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В останні десятиріччя у зв’язку з широким впровадженням 
комп’ютеризації, збільшення інформаційного та штучного світлово-
го навантаження на орган зору спостерігається різке збільшенням 
дегенеративних захворювань, серед яких провідне місце займає ві-
кова дегенерація макули�� У розвитку вікової дегенерації має зна-
чення пігментація макулярної ділянки�� Макулярний пігмент – це 
антиоксидант сітківки, що нейтралізує дію вільних радикалів, затри-
мує або поглинає блакитне світло, яке спричиняє фотооксидантне 
пошкодження�� Активація вільнорадикального окиснення викликає 
пошкодження ліпідів клітинних мембран, білків, нуклеїнових кис-
лот�� Для збереження захисної функції макули важливим є підтри-
мання макулярного пігменту ксантофілу, який володіє антиоксидан-
тними властивостями та здатністю затримувати синій спектр світла, 
захищаючи макулу�� Відомо, що для збереження здоров’я органу зору 
велике значення має надходження в організм каротиноїдів з їжею�� 
Три каротиноїди, які ми отримуємо з їжею – лютеїн, зеаксантин та 
мезозеаксантин, накопичуються в макулі й разом беруть участь у 
створенні макулярного пігменту�� 
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В последние десятилетия в связи с широким внедрением ком-
пьютеризации, увеличения информационной и искусственной све-
товой нагрузки на орган зрения наблюдается резкое увеличение де-
генеративних заболеваний, среди которых ведущее место занимает 

возрастная дегенерация макулы�� В развитии возрастной дегенера-
ции имеет значение пигментация макулярной области�� Макулярный 
пігмент – это антиоксидант сетчатки, нейтрализирующий действие 
свободных радикалов, задерживает или поглощает голубой свет, 
который вызывает фотооксидантное повреждение�� Активация сво-
боднорадикального окисления вызывает повреждение липидов 
клеточных мембран, белков, нуклеиновых кислот�� Для сохранения 
защитной функции макулы важным является поддержание макуляр-
ного пигмента ксантофилла, который обладает антиоксидантними 
свойствами и способностью задерживать синий спектр света, защи-
щая макулу�� Известно, что для сохранения здоровья органа зрения 
большое значение имеет поступление в организм каротиноидов с 
пищей�� Три каротиноида, которые мы получаем с пищей – люте-
ин, зеаксантин и мезозеаксантин, накапливаются в макуле и вместе 
участвуют в создании макулярного пигмента��
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In recent decades, due to the widespread usage of computers, a rapid 
increase in the quantity and complexity of data and artificial light on the 
visual organs we have seen a sharp increase in degenerative diseases, 
including age-related macular degeneration�� In the development of age-
related degeneration, the pigmentation of the macular area is important�� 
Macular pigment is a retinal antioxidant that neutralizes free radicals, traps 
or absorbs blue light, which causes photo-oxidant damage�� Activation 
of free radical oxidation causes damage to cell membrane membranes, 
proteins, nucleic acids�� It is important to maintain the macular pigment 
of xanthophyll, which has antioxidant properties and the ability to 
retain the blue spectrum of light while protecting the macula, in order to 
maintain the protective function of the macula�� It is known that the intake 
of food carotenoids is of great importance for maintaining the health of 
the eye�� The three carotenoids we get with our food, lutein, zeaxanthin 
and mesozeaxanthin, are accumulated in the macula and are involved in 
the creation of macular pigment��
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