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Streszczenie
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest schorzeniem 

centralnego rejonu siatkówki o nieustalonej etiopatogenezie. Degene-
rują pierwotnie komórki nabłonka barwnikowego (RPE) i wtórnie foto- 
receptory, co prowadzi do zaburzeń i/lub ubytków  
widzenia centralnego, a w stadiach dalszych do prak-
tycznej ślepoty. Przyjmuje się, że u podstaw zmian  
degeneracyjnych leży stres oksydacyjny, któremu to-
warzyszą procesy lipofuscynogenezy, (pseudo)druzo- 
genezy i miejscowego zapalenia. Groźną komplika-
cją choroby przebiegającej pod postacią „zaniku/zwy- 
rodnienia geograficznego” (postać sucha) jest agre- 
sywne nowotwórstwo naczyniowe ze strony układu  
choriokapilarnego (postać mokra).

Obecnie nie ma specyficznych leków mogących  
powstrzymać rozwój procesu degeneracyjnego w kompleksie: fo-
toreceptory-RPE, dlatego w celach prewencyjnych pacjentom re-
komenduje się odpowiednio sprofilowaną dietę i suplementy diety, 
zawierające przede wszystkim antyoksydanty – pigmenty plamkowe (lu- 
teinę i zeaksantynę, rzadziej mezo-zeaksantynę) i wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe omega-3 (WNKT-ω3), osobno lub razem.

Pomimo bardzo szerokiej oferty handlowej „okulistycznych” 
preparatów antyoksydacyjnych i bogatych w WNKT-ω3, jak do-
tychczas nie ma przekonującego dowodu, że takie preparaty wy-
wierają działanie protekcyjne u pacjentów z AMD. Dobiegające 
końca, szeroko zakrojone badania kliniczne AREDS-2 mogą dostar- 
czyć wskazówek bardziej wiążących odnośnie skuteczności prewen-
cyjno-terapeutycznej pigmentów plamkowych (luteina, zeaksantyna) i 
WNKT-ω3 (kwas eikozapentaenowy – EPA, kwas dokozaheksaenowy –  
DHA).

Niniejszy artykuł omawia molekularno-komórko-
we podstawy wczesnych etapów patogenezy AMD, któ-
re tworzą platformę dla rozwoju schorzenia, a jednocze- 
śnie stanowią podstawę uzasadniającą podejmowanie 
działań prewencyjno-terapeutycznych w postaci odpo-
wiednio sprofilowanej diety i stosowania „okulistycz-
nych” suplementów diety. W pracy przedstawiono  
zarys podstawowych składników odżywczych odpo-
wiednio sprofilowanej diety oraz przedyskutowano  
skład komercyjnie dostępnych „okulistycznych” su-
plementów diety, podkreślając najważniejsze aspekty  

„jakościowo-ilościowe” w kontekście AMD, z uwypu-
kleniem najbardziej i najmniej pożądanych składników.  
Artykuł omawia również właściwości głównego pig- 
mentu plamkowego – luteiny.
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Summary
AMD is a central retinal disease with undetermi- 

ned etiopathogenesis. Primarily, degeneration affects  
retinal pigment epithelial cells (RPE) and secondarily photoreceptors, 
which leads to disturbances or partial loss of central vision, and blindness. 
Oxidative stress, together with lipofuscinogenesis, drusogenesis and lo- 
cal inflammation, are believed to contribute to dege-
nerative changes and AMD development. Severe com- 
plication of dry form AMD (geographic atrophy) is  
an aggressive neovascularization in the choriocapilla- 
ry system (CNV; wet form AMD).

At present, there are no therapeutic agents capa-
ble of slowing or inhibiting the degeneration process in  
the photoreceptor-RPE complex, therefore preventi-
ve, rather than therapeutic, modalities are recommended:  
a proper everyday diet and intake of dietary supple- 
ments rich in antioxidants, especially macular pig- 
ments (lutein, zeaxanthin, meso-zeaxanthin) and long-
chain unsaturated omega-3 fatty acids (PUFA-ω3), ta- 
ken separately or together.

Despite the wide commercial offer of “ophthal- 
mic” antioxidative and PUFA-ω3 rich preparations, so  
far there has been no convincing evidence suppor-
ting their protective activity in AMD patients. AREDS-2  
clinical trials actually approaching completion may  
likely provide a more conclusive answers to whether  
macular pigments (lutein, zeaxanthin) and PUFA-ω3 (EPA, DHA) 
may be useful for AMD patients.

This article presents the molecular mechanisms  
underlying early stages in AMD pathogenesis which  
form a platform for its development and provide a ra- 
tionale for preventive/therapeutic treatments, such as  
a properly profiled diet and intake of “ophthalmic”  
dietary supplements. The paper describes dieta-
ry and supplemental elements recommended for AMD pa- 
tients, emphasizing the most and least needed ingre- 
dients. It also describes the properties of the main ma- 
cular pigment, lutein.
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