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Streszczenie
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) 

jest chorobą o wieloczynnikowym podłożu obejmującym 
wzajemne oddziaływania w obrębie kompleksu anato-
miczno-funkcjonalnego składającego się z fotorecepto-
rów, komórek nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE), 
błony Brucha i choriokapilarów. Pomimo dużego postę-
pu wiedzy w zakresie uwarunkowań AMD nadal istnie-
je wiele niewyjaśnionych kwestii dotyczących praprzy-
czyny choroby. W kształtowaniu się obrazu klinicznego 
AMD biorą udział między innymi czynniki genetyczne 
i środowiskowe, których mnogość i liczne wzajemne 
interakcje wpływają na heterogenność procesów patolo-
gicznych występujących w czasie choroby. Na podsta-
wie wielu analiz genetycznych rodowodów osób z AMD 
oraz badań bliźniąt obciążonych tą chorobą stwierdzono, 
że podatność na AMD jest warunkowana genetycznie. 
Istnieją liczne dowody potwierdzające rodzinne wystę-
powanie choroby. W niniejszym artykule scharakteryzu-
jemy dotychczas zidentyfikowane geny PLEKHA/LOC 
387715/HTRA1, markery neowaskularyzacji choroidal-
nej oraz geny C2/BF i CFH, których obecność uznaje 
się za szczególnie istotną w rozwoju procesu zapalnego 
indukowanego nadaktywnością układu dopełniacza. Na 
uwagę zasługują również geny o hipotetycznym udziale 
w AMD, których związek z postacią suchą lub wysięko-
wą choroby jest prawdopodobny, wymagający jednakże 
dalszych, bardziej jednoznacznych potwierdzeń. W arty-
kule przedstawimy również metody badawcze stosowane 
do identyfikacji genów związanych z AMD, takie jak ba-
dania na modelach zwierzęcych choroby, analizę sprzę-
żeń określonych miejsc chromosomowych związanych 
z występowaniem AMD, badania nad monogenowymi 
chorobami degeneracyjnymi siatkówki oraz analizę aso-
cjacji polimorfizmów genowych. Poszukiwanie genów 
biorących udział w poszczególnych etapach AMD oraz 
rozszyfrowywanie mechanizmów jej dziedziczenia ma 
dopomóc w wyjaśnieniu nie do końca poznanej etiopa-
togenezy tego schorzenia, jak również w opracowaniu 
efektywniejszych strategii terapeutycznych, m.in. terapii 
genowej.
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Summary
Age-related macular degeneration (AMD) is the most 

common cause of severe visual loss and blindness in the 
population over 60 years, especially in the developed 
world. Two types of AMD are distinguished: the dry – 
non exudative or atrophic form, and the wet – exudative 
or neovascular form. Family and twins studies have 
shown that the susceptibility for this disease is genetically 
influenced and the heritability has been estimated to 
be up to 75%. Until now many of the candidate-genes 
associated with AMD have been discovered using studies 
on genetically engineered and naturally mutated animals, 
linkage studies, studies of monogenic degenerative 
retinal diseases and association studies. Recently several 
genes have been described that significantly contribute 
to the etiopathogenesis of AMD: CFH, PLEKHA/LOC 
387715/HTRA1 and C2/BF genes.

AMD is considered to be a genetic complex disease 
in which multiple genes and environmental factors play 
a role in pathogenesis. Identification of other genes 
involved in the development of AMD will improve our 
knowledge concerning new pathways and pathological 
mechanisms of the disease, as well as avenues for novel 
more effective treatments. 

This article summarizes our current knowledge on 
AMD genetics and emphasizes the role of several selected 
genes in the pathogenesis of AMD.
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