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CUKRZYCOWY OBRZĘK PLAMKI – WSPÓŁCZESNA DIAGNOSTYKA 
I LECZENIE

DIABETIC MACULAR OEDEMA – MODERN DIAGNOSTICS  
AND TREATMENT

Słowa kluczowe
Cukrzycowy obrzęk plamki, fotokoagulacja ognisko-
wa, laser, retinopatia cukrzycowa, angiografia flu-
oresceinowa, optyczna koherentna tomografia, anty- 
VEGF.

Streszczenie
Z powodu cukrzycy choruje 246 milionów lu-

dzi na świecie, a retinopatia cukrzycowa jest jedną  
z głównych przyczyn utraty wzroku nie tylko w kra-
jach rozwiniętych, lecz także rozwijających się. Cu-
krzycowy obrzęk plamki (diabetic macular oede-
ma), który może wystąpić w każdym stadium 
retinopatii cukrzycowej, jest obecnie główną przy-
czyną utraty wzroku u osób chorujących na cukrzy- 
cę.

Szybka diagnostyka z wykorzystaniem optycz- 
nej koherentnej tomografii (optical coherence tomo- 
graphy), barwnej fotografii dna oka i angiografii  
fluoresceinowej (angiography fluorescein) oraz od-
powiednie leczenie chorych na cukrzycę ma za za- 
danie zahamować lub spowolnić rozwój tego scho- 
rzenia. Obecnym standardem leczenia cukrzycowego 
obrzęku plamki jest fotokoagulacja laserowa. Jest to  
procedura, w której laser jest używany do zamyka- 
nia przeciekających naczyń krwionośnych oraz do  
wykonania przypaleń celem redukcji obrzęku. Lase-
roterapia nie jest pozbawiona efektów ubocznych, tj.  
częściowej utraty widzenia obwodowego i zmierz-
chowego. Z powodu działań ubocznych laseroterapii  
i z myślą o poprawie ostrości wzroku, okuliści uzu- 
pełniają terapię farmakologiczną łącząc laser z iniek- 
cjami doszklistkowymi sterydów lub lekami anty- 
VEGF. Aby podtrzymać efekt terapeutyczny leczenie  
farmakologiczne jest ograniczone do wielokrotnych  
iniekcji doszklistkowych.

Wiedza na temat patogenezy obrzęku plamki w cu- 
krzycy nieustannie się pogłębia, rozwijają się też  
nowe metody leczenia i diagnostyki. Okulista stoi  
więc przed koniecznością wyboru najbardziej odpo- 
wiedniego typu terapii, zgodnego z obecną wiedzą  
medyczną.
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Summary
246 million people worldwide suffer from dia- 

betes and diabetic retinopathy is a major cause of  
sight loss both in the developed and developing  
countries. Diabetic macular oedema, which can occur  
at any stage of diabetic retinopathy, is now the lead- 
ing  cause  of  sight  loss  in  people  with  diabetes.

Timely diagnostics with optical coherence tomo-
graphy (OCT), colour fundus photography, fluore- 
scein angiography (AF) and appropriate treatment 
in patients with diabetes stops or retards the pro- 
gression of diabetic macular oedema. The current 
standard of care for diabetic macular oedema treat- 
ment is laser photocoagulation. That retinal procedu-
re involves the use of laser to cauterize leaky blood  
vessels or apply a pattern of burns in order to redu-
ce oedema. The procedure causes undesirable side  
effects including partial loss of peripheral and meso-
pic vision. Due to these side effects, and to improve  
visual acuity, ophthalmologists supplement the phar-
macological therapy with a combination of laser treat- 
ment and intravitreal steroid injections or the admi-
nistration of anti-vascular endothelial growth fac-
tor (anti-VEGF) agents. In order to maintain the the-
rapeutic effect, the pharmacological treatment has  
been  limited  to  multiple  injections. 

The knowledge concerning the pathogenesis of  
diabetic macular oedema has been growing constan-
tly and new methods of treatment and diagnosis have  
been developed. Therefore ophthalmologists need to 
choose the most appropriate type of treatment, consi- 
stent  with  the  state  of  the art  in  medicine.
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