
(luteina, zeaksantyna, beta-karoten, selen, 
witamina E, C) 

� choroby współistniejące (choroba niedokrwienna 
serca, zaburzenia gospodarki węglowodanowej) 

� wysoki poziom cholesterolu 
� długotrwałe narażenie wzroku na intensywne 

światło 
� wysoka wartość BMI 
� kolor tęczówki [3, 4] 

 
Wraz z wiekiem dochodzi do naturalnych zmian w obrębie 
funkcjonowania wzroku, do których należy zaliczyć: 

� ograniczenie pola widzenia (z powodu 
zmniejszenia napięcia mięśni oraz częściowej 
degradacji komórek nerwu wzrokowego  
i komórek mózgowych związanych z procesami 
widzenia) 

� osłabienie ostrości wzroku (powstające m.in.  
w wyniku utraty neuronów kanału wzrokowego) 

� zaburzenia akomodacji (starczowzroczność, 
następująca prawdopodobnie w wyniku utraty 
wody w soczewce i/lub poprzez zanik mięśni 
odpowiedzialnych za kontrolę jej kształtu) 
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� pogorszenie się widzenia o zmroku (przyczyną 
jest utrata receptorów siatkówki związanych  
z widzeniem w warunkach ograniczonego 
oświetlenia) 

� pogorszenie się adaptacji do światła i ciemności 
� osłabienie stereoskopowej percepcji głębi 
� zmniejszona czułość kontrastu 
� ograniczenie w rozpoznawaniu kolorów (poprzez 

żółknięcie soczewek oraz zmniejszenie ich 
przepuszczalności dla światła) [5, 6]. 

 
W ramach profilaktyki chorób oczu prowadzono szereg 
badań naukowych mających na celu wskazanie czynników 
mogących mieć wpływ na hamowanie pogarszania się  
i utraty wzroku. W poniższej części artykułu omówiono 
najważniejsze zagadnienia dotyczące znaczenia żywienia 
w kontekście omawianego problemu. 
 
Żywienie, a choroby oczu związane z wiekiem 

U podstaw chorób oczu związanych z wiekiem 
obserwuje się zaburzoną równowagę oksydacyjno-
antyoksydacyjną organizmu. Uważa się, że osłabione 
mechanizmy przeciwutleniające człowieka oraz wysoka 
aktywność wolnych rodników stanowią istotny czynnik 
rozwoju chorób narządu wzroku [7]. Z tego powodu dużą 
nadzieję w prewencji chorób oczu upatruje się w działaniu 
związków antyoksydacyjnych. Wśród elementów diety, 
zbadanych pod kątem ich potencjalnej ochrony przed 
rozwojem chorób oczu związanych z wiekiem wymienia 
się przede wszystkim: witaminy (A, C, E), składniki 
mineralne (cynk), karotenoidy (luteina, zeaksantyna)  
i kwasy tłuszczowe [8]. 
 
Witaminy 

Badanie wykonane z udziałem 478 kobiet w wieku 
53-73 lat wykazały, że długotrwała (10-letnia) podaż 
witaminy C w ilości wyższej niż 130 mg/dzień może wiązać 
się ze zmniejszoną częstością występowania zaćmy 
jądrowej [9]. Chylack zaobserwował, że niski poziom 
witaminy C oraz ograniczone spożycie owoców i warzyw 
związane było ze zwiększonym ryzykiem zaćmy korowej 
[10]. Dowiedziono również, że niskie stężenie witaminy C 
w osoczu oraz niskie spożycie witaminy C wiązało się  
z większym ryzykiem wystąpienia zaćmy podtorebkowej 
tylnej (PSC, ang. posterior subcapsular cataract) [11].  
W badaniu przekrojowym obejmującym 1 433 
mieszkańców obszarów wiejskich w wieku powyżej 50 lat 
(INDEYE, ang. India Study of Age-related Eye Disease) 
wykazano, że osoby z najwyższym stężeniem witaminy C 
w osoczu, w porównaniu z osobami znajdującymi się  
w najniższym tercylu, cechowały się 40% niższym 
ryzykiem rozwoju zaćmy korowej [12]. Z kolei  
w przeprowadzonych badaniach EDCCS (Eye Disease 
Case-Control Study) i POLA Study (Pathologies Oculaires 
Liées á l'Age) nie zaobserwowano związku pomiędzy 
stężeniem witaminy C w osoczu krwi, a występowaniem 
zwyrodnienia plamki związanej z wiekiem [13, 14]. 

Ponadto, badanie AREDS (Age-Related Eye Disease Study) 
wykazało brak wpływu kwasu askorbinowego na rozwój 
zaćmy korowej i PSC [15]. W innym badaniu stwierdzono, 
że spożycie witaminy C nie miało związku z formowaniem 
się druz czy też zanikiem geograficznym w gałce ocznej 
[16]. Ponadto, Chong i wsp. nie stwierdzili znaczenia 
witaminy C w hamowaniu rozwoju wczesnego AMD 
(zwyrodnienie plamki związanej z wiekiem;  
ang. Age-Related Macular Degeneration) [17].  

W badaniach przeprowadzonych przez West i wsp. 
zaobserwowano, że wysoki poziom alfa-tokoferolu  
w osoczu krwi był skorelowany z mniejszym poziomem 
degeneracji plamki [18]. Podobny efekt odnotowano  
w badaniu POLA Study, gdzie stwierdzono, że osoby 
cechujące się wyższym stężeniem alfa-tokoferolu we krwi 
charakteryzowały się rzadszym występowaniem 
wczesnych objawów AMD [19]. W kilku badaniach 
stwierdzono, że wysokie spożycie witaminy E wraz z dietą 
lub w postaci suplementów, jak również jej wysoki 
poziom we krwi były skorelowane z rzadszym 
występowaniem zaćmy korowej i jądrowej. Jednakże 
większość dostępnych danych nie potwierdza takiego 
związku [11]. Z kolei w doświadczeniu Beaver Dam Eye 
Study nie stwierdzono żadnego związku pomiędzy 
zawartością alfa-tokoferolu w osoczu krwi,  
a występowaniem zwyrodnienia plamki związanej  
z wiekiem [20]. Podobnie, Chong i wsp. oraz Evans  
i Lawrenson na podstawie przeprowadzonych metaanaliz 
nie potwierdzili roli witaminy E w profilaktyce AMD  
[21, 22]. W badaniu ATBC (the Alpha-Tocopherol  
and Beta-Carotene) wykonanym z udziałem 29 133 osób 
palących tytoń nie stwierdzono wpływu suplementacji 
alfa-tokoferolem (50 mg/dzień) na prewencję  
rozwoju AMD [23]. Podobnie, w badaniu VECAT  
(Vitamin E Cataract and Age-related Maculopathy Trial) 
stwierdzono, że codzienna suplementacja witaminą E w 
dawce 335 mg/dzień nie zapobiegała rozwojowi 
wczesnych lub późniejszych stadiów zwyrodnienia plamki 
związanego z wiekiem [24].  

Ze względu na właściwości przeciwzapalne 
witaminy D, badano wpływ tego związku na AMD. 
Odnotowano, że poziom witaminy D w surowicy krwi był 
odwrotnie skorelowany z wczesną postacią AMD. Efektu 
takiego nie zaobserwowano w przypadku zaawansowanej 
postaci AMD [25].  

Christen i wsp. przeprowadzili badanie, podczas 
którego podawali kobietom (n = 5442) w wieku 40 lat i 
więcej, zestaw witamin: kwas foliowy (2,5 mg/dzień), B6  
(50 mg/d), B12 (1 mg/d) przez okres ok. 7 lat. Na 
podstawie otrzymanych wyników, autorzy stwierdzili,  
że suplementacja witaminami spowodowała obniżenie 
ryzyka wystąpienia AMD [26]. W przeprowadzonych 
doświadczeniach wykazano, że zwiększone spożycie 
witaminy B2 było związane z niższym ryzykiem 
wystąpienia zaćmy jądrowej. Zaobserwowano również, 
korelację pomiędzy spożyciem ryboflawiny, a zmniejszoną 
progresją zmętnienia soczewki związanej z wiekiem [11]. 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2018;2(4):37-43 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

39 

 
PRACA POGLĄDOWA 

 

Składniki mineralne 
Wykazano, że cynk jest najobficiej występującym 

składnikiem mineralnym w siatkówce oka. Jest on 
kofaktorem wielu enzymów obecnych w tkance ocznej,  
w tym dysmutazy ponadtlenkowej i katalazy. Pośredniczy 
w reakcjach związanych z tłumieniem przewlekłych 
stanów zapalnych w siatkówce, które mogą prowadzić do 
rozwoju AMD [8]. W badaniu wykonanym przez Newsome 
i wsp. zaobserwowano, że wśród pacjentów (n=151) 
przyjmujących cynk w dawce 80 mg/dzień przez 12-24 
miesięcy, mniej osób cechowało się utratą ostrości (3,8%), 
w porównaniu do grupy placebo (10%) [27]. Interesujące 
wyniki uzyskali Perlman i wsp., którzy wykazali, że 
suplementacja cynkiem wpłynęła na zmniejszenie ryzyka 
rozwoju wczesnej postaci zwyrodnienia plamki. 
Jednocześnie nie zaobserwowali takiego efektu  
w stosunku do późniejszych stadiów choroby [28]. 
Mniejsze ryzyko wystąpienia zaawansowanej postaci AMD 
zostało z kolei odnotowano w badaniu AREDS, w którym 
podawano pacjentom 80 mg cynku/dzień przez ok.6 lat 
[29]. Odmienne wyniki uzyskali Cho i wsp., którzy  
w przeprowadzonych badaniach prospektywnych  
z udziałem 66572 kobiet i 37636 mężczyzn stwierdzili, że 
podaż cynku, zarówno z żywności, jak i z suplementów 
diety nie miała wpływu na zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia AMD [30]. Flood i wsp. opisali w swojej pracy 
brak związku pomiędzy cynkiem spożywanym wraz  
z dietą, a ryzykiem wczesnego AMD [31]. Podobnie, 
związku takiego nie odnotowano w przypadku stosowania 
suplementów cynku [32]. Przeprowadzono również szereg 
badań mających na celu wykazanie wpływu miedzi  
i selenu na rozwój AMD. Jednakże dla obydwóch 
składników mineralnych nie uzyskano przekonujących 
dowodów wskazujących na ich korzystny efekt  
w kontekście omawianego problemu [33-35]. 
 
Karotenoidy 

Luteina i zeaksantyna skoncentrowane są  
w plamce żółtej, odpowiedzialnej za widzenie i właściwą 
ostrość wzroku. Chronią one obszar plamki żółtej przed 
uszkodzeniem fotooksydacyjnym poprzez zmiatanie 
reaktywnych form tlenu i neutralizowanie potencjalnie 
szkodliwego działania światła niebieskiego [8]. Badania 
przeprowadzone przez Mares-Perlamn i wsp. w ramach 
programu NHANES III (n = 8 222) dowiodły, że wysokie 
spożycie karotenoidów (luteiny i zeaksantyny) wraz  
z dietą wpływało korzystnie na obniżenie ryzyka 
wystąpienia wczesnych i późnych postaci AMD u osób  
w wieku 40-79 lat [36]. Korzystny wpływ luteiny  
i zeaksantyny na zdrowie oczu potwierdzili również 
Moeller i wsp. W przeprowadzonym badaniu CAREDS  
(n = 1787) odnotowali oni, że kobiety w wieku powyżej  
75 lat spożywające wspomniane karotenoidy w ilości  
ok. 2,6 mg/dzień przez ok. 7 lat cechowały się niższym 
ryzykiem rozwoju AMD [37]. Seddon i wsp. w ramach 
przeprowadzonego badania EDC-CSG (n = 356) wykazali, 
że osoby w wieku 55-80 lat, które znajdowały się  

w najwyższym kwintylu spożycia karotenoidów  
(6 mg/dzień przez 1 rok) cechowały się o 43% mniejszym 
ryzykiem wystąpienia AMD, w porównaniu do osób 
będących w najniższym kwintylu spożycia (0,5 mg). 
Dodatkowo stwierdzono, że spośród karotenoidów, 
zeaksantyna i luteina najsilniej były związane  
ze zmniejszonym ryzykiem AMD [38]. Analiza związku 
pomiędzy stężeniem karotenoidów we krwi, a rozwojem 
AMD było przedmiotem badań populacyjnych 
prowadzonych w ramach POLA Study. Jednoznacznie 
stwierdzono, że najwyższy kwintyl poziomu zeaksantyny 
w osoczu istotnie wiązał się ze zmniejszonym ryzykiem 
makulopatii związanej z wiekiem (ARM, ang. Age-Related 
Maculopathy) i zaćmy. W przypadku luteiny 
zaobserwowano mniejszy wpływ na obniżenie ryzyka 
ARM, w porównaniu do zeaksantyny i brak związku 
pomiędzy jej stężeniem we krwi, a ryzykiem wystąpienia 
zaćmy [39]. Z kolei w badaniu the Blue Mountains Eye 
Study przeprowadzonym z udziałem 3654 osób w wieku 
49 lat i więcej nie stwierdzono związku pomiędzy 
spożyciem karotenoidów takich jak: alfa-karoten,  
beta-karoten, beta-kryptoksantyna, luteina, zeaksantyna  
i likopen, a występowaniem makulopatii związanej  
z wiekiem [40]. Podobne wyniki uzyskali Dasch i wsp., 
którzy na podstawie uzyskanych obserwacji w badaniu 
MARS (Muenster Aging and Retina Study)  
(n=1060), wykonanym z udziałem pacjentów w wieku  
59-82 lat, wykazali brak związku pomiędzy poziomem 
zeaksantyny i luteiny, a wystąpieniem ARM [41]. 
Przeprowadzona przez Wang i wsp. obszerna 
metaanaliza, obejmująca 22 badania wykazała związek 
pomiędzy spożyciem witaminy A i beta-karotenu,  
a mniejszym ryzykiem zaćmy. Jednakże z drugiej strony 
nie odnotowano korelacji pomiędzy stężeniem tych 
składników we krwi, a występowaniem choroby [42]. 
Olmedilla i wsp. wykazali, że suplementacja luteiną może 
poprawiać funkcję wzrokową u pacjentów z chorobą oczu. 
W podwójnie ślepym badaniu, kontrolowanym placebo 
(n=17) stwierdzono, że podaż luteiny na poziomie 15 mg 
trzy razy w tygodniu przez 2 lata powodowała poprawę 
ostrości wzroku i wrażliwości na olśnienie u pacjentów  
z zaćmą związaną z wiekiem [43]. U pacjentów  
ze zwyrodnieniem siatkówki, suplementacja luteiną  
w dawce 20-40 mg/dzień przez 26 tygodni spowodowała 
poprawę ostrości wzroku, jak i średniego obszaru pola 
widzenia. Należy zaznaczyć, że poprawa rozpoczęła się już 
2-4 tygodnie po interwencji i ustabilizowała się w okresie 
6-14 tygodni [44]. Ponadto dowiedziono,  
że suplementacja luteiną (8-20 mg) przez 6-12 miesięcy 
przyczyniała się do poprawy ostrości widzenia, czułości na 
kontrast a także do poprawy adaptacji do ciemności  
[45, 46].  
 
Ryby i kwasy tłuszczowe 

Przeprowadzono również kilka badań w celu 
zdefiniowania związku pomiędzy spożyciem tłuszczu  
w diecie, a ryzykiem AMD. W dużym prospektywnym 
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badaniu opublikowanym przez Cho i wsp. [47] 
stwierdzono pozytywny związek pomiędzy spożyciem 
tłuszczu, a występowaniem AMD.W analizie tej wykazano 
ponadto, że żywność, która przyczyniła się głównie do 
zwiększenia ryzyka AMD to wołowina, wieprzowina  
i jagnięcina. Dowiedziono również, że istotnymi 
czynnikami ryzyka była podaż tłuszczu ogółem oraz kwasu 
alfa-linolenowego. Z kolei spożycie DHA wykazało 
niewielką, odwrotną korelację z częstością występowania 
AMD [48]. Odmienne wyniki uzyskali Heuberger i wsp., 
którzy nie znaleźli związku pomiędzy spożyciem tłuszczu  
a AMD [49]. SanGiovanni i wsp. opierając się na wynikach 
uzyskanych z AREDS wykazali, że wysokie spożycie ryb  
i kwasów tłuszczowych omega-3 było odwrotnie 
skorelowane z rozwojem wysiękowej (neowaskularnej) 
postaci AMD [50]. Z drugiej strony, podaż kwasu 
arachidonowego wraz z dietą była bezpośrednio związana 
z neowaskularną postacią AMD [50]. Wyniki badania Blue 
Mountain Eye potwierdziły ochronną rolę ryb i kwasów 
tłuszczowych n-3 przy jednoczesnym niskim spożyciu 
żywności bogatej w kwas linolowy [51]. Parekh i wsp. 
potwierdzili, że spożycie kwasów tłuszczowych n-6 jest 
bezpośrednio związane z wystąpieniem objawów AMD. 
Jednocześnie autorzy badania nie stwierdzili związku 
pomiędzy kwasami n-3, a AMD [52]. Z kolei Smith i wsp. w 
przeprowadzonym badaniu zauważyli, że wysokie 
spożycie jednonienasyconych kwasów tłuszczowych 
(MUFA, ang. monounsaturated fatty acids) było 
czynnikiem ryzyka wczesnego AMD [48]. Podobny efekt 
odnotowali Mares-Perlman i wsp., którzy stwierdzili 
zwiększone ryzyko wczesnego AMD u osób z najwyższym 
spożyciem nasyconych kwasów tłuszczowych (SFA,  
ang. saturated fatty acids) i cholesterolu [53]. Również  
w badaniu AREDS zaobserwowano wzrost ryzyka 
neowaskularnej postaci AMD wśród osób cechujących się 
najwyższym poziomem spożycia SFA [50]. 
 
Kombinowana podaż przeciwutleniaczy 

Substancje odżywcze bardzo często wykazują 
działanie synergistyczne. Biorąc pod uwagę te interakcje, 
autorzy badań z literatury przedmiotu stawiali hipotezę, 
że połączenie ze sobą kilku związków będzie w efekcie 
bardziej skuteczne w modulowaniu rozwoju choroby,  
w porównaniu do oddziaływania pojedynczego składnika. 
Wyniki badania the Rotterdam Study dostarczyły 
dowodów świadczących o korzystnym działaniu 
suplementowanego zestawu przeciwutleniaczy. 
Wykazano, że wysokie spożycie beta-karotenu  
(6,2 mg/dzień), witaminy C (189,3 mg/dzień) i E (20 
mg/dzień) oraz cynku (12,3 mg/dzień) było związane ze 
znacznie zmniejszonym ryzykiem wystąpienia AMD u osób 
starszych [54]. Najbardziej rzeczowym i obszernym 
badaniem, z którego można wyciągnąć wartościowe 
wnioski w kontekście wpływu składników diety na rozwój 
AMD jest badanie AREDS. Na podstawie uzyskanych 
wyników stwierdzono, że łączona suplementacja 
wybranymi związkami wpływała korzystnie na hamowanie 

rozwoju AMD. Kompleks mineralno-witaminowy 
obejmował: tlenek cynku (80 mg), tlenek miedzi (2 mg), 
witaminę C (500 mg), witaminę E (400 IU) oraz beta-
karoten (15 mg). Ze względu na obecność beta-karotenu, 
zestaw ten jest przeciwwskazany do stosowania u osób  
z rakiem płuc [29]. Z drugiej strony, w badaniu  
EDCC wykazano, że stosowanie suplementów 
wielowitaminowych nie miało wpływu na ryzyko 
wystąpienia neowaskularnej postaci AMD. Jednakże,  
u tych uczestników, którzy cechowali się najwyższym 
stężeniem we krwi, co najmniej trzech spośród 
wymienionych składników: karotenoidów, witaminy C, E, 
selenu, ryzyko wystąpienia neowaskularnej postaci AMD 
było niższe, w porównaniu do osób charakteryzujących się 
najniższym poziomem we krwi tych związków [55]. Z kolei 
w niewielkim doświadczeniu (n=27) z udziałem pacjentów 
z wczesną postacią AMD zaobserwowano, że dzienna 
suplementacja kompleksem witaminy C (180 mg), 
witaminy E (30 mg), cynku (22,5 mg), miedzi (1 mg), 
luteiny (10 mg), zeaksantyny (1 mg), astaksantyny (4 mg) 
przez 12 miesięcy, spowodowała poprawę 
funkcjonowania centralnej części soczewki [56].  
W badaniu randomizowanym z podwójnie ślepą próbą, 
kontrolowanym placebo z udziałem pacjentów 
cierpiących na suchą postać AMD odnotowano, że 
kombinowana suplementacją witaminą E, cynkiem, 
magnezem, witaminą B i kwasem foliowym przez  
18 miesięcy spowodowała utrzymanie ostrości wzroku  
w porównaniu do grupy placebo, u której zaobserwowano 
pogorszenie w tym zakresie. Co więcej grupa 
suplementowana cechowała się większą wrażliwością  
na kontrast [57]. 
 
Inne składniki żywności 

W badaniu przeprowadzonym przez Nunes i wsp. 
(n=1992) stwierdzono, że przestrzeganie diety 
Śródziemnomorskiej i regularna aktywność fizyczna 
wydają się być czynnikami ochronnymi wobec rozwoju 
AMD w populacji portugalskiej. Autorzy wskazywali,  
że korzystny wpływ diety wynikał ze zwiększonego 
spożycia warzyw, owoców i orzechów [58]. Z kolei na 
podstawie wyników uzyskanych w badaniu AREDS 
stwierdzono, że dieta oparta na niskim indeksie 
glikemicznym może stanowić czynnik zmniejszający ryzyko 
wystąpienia AMD oraz zmętnienia jądra i kory soczewki 
[59, 60]. Ponadto zaobserwowano, iż dieta o niskim 
indeksie glikemicznym w połączeniu z wysokim spożyciem 
kwasów tłuszczowych omega-3 (DHA i EPA) związana jest 
z jeszcze niższym ryzykiem zaawansowanej postaci AMD, 
w porównaniu do oddzielnego wpływu każdego z tych 
czynników [61]. Potwierdzono również, że wraz ze 
wzrostem stężenia fruktozy we krwi może zwiększać się 
ryzyko wystąpienia zaćmy [62]. Ponadto, wykazano, że 
kobiety, które spożywały ponad 200 g węglowodanów 
dziennie były znacznie bardziej podatne na rozwój 
zmętnienia korowego niż kobiety, które spożywały ten 
makroskładnik w ilości <185 g/dzień [63]. W badaniu  
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the Reykjavik Eye Study stwierdzono, że spożywanie 
warzyw bogatych w błonnik pokarmowy wpłynęło 
inhibitująco na formację druzów (złogów produktów 
przemiany materii siatkówki) [64]. 
 
Podsumowanie 
 Choroby oczu stanowią poważny problem 
zdrowia publicznego. Ich rozwój wpływa na jakość życia 
oraz może być przyczyną pogorszenia się stanu zdrowia u 
osób starszych. Dlatego też ważne jest podjęcie działań 
mających na celu ograniczenia częstości występowania 
tych chorób. Jednym z takich elementów może stanowić 
wprowadzenie zoptymalizowanego żywienia. 
Przeprowadzone badania wskazują, że wybrane składniki 
pokarmowe mogą opóźnić lub spowalniać rozwój 
niektórych chorób, takich jak AMD czy zaćma.  
Wydaje się, że lepsze rezultaty można osiągnąć poprzez 

dostarczanie kompleksu związków, aniżeli skupienie  
się na pojedynczych składnikach. 
 
 
Dane do korespondencji 
mgr Bartosz Kulczyński,  
Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności 
Funkcjonalnej,  
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;  
ul. Wojska Polskiego 31, 
61-624 Poznań 
tel.: (061) 8487326,  
fax: (061) 8487430,  
e-mail: bartosz.kulczynski@up.poznan.pl 
 
Konflikt interesów/ Conflict of interests 
Brak/None 

 
Piśmiennictwo: 

 
1. Wierzbowska J., Stankiewicz A.: Choroby oczu u osób w wieku podeszłym. Medycyna po Dyplomie 2011;8(185): 46-51. 
2. Skalska A.: Ograniczenie sprawności funkcjonalnej osób w podeszłym wieku. Zdrowie Publiczne i Zarządzenie 2011;1:50-59. 
3. Pawlicka I.: Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jako główna przyczyna utraty wzroku u starszych osób. Gerontologia Polska 
2006;14(2): 53-56. 
4. Zajdel A., Wilczok A.: Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) - czynniki ryzyka i profilaktyka. Farm Przegl Nauk 2009; 
8: 43-47. 
5. Kilian M.: Naturalne i patologiczne zmiany oczne w starszym wieku i ich subiektywne objawy. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 
2012;2: 91-105. 
6. Salvi SM., Akhtar S., Currie Z.: Ageing changes in the eye. Postgrad Med J 2006;82: 581–587. 
7. Drobek-Słowik M., Karczewicz D., Safranow K.: Potencjalny udział stresu oksydacyjnego w patogenezie zwyrodnienia plamki 
związanego z wiekiem (AMD). Postepy Hig Med Dosw 2007;61: 28-37. 
8. Carneiro A., Andrade JP.: Nutritional and lifestyle interventions for age-related macular degeneration: a review. Oxid Med Cell 
Longev 2017, ID6469138. 
9. Jacques PF., Chylack LTJ., Hankinson SE., Khu PM. et al.: Long-term nutrient intake and early age-related nuclear lens opacities. 
Arch Ophthalmol 2001;119: 1009-1019. 
10. Chylack LT., Brown NP., Bron A., Hurst M. et al.: The Roche European American Cataract Trial (REACT): a randomized clinical 
trial to investigate the efficacy of an oral antioxidant micronutrient mixture to slow progression of age-related cataract. Ophthal 
Epidemiol 2002;9: 49-80. 
11. Chiu CJ., Taylor A.: Nutritional antioxidants and age-related cataract and maculopathy. Exp Eye Res 2007;84: 229-245. 
12. Dherani M., Murthy GV., Gupta SK., et al.: Blood levels of vitamin C, carotenoids and retinol are inversely associated  
with cataract in a North Indian population. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008;49: 3328–3335.  
13.  Delacourt C., Cristol J.P., Tessier F., Leger C.L., Descomps B., Papoz L.: Age-related macular degeneration and antioxydant status 
in the POLA study. POLA Study Group. Arch Ophthalmol 1999;117: 1384–1390. 
14. The Eye Disease Case Control Study Group: Antioxidant status and neovascular age-related macular degeneration.  
Arch Ophthalmol 1993;111: 104–109. 
15. Age-Related Eye Disease Study Research Group.: A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation 
with vitamins C and E and beta carotene for age-related cataract and vision loss: AREDS report no. 9. Arch Ophthalmol 2001;119: 
1439-1452. 
16. Simonelli, F., Zarrilli, F., Mazzeo, S., Verde, V., et al.: Serum oxidative and antioxidant parameters in a group of Italian patients 
with age-related maculopathy. Clin Chim Acta 2002;320: 111–115. 
17. Chong EW., Wong TY., Kreis AJ., Simpson JA., Guymer RH.: Dietary antioxidants and primary prevention of age related macular 
degeneration: systematic review and meta-analysis. BMJ 2007;335: 75. 
18. West S., Vitale S., Hallfrisch J., Munoz B., Muller D., Berssler S., Bressler N.M.: Are antioxidants or supplements protective for 
age-related macular degeneration? Arch Ophthalmol 1994;112: 222–227. 
19.  Delacourt C., Cristol J.P., Tessier F., Leger C.L., Descomps B., Papoz L.: Age-related macular degeneration and antioxydant status  
in the POLA study. POLA Study Group. Arch Ophthalmol 1999;117: 1384–1390. 
20. Mares-Perlman J.A., Brady W.E., Klein R., Klein B.E., Bowen P., Stacewicz-Sapuntzakis M., Palta M.: Serum antioxidants and  
age-related macular degeneration in a population-based case-control study. Arch Ophthalmol 1995;113: 1518–1523. 
21. Chong EW., Wong TY., Kreis AJ., Simpson JA., Guymer RH.: Dietary antioxidants and primary prevention of age related macular 
degeneration: systematic review and meta-analysis. BMJ 2007;335: 755. 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2018;2(4):37-43 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

42 

 
PRACA POGLĄDOWA 

 

22. Evans JR., Lawrenson JG.: Antioxidant vitamin and mineralsupplements for preventing age-related macular degeneration. 
Cochrane Database Syst Rev 2012;6: CD000253. 
23. Teikari JM., Laatikainen L., Virtamo J., et al.: Six-year supplementation with alpha-tocopherol and beta-carotene  
and age-related maculopathy. Acta Ophthalmol Scand 1998;76: 244–29. 
24. Taylor H., Tikellis F., Robman L., et al.: Vitamin E supplementation and macular degeneraton: Randomised controlled trial. BMJ. 
2002;325(7354): 11. 
25. Parekh N., Chappell RJ., Millen AE., Albert DM., Mares JA.: Association between vitamin D and age-related macular 
degeneration  
in the Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988 through 1994. Arch Ophthalmol 2007;125: 661–669. 
26. Christen WG., Glynn RJ., Chew EY., Albert CM., Manson JE.: Folic acid, pyridoxine, and cyanocobalamin combination treatment 
and age-related macular degeneration in women: the Women's Antioxidant and Folic Acid Cardiovascular Study. Arch Intern Med 
2009;169: 335–341. 
27. Newsome DA, Swartz M., Leone NC., Elston RC., Miller E.: Oral zinc in macular degeneration. Arch. Ophthalmol 1988;106:  
192–198. 
28. Mares-Perlman JA, Klein R., Klein BE., Greger JL. et al.: Association of zinc and antioxidant nutrients with age-related 
maculopathy. Arch Ophthalmol 1996;114: 991–997. 
29.  Age-Related Eye Disease Study Research Group: A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation 
with vitamins C and E, beta carotene and zinc for age-related macular degeneration and vision loss: AREDS Report Number 8. Arch 
Ophthalomol 2001;119: 1417–1436. 
30. Cho E., Stampfer MJ., Seddon JM., Hung S. et al.: Prospective study of zinc intake and the risk of age-related macular 
degeneration. Ann Epidemiol 2001;11: 328–336. 
31. Flood V., Smith W., Wang JJ., Manzi F., Webb K., Mitchell P.: Dietary antioxidant intake and incidence of early age-related 
maculopathy: the Blue Mountains Eye Study. Ophthalmology 2002;109: 2272–2278. 
32. Kuzniarz M., Mitchell P., Flood VM., Wang JJ.: Use of vitamin and zinc supplements and age-related maculopathy: the Blue 
Mountains Eye Study. Ophthalmic Epidemiol 2002;9: 283–295. 
33. Olin KL., Morse LS., Murphy C., Paul-Murphy J., Line S., Bellhorn RW., et al.: Trace element status and free radical defense  
in elderly rhesus macaques (Macaca mulatta) with macular drusen. Proc Soc Exp Biol Med 1995;208: 370–377. 
34. Tsang NC., Penfold PL., Snitch PJ., Billson F.: Serum levels of antioxidants and age-related macular degeneration.  
Doc Ophthalmol 1992;81: 387–400. 
35. Antioxidant status and neovascular age-related macular degeneration. Eye Disease Case-Control Study Group. Arch Ophthalmol 
1993;111: 104–109. 
36. Mares-Perlman JA., Fisher AI., Klein R., Palta M., Block G., Millen AE., Wright JD.: Lutein and zeaxanthin in the diet and serum 
and their relation to age-related maculopathy in the third national health and nutrition examination survey. Am J Epidemiol 
2001;153:  
424–432. 
37. Moeller, SM., et al.:  Associations between intermediate age-related macular degeneration and lutein and zeaxanthin in the 
Carotenoids in Age-related Eye Disease Study (CAREDS):  ancillary study of the Women's Health Initiative. Arch Ophthalmol 
2006;124(8): 1151-1162. 
38. Seddon JM., Ajani UA., Sperduto FLD. et al.: Dietary carotenoids, vitamins A, C, and E and advanced age-related macular 
degeneration. Eye Disease Case-Control Study Group. JAMA 1994;272: 1413. 
39.  Delcourt C., Carriere I., Delage M. et al.: Plasma lutein and zeaxanthin and other carotenoids as modifiable risk factors for  
age-related maculopathy and cataract: the POLA Study.  Invest Ophthalmol Vis Sci 2006;47: 2329. 
40. Flood V., Smith W., Wang J.J. et al.: Dietary antioxidant intake and incidence of early age-related maculopathy. The Blue 
Mountains Eye Study. Ophthalmology 2002;109: 2272. 
41. Dash B., Fuhs A., Schmidt J. et al.: Serum levels of macular carotenoids in relation to age-related maculopathy: the Muenster 
Aging and Retine Study (MARS). Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2005, 243, 1028. 
42. Wang A., Han J., Jiang Y., Zhang D.: Association of vitamin A andb-carotene with risk for age-related cataract: A meta-analysis. 
Nutrition 2014;30: 1113-1121. 
43. Olmedilla B, Granado F, Blanco I, et al. Lutein, but not alpha-tocopherol, supplementation improves visual function in patients 
with age-related cataracts: a 2-y double-blind, placebo-controlled pilot study. Nutrition. 2003;19: 21–24. 
44. Dagnelie G., Zorge IS., McDonald TM.: Lutein improves visual function in some patients with retinal degeneration: a pilot study 
via the Internet. Optometry 2000;71: 147–164. 
45. Murray IJ., Makridaki M., van der Veen RLP., et al.: Lutein supplementation over a one-year period in early AMD might have  
a mild beneficial effect on visual acuity: the CLEAR study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013;54: 1781–1788. 
46. Weigert G., Kaya S., Pemp B., et al.: Effects of lutein supplementation on macular pigment optical density and visual acuity  
in patients with age-related macular degeneration. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52: 8174–8178. 
47. Cho E., Hung S., Willett WC., Spiegelman D., Rimm EB., Seddon JM., et al.: Prospective study of dietary fat and the risk  
of age-related macular degeneration. Am J Clin Nutr 2001;73: 209–218. 
48. Smith W., Mitchell P., Leeder SR.: Dietary fat and fish intake and age-related maculopathy. Arch Ophthalmol 2000;118:  
401–404. 
49. Heuberger RA., Mares-Perlman JA., Klein R., Klein BE., Millen AE., Palta M.: Relationship of dietary fat to age-related 
maculopathy in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Ophthalmol 2001;119: 1833–1838. 
50. SanGiovanni JP., Chew EY., Clemons TE., Davis MD., Ferris III FL., Gensler GR., et al.: The relationship of dietary lipid intake and 
age-related macular degeneration in a case-control study: AREDS Report No. 20. Arch Ophthalmol 2007;125: 671–679. 



POSTĘPY DIETETYKI W GERIATRII I GERONTOLOGII 2018;2(4):37-43 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

43 

 
PRACA POGLĄDOWA 

 

51. Chong EW., Robman LD., Simpson JA., Hodge AM., Aung KZ., Dolphin TK., et al.: Fat consumption and its association with  
age-related macular degeneration. Arch Ophthalmol 2009;127: 674–680. 
52. Parekh N., Voland RP., Moeller SM., Blodi BA., Ritenbaugh C., Chappell RJ., et al.: Association between dietary fat intake and 
age-related macular degeneration in the Carotenoids in Age-Related Eye Disease Study (CAREDS): an ancillary study of the 
Women's Health Initiative. Arch Ophthalmol 2009;127: 1483–1493. 
53. Mares-Perlman JA., Brady WE., Klein R., VandenLangenberg GM., Klein BE., Palta M.: Dietary fat and age-related maculopathy. 
Arch Ophthalmol 1995;113: 743–748. 
54. van Leeuwen R., Boekhoorn S., Vingerling JR., Witteman JC., Klaver CC., Hofman A., et al.: Dietary intake of antioxidants and risk  
of age-related macular degeneration. JAMA 2005;294: 3101–3107. 
55. Eye Disease Case–Control Study Group.: Antioxidant status and neovascular age-related macular degeneration. Arch 
Ophthalmol 1993;111(6358): 104–109. 
56. Parisi V., Tedeschi M., Gallinaro G., Varano M., Saviano S., Piermarocchi S.: Carotenoids and antioxidants in age-related 
maculopathy Italian study: multifocal electroretinogram modifications after 1 year. Ophthalmology 2008;115(2): 324–333. 
57. Richer S.: Multicenter ophthalmic and nutritional age-related macular degeneration study – part 2: antioxidant intervention and 
conclusions. J Am Optom Assoc 1996;67(1): 30–49. 
58. Nunes S., Alves D., Barreto P., Raimundo M., da Luz Cachulo M., et al.: Adherence to a mediterranean diet and its association 
with age-related macular degeneration. The Coimbra Eye Study–Report 4. Nutrition 2018;51-52: 6-12. 
59. Chiu CJ., Milton RC., Gensler G., Taylor A.: Association between dietary glycemic index and age-related macular degeneration  
in nondiabetic participants in the Age-Related Eye Disease Study. Am J Clin Nutr 2007;86: 180-188. 
60. Chiu CJ., Milton RC., Gensler G., Taylor A.: Dietary carbohydrate intake and glycemic index in relation to cortical and nuclear 
lens opacities in the Age-Related Eye Disease Study. Am J Clin Nutr 2006;83: 1177– 1184. 
61. Chiu CJ., Klein R., Milton RC., Gensler G., Taylor A.: Does eating particular diets alter the risk of age-related macular 
degeneration  
in users of the age-related eye disease study supplements? Br J Ophthalmol 2009;93: 1241–1246. 
62. Gul A., Rahman MA., Hasnain SN.: Role of fructose concentration on cataractogenesis in senile diabetic and non-diabetic 
patients. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2009;247: 809–814. 
63. Chiu CJ., Morris MS., Rogers G., et al.: Carbohydrate intake and glycemic index in relation to the odds of early cortical  
and nuclear lens opacities. Am J Clin Nutr 2005;81: 1411-1416. 
64. Arnarsson A., Sverrisson T., Stefansson E., et al.: Risk factors forfive-year incident age-related macular degeneration:  
the Reykjavik Eye Study. Am J Ophthalmol 2006;142: 419–428. 
 


