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Wprowadzenie
Obecnie mamy na świecie ponad 1,6
miliarda ludzi z krótkowzrocznością – do
2020 r. będzie ich 2,5 miliarda, jedynie u ok.
40% osób krótkowzroczność jest skorygowana. Rozpowszechnienie krótkowzroczności
rośnie wraz z wiekiem. W Ameryce występowanie krótkowzroczności u dzieci między
5. a 7. rokiem życia szacuje się na około 3%,
między 8. a 10. rokiem życia – na 8%, między
11. a 12. rokiem życia – na 14%, między 12.
a 17. rokiem życia – na 25% (1,6% > -8,00 D).
Podobną tendencję wzrostu częstości jej
występowania wraz z wiekiem wykazano
w poszczególnych grupach etnicznych, mimo
różnic procentowych w poszczególnych grupach wiekowych. Na przykład u Chińczyków
zakres krótkowzroczności jest znacznie wyższy w każdej grupie wiekowej. Narodowe badanie przeprowadzone na Tajwanie wykazało
częstość występowania krótkowzroczności
równą 12% u 6-letnich dzieci i 84% u dzieci
w wieku 16–18 lat. Podobne wyniki otrzymano w Singapurze i w Japonii (Europa – 27%).

Nieskorygowana
krótkowzroczność
•
•
•
•
•
•

Ameryka Północna – 16%,
Europa – 37%,
Azja – 64%,
Ameryka Południowa – 61%,
Afryka – 84%,
Australia – 16%.
Mechanizm rozwoju krótkowzroczności
wbudowany jest w samo oko i według nie-
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których badaczy oparty jest na modyfikacji
miofibroblastów w twardówce.
W pracy poza podstawami epidemiologii i patogenezy wad wzroku przedstawione
zostaną aktualne aspekty optycznych podstaw progresji krótkowzroczności, zalety
użytkowania soczewek kontaktowych oraz
koncepcja kontroli krótkowzroczności – bardzo obiecujący projekt wprowadzenia soczewek, które ograniczałyby progresję krótkowzroczności. Z badań wynika, że wydłużanie
się gałki ocznej wynika przede wszystkim
z nieostrego obrazu peryferyjnego, a nie, jak
się do tej pory przyjmowało, obrazu plamkowego. Nowa koncepcja przewiduje lentikularną konstrukcję soczewki, która w części
centralnej miałaby moc potrzebną do korekcji wady wzroku, a jej część peryferyjna
miałaby dodatek plusowy. Dzięki temu obraz
w części peryferyjnej siatkówki stawałby się
ostry (zogniskowany na siatkówce), a przez to
zahamowany zostałby rozwój krótkowzroczności. Wyniki pierwszych badań są bardzo
obiecujące – budowa soczewki jest oparta na
konstrukcji „podwójnego ogniska”; soczewka
ma różne strefy: terapeutyczną i korekcyjną.
Miopia to wada refrakcji plus wzrost
osiowy gałki oraz peryferyjna hiperopia połączona ze wzrostem syntezy proteoglikanów
(2 lata przed początkiem miopii dzieci mają
nadwzroczność na obwodzie siatkówki). Soczewki o budowie opartej na technologii
„dual focus” (podwójne ognisko) powodują
według wstępnych badań redukcję miopii
u prawie 50% pacjentów.
Częstość występowania krótkowzroczności w ostatnich dekadach znacząco
wzrosła i zbliża się do 10–25% i 60–80% odpowiednio w krajach zachodnich i wschodzeszyt 4’ 2011 (16)

dr n. med. Alicja Krawczyk, dr n. med. Anna M. Ambroziak

Podstawy refrakcji
Stan refrakcji oka jest wypadkową kilku
czynników: mocy refrakcyjnej rogówki i soczewki, długości osiowej oka, współczynnika
refrakcji cieczy wodnistej i ciała szklistego.
Wielkość, kształt oraz moc rogówki i soczewki, a także długość osiowa gałki ocznej są
uwarunkowane genetycznie (1). Swoistą rolę
odgrywają siła refrakcyjna rogówki i soczewki wynikająca z krzywizny rogówki i grubości
soczewki oraz długość oka, na którą składa
się głębokość komory przedniej i długość
komory ciała szklistego. Sferyczna wada refrakcji w największym stopniu zależy od długości gałki ocznej. Wysoka krótkowzroczność
i wysoka nadwzroczność są prawie zawsze
skorelowane z nieprawidłową długością gałki
ocznej, natomiast bardzo rzadko z nieprawidłową budową soczewki i/ lub rogówki (2)
– przewaga wady osiowej nad wadą refrakcyjną. Im dłuższa gałka oczna, tym większa
krótkowzroczność (3). Wartość wady refrakcji
zwykle zmniejsza się wraz z wiekiem, co jest
zeszyt 4’ 2011 (16)

związane ze zmianami parametrów poszczególnych struktur oka (4). Gdy dziecko rośnie,
zmieniają się długość gałki ocznej oraz wielkość komór przedniej i tylnej w ich wymiarach osiowych. Dotyczy to oczu nadwzrocznych, normowzrocznych i krótkowzrocznych
(5,6). Podczas wzrostu gałki ocznej jej długość osiowa zwiększa się, rogówka i soczewka ulegają spłaszczeniu i ścieńczeniu, promień ich krzywizn wydłuża się, a moc łamiąca
elementów optycznych zmniejsza, powodując zmniejszenie wartości wady refrakcji
(7-9). Spłaszczenie rogówki i zmniejszenie
mocy soczewki równoważy skutki wydłużenia gałki ocznej (5). Zmiany w mocy rogówki
i soczewki zachodzą w określonej proporcji
w stosunku do wyjściowej wady refrakcji. Proces ścieńczenia soczewki zachodzi w oczach
krótkowzrocznych, miarowych i nadwzrocznych. Głębokość komory przedniej zmienia
się odwrotnie proporcjonalnie do zmiany
grubości soczewki. Wzrost osiowej długości gałki ocznej wiąże się ze zwiększeniem
wymiaru osiowego komory ciała szklistego
i zostaje zakończony w 11.–12. roku życia,
w przypadku krótkowzroczności trwa do 14.
roku życia (6).

PROGRAM EDUKACYJNY „KOMPENDIUM OKULISTYKI”

niej Azji. Stan ten jest uważany za główną
przyczynę upośledzenia widzenia na świecie. W celu wyeliminowania krótkowzroczności lub zmniejszenia jej progresji z relatywnie małym powodzeniem stosowano
kilka metod, w tym soczewki kontaktowe,
dwuogniskowe i wieloogniskowe soczewki okularowe oraz środki farmakologiczne.
Ogólnie rzecz biorąc, większość dotychczas
stosowanych metod terapeutycznych daje
niewielkie i krótkotrwałe korzyści.

Zmiany refrakcji a wzrost
gałki ocznej (przesunięcie
z nadwzroczności do
krótkowzroczności)
Wyjściowym stanem refrakcji, stwierdzanym w pierwszych miesiącach życia
u większości niemowląt urodzonych o cza-
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sie, jest nadwzroczność wynikająca z charakterystycznej budowy oka niemowlęcia (krótka gałka oczna, gruba soczewka, stroma
rogówka) (10,11). U zdrowych niemowląt
praktycznie nie stwierdza się krótkowzroczności (12), chociaż wyniki wieloetnicznych
badań, które przeprowadzono w Stanach
Zjednoczonych z udziałem dzieci w wieku
od 6 do 72 miesięcy, wykazały występowanie 6,9% krótkowzroczności u dzieci afroamerykańskich i 3,8% u dzieci kaukaskich
pochodzenia hiszpańskiego (13). Niektórzy
autorzy uważają, że krótkowzroczność u noworodków związana jest z wcześniactwem.
Średnia wartość wady refrakcji po
urodzeniu wynosi od 1 do 2 dioptrii nadwzroczności (11). Niewielka nadwzroczność
jest zatem prawidłowym stanem obserwowanym u dzieci (14-16). W badaniach przeprowadzonych przez Mutti i wsp. w 2005 r.
zaobserwowano, że przeciętna wada refrakcji w 3. miesiącu życia wynosiła +2,16 D,
a w 9. miesiącu życia +1,36 D (8). W pierwszym roku życia obserwuje się zmniejszanie
stwierdzanych w tym okresie nadwzroczności i astygmatyzmu (8,17). Najważniejszym czynnikiem wpływającym na zmniejszanie się wady refrakcji w stosunku do jej
wyjściowej wartości wydaje się zmiana długości osiowej gałki ocznej (15,18). Między
3. a 9. miesiącem życia wada refrakcji ulega
minimalnym zmianom, jeśli jej wyjściowa
wartość jest bliska zeru lub zalicza się do
wysokiej nadwzroczności (8). Na przykład
wyjściowa wysoka wada nadwzroczności
powyżej 4,00 D w okresie wzrostu dziecka
ulega nieznacznemu zmniejszeniu (19,20).

Emetropizacja –
proces osiągania
normowzroczności
W pierwszym roku życia wada refrakcji
ulega stopniowej zmianie w kierunku miarowości (metropii). Proces osiągania stanu
normowzroczności podczas rozwoju oka
nazywa się emetropizacją (21). Badania na
zwierzętach wykazały, że proces ten jest
sterowany zwrotną reakcją wywoływaną
bodźcami wzrokowym (22). Zasadniczy
proces emetropizacji ma miejsce między
3. a 9. miesiącem życia, a ostateczny stan
emetropii w oku jest zwykle osiągany
między 9. a 14. rokiem życia (10). Przyjmuje się istnienie dwóch mechanizmów
emetropizacji: aktywnego i biernego (23).
U podstaw aktywnej emetropizacji leży
proces związany z wpływem jakości obrazu na wzrost gałki ocznej w mechanizmie
sprzężenia zwrotnego. Na proces biernej
emetropizacji wpływa zmiana mocy refrakcyjnej rogówki, soczewki i wyjściowej wady
refrakcji (8). Obecnie przyjmuje się, że zamazanie obrazu powstającego na siatkówce, spowodowane niemowlęcą nadwzrocznością, wpływa na wzrost gałki ocznej
i zmniejszanie wady refrakcji (21). Normo
wzroczność może pozostać niezmieniona
do czasu osiągnięcia dojrzałości lub przejść
w krótkowzroczność. U dzieci z wyjściową
niewielką nadwzrocznością istnieje większe
prawdopodobieństwo wystąpienia krótkowzroczności (przesunięcie krótkowzroczne;
mypic shift) (3,24).

zeszyt 4’ 2011 (16)

dr n. med. Alicja Krawczyk, dr n. med. Anna M. Ambroziak

Prowadzone są liczne badania w celu
znalezienia czynników odpowiedzialnych
za wystąpienie i rozwój krótkowzroczności
(25,26).

Zmiany biochemiczne
w oku krótkowzrocznym
W czasie, kiedy wzrasta gałka oczna,
dochodzi do zmniejszenia ilości macierzy
pozakomórkowej twardówki. Zmiany te
są związane ze zmniejszonym poziomem
transformującego czynnika wzrostu TGF-ß.
Jednocześnie ulega zwiększeniu ilość metaloproteinaz odpowiedzialnych za degradację
macierzy.
Czynniki modulujące zmiany w twardówce nie zostały do końca poznane. Czynnik TGF-ß uczestniczy w regulacji syntezy kolagenu, glikozaminoglikanów oraz proliferacji
fibroblastów. Drugim ważnym regulatorem
jest, jak się wydaje, kwas retinolowy, który
silnie hamuje syntezę glikozaminoglikanów
ściśle powiązaną z procesem wydłużania się
gałki ocznej.

Niedomoga akomodacji
Wiadomo, że w okresie poprzedzającym
rozwój krótkowzroczności może dochodzić
do niewydolności akomodacji w odpowiedzi
zeszyt 4’ 2011 (16)

na bodziec wzrokowy. Niewydolność akomodacji nie jest czynnikiem zapowiadającym
wystąpienie krótkowzroczności, ale może być
odpowiedzialna za jej progresję. U dzieci jest
ona obserwowana 2 lata przed wystąpieniem
krótkowzroczności. Nie stwierdza się jej rok
przed pojawieniem się tej wady refrakcji (2729).
U dzieci normowzrocznych niedomoga
akomodacji jest mniejsza niż u dzieci krótkowzrocznych. Dzieci z krótkowzrocznością,
znacznie słabiej niż dzieci z normowzrocznością, używają zamglonego obrazu jako
bodźca do wzmocnienia akomodacji. Prawdopodobnie przewlekłe zamazanie obrazu spowodowane pracą wzrokową z bliska
u osób z obniżoną zdolnością do akomodacji
może indukować rozwój krótkowzroczności. Sam wysiłek akomodacyjny nie odgrywa
znaczącej roli w wywoływaniu krótkowzroczności. U dzieci normowzrocznych (-0,25 D
do +0,50 D) ze zmniejszoną odpowiedzią
akomodacyjną występuje większe prawdopodobieństwo rozwoju krótkowzroczności
w kolejnych latach (28,30).
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Krótkowzroczność

Wada refrakcji
obwodowych części
siatkówki
W ostatnich latach zwraca się wiele uwagi na wadę refrakcji występującą w obwodowych częściach siatkówki, które zajmują
znacznie większą powierzchnię niż centralna
część dna oka. Badania mają na celu sprawdzenie teorii o wpływie zamglenia obrazu
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i astygmatyzmu występującego na obwodzie siatkówki na rozwój i progresję krótkowzroczności. Doświadczenia prowadzone na
zwierzętach wykazują, że zasłonięcie oka lub
odwarstwienie centralnej części siatkówki powoduje przejęcie przez obwodową siatkówkę
kontroli nad jej częścią centralną (31).
Badania wykonywane u dzieci, u których już pojawiła się krótkowzroczność lub
które mają stwierdzoną normowzroczność,
wskazują, że występuje u nich obwodowa,
względna (względem osiowej wady refrakcji) nadwzroczność. U dzieci z nadwzrocznością występuje względna obwodowa wada
pod postacią krótkowzroczności. Względna
obwodowa nadwzroczność jest związana
z krótkowzrocznymi cechami gałki ocznej –
głębszą komorą przednią, i ciała szklistego,
bardziej płaską soczewką, bardziej stromą
rogówką. Osoby, u których stwierdza się
względną obwodową nadwzroczność, u których jest zachowana jeszcze normowzroczność, są predystynowane do rozwoju krótkowzroczności i jej progresji.
Wydłużenie gałki ocznej, przesunięcie
wady refrakcji w kierunku krótkowzroczności
i obwodowa nadwzroczność predysponują
zatem do rozwoju krótkowzroczności. Czynniki te mogą pojawiać się na 2–4 lata przed
wystąpieniem wady refrakcji (32-35).

Kształt gałki ocznej
Wraz z rozwojem krótkowzroczności
zmienia się kształt gałki ocznej. Oko krótkowzroczne jest bardziej wydłużone, wystę-
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puje w nim zarazem względna obwodowa
nadwzroczność (30). Jak już wspominaliśmy,
dzieci z krótkowzrocznością mają większą
względną nadwzroczność w obwodowej
części oka, co wiąże się z wydłużonym kształtem gałki ocznej (większa długość osiowa niż
średnica równikowa) oraz występowaniem
cieńszej soczewki. U dzieci z normowzrocznością i nadwzrocznością występują obwodowa krótkowzroczność i spłaszczony ksztalt
gałki ocznej (większa średnica równikowa niż
długość osiowa). Wydaje się, że wzmożone
napięcie między ciałem rzęskowym a naczyniówką może być przyczyną zmienionego
kształtu oka krótkowzrocznego. Oczy nadwzroczne i normowzroczne mają spłaszczony
kształt, a w ich części obwodowej stwierdza
się względną krótkowzroczność (36-38).
Osoby, u których krótkowzroczność rozwija się we wcześniejszym wieku, doświadczają szybszej progresji wady refrakcji i większego wydłużenia gałki ocznej (39,40).

Długość gałki ocznej
Uważa się, że występują różnice między oczami normowzrocznymi a oczami
krótkowzrocznymi – dotyczą one wartości
wad refrakcji i długości gałki ocznej. Dzieci, u których rozwija się krótkowzroczność,
mają mniejszą wyjściową osiową nadwzroczność i większą długość osiową gałki ocznej
w porównaniu z dziećmi emetropijnymi. Zależności te są obserwowane przed wystąpieniem krótkowzroczności i po jej wystąpieniu
(41,42). Największa obserwowana korelacja
zeszyt 4’ 2011 (16)

dr n. med. Alicja Krawczyk, dr n. med. Anna M. Ambroziak

Praca wzrokowa z bliska
Pogląd o zależności, jaka zachodzi między pracą wzrokową z bliska a wystąpieniem
krótkowzroczności, dominował przez wiele
lat. Potwierdzały go liczne badania empiryczne wskazujące zarówno na dużo niższy
odsetek krótkowzroczności u osób wywodzących się z regionów wiejskich, gdzie przeważają zajęcia niezwiązane z pracą wzrokową
z bliska, jak i dane wykazujące ewidentny
związek, jaki zachodzi między edukacją
a krótkowzrocznością. Wyniki badań przeprowadzanych w ostatnich latach wskazują na
konieczność ostrożniejszego podejścia do tej
teorii.
Badania z Azji Wschodniej wskazują
na występowanie zależności, jaka zachodzi między wczesnym wystąpieniem krótkowzroczności i jej wyższymi wartościami
a liczbą książek czytanych tygodniowo. Krótkowzroczność występuje częściej u dzieci
z rejonów miejskich niż u dzieci z obszarów
wiejskich. Takie wyniki są uzyskiwane w badaniach częstości występowania wad refrakcji przeprowadzanych u dzieci w wieku od
5 do 15 lat w Chinach, Indiach, Malezji. Na
podstawie przeprowadzonych badań nie
zeszyt 4’ 2011 (16)

można jednak stwierdzić, że praca wzrokowa
z bliska jest czynnikiem ryzyka wystąpienia
krótkowzroczności lub jej progresji (45). Wyniki badań przeprowadzonych z udziałem
australijskich 12-letnich dzieci wykazały, że
zasadnicze znaczenie dla rozwoju krótkowzroczności ma raczej intensywność wykonywanej pracy z bliska niż jej całkowity czas
trwania. Czytanie bez przerw i mała odległość, w której znajduje się czytany tekst,
mają istotniejszy związek z występowaniem
krótkowzroczności (46). Czas spędzany na
odrabianiu lekcji i korzystaniu z komputera
nie są znacząco powiązane z krótkowzrocznością. Wieloczynnikowa analiza danych wykazuje brak istotnej zależności, jaka zachodzi
między pracą z bliska, osiągnięciami w nauce, uprawianiem sportu i występowaniem
krótkowzroczności u rodziców. Każdy z tych
czynników ma niezależny związek z krótkowzrocznością (47,48). Wyniki badań dzieci
w wieku szkolnym „Orinda Longitudinal Study of Myopia” nie wykazały także istotności
statystycznej szczegółowo rozpatrywanych
rodzajów prac wykonywanych z bliska jako
czynników ryzyka wystąpienia krótkowzroczności (18).

PROGRAM EDUKACYJNY „KOMPENDIUM OKULISTYKI”

dotyczy wady refrakcji i osiowej długości
gałki ocznej. Udokumentowano stosunkowo wysoką korelację między długością gałki
ocznej a progresją krótkowzroczności. Cechą
najbardziej charakterystyczną dla oka krótkowzrocznego jest głębokość komory ciała
szklistego (43,44).

Aktywność na otwartych
przestrzeniach (Outdoor
activities)
Stwierdzono, że spowalniający wpływ
na postęp krótkowzroczności ma aktywność
ruchowa dziecka na otwartej przestrzeni
w świetle dziennym (49). Zależność tę zaob-
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serwowano podczas badań przeprowadzonych z udziałem dzieci mieszkających w Australii, Singapurze, Stanach Zjednoczonych
i w Turcji. Obserwacje te zostały potwierdzone w cytowanych badaniach „Orinda Longitudinal Study of Myopia”. Wskazują one na
istotność czynników środowiskowych jako
opóźniających wystąpienie krótkowzroczności i jej rozwój. Ruch na świeżym powietrzu
niekoniecznie musi być związany z wysiłkiem
fizycznym. Na razie nie wiadomo też, jaki rodzaj aktywności ma decydujący wpływ na
zahamowanie rozwoju krótkowzroczności
(46). Znaczenie ma prawdopodobnie także
intensywność oświetlenia, która powoduje
zwężenie źrenic i lepszą ostrość wzroku. Dzieci, przebywające czynnie na dworze dłużej
niż rówieśnicy, wykazują mniejszą progresję
krótkowzroczności, niezależnie od długości
czasu poświęconego na czytanie lub inne aktywności związane z pracą wzrokową z bliska
(49).

Czynniki genetyczne
Uważa się, że dziedziczenie wad refrakcji
ma charakter poligeniczny i wieloczynnikowy. Prowadzone są intensywne badania nad
znalezieniem miejsca w genomie człowieka,
które jest związane z występowaniem krótkowzroczności, oraz wpływem genotypu na
obraz fenotypowy, czyli na stan wady refrakcji (50-52).
Ostatnie lata przynoszą dokładniejsze
poznanie lokalizacji i funkcji kolejnych genów
związanych z tym schorzeniem i sposobów
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jego dziedziczenia. Są wśród nich geny odpowiadające za prawdopodobnie niezależne
od siebie dziedziczenie fizycznych właściwości przedniego odcinka, które wpływają
na refrakcję, takich jak: krzywizna rogówki,
głębokość komory przedniej, współczynnik
załamania soczewki, a także długość gałki
ocznej. Genetycznie uwarunkowane modyfikacje tych czynników powodują wystąpienie krótkowzroczności niskiego i średniego
stopnia. Geny z nimi związane dziedziczą się
głównie jako cechy autosomalne dominujące, istotne znaczenie ma także addycyjny
efekt działania wielu genów. Wydaje się, że
wpływ środowiska (np. ilość czasu poświęcanego na pracę z bliska) może mieć znaczenie
głównie u osobników genetycznie predysponowanych. Ta różnorodność sprawia, że
obraz dziedziczenia wad refrakcji, w tym
krótkowzroczności, nie jest jeszcze do końca
poznany. Co do dziedziczenia krótkowzroczności postępującej, to przyjmuje się, że może
się ona dziedziczyć w sposób autosomalnie
dominujący, autosomalnie recesywny i związany z chromosomem X, jak również w sposób wielogenowy (52,53).
Istnieje również zależność, jaka zachodzi między rozwojem krótkowzroczności
u dzieci a występowaniem tej wady u ich
rodziców (54). Ewentualność pojawienia się
krótkowzroczności u dziecka zależy od tego,
czy wada występuje u jednego, czy obojga
rodziców. U dziecka dwojga rodziców z krótkowzrocznością istnieje pięciokrotnie wyższe
ryzyko rozwoju tej wady refrakcji niż u dziecka, którego tylko jeden rodzic ma krótkowzroczność. Ryzyko to jest dwukrotnie wyższe niż w przypadku dziecka, którego rodzice
nie mają tej wady (55,56).
zeszyt 4’ 2011 (16)

dr n. med. Alicja Krawczyk, dr n. med. Anna M. Ambroziak

Związek krótkowzroczności
z astygmatyzmem
Wyniki badań przeprowadzonych w populacji osób z wysoką krótkowzrocznością
zeszyt 4’ 2011 (16)

wykazały znaczną częstość występowania
astygmatyzmu (57), a w badaniach nad
czynnikami wpływającymi na występowanie
astygmatyzmu zauważono związek, jaki zachodzi między występowaniem astygmatyzmu a wyższymi wartościami krótkowzroczności (58).

Kontrola krótkowzroczności
– możliwości terapeutyczne
Środki farmakologiczne:
•
•
•
•
•

Tropikamid,
Timolol,
Cyclopentolate,
Atropina,
Pirenzipine.
Substancje farmakologiczne – spośród
wielu badanych substancji jedynie atropina
i pirenzepina mają udowodnioną skuteczność.
Atropina – nieselektywny muskarynowy antagonista; potencjalnie blokuje
akomodację, wpływa na uwalnianie dopaminy. U dzieci stosujących atropinę zaobserwowano spowolnienie postępu krótkowzroczności, powoduje ona jednak objawy
uboczne: krótkotrwałe, tj. światłowstręt, cykloplegię, problemy z widzeniem do bliży,
oraz długotrwałe, tj. zmiany w centralnej
siatkówce i zaćmę, które są spowodowane nadmierną ekspozycją na światło UVA.
Stosowana jest w zwykle w stężeniu 1%; jej
skuteczność jest bardzo wysoka i wynosi
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Badanie kolejnych rodzin obciążonych
krótkowzrocznością lub zespołami z nią
związanymi owocuje odkrywaniem coraz to
nowych genów kodujących to zaburzenie,
poznawaniem ich dokładnej funkcji i typu
dziedziczenia. Pozwala także na prześledzenie patogenezy schorzenia na poziomie
molekularnym. Mimo to wciąż nie ma jednoznacznego poglądu na temat przyczyn
powstawania krótkowzroczności, szczególnie krótkowzroczności postępującej. Jednak
dzięki tym odkryciom można mieć nadzieję,
że w przyszłości rola lekarza okulisty nie będzie się kończyć na postawieniu diagnozy
„krótkowzroczność” i dobraniu odpowiedniej korekcji. Być może będziemy w stanie
w codziennej praktyce klinicznej określić gen
odpowiedzialny za defekt, a może nawet dokonać odpowiedniej korekty na poziomie genomu – stosując terapię genową stanowiącą
leczenie poprzez transfer genów do chorych
komórek. Jeśli nawet u danego pacjenta
może być na to za późno ze względu na zbyt
późne zamanifestowanie się kliniczne choroby, to leczenie genetyczne będzie przecież
możliwe u jego ewentualnego potomstwa.
Krótkowzroczność nastręcza genetykom
szczególnych trudności, ze względu na liczne
geny odpowiadające za fenotypową manifestację schorzenia.
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0,95–12 miesięcy, 0,98–18 miesięcy (efekt
leczenia ocenia się za pomocą współczynnika: dioptrie na rok). Działania niepożądane nie pozwalają jednak na jej zastosowanie w codziennej praktyce, a efekt kliniczny
osiągany jest tylko w pierwszym roku leczenia.
Pirenzepina wykazuje selektywne
działanie antymuskarynowe (receptory M1
w ciele rzęskowym), dzięki czemu powoduje mniej działań ubocznych, ale gorszy
jest jej efekt terapeutyczny. Stosowana jest
w stężeniu 2%; nadal wymaga dalszych
badań. Jej skuteczność ocenia się na 0,22–
0,47 (59).
Warto podkreślić raz jeszcze, że ocena
kontroli progresji krótkowzroczności powinna być prowadzona na podstawie przyrostu
długości osiowej gałki ocznej. Powinniśmy
zatem poza oceną refrakcji dokonywać pomiarów długości osiowej gałki ocznej, opcjonalnie głębokości komory przedniej i/ lub
głębokości komory ciała szklistego (rekomendowana jest metoda optyczna – IOL Master,
LensStar).

Okulary
• Niedokorekcja
• Dwuogniskowe
• Wieloogniskowe
Okulary progresywne – w niewielkim
stopniu, ale statystycznie znamiennie, hamują rozwój krótkowzroczności (stosowanie do
pracy z bliska okularów progresywnych z addycją +2,00 D w stosunku do podstawowej
wady refrakcji). Wyniki nie są jednak zadowalające (59,60).
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Soczewki kontaktowe
• Sztywne soczewki kontaktowe gazoprzepuszczalne (RGP)
• Miękkie soczewki kontaktowe:
– standardowe,
– multifokalne.
Soczewki dwuogniskowe nieco spowalniają progresję krótkowzroczności [COMET
(USA) 3-letnie badania, szkła progresywne vs
jednoogniskowe].
Soczewki miękkie nie gwarantują kontroli progresji krótkowzroczności. Soczewki
twarde w porównaniu z soczewkami miękkimi pozwalają na kontrolę -0,63 D, ale podczas
ich użytkowania zaobserwowano przemijające zmiany morfologiczne rogówki.

Ortokeratologia
Wykazano, że nowoczesna ortokeratologia skutecznie spowalnia progresję
krótkowzroczności u dzieci. Dzięki spłaszczeniu części centralnej rogówki wraz z jej
paracentralnym ścieńczeniem soczewki te
umożliwiają redukcję obwodowego „rozogniskowania”, co implikuje fakt, że wyniki
kontroli progresji miopii są bardzo obiecujące, a zarazem nie powodują one działań
niepożądanych.
Podczas VIII Sympozjum Sekcji Soczewek Kontaktowych w październiku 2011 r. dr
Jacinto Santodomingo w swojej prezentacji
pt: „Kontrola krótkowzroczności soczewkami
kontaktowymi ORTHO-K/ Myopia Control
with ORTHO-K Contact Lenses” przedstawił
zeszyt 4’ 2011 (16)
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Inne czynniki wpływające
na spowolnienie progresji
krótkowzroczności
Ruch na świeżym powietrzu
Badania Orinda Longitudinal Study
i Sydney Myopia Study, których uczestnikami były głównie dzieci europejskie rasy kaukaskiej, oraz Singapore SCORM Study, w których uczestniczyły dzieci chińskie, malajskie
i hinduskie, potwierdziły, że przebywanie
i ruch na świeżym powietrzu, chociaż 2-3
godziny dziennie, znacząco spowalniają progresję krótkowzroczności. Jest to prawdopodobnie związane ze zmniejszoną koniecznością wykorzystywania akomodacji (pomimo
danych o niewielkim znaczeniu akomodacji), zwężeniem źrenicy w jaśniejszym oświetleniu (lepsza głębia obrazu), bezpośrednim
efektem ekspozycji na światło (uwolnienie
siatkówkowego transmitera – dopaminy,
znanej jako inhibitor wzrostu gałki ocznej –
w pewnych warunkach).
Sport czy też aktywność fizyczna same
w sobie nie mają działania ochraniającego.
Ważne jest przebywanie na dworze w świetle dziennym. Działanie protekcyjne nie
wynika jednak z efektu zastępowania akzeszyt 4’ 2011 (16)

tywnością na dworze czasu spędzanego na
czytaniu i pisaniu.
Zmniejszenie progresji krótkowzroczności poprzez wpływ na obwodową część
siatkówki (próby z odpowiednio kształtowanymi soczewkami okularowymi oraz soczewkami kontaktowymi, które korygują względną wadę obwodową).
Nowa koncepcja przewiduje lentikularną konstrukcję soczewki, która w części centralnej miałaby moc potrzebną do korekcji
wady wzroku, a jej część peryferyjna miałaby
dodatek plusowy. Dzięki temu obraz w części peryferyjnej siatkówki stawałby się ostry
(zogniskowany na siatkówce), a przez to zahamowany zostałby rozwój krótkowzroczności. Wyniki pierwszych badań są bardzo
obiecujące – budowa soczewki jest oparta na
konstrukcji „podwójnego ogniska”; soczewka
ma różne strefy: terapeutyczną i korekcyjną.
Wstępne obserwacje wykazały, że soczewka
ta już po 10 miesiącach użytkowania powoduje redukcję krótkowzroczności oraz redukcję długości osiowej gałki ocznej.
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aktualną analizę skuteczności, bezpieczeństwa i subiektywnej akceptacji ortokeratologii. Uzyskany efekt terapeutyczny w dioptriach na rok to 0,30 po 12 miesiącach, 0,42
po 18 miesiącach i 0,66 po 24 miesiącach.

Częstość występowania
wad refrakcji
Na świecie jest prowadzonych wiele
badań, które mają na celu określenie częstości występowania wad refrakcji u dzieci
i młodzieży. Dane z wielu rejonów świata
dostarczają cennych informacji o nasileniu
występowania wad refrakcji, ale są trudne do
interpretacji i porównań między badanymi
grupami. Wynika to z różnych definicji (zakre-

13

PROGRAM EDUKACYJNY „KOMPENDIUM OKULISTYKI”

Krótkowzroczność – podstawy epidemiologii i patogenezy, zasady postępowania…

14

sów) wad refrakcji, wykonywania badań z porażeniem akomodacji lub bez niego, stosowania różnych leków porażających akomodację,
określania wad refrakcji różnymi metodami:
skiaskopią lub autorefraktometrami, badanie
wad refrakcji w różnych grupach wiekowych
(61,62). Wartości nadwzroczności określane
są według najbardziej nadwzrocznego południka lub jako ekwiwalent sferyczny; wartość
nadwzroczności jest podawana jako wartość
nadwzrocznego lub bardziej nadwzrocznego
oka, tylko prawego oka, jako średnia obojga
oczu, łącznie z anizometropią lub bez niej.
Nadwzroczność najczęściej jest definiowana
jako wada refrakcji ≥+2,00 D. Częstość występowania nadwzroczności wynosi 4,6%,
a u dzieci do pierwszego roku życia 5,7%.
U nowo narodzonych dzieci wada refrakcji
co najmniej +3,00 D występuje w 30% oczu.
W innych obserwacjach nadwzroczność
o tej wartości u 3-miesięcznych dzieci sięga
24,8%. W publikacjach brytyjskich ocenia się
jej występowanie na 9,2% (63). Badania prowadzone w ostatnich latach, związane z realizacją wytycznych programu VISION 2020,
obejmują znaczące liczbowo grupy dzieci
(zwykle powyżej tysiąca) w wieku 5–15 lat
z pięciu regionów świata. Przyjęta w tych badaniach metodologia jest bardziej jednolita.
W sumie w badaniach wzięło udział 38 811
dzieci. Regiony, w których prowadzono badania, to: Jhapa – (wiejski) Nepal, New Delhi
– (miejski) Indie, Mahabubnagar – (wiejski)

Indie, Durban – (półmiejski) South Africa
i La Florida – (miejski) Chile. Ostatnie badania
sponsorowane przez WHO przeprowadzone
na całym świecie, w których badano dzieci
według standaryzowanej metodologii, wykazują różnice w częstości występowania
nadwzroczności w różnych rejonach świata.
Nadwzroczność +2,00 D (ekwiwalent sferyczny) jest obserwowana w 24,4% u 5-letnich dzieci w Chile, ale tylko w 1,9% w Nepalu. W Finlandii wada co najmniej +2,00 D
u 12-letnich dzieci dotyczyła 12% badanych,
a u 8 letnich 19%. Krótkowzroczność w 15.
roku życia sięgała 20%. W pozostałych regionach: Gombak – (półmiejski) Malezja, Shunyi
– (półwiejski) Chiny and Guangzhou – (miejski) Chiny, krótkowzroczność w 15. roku
życia obejmowała ponad 35% badanych.
W wymienionych regionach niewielka nadwzroczność była najczęściej występującą
wadą refrakcji we wczesnym dzieciństwie.
U starszych dzieci krótkowzroczność stawała
się dominującą wadą refrakcji. W okręgach
Gombak i Guangzhou emetropia stanowiła
mniejszość we wszystkich grupach wiekowych. Wraz ze zmniejszającą się niewielką
nadwzrocznością zwiększała się liczba dzieci z krótkowzrocznością. W tabeli I zostały
zebrane informacje dotyczące częstości
występowania wad refrakcji w różnych rejonach świata u dzieci i młodzieży. Wyniki pochodzą z badań przeprowadzonych w ciągu
ostatnich 13 lat (64-77).
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Pytania
1. Stan refrakcji oka nie zależy od:
A. Promienia krzywizny rogówki.
B. Promienia krzywizny soczewki.
C. Głębokości komory przedniej i ciała szklistego.
D. Współczynnika refrakcji cieczy wodnistej.
E. Grubości włókienek Zinna.

2. W czasie, w którym długość gałki ocznej
wzrasta, można zaobserwować, że:
A. Długość osiowa zwiększa się.
B. Rogówka ulega uwypukleniu.
C. Soczewka ulega spłaszczeniu.
D. Promień krzywizny rogówki ulega skróceniu.
E. Prawidłowe są odpowiedzi A i C.

3. Wada nadwzroczności ulega stopniowemu zmniejszeniu w kierunku normowzroczności. Jaka wartość nadwzroczności
stanowi granicę, powyżej której nadwzroczność ulega tylko nieznacznemu
zmniejszeniu?
A. +2,00 D.
B. +3,00 D.
C. +4,00 D.
D. +5,00 D.
E. +6,00 D.

4. W którym okresie życia zachodzi zasadniczy proces emetropizacji?
A. W 3.-6. miesiącu życia.
B. W 6.-9. miesiącu życia.
C. W 3.-9. miesiącu życia.
D. Powyżej 1. roku życia.
E. W 14. roku życia.

5. Większe prawdopodobieństwo wystąpienia krótkowzroczności występuje u dzieci, u których wyjściowo stwierdza się:
A. Normowzroczność.
B. Nadwzroczność.
C. Nieznaczącą nadwzroczność.
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D. Krótkowzroczność.
E. Prawidłowe są odpowiedzi A i C.

6. W czasie, w którym rozwija się krótkowzroczność, dochodzi do:
A. Zwiększenia ilości macierzy pozakomórkowej.
B. Zmniejszenia ilości macierzy pozakomórkowej.
C. Poziom metaloproteinaz obniża się.
D. Poziom metaloproteinaz ulega podwyższeniu.
E. Prawidłowe są odpowiedzi B i D.

7. W czasie, w którym rozwija się krótkowzroczność, dochodzi do:
A. Skurczu akomodacyjnego.
B. Porażenia akomodacji.
C. Rozluźnienia akomodacji.
D. Niedomogi akomodacji.
E. Nadmiernego wysiłku akomodacyjnego.

8. W oku krótkowzrocznym występuje:
A. Obwodowa nadwzroczność.
B. Obwodowa krótkowzroczność.
C. Obwodowy astygmatyzm.
D. Obwodowa nadwzroczność i astygmatyzm.
E. Obwodowa krótkowzroczność i astygmatyzm.

9. W oku, w którym rozwija się krótkowzroczność, zachodzą następujące zmiany:
A. Wydłuża się gałka oczna.
B. Wydłuża się gałka oczna i spłaszcza się soczewka.
C. Spłaszczają się gałka oczna i soczewka.
D. Wydłuża się gałka oczna i spłaszcza się soczewka.
E. Spłaszcza się gałka oczna i zwiększa się krzywizna soczewki.

10. Hamujący wpływ na progresję krótkowzroczności ma:
A. Ruch na świeżym powietrzu w dowolnej porze dnia.
zeszyt 4’ 2011 (16)
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11. Krótkowzroczność dziedziczona jest jako
cecha:
A. Autosomalna recesywna.
B. Autosomalna dominująca.
C. Autosomalna recesywna lub autosomalna
dominująca.
D. Jest to dziedziczenie sporadyczne.
E. Autosomalne recesywne lub autosomalne
dominujące albo sporadyczne.

12. Błędne jest następujące stwierdzenie:
A. Niewydolność akomodacji nie jest czynnikiem przepowiadającym wystąpienie krótkowzroczności, ale może być odpowiedzialna
za jej progresję.
B. U dzieci niedomoga akomodacji jest obserwowana 2 lata przed wystąpieniem krótkowzroczności.
C. Niedomogę akomodacji stwierdza się rok
przed pojawieniem się krótkowzroczności.
D. U dzieci normowzrocznych niedomoga akomodacji jest mniejsza niż u dzieci krótkowzrocznych.
E. Rok przed wystąpieniem krótkowzroczności
nie stwierdza się zwykle niedomogi akomodacji.

13. Zaznacz nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące krótkowzroczności:
A. Może ona dotykać nawet 80% niektórych
populacji.
B. Mechanizm jej rozwoju zlokalizowano w korze wzrokowej.
C. Jedynie ok. 40% osób z krótkowzrocznością
jest skorygowanych.
zeszyt 4’ 2011 (16)

D. Obecnie na świecie około 1,6 miliarda ludzi
ma krótkowzroczność.
E. Częstość występowania krótkowzroczności
rośnie wraz z wiekiem.

14. Zaznacz prawdziwe stwierdzenie dotyczące krótkowzroczności:
A. Wysoka krótkowzroczność i wysoka nadwzroczność są zwykle skorelowane z nieprawidłową długością gałki ocznej.
B. Wysoka krótkowzroczność i wysoka nadwzroczność są zwykle skorelowane z nieprawidłową budową soczewki i/ lub rogówki.
C. W czasie, gdy wzrasta długość gałki ocznej,
rogówka i soczewka ulegają spłaszczeniu
i ścieńczeniu.
D. Prawidłowe są odpowiedzi A i C.
E. Prawidłowe są odpowiedzi B i C.

15. Emetropizacja:
A. To proces osiągania normowzroczności.
B. Istnieją dwa mechanizmy tego procesu – aktywny i bierny.
C. Mechanizm bierny nie jest związany ze zmianą mocy refrakcyjnej rogówki, soczewki
i wyjściowej wady refrakcji.
D. Prawidłowe są odpowiedzi A i B.
E. Prawidłowe są odpowiedzi A, B, C.
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B. Ruch na świeżym powietrzu w świetle dziennym.
C. Stosowanie przerw podczas wykonywania
prac wzrokowych z bliska.
D. Stosowanie kropli do oczu z atropiną.
E. Prawidłowe są odpowiedzi B, C, D.

16. Zaznacz prawidłowe stwierdzenia, które
dotyczą zmian biochemicznych w oku
krótkowzrocznym:
A. W czasie, gdy wzrasta długość gałki ocznej,
dochodzi do zwiększenia ilości macierzy pozakomórkowej twardówki.
B. Są one związane ze zmniejszonym poziomem czynnika wzrostu TGF-beta.
C. Ważnym regulatorem procesów jest kwas retinolowy.
D. Prawidłowe są odpowiedzi A i B.
E. Prawidłowe są odpowiedzi B i C.
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17. Zaznacz nieprawidłowe stwierdzenia dotyczące niedomogi akomodacji:
A. W okresie poprzedzającym rozwój krótkowzroczności może dochodzić do niedomogi
akomodacji w odpowiedzi na bodziec wzrokowy.
B. Niewydolność akomodacji jest czynnikiem,
który przepowiada wystąpienie krótkowzroczności.
C. U dzieci normowzrocznych niedomoga akomodacji jest mniejsza niż u dzieci krótkowzrocznych.
D. Wysiłek akomodacyjny nie odgrywa znaczącej roli w wywołaniu krótkowzroczności.
E. U dzieci normowzrocznych ze zmniejszoną odpowiedzią akomodacyjną występuje
większe prawdopodobieństwo rozwoju krótkowzroczności.

18. Zaznacz prawidłowe stwierdzenie dotyczące zmian kształtu gałki ocznej w krótkowzroczności:
A. Wraz z rozwojem krótkowzroczności nie
zmienia się kształt gałki ocznej.
B. Oko krótkowzroczne jest bardziej wydłużone i nie występuje w nim obwodowa nadwzroczność .
C. Oko krótkowzroczne jest bardziej skrócone
i nie występuje w nim obwodowa krótkowzroczność.
D. Oko krótkowzroczne jest bardziej wydłużone
i występuje w nim obwodowa krótkowzroczność.
E. Oko krótkowzroczne jest bardziej wydłużone
i występuje w nim obwodowa nadwzroczność.

19. Zaznacz prawidłowe stwierdzenie dotyczące kontroli progresji krótkowzroczności:
A. Okulary progresywne nie spowalniają rozwoju krótkowzroczności.
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B. Okulary dwuogniskowe znacząco spowalniają progresję krótkowzroczności.
C. Soczewki miękkie kontrolują progresję krótkowzroczności tylko u dzieci do 10. roku życia.
D. Ortokeratologia kontroluje progresję krótkowzroczności u prawie połowy pacjentów
E. Prawidłowe są odpowiedzi B i C.

20. Zaznacz stwierdzenie nieprawdziwe:
A. Praca wzrokowa z bliska nie ma wpływu na
rozwój i progresję krótkowzroczności.
B. Istnieje zależność między wczesnym wystąpieniem krótkowzroczności i jej wyższymi
wartościami a liczbą książek czytanych tygodniowo.
C. Krótkowzroczność występuje częściej u dzieci z regionów miejskich niż u dzieci z obszarów wiejskich.
D. Zasadnicze znaczenie dla rozwoju krótkowzroczności ma intensywność wykonywanej
pracy z bliska.
E. Nieprawidłowe są odpowiedzi A i C.

21. Zaznacz stwierdzenie prawdziwe:
A. Czytanie bez przerw ma istotny związek
z występowaniem krótkowzroczności.
B. Odległość, z jakiej czyta się tekst, ma istotny
związek z występowaniem krótkowzroczności.
C. Praca wzrokowa z bliska jest najistotniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia krótkowzroczności.
D. Prawidłowe są odpowiedzi A i B.
E. Prawidłowe są odpowiedzi A, B, C.

22. Preparaty farmakologiczne, które są wykorzystywane w kontroli progresji krótkowzroczności, to:
A. Tropicamid.
B. Cyklopentholat.
C. 2% atropina.
D. 2% pirenzepina.
E. Prawidłowe są odpowiedzi C i D.
zeszyt 4’ 2011 (16)
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A. Odbywa się w świetle dziennym.
B. Jest związana z rozluźnieniem akomodacji.
C. Jest wynikiem przemian witaminy E.
D. Jest skuteczna jedynie w przypadku wysiłków statycznych.
E. Prawidłowe są odpowiedzi A i C.

24. Zaznacz prawidłowe stwierdzenie dotyczące czynników genetycznych związanych z krótkowzrocznością:
A. Dziedziczenie krótkowzroczności ma charakter wieloczynnikowy.
B. Wpływ środowiska ma znaczenie u osobników predysponowanych genetycznie.

zeszyt 4’ 2011 (16)

C. Geny krótkowzroczności dziedziczą się głównie jako cechy recesywne.
D. Prawidłowe są odpowiedzi A i C.
E. Prawidłowe są odpowiedzi A i B.

25. Zaznacz prawidłowe stwierdzenie dotyczące dziedziczenia krótkowzroczności:
A. Dzieci obojga krótkowzrocznych rodziców
zawsze mają geny krótkowzroczności.
B. Dzieci obojga krótkowzrocznych rodziców
zawsze są krótkowzroczne.
C. Dziedziczenie krótkowzroczności jest zwykle
jednogenowe.
D. Dziedziczenie wad refrakcji ma charakter poligeniczny.
E. Prawidłowe są odpowiedzi B i D.
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23. Aktywność dziecka na otwartych przestrzeniach wpływa na rozwój krótkowzroczności, gdyż:
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Podczas corocznej konferencji „The International Symposium on Ocular Pharmacology and Therapeutics”, która odbyła się w Wiedniu w dniach 1–4 grudnia 2011 r.,
wśród wielu referatów nie zabrakło też tych o tematyce dotyczącej powierzchni oka.
Podkreślono, że powierzchnia oka jest częścią tzw. Mucosal Immune Systeme i to właś
nie wśród nabłonkowych limfocytów poszukujemy obecnie biomarkerów zmian zwią
zanych z najczęściej występującymi zaburzeniami powierzchni oka, czyli niewydolno
ścią gruczołów Meiboma i zespołem suchego oka.
Wiemy, że najistotniejsze z nich to: IL-1, IL-6, IL-8, MHC klasy II, TNF- alfa, APC,
HLADR (w przypadku zaburzeń powierzchni oka poziom HLADR wzrasta czterokrotnie);
badacze podkreślają zarazem, że wzrasta liczba markerów stanu zapalnego w odpowie
dzi na podawane konserwanty – zaobserwowano np. wzrost IL-6, IL-8, wzrost MCP-1
u pacjentów chorych na jaskrę, których leczono przewlekle preparatami z chlorkiem
benzalkonium.
Kwas hialuronowy (hialuronic acid – HA) – podstawowy substytut filmu łzowego –
poprawia barierę nabłonkową i prowadzi do wzrostu ludzkich komórek rogówkowych
(Human Cornealk Cells), a najistotniejszym receptorem tych procesów jest CD44 – re
ceptor dla HA.
Przedstawiono również wyniki badań klinicznych nad nową formułą kropli nawil
żających oraz cyklosporyny (CsA) w postaci kationowej emulsji bez konserwantów.
W okulistyce (niestety, wciąż nie w krajach Unii Europejskiej) mieliśmy dotychczas moż
liwość stosowania 0,05% cyklosporyny w kroplach typu oil in water solution (Restasis).
Przedstawione wyniki badań nad formułą micelarną MPEG-hexPLA (polyethylene gly
col-hexylsubstituted polylacides) oraz obserwacji klinicznych formuły 0,5% roztworu
olejowego CsA dają nadzieje na szybkie pojawienie się obiecujących preparatów im
munomodulacyjnych. Preparaty przyszłości, np. omawiany prolek CsA OPPH088, dzię
ki zmianom lipofilności, wolniejszej eliminacji i wysokiej penetracji staną się zapewne
standardem w prowadzeniu miejscowej immunosupresji po przeszczepach rogówki.
Uczestnicy konferencji z uwagą wysłuchali wszystkich referatów, w tym także tych,
które można określić jako ciekawostki okulistyczne – ich autorzy donosili, że w leczeniu
zespołu suchego oka związanego z MGD zastosowanie znajdują akupunktura oraz wy
korzystywany w medycynie kosmetycznej laser IPL (Intense Pulse Light).
Opracowała dr n. med. Anna M. Ambroziak

Informacje dotyczące programu
dostępne są na stronie www.pto.com.pl

PARTNER PROGRAMU

Po wypełnieniu dołączonej karty odpowiedzi
proszę przekazać ją przedstawicielowi firmy Santen OY
Przedstawicielstwo w Polsce
lub odesłać na adres:
Santen Oy S.A. Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 18/107
02-366 Warszawa
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
+48(22) 668 60 04
+48(22) 668 59 88
lub mailowy na adres: biuro@santen.com.pl

