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prZegląD i uZAsADNieNie ich stOsOwANiA w AMD

OphthAlMic ANtiOxiDANt prepArAtiONs: 
A survey AND suppOrtive ArguMeNts  

fOr their use iN AMD
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Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, AMD, stres oksy-
dacyjny, kwasy tłuszczowe omega-3, karotenoidy, siatkówko-
we systemy antyoksydacyjne, profilaktyka, preparaty antyok-
sydacyjne.

Streszczenie
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest 

przyczyną poważnych zaburzeń widzenia u osób starszych. 
Schorzenie może przebiegać w dwóch postaciach: suchej (za-
nikowej) i mokrej (neowaskularnej). Postać suchą diagnozuje 
się w 85% przypadków AMD; postać neowaskularna, choć 
występuje rzadziej, ma gwałtowny przebieg i częściej dopro-
wadza do znacznych ubytków widzenia centralnego, ze ślepo-
tą włącznie.

Patogeneza schorzenia nie jest do końca poznana. Pier-
wotnym źródłem patologii jest niewydolność metaboliczna 
komórek nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE), co skut-
kuje początkowo dysfunkcją i kumulacją ziaren lipofuscyny, a 
następnie degeneracją RPE i wtórnie fotoreceptorów.

Składnikami lipofuscyny są retinoidy cyklu wzrokowego 
i wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT). Te pierwsze 
mogą tworzyć fotocytotoksyczne bis-retinoidy – generatory 
wolnych rodników tlenowych, natomiast WNKT w obecności 
tlenu ulegają peroksydacji i fragmentacji do form wysoce re-
aktywnych. Tworzone fragmenty WNKT mogą także przyłą-
czać cząsteczki białka, tworząc immunogenne addukty.

Zjawiskom tym towarzyszy stres oksydacyjny, którego 
skutki są w warunkach fizjologii skutecznie neutralizowane 
przez siatkówkowe systemy antyoksydacyjne: enzymatyczne 
i nieenzymatyczne, pochodzenia endogennego i  egzogennego. 
W obrębie systemu nieenzymatycznego szczególną rolę odgry-
wają ksantofile  (luteina, zeaksantyna), witaminy C i E oraz 
inne, których ilość w tkankach oka obniża się wraz z wiekiem, 
stwarzając zagrożenie rozwoju patologii AMD.

W powstrzymaniu propagacji niezbuforowanego stresu 
oksydacyjnego istotną rolę odgrywa odpowiednia dieta, boga-
ta w różne antyoksydanty, oraz suplementowanie preparatami 
zawierającymi odpowiednie ksantofile, witaminy i inne mikro-
elementy. 

W pracy przedstawiono listę dostępnych na krajowym ryn-
ku tzw. okulistycznych preparatów antyoksydacyjnych (OPA) 
wraz z zawartością substancji czynnych. Omówiono najważ-
niejsze składniki, podkreślając ich zalety i wady w kontekście 
zastosowania w profilaktyce AMD. 
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Summary
Age-related macular degeneration (AMD) leads to serious 

visual dysfunctions in elderly population. AMD manifests as 
dry (atrophic) form and wet (neovascular) form. The dry form 
occurs in 85% AMD cases; the neovascular form, though com-
paratively less frequent, has dramatic course and more often 
produces loss in central vision, including legal blindness.

Pathogenesis of AMD is incompletely recognized. Meta-
bolic insufficiency of retinal pigment epithelium (RPE) is tho-
ught to be the primary dysfunction what results in lipofuscin 
production and accumulation in cell lysosomal compartment, 
followed by degeneration of RPE and secondary photorecep-
tors.

Lipofuscin components include retinoids of visual cycle 
and polyunsaturated fatty acids (PUFA); the former may form 
photocytotoxic bis-retinoids – generators of reactive oxygen 
species, the latter in the presence of oxygen undergo peroxi-
dation and fragmentation to highly reactive molecules; the 
formed PUFA fragments may also bind proteins resulting in 
immunogenic adducts.

These phenomena are accompanied by oxidative stress, 
whose results are under physiological conditions neutralized 
by retinal antioxidative defense systems: enzymatic and no-
n-enzymatic of endogenous and exogenous origin. Within the 
non-enzymatic system, xantophils (lutein, zeaxanthin) and vi-
tamins C and E are of major importance, whose concentrations/
levels decrease with age, creating a situation predisposing to 
the development of AMD pathology.

Special diet rich in or supplementation with the mentio-
ned elements (lutein, zeaxanthin, vitamins and other microele-
ments) may help in neutralization of oxidative stress.

This paper presents the list of commercially available 
“ophthalmological antioxidative preparations”, with their acti-
ve ingredients; the most important ingredients were described 
in detail, and their pros and cons depicted in terms of their use 
in AMD prevention.


