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247Czynniki ryzyka rozwoju wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – praca oryginalna
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Streszczenie
Wstęp: Celem pracy było określenie czynników ry-

zyka rozwoju wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki 
związanego z wiekiem (AMD).

Materiały i metody: Badaniami objęto 53 pacjentów, 
38 kobiet i 15 mężczyzn, w wieku od 57 do 85 lat. Cho-
rych podzielono na dwie grupy: z suchą postacią AMD 

– 20 osób oraz z wysiękową postacią AMD – 33 osoby. 
Analizie poddano takie czynniki, jak: wiek, płeć, miej-
sce zamieszkania, palenie tytoniu, wywiad w kierunku 
choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, 
cukrzycy, hipercholesterolemii, zabiegu usunięcia zaćmy 
oraz rodzaju przyjmowanych leków. U każdego pacjenta 
przeprowadzono pełne badanie okulistyczne, kilkakrot-
ny pomiar ciśnienia ogólnego krwi oraz oznaczono go-
spodarkę węglowodanową i lipidową.

Wyniki: Stosunek kobiet do mężczyzn w postaci 
suchej wynosił 9:1, a w postaci wysiękowej 3:2. 57,6% 
pacjentów z wysiękową postacią AMD było czynnymi 
lub biernymi palaczami tytoniu, w porównaniu do 15% 
chorych z suchym AMD. Średnie wartości ciśnienia 
skurczowego i rozkurczowego w grupie chorych z wy-
siękowym AMD były wyższe niż w postaci suchej i róż-
nice te były znamienne statystycznie. W obu grupach nie 
stwierdzono istotnych różnic wynikających z miejsca 
zamieszkania, częstości występowania cukrzycy, choro-
by niedokrwiennej serca, zaburzeń gospodarki lipidowej, 
przyjmowania statyn i kwasu acetylosalicylowego oraz 
zabiegu usunięcia zaćmy.

Wnioski:
Płeć męska może predysponować do rozwoju wysię-1. 
kowej postaci zwyrodnienia plamki.
Czynne i bierne palenie papierosów w istotny sposób 2. 
zwiększa ryzyko rozwoju wysiękowego AMD.
Zbyt wysokie ciśnienie skurczowe i rozkurczowe 3. 
krwi może być czynnikiem sprzyjającym rozwojowi 
zmian wysiękowych.
Cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, hipercho-4. 
lesterolemia, przyjmowanie statyn i kwasu acety-
losalicylowego oraz przebyta operacja zaćmy nie 
mają wpływu na występowanie wysiękowej postaci 
AMD.
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Summary
Background: The aim of the study was to identify 

the risk factors of developing exudative age-related ma-
cular degeneration (AMD).

Materials and methods: This study analyzed 53 
patients with age-related macular degeneration. In this 
group were 38 women and 15 men at the age from 57 to 
85 years old. The patients were divided into two groups: 
with dry AMD (20 persons) and with exudative AMD (33 
persons). The cases were examined with regard to age, 
sex, dwelling place, medical history of ischemic heart 
disease, arterial hypertension, diabetes, hypercholeste-
rolemia, extraction of cataract, kind of medication and 
history of smoking. Every patient was examined by an 
ophthalmologist, had arterial blood pressure measured 
and carbohydrate and fat metabolism determined.

Results: Patients with exudative AMD have more 
frequent an unregulated systolic and diastolic blood pres-
sure compared to the group with dry AMD. In neither 
group did we note statistically significant differences in 
the dwelling place (city or village), history of ischemic 
heart disease, diabetes, extraction of cataract, disorder 
of carbohydrate metabolism and kind of medication. Pa-
tients with exudative AMD are more frequently active or 
passive smokers compared to the group with dry AMD. 
Men have more frequently an exudative AMD.

Conclusions:
Men have more frequently an exudative AMD.1. 
Active and passive smoking are very significant in 2. 
developing exudative AMD.
Unregulated systolic and diastolic blood pressure 3. 
may be a risk factor of developing exudative AMD.
Diabetes, ischemic heart disease, hypercholesterole-4. 
mia, extraction of cataract do not influence develo-
ping exudative AMD.
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