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Wkrótce pojawi się lek chroniący przed
utratą wzroku
PODSTĘPNA CHOROBA

AMD jest chorobą, w przebiegu której dochodzi do uszkodzenia plamki żółtej - centralnej części
siatkówki odpowiedzialnej za ostre widzenie. W środkowej części pola widzenia pojawiają się
wówczas zniekształcenia, a następnie ubytki. Schorzenie to jest najczęstszą przyczyną
nieodwracalnej ślepoty u osób powyżej 65. roku życia - liczbę takich przypadków ocenia się na
świecie na 8 mln.
Wobec starzenia się społeczeństw Zachodu, choroba występuje coraz częściej. Na ciężką postać
AMD co roku zapada w Polsce 20 tysięcy osób.
Pacjenci z AMD w zasadzie nie tracą wzroku całkowicie, ale wymagają pomocy w codziennych
czynnościach. Nie mogą czytać, prowadzić samochodu, nie rozpoznają twarzy mijanych osób, nie
mogą wykonać wielu zwykłych czynności nie narażając się na poparzenie, skaleczenie, upadek.
Często popadają w depresję, ponieważ pomimo kosztownych kuracji stan ich wzroku ciągle się
pogarsza.
NOWA NADZIEJA DLA CHORYCH
Opracowany niedawno nowy lek (ranibizumab) jest przeciwciałem, które hamuje powstawanie
uszkadzających plamkę nieprawidłowych naczyń krwionośnych. Lek ma zostać wprowadzony na
rynek amerykański jeszcze w czerwcu 2006, a na rynek europejski - w styczniu 2007.
"Jak wykazały dwa międzynarodowe badania, lek nie tylko w większości przypadków zapobiega
postępowi choroby, ale w kilkudziesięciu procentach przypadków przynosi poprawę widzenia" - mówi
dr Magdalena Ulińska z Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie.
"Niestety, choć lek ma zostać wprowadzony do użytku w Polsce w tym samym czasie co w krajach
Unii Europejskiej, gorzej z jego dostępnością, ponieważ będzie to drogi preparat" - dodaje profesor
Jerzy Szaflik z Katedry i Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie.
JAK ZAPOBIEGAĆ?
Tym większe znaczenie ma profilaktyka AMD. Jego rozwojowi sprzyja palenie tytoniu i ostre światło
(dlatego dobrze jest nosić ciemne okulary). Świeże powietrze, dieta bogata w warzywa i owoce,
a także preparaty witaminowe, selen i cynk mają działanie ochronne.
Regularne wizyty u okulisty, zwłaszcza w starszym wieku, pozwalają w porę uchwycić początek
choroby. Dobrą okazją jest na przykład konieczność dopasowania nowych okularów. Nawet
nieznaczny spadek ostrości wzroku może bowiem wskazywać na rozpoczynające się zwyrodnienie
plamki.
Można samemu kontrolować widzenia przy pomocy tak zwanej siatki Amslera - kartki papieru
z narysowaną kratką. Patrząc na siatkę można zauważyć zmiany i zniekształcenia jej linii, a w
najbardziej zaawansowanym stadium choroby w centrum pola widzenia pojawia się ciemna plama.
Do dokładnej diagnostyki służy badanie dna oka, tomografia optyczna, a także badanie perymetrem
plamkowym siatkówki.
8 kwietnia 2006 w Warszawie odbędzie się poświęcona AMD konferencja lekarzy-okulistów.
PAP - Nauka w Polsce, Paweł Wernicki
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin

utrzymują się w powietrzu godzinam.
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Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.

22-05-2020

Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.
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Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.

22-05-2020

Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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