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AMD, chOrObA StArgArDtA i kArOteNOiDy  
jako składniki w okulistycznych preparatach  

ANtyOkSyDAcyJNych StOSOWANych W AMD

AMD, StArgArDt’S DiSeASe AND cArOteNOiDS  
as components of ophthalmic antioxidant  

preparations used in amd
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Streszczenie
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – AMD 

(age-related macular degeneration) jest postępującą  
wieloczynnikową chorobą plamki żółtej, której proces chorobotwór-
czy rozwija się podstępnie, jest wysoce złożony i nie w pełni pozna-
ny. Patogeneza schorzenia obejmuje zmiany w obrębie kompleksu 
anatomiczno-funkcjonalnego, w skład którego wchodzą: fotorecep- 
tory, nabłonek barwnikowy siatkówki (RPE), bło-
na Brucha i choriokapilary. Obok czterech podstawo-
wych procesów biorących udział w patogenezie AMD (lipo- 
fuscynogeneza, druzogeneza, zapalenie, neowaskulary- 
zacja) na uwagę zasługuje także stres oksydacyjny,  
który nieodłącznie towarzyszy procesowi lipofuscyno-
genezy i najprawdopodobniej stanowi rodzaj koła za- 
machowego tej patologii.

Z tego powodu pacjentom z AMD i osobom za- 
grożonym rozwojem tego schorzenia zaleca się w ce- 
lach prewencyjnych/leczniczych stosowanie prepara- 
tów antyoksydacyjnych, nazywanych także „okuli-
stycznymi preparatami antyoksydacyjnymi” (OPA). Ta-
kie preparaty zalicza się do suplementów diety, znajdują  
się więc w wolnej sprzedaży – tzw. preparaty OTC  
(over-the-counter). Zawierają one, oprócz wyselek-
cjonowanych witamin i minerałów, pigmenty plamko-
we, przede wszystkim luteinę obecną we wszystkich pre- 
paratach OPA, zeaksantynę obecną w niektórych pre- 
paratach, a jeden preparat zawiera dodatkowo trzeci  
pigment plamkowy, tj. mezo-zeaksantynę.

Chemicznie, pigmenty plamkowe są ksantofilami  
należącymi do rodziny karotenoidów. W siatkówce peł-
nią one rolę podwójną: „wymiatacza” wolnych rodni- 
ków i filtra dla światła krótkofalowego wpadającego  
do oka. W obecnym artykule autorzy przedstawią wła-
ściwości funkcjonalne karotenoidów obecnych w pre- 
paratach OPA (w kontekście ich stosowania w AMD,  
ale nie np. w chorobie Stargardta) oraz wypunktują  
zalety i zagrożenia jakie mogą wynikać z ich stoso-
wania. Ponadto, przedstawione zostaną właściwości  
innego karotenu o właściwościach przeciwutleniają- 
cych – likopenu w kontekście całokształtu funkcjono- 
wania systemu obrony antyoksydacyjnej w siatkówce.
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Summary
Age-related macular degeneration (AMD) is  

a progressive, multifactorial degenerative disorder  
developing insidiously over years; its pathogene-
sis is complex and incompletely recognized. The disease  
process includes changes within the functional comp- 
lex embracing photoreceptors, retinal pigment epi-
thelium (RPE), Bruch’s membrane and choriocapilla-
ries of the macular region. Beside the four principal pro- 
cesses involved in AMD pathogenesis (lipofuscino- 
genesis, drusogenesis, chronic inflammation and cho- 
roidal neovascularization) is oxidative stress which  
accompanies the process of lipofuscin formation, and re-
quires special attention as a likely flywheel of the  
pathology.

Various ophthalmic antioxidant preparations (OA- 
Ps) are recommended as preventive or therapeutic  
treatment to patients suffering or at risk from AMD.  
Such OAPs represent dietary supplements which do  
not require prescription and are freely available as  
OTC drugs. In addition to selected vitamins and mine 
rals they contain macular pigments (MPs), with lute-
in present in all the preparations, zeaxanthin in some,  
and meso-zeaxanthin as the third MP present in only  
one preparation.

From a chemical point of view, MPs are xantho- 
phylls of the carotenoid family. MPs play two roles  
in retinal physiology: they neutralize free radicals and 
function as filters for shortwave irradiation entering  
the retina. In this paper, the authors present the fun- 
ctional features of carotenoids recommended for  
AMD patients (but not for Stargardt’s disease pa- 
tients) and discuss the benefits and risks that may  
result from their use. This paper also describes the  
chemical features of lycopene – another carote-
ne worth considering in the overall activity of the retinal  
antioxidant defence system.
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