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Pseudodruzy kontra druzy – nowe sPojrzenie  
na Patogenezę aMd

Pseudodrusen vs. drusen – a fresh look  
at the Pathogenesis of aMd

Słowa kluczowe
Druzy, pseudodruzy, nabłonek barwnikowy siatkówki, prze-
strzeń podsiatkówkowa, AMD.

Streszczenie
Druzami określa się złogi nierozpuszczalnego mate-

riału kumulującego się w przestrzeni pomiędzy warstwą 
komórek nabłonka barwnikowego (RPE) a błoną Bru-
cha. Rola druzów w patogenezie zwyrodnienia plamki  
związanego z wiekiem (AMD) jest powszechnie akcep-
towana. Proces tworzenia druzów określany jest termi-
nem druzogenezy; jest on ściśle związany z niewydol-
nością lizosomalną komórek RPE, które nie są w stanie  

„przerobić” nieustannie napływającego i przechwyty-
wanego przez RPE materiału w postaci złuszczanych w 
procesie widzenia pakietów szczytowych segmentów  
zewnętrznych fotoreceptorów.

W wyniku tej dysfunkcji, w lizosomach RPE odkładają się 
wraz z wiekiem złogi lipofuscyny zawierające liczne fotocy-
totoksyczne bisretinoidy, które przyczyniają się do propagacji 
stresu oksydacyjnego i aktywacji układu dopełniacza, a na-
stępnie generacji przewlekłego stanu zapalnego typu para-in-
flammation. Wyciekające na zewnątrz RPE (w kierunku błony 
Brucha) składniki lipofuscyny, razem z licznymi biologicznie 
aktywnymi związkami białkowymi (w tym składnikami dopeł-
niacza), kumulują się w druzach, tworząc konglomerat fotore-
aktywnych i immunogennych substancji.

Odkryte stosunkowo niedawno pseudodruzy, znane tak-
że pod innymi nazwami – reticular pseudodrusen albo sub-
retinal drusenoid deposits (niewidoczne w świetle białym, a 
ujawniające się w oświetleniu niebieskim), zlokalizowane są 
w przestrzeni podsiatkówkowej, a więc nad RPE (tj. w kie-
runku fotoreceptorów). Zidentyfikowane składniki pseudo-
druzów odnajduje się w materiale druzowym, co sugeruje, że 
tworzenie druzów (druzogeneza) i pseudodruzów (pseudo-
druzogeneza) ma wiele cech wspólnych. Niniejsza praca jest 
pierwszym polskojęzycznym opracowaniem nt. pseudodru-
zów; przedstawia ich charakterystykę i porównanie z druzami, 
a także rozważa rolę obydwu typów złogów (występujących  
pod i nad warstwą RPE) w patogenezie AMD.
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Summary
Drusen are deposits of insoluble material accumulating in 

the space between the retinal pigment epithelium layer (RPE) 
and Bruch’s membrane. The role of drusen in the pathogenesis 
of age-related macular degeneration (AMD) is widely accep-
ted. The process of drusen formation is called drusogenesis; 
it is closely linked with lysosomal insufficiency of RPE cells 
that are unable to transform the material constantly flowing in 
as phagocytised apical fragments of photoreceptor outer seg-
ments (POS) exfoliated during the vision process and intercep-
ted by RPE.

As a consequence of that dysfunction, undigested PO-
S-derived material in the form of lipofuscin is deposited in 
RPE lysosomes in an age-dependent manner. The lipofuscin 
material contains numerous photocytotoxic bisretinoids that 
contribute to the propagation of oxidative stress, activation of 
complement and then the generation of a chronic inflammato-
ry process called para-inflammation. Lipofuscin constituents, 
excreted or infiltrated from RPE (towards Bruch’s membra-
ne), along with numerous biologically active protein compo-
unds (including complement elements), accumulate in drusen, 
forming a conglomerate of photoreactive and immunogenic  
substances.

The recently discovered pseudodrusen, also known as re-
ticular pseudodrusen or subretinal drusenoid deposits, are in-
visible under white light illumination but visible in blue light; 
they are localized in the subretinal space, that is above RPE 
(i.e. towards photoreceptors). The ingredients identified in the 
pseudodrusen material are also present in drusen, which sug-
gests that drusogenesis and pseudodrusogenesis share many 
features. This paper is the first survey in Polish focused on 
pseudodrusen; it presents pseudodrusen characteristics in com-
parison with drusen and discusses the role of both types of de-
posits occurring below and above RPE in the pathogenesis of 
AMD.
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