
Efectele luminii albastre 
asupra sănătăţii ochilor

Rezumat ştiinţific al studiului privind 
efectele pozitive ale luteinei şi zeaxantinei 
asupra ochilor

Referinţe

OmniMed  Blu oferă un aport optim de luteina, zeaxantină şi coenzima Q10, 
precum şi de vitamina D3, zinc şi cupru pentru a sprijini sănătatea ochilor, 
în special în cazul persoanelor care lucrează mult în faţa ecranelor 
(PC, telefon smart, tabletă etc.).

Vitamina D3, Cupru şi Zinc
Vitamina D3 este importantă pentru funcţia celulelor musculare şi, prin urmare, 
susţine şi muşchii ochiului. Ca şi cofactori ai superoxidului dismutază, cuprul 
şi zincul protejează celulele de stresul oxidativ. În plus, zincul contribuie la 
metabolismul normal al vitaminei A şi, astfel, la menţinerea vederii normale.
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B.L.U.E. Studiu
Studiul B.L.U.E. (Expunerea utilizatorului la lumina albastră) randomizat, dublu mascat
şi controlat cu placebo a arătat efectele pozitive în cazul unei suplimentări cu luteină şi
zeaxantină. Studiul a inclus testarea a 46 de persoane, cu vârste cuprinse între 18 şi 
25 de ani, care au petrecut cel puţin 6 ore pe zi în faţa ecranului. 35 dintre persoanele 
testate au luat zilnic un supliment alimentar cu un total de 24 mg de carotenoide (luteină, 
zeaxantină şi mezozeaxantină). După trei şi după şaşe luni, au fost verificaţi diferiţi 
parametri, cum ar fi densitatea pigmentului macular (MPOD), acuitatea vizuală şi 
sensibilitatea la contrast. Suplimentarea zilnică de carotenoizi maculari timp de şaşe 
luni a dus la o creştere semnificativă a MPOD şi la o îmbunătăţire a performanţei vizuale.
În plus, s-au redus indicatori ai unei activităţi intense în faţa ecranului, cum ar fi durerile 
de cap sau oboseala oculară.

Imagine Studiu B.L.U.E.
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Densitatea pigmentului macular

Frecvenţa de fuziune 

Sensibilitate la lumină

Timp de recuperare după expunerea la lumină

Sensibilitate la contrast

Rezultatele studiului B.L.U.E.
Imagine: Modificarea densităţii pigmentului macular şi a performanţei vizuale comparativ 
cu valoarea iniţială, după 6 luni, pentru grupul placebo (stânga) şi grupul cu supliment de 
24 mg carotenoide (MC) (dreapta). * Semnificativ statistic (p <0,05).

Raport ANSES: Efectele negative ale luminii albastre asupra retinei
Pe lângă efectele importante asupra corpului uman, expunerea la lumină albastră are şi 
efecte negative asupra retinei. Lumina cu o lungime de undă de până la 380 nm este 
absorbită în mare măsură de cornee şi de cristalin. Componenta albastru-violet, cu unde 
scurte, cu energie ridicată, pătrunde în retină în grade diferite, în funcţie de vârstă, şi poate 
duce la producerea de radicali liberi şi la stresul oxidativ rezultat prin reacţii fotochimice.

Factorul decisiv este doza totală de expunere, care depinde atât de intensitate, cât şi de 
durată. Studiile arată că lumina albastră de la ecranele calculatoarelor, telefoanelor smart 
etc. care afectează ochii este sub 10% din limita de expunere la lumina albastră indicată 
de către ICNIRP (Comisia Internaţională pentru Protecţia Împotriva Radiaţiilor Neionizante) 
atunci când petreceţi mai mult de 3 ore   în faţa ecranelor. Efectele cumulative, pe termen 
lung, datorate activităţii zilnice şi în continua creştere în faţa ecranelor au fost puţin 
cercetate. Cu toate acestea, un raport detaliat al Agenţiei Franceze pentru Siguranţa 
Alimentară, Mediu, Securitate şi Sănătate în Muncă (ANSES) indică faptul că expunerea 
poate accelera procesul de îmbătrânire a retinei, poate contribui la scăderea acuităţii 
vizuale şi la anumite boli degenerative, cum ar fi degenerescenţa maculara legată de 
varstă.  

Funcţiile de protecţie ale luteinei şi zeaxantinei
Retina este expusă la multă lumină şi are un consum ridicat de oxigen datorită unei 
activităţi metabolice ridicate. Prin urmare, este deosebit de sensibilă la stresul oxidativ. 
Luteina şi zeaxantina sunt carotenoide şi componente ale pigmentului macular protector al 
retinei. Luteina apare predominant la tije şi zeaxantina la conuri. Ambele funcționează ca 
„filtre naturale de lumină albastră”, absorb lumina dăunătoare cu unde scurte şi protejează, 
astfel, fotoreceptorii sensibili. În plus, luteina şi zeaxantina au funcţii antioxidante. Prin 
inactivarea speciilor reactive de oxigen (ROS), acizii graşi nesaturaţi conţinuţi în 
concentraţii mari în fotoreceptori sunt protejaţi de stresul oxidativ. Luteina şi zeaxantina 
nu pot fi produse de organism şi, prin urmare, trebuie ingerate prin alimentație.

Efectul antioxidant al coenzimei Q10
Ca o coenzimă în fosforilarea oxidativă, coenzima Q10 joacă un rol important în sinteza 
ATP şi, prin urmare, este o componentă importantă a tuturor celulelor din corp.
Coenzima Q10 acţionează şi ca un antioxidant pentru a proteja împotriva radicalilor 
liberi. Concentraţia Q10 scade odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce reduce şi efectul 
antioxidant din retină şi creşte stresul oxidativ. Diverse studii arată că coenzima Q10 
protejează celulele retiniene de stresul oxidativ şi de apoptoză.
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