
М е д и ц и н а

—Фітотерапія. Часопис — № 1, 2020 ——— 1�

вітаміну А настає розлад зорової адаптації в темряві або 
сутінкового зору («куряча сліпота»)�� Нічна сліпота або не-
здатність бачити ясно при тьмяному освітленні – основний 
симптом нестачі вітаміну A�� Ознаками дефіциту вітаміну 
A є свербіж або печіння в очах, легке почервоніння�� Одним 
з дуже ранніх маркерів маргінального рівня вітаміну А є 
скупчення білого слизу у внутрішніх куточках очей�� Де-
фіцит у харчуванні вітаміну А може бути причиною роз-
витку ксерофтальмії, розм’якшенню і утворенню виразки, 
навіть до розриву рогівки�� Бета-каротин призначається 
при кератитах, ксерозі, кератомаляції, опіках очей, блефа-
ритах, рецидивних ячменях, дегенерації сітківки, атрофії 
зорового нерва, захворюваннях рогівки [1, 3, 11]�� 

Сітківка – це єдина частина нервової системи, до-
ступна світлу, і надлишок світла здатний призвести 
до її пошкодження�� Світло, будучи носієм зорової ін-
формації, одночасно виступає як фактор ушкодження 
для фоторецепторних клітин і пігментного епітелію�� З 
25 каротиноїдів, що надходять з їжею і дев’яти мета-
болітів, регулярно визначаються в людській сироватці, 
це переважно (3R, 3’R, 6’R)-лютеїн, (3R, 3’R)-зеаксан-
тин, лікопін та їх метаболіти, були знайдені в очній тка-
нині�� Патогенетичним механізмом пошкодження орга-
ну зору є підвищення процесів окиснення під впливом 
несприятливих чинників навколишнього середовища і 
руйнівного впливу синього світла, що призводить до 
виснаження антиоксидатного захисту�� До недавнього 
часу основними вітамінами для органу зору вважався 
вітамін А і бета-каротин�� Вважалося, що всі вітаміни і 
мінерали антиоксиданти – А, Е, С, селен та ін�� діють на 
всі тканини організму однаково�� На даний час існують 
дані, що,крім загальних впливів, потреба в окремих ан-
тиоксидантах у різних тканинах різна [3, 4, 7, 14]�� 

У людському оці з усіх каротиноїдів у найбільшій 
кількості присутні лютеїн і зеаксантин. Найбільш 
висока їх концентрація визначається в сітківці, особ-
ливо в макулі, судинній і райдужній оболонці ока, 
кришталику, циліарному тілі�� Зеаксантин може утво-
рюватися безпосередньо в сітківці з лютеїну�� У макулі 
сконцентровано до 70% лютеїну і зеаксантину від їх 
загального вмісту в оці�� Присутність у кришталику і 
сітківці лютеїну і зеаксантину забезпечує їх захист від 
кисневих радикалів, продуктів перекисного окиснення 
ліпідів і білків�� Фотоокиснення призводить до запуску 
перекисного окиснення ліпідів, продукти якого є ви-
сокотоксичними для сітківки�� Найбільш руйнівним і 
агресивним ефектом відзначається блакитна частина 
спектра денного світла, що викликає пошкодження 
сітківки і пігментного епітелію [4, 7, 9, 14]�� Ультра-
фіолетові промені особливо небезпечні при захворю-
ваннях сітківки�� 

Природним захистом сітківки від фотохімічного 
пошкодження є кришталик і жовта пляма сітківки, які пог-
линають до 80% синього світла коротше 460 нм�� Лютеїн і 
зеаксантин, які входять до складу і сітківки і кришталика, 
екранують синє світло від центральної зони сітківки, де 

світловий потік максимально сфокусований�� Окрім то-
го, вони здатні сорбувати блакитне світло і пригнічувати 
утворення вільних кисневих радикалів, запобігати світ-
ловому руйнуванню поліненасичених жирних кислот у 
сітківці�� Лютеїн і зеаксантин є антиоксидантами першого 
порядку, які захищають сітківку і кришталик від дії віль-
них радикалів [1, 3, 4, 7, 16]�� 

Існує безліч доказів того, що кожен антиоксидант 
по-різному сприймається різними органами людського 
тіла�� Результати досліджень показали, що лютеїн і зеак-
сантин найкраще акумулюються в тих частинах тіла, які 
найбільш схильні до загрози шкідливого впливу віль-
них радикалів�� Оксикаротиноїди, якими є лютеїн і зеак-
сантин, проявляють більш високі та ефективні антиок-
сидантні реакції у порівнянні з іншими каротиноїдами�� 
Так, зеаксантин першим вступає в реакцію з найбільш 
сильним окиснювачем, яким є пероксинітрит, і швидко 
його інактивує�� У клітинних мембранах зеаксантин чи-
нить більш пролонговану антиоксидантну дію ніж інші 
каротиноїди [9, 12, 13, 16]�� 

Максимальне світлове навантаження припадає на ма-
кулу, в якій локалізується найбільша кількість лютеїну і 
зеаксантину�� Недостатній вміст макулярних пігментів в 
оці визначає схильність до різних очних захворювань і 
неможливість ока чинити опір несприятливим факторам, 
тривалим зоровим навантаженням, комп’ютерному випро-
мінюванню�� У багатьох дослідженнях доведена роль лю-
теїну і зеаксантину в профілактиці і розвитку катаракти, 
макулярної дистрофії і діабетичної ангіопатії�� Результати 
досліджень показали, що вживання лютеїну і зеаксантину 
з їжею знижує ризик розвитку катаракти та вікової маку-
лярної дегенерації від 30 до 50% [1, 5, 10]�� 

Чим старша людина, тим більш небезпечною є дія віль-
них радикалів, бо в міру природного старіння знижуєть-
ся активність власної захисної антиоксидантної системи 
організму�� Макулярна дегенерація сітківки розвивається 
у віці старше 45-50 років, проте, нині відзначається омо-
лодження цього захворювання�� При розвитку макулярної 
дегенерації з’являється підвищена чутливість до світла, 
погіршується зір, знижується гострота зору, поступово 
виникає випадіння полів зору, і в кінцевому підсумку в 
центрі поля зору з’являється каламутна пляма (віднос-
на або абсолютна скотома)�� Причини, що призводять до 
розвитку макулярної дегенерації, різноманітні�� Останнім 
часом у світовому науковому середовищі все частіше об-
говорюється питання про роль негативного впливу фото-
хімічної реакції, що виникає під дією світла і кисню і при-
зводить до утворення високоактивних вільних радикалів, 
які здатні пошкоджувати світлочутливі клітини сітківки 
ока [5, 9, 12, 13, 17]�� 

Вікова макулярна дистрофія (ВМД) відноситься до 
числа захворювань ока, що є основною причиною погір-
шення зору і сліпоти в осіб похилого та старечого віку�� У 
хворих з даною патологією рівні лютеїну і зеаксантину в 
області жовтої плями на 40% нижче, ніж у здорових людей 
Клінічні дослідження довели, що споживання лютеїну 6 




