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Epidemiologia schorzeń okulistycznych u pacjentów 
w wieku powyżej 65 lat w wybranej poradni w Markach

Epidemiology of eye diseases and conditions in patients aged over 65 
in a selected clinic in Marki
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Wstęp. Problemy okulistyczne występujące u osób w wieku podeszłym stanowią poważny problem. narząd 
wzroku jako najważniejszy ze zmysłów pozwala nam czerpać informacje ze świata zewnętrznego, umożliwia kontakt z oto-
czeniem, stanowi o naszej niezależności. 
Cel pracy. Ocena częstości występowania problemów okulistycznych u pacjentów w wieku powyżej 65. roku życia, 
z uwzględnieniem stanów prowadzących do całkowitej utraty widzenia (jaskra, aMD) oraz tych, które można skorygować (za-
ćma, starczowzroczność). 
Materiał i metody. Badaniami objęto 795 pacjentów powyżej 65. roku życia (536 kobiet i 259 mężczyzn) w poradni okuli-
stycznej w Markach. Dokonano retrospektywnej oceny dokumentacji medycznej. 
Wyniki. zaćma wystąpiła u 23% badanych pacjentów w grupie wiekowej 65–75 lat i aż u 43% badanych osób powyżej 75. 
roku życia. Jaskra wystąpiła u 23% osób w wieku 65–75 lat, a u osób powyżej 75. roku życia stanowiła 31%. częstość wystę-
powania aMD wyniosła 4,57% osób w grupie wiekowej między 65. a 75. rokiem życia oraz u 6,42% badanych w grupie po-
wyżej 75. roku życia 
Wnioski. wyniki badań wskazują na konieczność podniesienia świadomości społecznej i zwiększenie dostępności opieki oku-
listycznej. Ma to na celu ograniczenie występowania ślepoty w przypadku starczowzroczności i zaćmy. Podkreślają również 
wagę występowania jaskry i zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (aMD) jako chorób przewlekłych i postępujących. 
Słowa kluczowe: starczowzroczność, jaskra, zaćma, aMD, retinopatia cukrzycowa.

Background. Ophthalmic problems characteristic of geriatric patients are a serious problem. Organs of vision, as 
the most important of the senses, allow us to get information from the outside world, feel part of the environment and build 
relationships with other people. it is the basis of an individual’s independence. 
Objectives. the purpose of this study was to examine ophthalmic problems among patients over 65 years of age. included in the 
study were cases which lead to total blindness (glaucoma, aMD) and those which are possible to correct (cataract, presbyopia). 
Material and methods. the study group consisted of 795 patients (536 women and 259 men) aged over 65 years of age in 
ophthalmic surgery in Marki. retrospective analysis of medical documentation was conducted.
Results. cataract was present in 23% of patients aged 65–75 and in as many as 43% of patients over 75 years of age. Glaucoma 
was present in 23% of patients aged 65–75, and in 31% of patients over 75. in patients aged 65–75 years, 4.57% was affected 
by aMD, and in those over 75 years, the rate was 6.43%. 
Conclusions. the results of the study point out the necessity of raising social consciousness and making ophthalmic care more 
available. the goal of such measures would be to lower the incidence of blindness in cases of presbyopia and cataract. the 
study also highlights the importance of glaucoma and age-related macular degeneration as chronic and progressive diseases. 
Key words: presbyopia, glaucoma, cataract, age-related macular degeneration, diabetic retinopathy.

Streszczenie

Summary

Wstęp 
Problemy okulistyczne występujące u osób w wieku po-

deszłym stanowią poważny problem. narząd wzroku jako 
jeden z ważniejszych zmysłów pozwala czerpać informacje 
ze świata zewnętrznego, umożliwia kontakt z otoczeniem, 
stanowi o naszej niezależności. upośledzenie wzroku pro-
wadzi do kalectwa, które dotyka zarówno osobę chorą, jak 
i całe społeczeństwo.

Cel pracy
celem pracy była ocena częstości występowania pro-

blemów okulistycznych u pacjentów w wieku powyżej 65. 
roku życia, z uwzględnieniem stanów prowadzących do 

całkowitej utraty widzenia (jaskra, aMD), oraz tych, które 
można skorygować (zaćma, starczowzroczność). 

Materiał i metody 
Badaniami objęto 795 pacjentów powyżej 65. roku ży-

cia, w tym 536 (61,5%) kobiet i 259 (48,5%) mężczyzn zgła-
szających się w 2010 r. do poradni okulistycznej w Mar-
kach. Dokonano retrospektywnej oceny dokumentacji me-
dycznej. 

Wyniki 
zaćma jest jedną z najczęstszych przyczyn obniżenia 

ostrości wzroku u osób w wieku podeszłym. wynika z za-



a. topczewska-cabanek i wsp. • epidemiologia schorzeń okulistycznych u pacjentów w wieku powyżej 65 lat...

Fa
m

ily
 M

ed
ic

in
e 

&
 P

ri
m

ar
y 

C
ar

e 
Re

vi
ew

 2
01

3;
 1

5,
 2

193

chodzących w soczewce procesów patologicznych, któ-
re prowadzą do jej częściowego lub całkowitego zmętnie-
nia. zaćma wystąpiła u 23% badanych pacjentów w gru-
pie wiekowej 65–75 lat i aż u 43% badanych osób powyżej 
75. roku życia (ryc. 1). Jaskra (glaukoma) to choroba prze-
wlekła i postępująca uważana jest przez whO za choro-
bę społeczną. stanowi drugą po zaćmie przyczynę ślepoty 
na świecie. Jako „cichy złodziej wzroku” przebiega bezob-
jawowo, podstępnie, nieleczona powoduje ubytki w polu 
widzenia, co w konsekwencji prowadzi do nieodwracalnej 
ślepoty. Jaskra wystąpiła u 23% osób w wieku 65–75 lat, 
a u osób powyżej 75. roku życia stanowiła 31% (ryc. 2). 

Rycina 1. struktura ankietowanych pod względem występowa-
nia i obserwacji zaćmy

Rycina 2. struktura badanych pod względem występowania jaskry

Rycina 3. struktura badanych pod względem występowania aMD

zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (aMD) jest 
również jednym z głównych powodów utraty wzroku u lu-
dzi starszych. Jest to choroba postępująca, uszkadzająca 
centralny obszar siatkówki odpowiedzialny za ostrość wi-
dzenia i postrzeganie kontrastu bodźców. częstość wystę-
powania aMD wyniosła 4,5% osób w grupie wiekowej mię-
dzy 65. a 75. rokiem życia oraz u 6,4% badanych w grupie 

powyżej 75. roku życia (ryc. 3). w grupie wiekowej 65–75 
lat prawie 11% stanowili pacjenci z cukrzycą. w tej gru-
pie stwierdzono 2,3% przypadków retinopatii cukrzyco-
wej. w grupie powyżej 75. roku życia cukrzycę stwierdzo-
no u 59 (16,5%) pacjentów. retinopatia cukrzycowa wystą-
piła u 12 (3,3%) osób w tej grupie wiekowej (ryc. 4).

Rycina 4. struktura występowania retinopatii cukrzycowej 
u osób chorych na cukrzycę 

Wyniki 
Podczas retrospektywnej analizy dokumentacji medycz-

nej zaćma starcza, którą można uważać za marker ogólnego 
starzenia się tkanek, stanowi poważny problem u pacjentów 
w wieku podeszłym. wyniki przeprowadzonego badania są 
zbliżone do danych z piśmiennictwa (47,7%). w związku 
z tym whO wprowadziła inicjatywę „Vision 2020. the ri-
ght too see”, która ma na celu profilaktykę, ograniczenie lub 
wyeliminowanie chorób prowadzących do ślepoty, a także 
skuteczne leczenie z usunięciem zaćmy i z równoczesnym 
wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej [1].

częstość występowania jaskry wzrasta wraz z wiekiem. 
według danych z piśmiennictwa ryzyko zachorowania 
wzrasta 5–10 razy między 50. a 80. rokiem życia. według 
badań the salisbury eye evaluation Glaucoma study opu-
blikowanych w 2006 r. – co dziesiąta osoba powyżej 75. 
roku życia rasy białej i co piąta w rasie czarnej będzie cho-
ra na jaskrę [2, 3]. w Polsce jedynie we wrocławiu ocenio-
no częstość występowania jaskry, która dotyczy 1,6% po-
pulacji i wzrasta wraz z wiekiem do 4,6% u osób powyżej 
7.0 roku życia

zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (aMD) to po-
ważny problem u osób w wieku podeszłym, które prowadzi 
do upośledzenia widzenia, a w konsekwencji do ślepoty [4]. 
Dane epidemiologiczne pochodzące z różnych państw eu-
ropejskich (szkocja, włochy, Bułgaria, anglia i walia) sta-
wiają aMD na pierwszym miejscu wśród stanów powodu-
jących ślepotę [5, 6]. według danych stowarzyszenia zwy-
rodnienia Plamki związanego z wiekiem zachorowalność 
na aMD w przedziale wiekowym 60–75 lat wynosi 13–39%, 
a według prognoz w europie około 2020 r. problem ten bę-
dzie dotyczył 19% osób powyżej 65. roku życia [5]. 

cukrzyca jest głównym czynnikiem etiologicznym re-
tinopatii i makulopatii cukrzycowej. Jest czynnikiem przy-
spieszającym zmiany zachodzące w soczewce oka, przy-
spiesza powstanie i rozwój zaćmy. Badania epidemiolo-
giczne przeprowadzone przez whO podają makulopatię 
cukrzycową jako najczęściej występującą przyczynę (4,8%) 
obniżenia ostrości wzroku u pacjentów już poniżej 50. roku 
życia [6]. 

w etiologii chorób narządu wzroku dużą rolę odgry-
wają również choroby ogólnoustrojowe, takie jak: nadci-
śnienie tętnicze, choroba wieńcowa, miażdżyca, cukrzyca, 
a także palenie tytoniu. 

wydłużenie czasu życia oraz większa aktywność osób 
w wieku podeszłym wiążą się z większymi oczekiwaniami 
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co do utrzymania ostrości wzroku, a tym samym zachowania 
dobrej jakości życia. starczowzroczność i zaćma jako mar-
kery ogólnego starzenia się tkanek są stanami, które można 
skorygować korekcją okularową i zabiegiem operacyjnym 
z zastosowaniem nowoczesnych technik operacyjnych. Ja-
skra i aMD jako choroby przewlekłe i postępujące zaliczane 
są do grupy chorób społecznych. Konieczne jest ogranicze-
nie występowania czynników ryzyka rozwoju chorób narzą-
du wzroku przez ustabilizowanie parametrów biochemicz-
nych w celu wyrównania cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, 
wydolności krążenia czy hipercholesterolemii.  

Wnioski
wyniki badań wskazują na konieczność podniesienia 

świadomości społecznej i zwiększenie dostępności opie-
ki okulistycznej. Ma to na celu ograniczenie występowa-
nia ślepoty w przypadku starczowzroczności i zaćmy. Pod-
kreślają również wagę występowania jaskry i zwyrodnienia 
plamki związanego z wiekiem (aMD) jako chorób przewle-
kłych i postępujących. 
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