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Л і т е р а т у р а

мг в день знижує на 43% ризик розвитку дегенерації маку-
ли�� Лютеїн і зеаксантин виступають не тільки як фактории 
антиоксидантного захисту очей, а також є світлофільтром, 
екрануючим пігментний епітелій, що лежить нижче, від 
шкідливої дії світла�� Водночас оксикаротиноїди прозорі 
для центральних колб сітківки і не перешкоджають про-
цесам сприйняття світла [14, 16, 17]�� 

В даний час вважається, що знижений вміст каро-
тиноїдів у макулі є одним з факторів ризику розвитку 
ВМД�� У зв’язку з цим, призначення лютеїну і зеаксан-
тину в комплексному лікуванні хворих ВМД запобі-
гає небезпеці втрати центрального зору і розвитку 
неоваскуляризації�� Численними зарубіжними багато-
центровими дослідженнями показано, що каротиноїди 
грають захисну роль проти пошкодження макули уль-
трафіолетовимсвітлом і вільними радикалами�� Лютеїн 
і зеаксантин діють як фільтри блакитного світла і як 
антиоксиданти�� В останні роки зазначені каротиноїди 
розглядаються як важливі фактори захисту від сліпоти 
при ВМД�� Лютеїн сконцентрований в макулярній об-
ласті сітківки, також має протекторну дію�� Чим вищий 
вміст каротиноїдів у макулі, тим більшою мірою сіт-
ківка захищена [5, 10 14, 16, 17]�� 

На даний час безперервно зростає кількість хво-
рих на цукровий діабет, при якому найбільшою мірою 
страждає мікроциркуляторне русло�� Одним з найбільш 
важких ускладнень цукрового діабету є розвиток діа-
бетичної ретинопатії�� Її вважають основною причиною 
втрати зору у багатьох країнах світу�� При діабетичній 
ретинопатії спостерігається різке падіння щільності ма-
кулярних пігментів, приблизно у 2,5 рази в порівнянні 
з нормою, що, найімовірніше, пов’язане з порушенням 
транспорту каротиноїдів з потоком крові�� Лютеїн і зе-
аксантин наразі широко рекомендують як для профілак-
тики, так і для лікування пацієнтів з діабетичною рети-
нопатією [1, 9, 14]�� 

Крім лютеїну і зеаксантину, для здоров’я органу зору 
важливим є лікопін�� Лікопін у значних кількостях містить-
ся в окремих частинах ока, наприклад, у циліарного тіла�� 
Циліарне тіло перетворює сироватку крові у внутрішньо-
очну рідину, що омиває кришталик�� До нього прикріплю-
ються спеціальні зв’язки, які утримують кришталик і за-
безпечують його правильне розташування в оці�� Лікопін 
захищає ціліарне тіло від окиснення під дією ферментів, 
що знаходяться у складі внутрішньоочної рідини�� Таким 
чином, лікопен знижує розвиток двох проблем – глауко-
ми і пресбіопії (вікового зниження зору)�� Лікопін захищає 
сітківку від індукованих світлом пошкоджень і вікової 
дегенерації макули (жовтої плями), що викликає старечу 
сліпоту; він уповільнює окиснення білків кришталика, 
оберігаючи від розвитку катаракти; він захищає також і 
циліарне тіло від морфологічних змін, не даючи розвину-
тися глаукомі�� Лікопін у людському організмі не вироб-
ляється, ми можемо отримати його тільки з їжі [8, 11]�� 

Висновки.
для збереження органу зору велике значення має 

надходження в організм каротиноїдів з їжею. Три ка-
ротиноїди, які ми отримуємо з їжею - лютеїн, зеаксан-
тин і мезозеаксантин – накопичуються в макулі (жов-
тій плямі) й беруть участь у створенні макулярного 
пігменту.

Зазначені каротиноїди розглядаються як важливі 
фактори захисту від сліпоти при віковій макулярній 
дистрофії, а також для профілактики і лікуванні па-
цієнтів з діабетичною ретинопатією.

Крім лютеїну і зеаксантину для здоров’я органу зо-
ру важливим є лікопін. Він захищає сітківку від віко-
вої дегенерації макули, уповільнює окиснення білків 
кришталика, оберігаючи від розвитку катаракти, не 
дає розвинутися глаукомі. Лікопін також ми можемо 
отримати тільки з їжею.




