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Słowa kluczowe
Torbielowaty obrzęk plamki, nieinfekcyjne zapalenia błony 
naczyniowej, iniekcje okołogałkowe, iniekcje do komory ciała 
szklistego, triamcinolon.

Streszczenie 
Wstęp: Celem pracy była retrospektywna ocena efektyw-

ności terapeutycznej steroidów podawanych okołogałkowo w 
obrzęku torbielowatym plamki, towarzyszącym nieinfekcyj-
nym zapaleniom błony naczyniowej oraz analiza działań nie-
pożądanych.

Pacjenci i metody: Ocenie poddano 82 oczu le-
czonych z powodu torbielowatego obrzęku plamki  
u 49 pacjentów z nieinfekcyjnymi zapaleniami naczy-
niówki, w tym 72 oczu z zapaleniem części pośred-
niej błony naczyniowej, 4 oczu z choroidopatią birdshot,  
3 oczu z zapaleniem tęczówki i ciała rzęskowego na tle mło-
dzieńczego zapalenia stawów, 3 oczu z zapaleniem tęczówki 
HLA B27+. Oceniano zmianę w ostrości wzroku i centralną 
grubość siatkówki w optycznej koherentnej tomografii przed 
leczeniem, a następnie co miesiąc, przez okres 24 miesięcy. 

Wyniki: Poprawę ostrości widzenia stwierdzono  
w pierwszym i drugim miesiącu w 76 (92,7%) bada-
nych oczach. Po 3 miesiącach od iniekcji grubość siat- 
kówki w plamce wzrosła w 29 oczach (35,4%) z za-
paleniem części pośredniej błony naczyniowej i cho-
roidopatią birdshot, co wiązało się z koniecznością po- 
wtórnych iniekcji okołogałkowych. W ciągu 24 mie-
sięcy w tej grupie oczu iniekcje okołogałkowe triam-
cinolonu wykonano średnio 6 razy (3–6 iniekcji).  
W 53 oczach (64,6%) obserwowano po jednorazowej  
iniekcji okołogałkowej trwałą poprawę stanu kliniczne- 
go. Wysokość ciśnienia wewnątrzgałkowego wzrosła 
średnio o 8 mmHg w grupie pacjentów leczonych po-
wtórnymi iniekcjami triamcinolonu w 31% przypad- 
ków (9 oczu z 29) i w 2 na 3 oczu u pacjentów po  
jednorazowej iniekcji triamcinolonu do komory cia-
ła szklistego. Podtorebkowe zmętnienie soczewki wystą- 
piło w 5 oczach.

Wnioski: Okołogałkowe iniekcje tramcinolonu są sku-
teczną i bezpieczną metodą leczenia obrzęku plamki w niein-
fekcyjnych zapaleniach błony naczyniowej.
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Summary
Background: The aim of the study is to assess  

the therapeutic efficacy of steroids administered as pe-
riocular injections in cystoid macular oedema accom-
panying non-infectious uveitis and to analyse adverse  
events.

Patients and methods: Treatment of 82 eyes 
due to cystoid macular oedema in 49 patients with  
non-infectious uveitis, included 72 eyes with intermedia- 
te uveitis (IU), 4 eyes with birdshot choroidopathy,  
3 eyes with iridocyclitis associated with JIA, and 3 eyes 
with HLA B27 positive iritis. Changes in visual acu-
ity and central retinal thickness were assessed by OCT  
and then each month for a period of 24 months. 

Results: An improvement in visual acuity was 
observed in the first and second month in 76 eyes  
(92.7%). Three months after from the injection reti-
nal thickness in the macula increased in 29 eyes (35.4%) 
with UI and birdshot choroidopathy, which was asso-
ciated with the need for periocular reinjections. In this  
group periocular triamcinolone injections were perfor-
med 6 times on average (3−6 injections). Permanent im-
provement of clinical status was observed in 53 eyes 
(64.6%) after a single periocular injection. The IOP  
rose on average by 8 mmHg within the group of pa-
tients treated with repeated triamcinolone injections in  
31% of cases (9 out of 29 eyes) and in 2 out of 3 eyes 
in patients after a single triamcinolone injection into  
the vitreous body chamber. Subcapsular lens opacification oc-
curred in 5 eyes.

Conclusions: Periocular triamcinolone injections are a 
safe and effective method of treatment of macular oedema in 
non-infectious uveitis.
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