
kontakt@klinikalafa.pl	

Epidemiologia	DME.	
Patofizjologia	re9nopa9i	cukrzycowej	z	obrzękiem	plamki.	
Terapia	laserowa	w	cukrzycowym	obrzęku	plamki.	
Algorytm	postępowania.	

Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) 



Naturalny rozwój retinopatii cukrzycowej 
obejmuje 2 stadia: 
 
   1. Stadium retinopatii cukrzycowej       

  nieproliferacyjnej (RCN): 
 - prosta, 
 - przedproliferacyjna, 

 
2. Stadium retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej 
(RCP) 
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1. Stadium retinopatii cukrzycowej 
nieproliferacyjnej prostej 

Mikroangiopatia powoduje uszkodzenie wszystkich 3 
elementów ściany naczyń włosowatych: 

•   zanik pericytów     
•   pogrubienie błony podstawnej     
•   uszkodzenie szczelności śródbłonka    
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1. Stadium retinopatii cukrzycowej 
nieproliferacyjnej przedproliferacyjnej 
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2. Stadium retinopatii cukrzycowej  
 proliferacyjnej (RCP) 

•   zmiany żylne w postaci serdelowatego zniekształcenia  
•   kleksowate krwotoczki 
•   nowotówrstwo naczyń 
•   rozplem tkanki włóknistej 
•  krwotoki przedsiatkówkowe 
•  proliferacja włóknisto-naczyniowa 
•  trakcyjne odwarstwienie siatkówki 
•  nowotwórstwo naczyń tęczówkowych i wtórna jaskra. 
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Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) 

     OBRZĘK                       ROZCIĄGNIĘCIE NEURONÓW 
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Ø Obrzęk	plamki	jest	główną	przyczyną	obniżenia	ostrości	wzroku	u	75%	dorosłych					
chorych	na	cukrzycę	typu	2.	
Ø Występuje	w	każdej	postaci	RC	i	jest	efektem	wzrostu	przepuszczalności	ścian						
naczyń	włosowatych	plamki	oraz	powstaniem	stref	niedokrwienia	w	okolicy	dołka.	
Wpływa	na	to	również	szczególna	budowa	anatomiczna	i	nagromadzenie	komórek	o	
wysokim	stopniu	metabolizmu	w	części	centralnej	siatkówki.		

    HIPERGLIKEMIA   A     ZMIANY W CIELE SZKLISTYM 

    ROLA VEGF I MEDIATORÓW PROCESÓW ZAPALNYCH 



Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) 

Istotne wiadomości z badania oftalmoskopowego: 
 
 
 
 
 
-  lokalizacja obrzęku 
-  obecność wysięków twardych 
-  obecność torbielowatego obrzęku plamki 
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Cukrzycowy obrzęk plamki 

Formy kliniczne DME: 
Ø Ogniskowy obrzęk plamki 
Ø Rozlany obrzęk plamki 
Ø Torbielowaty obrzęk plamki 
Ø Makulopatia mieszana 
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Laseroterapia w cukrzycowym obrzęku plamki 

Ø  Zmniejsza zapotrzebowanie siatkówki na tlen i syntezę VEGF 
Ø Badanie DRS: FKL hamuje progresję wszystkich typów DME i 

zmniejsza jej skutki. Zmniejsza ryzyko wystąpienia praktycznej 
utraty wzroku o 50% (z 24% do 12%) w ciągu 2 lat. 

Ø Poprawia ostrość o co najmniej 3 rzędy (tbl.Snellena) u 3% 
pacjentów 

Ø Dobry efekt po FKL w DME uzyskuje się u około 20-50% 
(utrzymanie ostrości wzroku, lub poprawa o 2 rzędy) w okresie 
2 lat. Gorsze wyniki uzyskuje się w przypadku rozlanego 
przecieku z naczyń okołodołkowych, zmian obejmujących FAZ, 
oraz niedokrwiennym DME. 
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FAKTY  
Ø  Zmiany hemodynamiczne: przeciekające, uszkodzone, 

poszerzone tętniczki przedwłośniczkowe, obrzęk tkanki 
Ø Hipoksja, zamykające się naczynia włośniczkowe, stymulacja 

produkcji VEGF (obrzęk, neowaskularyzacja), IL 
Ø  Zmiany reologiczne krwi: dotyczące erytrocytów i płytek krwi, 

nasilające efekt hipoksji… 
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OCZEKIWANIA  
Ø  Zmniejszenie obrzęku 
Ø  Zmniejszenie hipoksji 
Ø  Zmniejszenie produkcji VEGF i IL 



Mechanizm działania fotokoagulacji 
Ø Absorbcja energii przez melaninę RPE – blizna (destrukcja 

także fotoreceptorów i choriokapilarów) 
Ø Obniżenie zapotrzebowania na tlen zewnętrznych warstw 

siatkówki i zmniejszenie hipoksji wewnętrznych warstw 
siatkówki nielaserowanej 

Ø Autoregulacja (zmniejszenie przepływu przez 
nieprawidłowe łożysko naczyniowe) – zmniejszenie 
obrzęku 

Ø Spadek produkcji VEGF  
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Metody fotokoagulacji w DME 

Ø ogniskowa  (w odległości 300 - 3000µm od dołka) 
  wskazanie: klinicznie znamienny obrzęk plamki 

Ø grid (co najmniej 500µm od brzegu dołka i tarczy, obszar FKL 
                          może sięgać 2dd do góry/dołu/skroniowo od dołka 

wskazanie: rozlany obrzęk plamki 
 

Ø panfotokoagulacja  (wskazanie:RCP z makulopatią obrzękową) 
         ! wpływ PFKL na obrzęk plamki 
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Przed		fotokoagulacją		ogniskową	



Kilka wskazówek i obserwacji 

Ø  Ostrość wzroku jest ważnym czynnikiem prognostycznym 
Ø  Efekt terapeutyczny FKL w DME po 3-6miesiącach 
Ø  Częsta oporność rozlanego i torbielowatego obrzęku na FKL 
Ø  Witrektomia stanowi metodę z wyboru w DME któremu towarzyszą 

trakcje siatkówkowo-szklistkowe lub krwotoki do ciała szklistego, 
     OCT zawsze, gdy wysięki w dołku.. 
Ø  Niekorzystny wpływ na skuteczność FKL ma nieuregulowane 

ciśnienie tętnicze, „skaczący” poziom glikemii, niewydolność nerek 
z albuminurią, wysoki poziom lipidów krwi. 
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Schemat kontroli okulistycznej  
w zależności od rodzaju cukrzycy 

Ø Cukrzyca typu 1 
                    w ciągu pierwszych 5 lat cukrzcy przed 

okresem pokwitania nie obserwujemy cech RC. Po 
tym czasie kontrole 1x w roku, aż do pojawienia się 
łagodnych cech RC. Wówczas kontrolujemy co 6mcy. 
 Po rozpoznaniu RCN lub DME skierowanie na AF i 
FKL, kontrole co najmniej co 3 miesiące. 
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Schemat kontroli okulistycznej  
w zależności od rodzaju cukrzycy 

Ø Cukrzyca typu 2 
                    w 21% przypadków RC występuje już w 

chwili rozpoznania cukrzycy, dlatego każdy poacjent 
ze świeżo rozpoznaną cukrzycą powinien być 
skierowanym na ocenę siatkówki. Jeśli brak cech RC, 
kontrole co 1 rok (kontrowersyjne..). Po rozpoznaniu 
cech DME wskazana angiografia fluoresceinowa i 
terapia laserowa. 
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Ø W przypadku stwierdzenia obrzęku plamki pacjent 
powinien zostać skierowany na angiografię 
fluoresceinową (w celu ustalenia typu i nasilenia 
zmian obejmujących siatkówkę centralną). AF 
pozwala również na wybór odpowiedniego leczeni, a 
zarazem stanowi punkt odniesienia dla skuteczności 
terapii. W obrzęku rozlanym, warto wykonać 
wstępne badanie OCT. Oba badania AF i OCT waro 
wykonać co najmniej po 3 miesiącach po 
laseroterapii plamki. 

23	m.krajewski@klinikaalfa.pl	



Ø w przypadku silnego obrzęku plamki, zwłaszcza w 
torbieolwatym obrzęku plamki, zaleca się wstępną 1-3 
iniekcję anty-VEGF, po czym dopiero laseroterapię 
grid. 

Ø  jeśli nie stwierdza się dobrej reakcji siatkówki plamki 
na FKL grid  (zmniejszenie obrzęku o 100µm), należy 

    rozpocząć leczenie anty-VEGF. 
Ø makulopatia niedokrwienna jest przeciwwskazaniem 

do grid. 
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Podstawowym leczeniem DME jest prawidłowa 
kontrola glikemii, nadciśnienia tętniczego i lipidów 

krwi. Bez prawidłowych parametrów biochemicznych, 
najbardziej zaawansowana terapia okaże się 

nieskuteczna. 
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