
Niniejsza broszura jest przeznaczona dla każdej osoby 
chorującej na cukrzycę typu 1 i typu 2. Pomoże Ci ona 
zrozumieć czym jest cukrzycowy obrzęk plamki i jakie 
towarzyszą mu objawy. Dowiesz się również, w jaki  sposób 
możesz zapobiec oraz leczyć ten rodzaj  powikłania 
cukrzycy.  
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Cukrzyca jest wiodącą przyczyną nowych przypadków 
ślepoty wśród dorosłych w wieku 20-74 lata.

WSTĘP: Informacje naukowe o cukrzycowym obrzęku plamki

NINIEJSZE OPRACOWANIE POZWOLI CI ZROZUMIEĆ:

► W jaki sposób cukrzyca może prowadzić do poważnej, a nawet 
nieodwracalnej utraty wzroku

► Dlaczego coroczne dokładne badanie oczu jest kluczowe dla każdego 
chorego na cukrzycę

► Co można zrobić, aby zapobiec utracie wzroku

CUKRZYCOWY OBRZĘK PLAMKI 
(ang. diabetic macular edema, DME) 
jest chorobą, która zagraża widzeniu i może 
powodować trwałą utratę wzroku.  Szacuje się, że 
w 2010 roku na cukrzycowy obrzęk plamki 
cierpiało 21 milionów osób na całym świecie. 
Wraz z rosnącą zachorowalnością na cukrzycę 
liczba ta stale rośnie. Każda osoba dotknięta 
cukrzycowym obrzękiem plamki powinna poznać 
sposoby zapobiegania trwałej utracie widzenia
w przebiegu tego powikłania cukrzycy.



Misją Fundacji Angiogenesis jest poprawa zdrowia w skali całego świata i pomoc 

pacjentom w aktywnym zwalczaniu ślepoty. Współpracujemy z pacjentami z 

cukrzycowym obrzękiem plamki, ich rzecznikami oraz dostawcami usług z zakresu 

ochrony zdrowia na całym świecie. Naszym celem jest rozpowszechnienie wiedzy na 

temat tej choroby, co ma pomóc chorym na cukrzycę zachować jak najdłużej dobre 

widzenie oraz poprawić wyniki ich leczenia.

DZIAŁAJ

Podejmij niezbędne kroki pozwalające zrozumieć 
cukrzycowy obrzęk plamki

1. DOWIEDZ SIĘ w jaki sposób rozwija się cukrzycowy 
obrzęk plamki

2. KONTROLUJ przebieg cukrzycy oraz  stan plamki 
poprzez regularne badania okulistyczne

3. OMÓW możliwości leczenia ze swoim okulistą

4. PRZESTRZEGAJ zaleceń – zachowanie dobrego 
widzenia wymaga leczenia przez  całe życie,  podobnie 
jak w przypadku każdej choroby przewlekłej

5. PRZEKAZUJ swoją wiedzę na temat cukrzycowego 
obrzęku plamki przyjaciołom, rodzinie i kolegom!

NASZA MISJA



Siatkówka to tkanka 
zlokalizowana w tylnym 
odcinku gałki ocznej, która 
jest odpowiedzialna za 
widzenie. Plamka to część 
siatkówki, która umożliwia 
ostre barwne widzenie 

ANATOMIA OKA

Plamka

Siatkówka

Tęczówka

Soczewka

Światło

Źrenica

DOWIEDZ SIĘ:  Czym jest cukrzycowy obrzęk plamki?

CUKRZYCA, RETINOPATIA CUKRZYCOWA 
ORAZ CUKRZYCOWY OBRZĘK PLAMKI

Szacuje się, że liczba chorych na cukrzycę na świecie w 2013 roku wyniosła 382 

miliony. Cukrzyca jest przewlekłą chorobą wymagającą ciągłego leczenia.  

Co istotne, prawidłowo prowadzona terapia pozwala zachować dobrą jakość 

życia przez wiele lat. 

Cukrzycowy obrzęk plamki rozwija się w przebiegu retinopatii cukrzycowej, 

która jest powikłaniem zarówno cukrzycy typu 1, jak i typu 2. Retinopatia 

cukrzycowa to stan, który pojawia się w wyniku uszkodzenia drobnych naczyń 

krwionośnych siatkówki. U ponad 20% chorych na cukrzycę typu 1 i u 14-25% 

chorych na cukrzycę typu 2 (w zależności od rodzaju terapii) w ciągu 10 lat 

rozwinie się cukrzycowy obrzęk plamki.



DołekPlamka

Siatkówka

Osłabienie ściany naczyń 
zwiększa ich przepuszczalność

Obrzmienie (obrzęk) 
siatkówki i plamki

Wzmocnienie
 ścieżki 

sygnałowej 
VEGF

U chorych na cukrzycę podwyższony poziom glukozy we krwi uszkadza 

drobne naczynia krwionośne siatkówki (kapilary), pozbawiając ją niezbędnych 

składników odżywczych i tlenu.  Niedotleniona tkanka uwalnie m.in. duże ilości 

białka VEGF (ang. vascular endothelial growth factor, śródbłonkowy czynnik 

wzrostu naczyń). Wysokie stężenie tego czynnika we wnętrzu gałki ocznej 

dodatkowo zwiększa przepuszczalność ściany kapilar oraz pobudza 

powstawanie nowych, nieprawidłowych naczyń.

W efekcie płyn i inne składowe krwi przenikają przez uszkodzone naczynia. 

Przez to rozwija się obrzęk (pogrubienie plamki), pojawiają się drobne 

krwotoczki oraz skupiska lipidów (tzw. wysięki twarde) – ten stan określany jest 

jako obrzęk plamki. Obrzęk plamki zmniejsza ostrość wzroku, powoduje 

rozmycie obrazu i prowadzi do znaczącego pogorszenia wzroku.

DOWIEDZ SIĘ: Jak powstaje cukrzycowy obrzęk plamki?



 CO MOŻESZ ZROBIĆ?

Aby nie dopuścić do utraty wzroku lub opóźnić 
pogorszenie widzenia w wyniku okulistycznych 
powikłań cukrzycy, należy:

�  Poddawać się regularnym badaniom:  
Przynajmniej raz na rok odbyć dokładne badanie oka 
z rozszerzeniem źrenicy. U chorych ze stwierdzoną 
retinopatią cukrzycową konieczne są częstsze kontrole.

�  Kontrolować poziom glukozy we krwi: 
Należy dążyć do utrzymania prawidłowych poziomów 
glikemii. Hiperglikemia uruchamia także inne czynniki 
ryzyka, dlatego kontrola poziomu glukozy we krwi może 
zapobiec innym powikłaniom cukrzycy i spowolnić, a 
nawet zapobiec rozwojowi retinopatii.

�  Kontrolować wartości ciśnienia tętniczego: 
Badania wykazały, że utrzymywanie wartości ciśnienia 
tętniczego w prawidłowym zakresie zmniejsza ryzyko 
powikłań ze strony naczyń krwionośnych o około 33%.

�  Kontrolować  poziom lipidów we krwi:  
Utrzymywanie prawidłowych poziomów cholesterolu 
zmniejsza ryzyko powikłań. Wysokie poziomy 
całkowitego cholesterolu i trójglierydów mogą podwajać 
lub potrajać ryzyko rozwoju cukrzycowego obrzęku 
plamki.

Retinopatia cukrzycowa i cukrzycowy obrzęk plamki: CO ROBIĆ?



RETINOPATIA CUKRZYCOWA i CUKRZYCOWY OBRZĘK PLAMKI: CZYNNIKI RYZYKA

CZY JESTEŚ ZAGROŻONY ROZWOJEM RETINOPATII 
CUKRZYCOWEJ I CUKRZYCOWEGO OBRZĘKU PLAMKI?

Czynniki ryzyka to wszystkie czynniki, które wpływają na możliwość rozwinięcia 
się choroby. Retinopatia cukrzycowa i cukrzycowy obrzęk plamki rozwijają się jako 
powikłanie cukrzycy i mają podobne czynniki ryzyka.

U każdego chorego na cukrzycę typu 1 lub 2 istnieje ryzyko 
pojawienia się retinopatii cukrzycowej. Im dłuższy czas trwania 
cukrzycy, tym większe ryzyko rozwoju retinopatii cukrzycowej i 
cukrzycowego obrzęku plamki.

Czas trwania 
cukrzycy 

Hiperglikemia

Dyslipidemia

Nadciśnienie 
tętnicze

Inne 
powikłania 

cukrzycy

Inne

Retinopatia cukrzycowa i cukrzycowy obrzęk plamki: CZYNNIKI RYZYKA

Utrzymujące się przewlekle wysokie poziomy cukru we krwi 
zwiększają ryzyko rozwoju retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego 
obrzęku plamki oraz przyspieszają rozwój choroby.

Nieprawidłowe poziomy lipidów we krwi (cholesterolu i 
trójglicerydów) u pacjentów z cukrzycą zwiększają ryzyko rozwoju 
retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki.

Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego zwiększają ryzyko rozwoju 
retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki.

Ostatnie badania naukowe sugerują, że ryzyko rozwoju 
cukrzycowego obrzęku plamki wzrasta u chorych obciążonych 
innymi powikłaniami cukrzycy, takimi jak np. neuropatia cukrzycowa. 

Inne czynniki ryzyka obejmują: palenie, ciążę, choroby układu 
krążenia, choroby nerek, niedokrwistość, bezdech senny, 
stosowanie glitazonów, otyłość, predyspozycje genetyczne, 
częste spożywanie alkoholu oraz siedzący tryb życia.



Normalne 
widzenie

Widzenie 
z DME

�  Zamazany obraz i nieostre widzenie szczegółów, zarówno z bliska, jak i z daleka
�  Widziane kolory są wyblakłe lub „rozmyte”
�  Nagle pojawiające się nieostre ciemne plamki w polu widzenia
�  Proste linie w polu widzenia falują lub są przerywane
�  Zniekształcenie linii i kształtów obiektów

RETINOPATIA CUKRZYCOWA i CUKRZYCOWY OBRZĘK PLAMKI: CZYNNIKI RYZYKA

MONITOROWANIE 

W leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki 

najważniejsze jest wczesne rozpoznanie 

zmian. Retinopatia cukrzycowa nie daje 

bowiem wczesnych objawów i nie powoduje 

bólu. Obrzęk plamki może rozwinąć się w 

każdym stadium retinopatii cukrzycowej, 

początkowo praktycznie nie wpływając na 

widzenie. Ważne jest, aby nie czekać na 

wystąpienie objawów.

OBJAWY

Należy jak najszybciej zgłosić się do specjalisty 
chorób oczu  w przypadku wystąpienia 
następujących objawów:

Retinopatia cukrzycowa i cukrzycowy obrzęk plamki: OBJAWY 



 CO MOŻESZ ZROBIĆ?

Aby nie dopuścić do utraty wzroku lub opóźnić 
pogorszenie widzenia w wyniku okulistycznych 
powikłań cukrzycy, należy:

�  Poddawać się regularnym badaniom:  
Przynajmniej raz na rok odbyć dokładne badanie oka 
z rozszerzeniem źrenicy. U chorych ze stwierdzoną 
retinopatią cukrzycową konieczne są częstsze kontrole.

�  Kontrolować poziom glukozy we krwi: 
Należy dążyć do utrzymania prawidłowych poziomów 
glikemii. Hiperglikemia uruchamia także inne czynniki 
ryzyka, dlatego kontrola poziomu glukozy we krwi może 
zapobiec innym powikłaniom cukrzycy i spowolnić, a 
nawet zapobiec rozwojowi retinopatii.

�  Kontrolować wartości ciśnienia tętniczego: 
Badania wykazały, że utrzymywanie wartości ciśnienia 
tętniczego w prawidłowym zakresie zmniejsza ryzyko 
powikłań ze strony naczyń krwionośnych o około 33%.

�  Kontrolować  poziom lipidów we krwi:  
Utrzymywanie prawidłowych poziomów cholesterolu 
zmniejsza ryzyko powikłań. Wysokie poziomy 
całkowitego cholesterolu i trójglierydów mogą podwajać 
lub potrajać ryzyko rozwoju cukrzycowego obrzęku 
plamki.

OSTRZEŻENIE: 

Retinopatia cukrzycowa i cukrzy-

cowy obrzęk plamki mogą przebie-

gać  BEZOBJAWOWO! 

Około 50% pacjentów z cukrzycą 

nie ma wykonywanych badań 

okulistycznych lub rozpoznanie jest 

stawiane zbyt późno, aby leczenie 

było skuteczne.

BADANIA

Aby wykonać badania kontrolne znajdź okulistę, 

który ma doświadczenie w diagnozowaniu 

cukrzycowego obrzęku plamki. Dokładne badanie 

okulistyczne obejmuje zwykle badanie oka z 

rozszerzoną źrenicą, test ostrości widzenia oraz 

tonometrię. Badania te mogą wykryć wczesne 

oznaki retinopatii cukrzycowej lub cukrzycowego 

obrzęku plamki, takie jak:

KIEDY PRZEPROWADZAĆ BADANIA

Cukrzyca typu 1  - Pacjenci z cukrzycą typu 1 powinni odbyć pierwsze dokładne 
badanie okulistyczne z rozszerzeniem źrenicy w momencie diagnozy ( jeżeli są w 
okresie dojrzewania) lub w ciągu 5 lat od rozpoznania choroby.

Cukrzyca typu 2 - Pacjenci z cukrzycą typu 2 powinni odbyć pierwsze dokładne 
badanie okulistyczne z rozszerzeniem źrenicy od razu po rozpoznaniu cukrzycy.

Zarówno pacjenci z cukrzycą typu 1, jak i 2 powinni co roku poddawać się 
badaniu okulistycznemu. Jeśli  stwierdzono obecność zmian 
charakterystycznych dla retinopatii cukrzycowej, badania kontrolne powinny 
odbywać się częściej. Optymalną częstość badań kontrolnych ustala okulista.

Retinopatia cukrzycowa i cukrzycowy obrzęk plamki: BADANIA

�  Nieszczelność naczyń krwionośnych siatkówki

�  Uszkodzenie lub zmiany w naczyniach krwionośnych

�  Obrzęk lub pogrubienie siatkówki



Pojawienie się terapii anty-VEGF zrewolucjonizowało leczenie 
cukrzycowego obrzęku plamki oraz dało pacjentom  szansę na 
zachowanie  wysokiej  jakości życia.

LECZENIE: TERAPIA ANTY-VEGF

TERAPIA ANTY-VEGF - Zasadniczy postęp w leczeniu powikłań ocznych 

cukrzycy dokonał się wraz z wprowadzeniem leków anty-VEGF. Szczegółowe 

poznanie mechanizmu rozwoju cukrzycowego obrzęku plamki pozwoliło na 

stworzenie skutecznych metod leczenia. 

W warunkach niedotlenienia siatkówki, które towarzyszy cukrzycowemu 

obrzękowi plamki, dochodzi do znacznego wzrostu produkcji białka VEGF 

(śródbłonkowy czynnik wzrostu naczyń). Leki anty-VEGF blokują ten aktywny czynnik 

poprzez jego wychwyt we wnętrzu gałki ocznej. Dzięki temu stężenie tej substancji 

obniża się, co powoduje zmniejszenie obrzęku plamki i poprawę ostrośći widzenia.

RANIBIZUMAB to lek z grupy blokerów VEGF gdzie cząsteczką wychwytującą 

nadmiar VEGF jest fragment przeciwciała monoklonalnego. Wstrzykuje się go 

bezpośrednio do wnętrza oka. Wynikiem działania ranibizumabu jest poprawa 

stanu przedmiotowego plamki, co wiąże się ze stabilizacją lub poprawą 

ostrości widzenia. Ranibizumab został zatwierdzony przez FDA (Food & Drug 

Administration, urząd decydujący o wprowadzeniu leków do obrotu w Stanach 

Zjednoczonych) w leczeniu wielu chorób oczu, w tym cukrzycowego obrzęku 

plamki, wysiękowej postaci  zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (ang. 

age-related macular edema, AMD) oraz obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu 

naczyń  żylnych siatkówki (ang. retinal vein occlusion, RVO).

ZATWIERDZONA TERAPIA ANTY-VEGF:
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Aflibercept Ranibizumab

Przepuszczalność naczyń
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LECZENIE: TERAPIA ANTY-VEGF

Leczenie 
anty-VEGF

VEGF

Receptory anty-VEGF

AFLIBERCEPT to lek z grupy blokerów VEGF, gdzie cząsteczką aktywnie 

wychwytującą nadmiar VEGF jest specjalnie stworzone białko fuzyjne. 

Wstrzykuje się go bezpośrednio do oka. Efektem terapeutycznym podania tego 

leku jest stabilizacja lub poprawa ostrości wzroku z równoczesnym wycofaniem 

się częściowym lub nawet całkowitym obrzęku plamki. Aflibercept został 

zatwierdzony przez FDA w leczeniu wielu chorób oczu, w tym cukrzycowego 

obrzęku plamki, wysiękowej postaci  zwyrodnienia plamki związanego z 

wiekiem (ang. age-related macular edema, AMD) oraz obrzęku plamki w 

przebiegu niedrożności żyły środkowej siatkówki (ang. retinal vein occlusion, 

RVO) - jej gałęzi (ang. branch retinal vein occlusion, BRVO) lub żyły środkowej 

(ang. central retinal vein occlusion, CRVO).

Dowiedz się więcej na temat tych terapii 

z naszej strony internetowej 

oraz odszukaj szczegółowe informacje 

o badaniach klinicznych: 

www.scienceofdme.org/treat



Terapia anty-VEGF jest preferowanym leczeniem w cukrzycowym obrzęku 

plamki z towarzyszącym pogorszeniem widzenia. Badania kliniczne wykazały, 

że terapia ta jest bardziej skuteczna w zmniejszaniu cukrzycowego obrzęku 

plamki i poprawie widzenia niż leczenie kortykosterydami podawanymi do 

wnętrza gałki ocznej lub fotokoagulacja laserowa, a przy tym powoduje mniej 

powikłań. Należy zaznaczyć, iż wrażliwość na poszczególne leki z grupy 

blokerów anty-VEGF może być różna u różnych osób. Dlatego też w niektórych 

przypadkach należy rozważyć terapię skojarzoną.

Terapia anty-VEGF może skutkować:

1) Zmniejszeniem przepuszczalności naczyń

2) Zmniejszeniem pogrubienia plamki 

3) Poprawą ostrości widzenia

4) Zanikiem nieprawidłowych naczyń

Po zablokowaniu czynnika VEGF jego działanie ustępuje i naczynia 

krwionośne przestają przeciekać, co zmniejsza cukrzycowy obrzęk plamki. 

LECZENIE: TERAPIA ANTY-VEGF



Zabieg ten był do niedawna 

standardowym sposobem leczenia 

cukrzycowego obrzęku plamki. 

Stabilizuje on widzenie i może 

zapobiegać dalszej utracie wzroku 

powodowanej przez cukrzycowy 

obrzęk plamki, ale rzadko poprawia 

ostrość widzenia. Skuteczność tego rodzaju terapii była ograniczona 

szczególnie u pacjentów z rozlanym cukrzycowym obrzękiem 

plamki. W czasie fotokoagulacji laserowej obszary przeciekania w 

siatkówce są poddawane działaniu niewielkich wiązek lasera, które 

ograniczają przeciek ze światła uszkodzonych naczyń oraz stymulują 

samoistne wchłanianie płynu ze struktur siatkówki. Jeśli stwierdzono u Ciebie 

cukrzycowy obrzęk plamki w obu oczach, terapia laserowa zostanie 

zastosowana jednorazowo tylko w jednym oku, a zabiegi zwykle 

odbywają się w odstępach kilkutygodniowych. Laseroterapia może 

wiązać się z dyskomfortem w czasie zabiegu oraz powstawaniem 

lokalnych ubytków w polu widzenia.
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Ogniskowa koagulacja laserowa
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LECZENIE: DODATKOWE SPOSOBY TERAPII

OGNISKOWA FOTOKOAGULACJA LASEROWA:

INNE DOSTĘPNE SPOSOBY TERAPII:



TERAPIA ANTY-VEGF

Iniekcja 
do ciała szklistego Implant 

w ciele szklistym

Terapia kortykosterydami

KORTYKOSTERYDY: 

Terapia ta docelowo działa na dwa różne 

mechanizmy wywołujące chorobę: stan 

zapalny (obrzęk) oraz wzmożoną ekspresję 

VEGF. Kortykosterydy można podawać w 

iniekcji do ciała szklistego lub poprzez 

wystrzyknięcie implantu z ciągłym 

uwalnianiem leku. Implanty wymagają 

rzadszego podawania niż iniekcje. 

Stwierdzono, że pod względem przywrócenia ostrości widzenia terapia 

kortykosterydami daje większe korzyści krótkoterminowe niż laseroterapia. 

Jednakże efekt zabiegu zmniejsza się po kilku miesiącach i ostatecznie jest 

gorszy niż laseroterapii w drugim i trzecim roku. Terapia kortykosterydami może 

powodować szereg powikłań ocznych, w tym zaćmę oraz wzrost ciśnienia 

wewnątrzgałkowego (ryzyko rozwoju jaskry).

LECZENIE: DODATKOWE SPOSOBY TERAPII



Aby dowiedzieć się więcej i włączyć w nasz 
program edukacyjny, odwiedź naszą stronę 
internetową: www.scienceofdme.org.

WITREKTOMIA: 

Witrektomia to zabieg zastąpienia ciała 

szklistego roztworem soli. Wystąpienie 

krwotoku do wnętrza gałki ocznej i/lub 

odwarstwienie siatkówki wymagają prze-

prowadzenia tego zabiegu operacyjnego w 

trybie pilnym. Także w przypadku chorych z 

cukrzycowym obrzękiem plamki, u których 

leki podawane do wnętrza gałki ocznej nie 

dają oczekiwanego efektu terapeutycznego, zabieg witrektomii może okazać 

się skuteczną alternatywą. Prawidłowo wykonana operacja z odpowiednim 

zabezpieczeniem laserowym obszarów niedotlenionej siatkówki daje 

długotrwały i zazwyczaj stabilny efekt w postaci poprawy ostrości widzenia. 

Żel ciała 
szklistego

Cienka 
sonda

Witrektom

Krwotok

Męty

Witrektomia
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Kod QR strony internetowej

Podziękowania
Fundacja Angiogenesis składa podziękowania sponsorom za ich hojne 

dotacje, które umożliwiły opracowanie niniejszej broszury.
Bayer Pharma AG, First Giving, Boston Foundation

Fundacja Angiogenesis jest pierwszą światową organizacją non-profit, której celem jest zwalczanie chorób 

za pomocą przełomowych metod oddziaływania na neowaskularyzację, czyli proces wzrostu nowych 

kapilarnych naczyń krwionośnych w organizmie.

Angiogeneza jest „wspólnym mianownikiem” chorób, budzących największy strach w społeczeństwie, 

w tym  retinopatii cukrzycowej i cukrzycowego obrzęku plamki.

Fundacja Angiogenesis opracowała niniejszą broszurę, aby dostarczyć dokładne, łatwe do zrozumienia 

i użyteczne informacje dotyczące cukrzycowego obrzęku plamki. Wierzymy, że każdy chory z cukrzycowym 

obrzękiem plamki może odnieść korzyść z praktycznych kroków, które może podjąć, 

aby zachować dobre widzenie.

Dystrybucja dla pacjentów w Polsce dzięki stowarzyszeniu 

Retina AMD Polska - www.retinaamd.org.pl

Science 
of DME
www.scienceofdme.org

Niniejszy przewodnik zawiera wyłącznie ogólne informacje o zdrowiu. Niniejsza broszura nie może zastępować porady 
medycznej, diagnozy lub leczenia w jakimkolwiek schorzeniu. Fundacja Angiogenesis nie bierze na siebie odpowiedzial-
ności wynikającej z nieprawidłowego wykorzystania niniejszej broszury lub informacji w niej zawartych. Stan wiedzy na 

tematy zdrowotne  często ulega zmianie i dlatego informacje zawarte w tej broszurze mogą być nieaktualne, niekompletne 
lub nieprawidłowe.
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