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CukrzyCowy obrzęk plamki – teraźniejszość  
i przyszłość leCzenia farmakologiCznego

DiabetiC maCular eDema − the present  
anD future of pharmaCotherapy
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Streszczenie 
Cukrzyca dotyczy coraz większej liczby osób  

na świecie. Jej powikłania stanowią ważny problem 
społeczny. Przewlekła hiperglikemia może doprowa- 
dzić do uszkodzenia wielu narządów, między inny- 
mi oczu. Powikłania okulistyczne to: irydopatia, nie- 
stabilna refrakcja, jaskra neowaskularna, zaćma star- 
cza oraz retinopatia cukrzycowa i cukrzycowy obrzęk 
plamki. 

Cukrzycowy obrzęk plamki (diabetic macular ed- 
ema – DME) jest jedną z głównych przyczyn upo- 
śledzenia widzenia w przebiegu tej choroby. Pogor- 
szenie widzenia dotyczy zazwyczaj pacjentów z dłu- 
go trwającą, źle kontrolowaną cukrzycą, zarówno  
typu 1, jak i 2. Według American Diabetes Assoc- 
iation (ADA) cukrzycowy obrzęk plamki występuje  
u 1,5–3,0% chorujących na cukrzycę. W ponad 40%  
dotyczy osób młodych, poniżej 45 roku życia. Głów-
nym zagrożeniem dla chorych z DME jest spadek  
ostrości wzroku (często szybki), nawet do warto- 
ści 0,3−0,4, Sn – poniżej 0,75, co w wielu zawo- 
dach uniemożliwia wykonywanie pracy i normalne,  
aktywne życie. Obrzęk plamki może wystąpić na  
każdym etapie trwania choroby. Ponieważ zmiany  
strukturalne w plamce są w początkowym okresie  
trwania obrzęku odwracalne, ważne jest wczesne zasto-
sowanie  terapii. 
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Summary
Diabetes mellitus affects a growing number of  

people in the world. Its complications are an import- 
ant social problem. Chronic hyperglycemia can dam- 
age a number of organs, including eyes. Ocular  
complications include: iridopathy, unstable refraction, 
neovascular glaucoma, senile cataract as well as dia- 
betic  retinopathy  and  diabetic  macular  edema.

Diabetic macular edema (DME) is one of the  
leading causes of visual loss in the course of the  
disease. Deterioration of vision typically affects pa- 
tients with long-standing, poorly controlled diabetes,  
both Type 1 and 2. According to the American Dia- 
betes Association (ADA) diabetic macular edema  
occurs in 1.5–3.0% of people with diabetes. In  
over 40% of cases it affects young people, under  
45 years of age. The main danger for patients with  
DME is a decrease in visual acuity (often rapid),  
even down to 0.3–0.4, Sn below 0.75, which in  
many professions makes performing work impossi-
ble and prevents the patient from leading a normal,  
active life. DME can occur at any stage of the dis- 
ease. Because structural changes in the macula are  
reversible at an early stage of edema, it is important  
to  start  treatment  early. 

Traditionally, DME has been treated with laser  
photo-coagulation, but also with innovative methods 
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Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki obejmu- 
je tradycyjnie leczenie za pomocą fotokoagulacji la- 
serowej oraz nowoczesne metody za pomocą iniek- 
cji doszklistkowych anty-VEGF i kortykosteroidów,  
które zrewolucjonizowały leczenie DME. Najważniej-
szym wyzwaniem w leczeniu cukrzycowego obrzę- 
ku plamki jest poprawa parametrów wzrokowych  
i    zmniejszenie    inwazyjności    leczenia    związanego  
z powtarzaniem iniekcji doszklistkowych. Kombina- 
cja leczenia preparatami anty-VEGF, kortykosteroida- 
mi oraz fotokoagulacja siatkówki, może stanowić naj- 
lepszą  trategię  postępowania.

such as intravitreal anti-VEGF injections and cor- 
ticosteroids, which have revolutionized the treatment  
of DME. The major challenge in the treatment of  
diabetic macular edema is to improve visual para- 
meters and reduce the invasiveness of treatment  
which involves repeated intravitreal injections. Com- 
bination therapy with anti-VEGF agents, corticoster- 
oids and retinal photocoagulation may be a reason- 
able  strategy. 
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