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NiEpOwOdzENiE LAsErOtErApii w przEbiEgu rEtiNOpAtii 
 cuKRzycowej pRolifeRacyjnej ze współistniejącym 

obRzęKiem twaRdzinowym – opis pRzypadKu

uNsuccEssfuL LAsEr tHErApy iN tHE cOursE  
Of prOLifErAtivE diAbEtic rEtiNOpAtHy  

with coexisting scleRoedema – case RepoRt

Słowa kluczowe
Retinopatia cukrzycowa proliferacyjna, obrzęk twar-
dzinowy, panfotokoagulacja siatkówki, jaskra neo- 
waskularna,  cukrzyca  2  typu.

Streszczenie
Opisujemy przypadek 69-letniego mężczyzny leczonego 

od 1995 roku w Bydgoskim Centrum Diabetologicznym z 
powodu cukrzycy 2-go typu. Retinopatia cukrzycowa proli-
feracyjna w obu oczach rozwinęła się u niego w 2005 roku, 
po 10 latach od stwierdzenia cukrzycy. Wykonano panfo-
tokoagulację siatkówki obu oczu. W 2006 roku w Klinice 
Dermatologii Uniwersytetu im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy  
stwierdzono obrzęk twardzinowy.

Obrzęk twardzinowy (scleroedema diabeticorum)  
jest jednostką chorobową występującą w przebiegu  
cukrzycy w 2,5–3,0% przypadków. Zazwyczaj doty- 
czy on źle wyrównanej cukrzycy.

U naszego pacjenta zmiany skórne znajdowały się 
na plecach, karku i tylnej powierzchni szyi. Pomimo  
wykonanej laseroterapii, po 4 latach wystąpił wylew  
do ciała szklistego oka prawego i pojawiła się neo- 
waskularyzacja na siatkówce w oku lewym. Ponow-
nie wykonano panfotokoagulację siatkówki obu oczu.  
Następnie w 2010 roku stwierdzono zaćmę jądrową  
i jaskrę wtórną w obu oczach. Włączono Cosopt  
2 x dziennie do obu oczu. W 2011 roku wykonano za- 
biegi operacyjne zaćmy w obu oczach z wszczepem 
sztucznej soczewki do komory tylnej. W lutym 2012 
roku w oku prawym przy ostrości wzroku V.o.d. = 0,1; 
T.o.d. = 20 mmHg, stwierdzono rubeozę tęczówki,  
stosunek wielkości tarczy do zagłębienia c/d = 0,9,  
ostrość wzroku w oku lewym V.o.s. = 0,8; T.o.s. =  
19 mmHg, c/d = 0,5, bez neowaskularyzacji siat- 
kówki. Uzupełniająca panfotokoagulacja i leczenie 
przeciwjaskrowe nie przyniosły oczekiwanego efek- 
tu. Ostrość wzroku spadła do poczucia światła. Ce- 
lem pracy jest pokazanie, że pomimo zastosowania  
laseroterapii i stałej kontroli okulistycznej niewyrów- 
nana  cukrzyca  prowadzi  do  utraty  wzroku.
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Summary
Presented is a case of a 69-year-old man who  

has been treated at the Bydgoszcz Diabetology Cen-
tre since 1995 due to diabetes mellitus type 2. Pro-
liferative diabetic retinopathy in both his eyes de-
veloped in 2005, 10 years after diagnosing diabetes.  
Retinal panphotocoagulation was performed in both  
eyes. The patient was diagnosed with scleroede-
ma diabeticorum in 2006 at the Dermatology Clinic of  
Dr  Jurasz  University  in  Bydgoszcz.

Scleroedema diabeticorum is a disease that occurs in the 
course of diabetes in 2.5–3.0% of cases and usually concerns 
inadequately controlled diabetes.

Skin lesions were located on our patient’s back,  
nape and neck. Despite laser therapy a right vitre-
ous haemorrhage occurred after 4 years and neova-
scularization of the retina appeared in the left eye.  
Retinal panphotocoagulation was repeated in both 
eyes. In 2010 nuclear cataract and secondary glau-
coma were diagnosed in both eyes. Cosopt treatment  
administered twice daily into both eyes was intro-
duced. In 2011 cataract surgery was performed on  
both eyes with IOL implantation in the posterior chamber. In Fe-
bruary 2012, with VOD = 0.1 and TOD = 20 mmHg, the right eye 
was diagnosed withrubeosis iridis and c/d = 0.9; with VOS = 0.8 and  
TOS = 19 mmHg, c/d in the left eye was 0.5 wi- 
thout retinal neovascularization. Supplementary pan-
photocoagulation and antiglaucoma treatment were  
ineffective. Visual acuity decreased to the level of li-
ght perception. The aim of the study is to show that 
despite the use of laser therapy and continuous  
ophthalmological follow-up, uncontrolled diabetes  
leads  to  blindness.
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