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Streszczenie
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) 

jest chorobą siatkówki o nieustalonej do końca etiopato-
genezie. Dane doświadczalne ostatniej dekady zwracają 
uwagę na istotną rolę układu odpornościowego w rozwo-
ju schorzenia, jednakże wciąż nie wiadomo kiedy układ 
ten włącza się w łańcuch procesów patofizjologicznych. 
Proces chorobowy rozwija się w obrębie plamki i czte-
rech struktur tworzących anatomiczno-funkcjonalny 
kompleks, obejmujący: fotoreceptory, komórki nabłonka 
barwnikowego, błonę Brucha i choriokapilary i obejmu-
je takie zjawiska, jak: lipofuscynogeneza, druzogeneza 
oraz miejscowe zapalenie; w postaci wysiękowej dołą-
cza się proces neowaskularyzacji naczyniówkowej.

Proces chorobowy rozpoczyna się w komórkach na-
błonka barwnikowego, które wraz z wiekiem stają się 
mniej wydolne; ich lizosomy nie są w stanie zdegradować 
sfagocytowanego materiału pochodzącego z segmentów 
zewnętrznych fotoreceptorów, nieustannie złuszczanych 
w trakcie procesu widzenia. Niewydolność metaboliczna 
lizosomalnych enzymów hydrolitycznych przyczynia się 
do odkładania we wnętrzu lizosomów złogów zwanych 
lipofuscyną (lipofuscynogeneza), zawierających foto-
cytotoksyczne składniki (m.in. A2E i pochodne) zdolne 
do aktywacji układu dopełniacza. Wyciekający przez 
błonę podstawną komórek nabłonka barwnikowego 
materiał tworzy graniczące z błoną Brucha zewnątrzko-
mórkowe złogi – druzy, które również mogą aktywować 
układ dopełniacza, indukować reakcję immunologiczną 
i przyczyniać się do rozwinięcia miejscowego procesu 
zapalnego, przy czym relacje druzy – dopełniacz mają 
charakter obustronnej interakcji pozytywnej.

Sądzi się, że zahamowanie aktywności drogi alterna-
tywnej układu dopełniacza może stanowić istotę nowej 
strategii terapeutycznej AMD. Lekiem typu „anty-dopeł-
niacz” jest peptyd – kompstatyna, która aktualnie prze-
chodzi kliniczne testy u pacjentów z AMD.
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Summary
Age-related macular degeneration (AMD) is a retinal 

disease with an unprecised etiopathogenesis. Experimen-
tal data of the last decade strongly suggest an important 
role of immunological system in the development of the 
disease, yet it is still not sure when the system enters 
the pathophysiological chain of molecular and cellular 
events. The pathological process takes place in the macu-
la region and functionally interrelated ocular structures: 
photoreceptors, retinal pigment epithelium (RPE), Bru-
ch’s membrane and choriocapillaries, and involves such 
phenomena as lipofusciunogenesis, drusogenesis and 
local inflammation; choroidal neovascularization is an 
additional pathological process that occurs in wet form 
of AMD.

The primary pathology refers to RPE cells that with 
aging become progressively less efficient and generation 
of lipofuscin which results from metabolic insufficiency 
of lysosomal machinery involved in enzymatic degrada-
trion of fagocytozed apical fragments of photoreceptor 
outer segments constantly shed during visual process. 
Lipofuscin is a heterogenous material containing photo-
cytotoxic structures (e.g. A2E and derivatives) capable 
of both generating reactive free radicals and activating 
alternative pathway of complement. The metabolic ma-
terial originating from overloaded RPE lysosoms may be 
secreted to sub-RPE region and close to Bruch’s mem-
brane contributing to the formation of drusen whose 
some constituents are also able to stimulate complement 
and to induce immunological reaction and local inflam-
mation; drusen-complement interactions have a mutually 
positive character.

It is suggested that suppression or blockade of activa-
ted complement alternative pathway may lead to a novel 
therapeutic strategy for AMD. Compstatin is a peptide 
with an established anti-complement potential which ac-
tually undergoes intensive experimental testing and clini-
cal verification as a drug for AMD-suffering patients.
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