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Streszczenie

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (age-related 
macular degeneration – AMD) opisane zostało po raz pierw-
szy ponad 100 lat temu. W ostatnim czasie trwa gwałtowny 
rozwój metod diagnostycznych umożliwiających wczesne roz-
poznanie AMD. Prowadzone są również badania nad skutecz-
nymi metodami zapobiegania i leczenia tej choroby.

Specyficzne antygeny siatkówkowe wykryli Hess i Ro-
mer w 1906 roku. W dotychczasowych badaniach ustalono, że 
oczne autoantygeny zlokalizowane są prawie wyłącznie w ko-
mórkach fotoreceptorowych, w obu warstwach jądrzastych, w 
warstwie komórek dwubiegunowych oraz warstwie komórek 
zwojowych.

Pierwsze siatkówkowe antygeny wyizolowane zostały 
przez Weckera i Liptona. Były to: rozpuszczalny antygen S 
(Ag S), zwany również arrestyną, o właściwościach chorobo-
twórczych i nierozpuszczalny antygen P (Ag P), zwany rów-
nież rodopsyną, nie wykazujący właściwości chorobotwór-
czych. W obrębie tkanek gałki ocznej są one zlokalizowane na 
poziomie warstwy fotoreceptorów, w zewnętrznych częściach 
pręcików i, w ilościach śladowych, w częściach wewnętrznych 
siatkówki.

W późniejszych latach opisano kolejne antygeny siatków-
kowe odgrywające rolę w patologii schorzeń siatkówki: mię-
dzyreceptorowe białko wiążące retinoid (interphotoreceptor 
retinoid-binding protein – IRBP, antygen A – Ag A), transducy-
nę, fosfodiesterazę cyklicznego guanozyno-5`-monofosforanu 
(cyclic guanosine monophosphate – cGMP), glejowe zasado-
we białko włókniste (glial fibrillary acidic protein – GFAP).

Procesy autoimmunologiczne związane są z rozwojem 
zwyrodnień siatkówki i zapaleń błony naczyniowej o podłożu 
idiopatycznym. Ich obecność opisano w przebiegu niektórych 
chorób układowych, retinopatii nowotworowych oraz chorób 
infekcyjnych.

Siatkówkowe autoprzeciwciała występują również fizjolo-
gicznie w surowicy krwi osób zdrowych u 6–12% społeczeń-
stwa, a według innych źródeł nawet u 22–33%. Tak wysoka 
częstość występowania autoprzeciwciał może sugerować peł-
nienie przez nie ochronnej roli w organizmie.
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Summary
Age-related macular degeneration (AMD) was first de-

scribed over 100 years ago. Nowadays we can observe rapid 
development of diagnostic methods that enable early AMD 
diagnosis. Research concerning effective means of prevention 
and treatment of this condition has been conducted as well.

Specific retinal antigens were found by Hess and Romer 
in 1906. Current analysis revealed that ocular autoantigens are 
localized mainly in photoreceptor cells, in both nuclear layers, 
in bipolar cells and ganglion cells.

First retinal antigens were isolated by Wecker and Lipton. 
These were: soluble antigen S (Ag S), also known as arrestin 
which has a pathogenic features and dissoluble antigen P (Ag 
P), also known as rhodopsin. Within the ocular tissues they are 
localized at the level of photoreceptor cells, in outer region of 
rods and minimally in the inner parts of the retina. 

Later on next retinal antigens were described: Interpho-
toreceptor retinoid-binding protein (IRBP), antigen A (Ag A), 
transducin, cyclic guanosine monophosphate (cGMP) and 
glial fibrillary acidic protein (GFAP). They all play a role in 
pathogenesis of different retinal diseases.

Autoimmunological processes are connected with the 
development of retinal degenerations and idiopathic uveities. 
They are also proved to be associated with some systemic dise-
ases, cancer-related retinopathies and infectious conditions.

Retinal autoantibodies are also physiologically present in 
the blood serum of healthy people in 6–12% or even in 22–
33% of society according to other sources. This high frequency 
of autoantibodies occurrence may suggest that they play a pro-
tective role in the human body.
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