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154 AMD i brKZN – podobieństwa w patomechanizmie i symptomatologii... – praca poglądowa

Słowa kluczowe
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, AMD, błoniasto-
rozplemowe zapalenie kłębuszków nerkowych, brKZN, pato-
geneza, druzy, złogi gęste, dopełniacz.

Streszczenie
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest 

postępującą chorobą siatkówki, prowadzącą do ubytków wi-
dzenia centralnego i praktycznej ślepoty. Choroba ujawnia się 
u ludzi po 60 r.ż. i przybiera postać zanikową (suchą) u więk-
szości pacjentów i postać neowaskularną (mokrą) – rzadszą, 
ale groźniejszą w skutkach.

Patogeneza AMD jest złożona i nie do końca poznana. 
Głównymi czynnikami ryzyka są: zaawansowany wiek, pre-
dyspozycje genetyczne, ekspozycja oczu na intensywne świa-
tło, palenie tytoniu. W patogenezie AMD uczestniczą procesy: 
lipofuscynogenezy (w komórkach nabłonka barwnikowego – 
RPE) i druzogenezy (formowanie złogów heterogennego ma-
teriału – druzów pomiędzy warstwą RPE i błoną Brucha).

Badania genetyczne wykazały obecność u większosci pa-
cjentów z AMD „pro-AMD” polimorfizmów genów kodują-
cych składniki dopełniacza, m.in. polimorfizm Y402H genu 
kodującego czynnik H (CFH), który posiada właściwości ha-
mujące aktywność dopełniacza; hipofunkcja (lub brak) CFH 
prowadzi do nadaktywności drogi alternatywnej dopełniacza 

– głównego układu odporności wrodzonej. Występujący w 
przestrzeni pozakomórkowej materiał druzowy staje się przed-
miotem ataku dopełniacza, przyczyniając się do rozwinięcia 
miejscowej reakcji zapalnej, będącej „motorem” rozwoju pa-
tologii.

Patogeneza i symptomatologia AMD i chorób zapalnych 
kłębuszków nerkowych (KZN), zwłaszcza postaci błoniasto-
rozplemowej (brKZN; MPGN-II), ma wiele cech wspólnych. 
U chorych na brKZN stwierdza się podobne jak w AMD pre-
dyspozycje genetyczne oraz obecność tzw. złogów gęstych w 
obrębie błony podstawnej kłębuszków, które pod względem 
składu chemicznego nie różnią się od druzów. U wielu pa-
cjentów z brKZN stwierdza się obecność druzów takich jak 
w AMD.

Przyjmuje się, że u podłoża AMD i brKZN leży wspólny 
patomechanizm w postaci nadaktywności drogi alternatywnej 
dopełniacza, która – przy udziale innych czynników ryzyka – 
ogniskuje patologię w oku i/lub w nerce.
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Summary
 Age-related macular degeneration (AMD) is a progressive 

retinal disease, leading to loss of central vision and legal blind-
ness. The disease is disclosed in people over 60. and occurs as 
atrophic (dry) form in most patients, or neovascular (wet) form 

– in 10–15% of patients, displaying usually dramatic course.
Pathogenesis of AMD is complex and not thoroughly re-

cognized. Major risk factors include advanced age, genetic 
predispositions, exposure of eyes to bright light, smoking. In 
pathogenesis participate such processes as lipofuscinogenesis 
(in retinal pigment epithelial cells – RPE) and drusogenesis 
(formation of aggregates of heterogenic material, drusen, be-
tween RPE and Bruch’s membrane).

Genetic studies revealed in most patients the existence of 
pro-AMD polymorphisms in several genes encoding comple-
ment elements, including Y402H polymorphism in gene en-
coding factor H (CFH), that regulates (inhibits) complement 
activity. Hypofunction (or lack) of CFH leads to hyperactivity 
of predominantly alternative pathway of complement – a ma-
jor system of innate immunity. Extracellularly accumulating 
drusenoid material becomes a target for complement attack, 
contributing to local inflammation which is driver in develop-
ment of AMD pathology.

There are similarities in pathogenesis and symptomatolo-
gy of AMD and glomerulonephritis, especially its membrano-
proliferative form (MPGN type II). In MPGN-II patients there 
are similar (to AMD) genetic predispositions and occurrence 
of dense deposits in glomerular basement membrane, that are 
chemically similar to ocular drusen. In many MPGN patients 
occur ocular drusen.

It is believed that hyperactive alternative pathway of com-
plement is a common pathomechanism underlying AMD and 
MPGN-II, which – with other risk factors – focuses pathology 
in eye and/or kidney.
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