
Według raportu WHO z 2011 r., na świecie na 
cukrzycę choruje około 346 mln osób, zaś do 2030 
r. ta liczba wzrośnie aż do 366 mln. W związku ze 
zwiększającą się ciągle liczbą pacjentów chorują-
cych na cukrzycę w krajach rozwiniętych wzrasta 
również liczba osób, u których występują oczne 
powikłania tej choroby [1]. U 2% pacjentów po 
15 latach trwania cukrzycy jej oczne powikłania 
doprowadzą do całkowitej ślepoty, zaś u 10% − 
do znacznego obniżenia ostrości wzroku. Cukrzyca 
stanowi główną przyczynę ślepoty u osób w wieku 
20−74 lat, czyli w wieku produkcyjnym, co sta-
nowi duży problem socjologiczny i ekonomiczny. 

Ogromna skala problemu jest bodźcem do poszu-
kiwania coraz skuteczniejszych metod leczenia re-
tinopatii cukrzycowej oraz podejmowania działań 
zapobiegających jej rozwojowi. Do zrozumienia 
kierunku działań terapeutycznych i prewencyjnych 
niezbędne jest poznanie patomechanizmu retino-
patii cukrzycowej.

Retinopatia cukrzycowa jest mikroangiopatią 
dotyczącą zwłaszcza drobnych naczyń siatków-
ki. W obrazie klinicznym retinopatii cukrzycowej 
dominują objawy niedrożności naczyń włosowa-
tych oraz ich przecieku. W konsekwencji prze-
budowy ścian naczyń oraz zmiany reologii krwi 

 Streszczenie  Retinopatia cukrzycowa, a zwłaszcza makulopatia cukrzycowa, jest najczęstszą przyczyną ślepoty 
w populacji młodych osób dorosłych z krajów rozwiniętych. Najlepszą metodą zapobiegania pojawienia się ocznych 
powikłań cukrzycy jest dobra kontrola poziomu glikemii, poziomu lipidów oraz utrzymywanie prawidłowych war-
tości ciśnienia tętniczego. Głównym celem leczenia makulopatii i retinopatii cukrzycowej jest zapobieganie postę-
pującemu pogarszaniu się ostrości wzroku. Standardem w leczeniu retinopatii cukrzycowej nadal pozostaje lasero-
terapia. Stosowane ostatnio nowe metody terapii, takie jak iniekcje doszklistkowe kortykosteriodów czy preparatów 
anty-VEGF, okazały się bezpieczne i skuteczne. Stosowane są zarówno samoistnie, jak i w połączeniu z laseroterapią. 
Preparaty anty-VEGF są skuteczne nie tylko w zapobieganiu obniżenia ostrości wzroku spowodowanego makulo-
patią cukrzycową, lecz dodatkowo powodują poprawę widzenia. Jednocześnie wymagają wielokrotnych iniekcji. 
Duży postęp dokonał się również w chirurgicznym leczeniu proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej. Udoskonalenie 
instrumentarium do witrektomii zwiększyło szanse powodzenia w leczeniu bardzo zaawansowanych przypadków. 
Niezwykle przydatną w praktyce klinicznej, zwłaszcza do wykrywania i monitorowania leczenia makulopatii cukrzy-
cowej, okazała się koherentna tomografia optyczna (OCT).
Słowa kluczowe: retinopatia cukrzycowa, makulopatia cukrzycowa, terapia anty-VEGF, fotokoagulacja, optyczna 
koherentna tomografia.

 Summary  Diabetic retinopathy and especially diabetic macular edema is the leading cause of blindness in young 
adults in developed countries. The best prevention of ocular complications of diabetes is a good control of glycemia, 
lipids and blood pressure. The main goal in treatment of diabetic retinopathy and diabetic maculopathy is to avoid 
the subsequent loss of vision. In treatment of ocular complications of diabetes the gold standard is still the laser 
photocoagulation. Recently, new treatments, such as intravitreal corticosteroids and anti-VEGF drugs, seem to be safe 
and efficient therapies used in monotherapy or together with laser photocoagulation. Anti-VEGF agents are effective 
in preventing vision loss and improving vision in diabetic maculopathy but need multiple injections. Also in surgical 
procedure such as vitrectomy there is a big progress in developing new instruments. Improved instrumentation for 
vitrectomy increased the chances of success in the treatment of very advanced cases of proliferative diabetic retin-
opathy. A very useful device for diagnosing macular edema and monitoring results of treatment is OCT. 
Key words: diabetic retinopathy, diabetic maculopathy, anti-VEGF drugs, photocoagulation, optical coherence 
tomography.
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dochodzi do zmniejszenia perfuzji, co prowadzi 
do niedokrwienia siatkówki. Natomiast osłabienie 
wewnętrznej bariery krew/siatkówka powoduje 
przeciek składników osocza przez ściany naczynia. 
W obrazie dna oka widoczne są wówczas posze-
rzone fragmentarycznie naczynia (mikrotętniaki), 
krwotoczki śródsiatkówkowe oraz obrzęk siatkówki 
(rozlany lub ogniskowy). Konsekwencją długo-
trwałego obrzęku jest pojawienie się na dnie oka 
wysięków twardych [2]. Niedotlenienie siatkówki 
skutkuje rozwojem widocznych w dnie oka niepra-
widłowych połączeń tętniczo-żylnych spowodowa-
nych zamykaniem kolejnych naczyń kapilarnych. 
Połączenia te określane są jako śródsiatkówkowe 
nieprawidłowości naczyniowe (intraretinal microva-
scular abnormalities – IRMA). Z kolei niedotleniona 
siatkówka stymulowana jest do produkcji substancji 
wazoproliferacyjnych, takich jak: czynnik wzro-
stu fibroblastów (FGF 1 i 2), izomer beta kinazy 
białkowej C, insulinopodobny czynnik wzrostu 
(IGF-1), interleukina 6 (IL-6) i − najlepiej pozna-
ny − naczyniowy śródbłonkowy czynnik wzrostu 
(vascular endothelial growth factor – VEGF). Wzrost 
poziomu VEGF indukuje rozwój neowaskularyzacji 
siatkówki, nerwu wzrokowego oraz pojawienia się 
naczyń na tęczówce. W konsekwencji długotrwa-
łego niedotlenienia i pojawienia się proliferacji 
włóknisto-naczyniowych dochodzi do trakcyjnego 
odwarstwienia siatkówki − terminalnego stadium 
retinopatii cukrzycowej [2].

Retinopatię cukrzycową podzielić możemy na: 
a) retinopatię nieproliferacyjną (prostą), w której 
patologia dotyczy jedynie siatkówki, oraz b) za-
grażającą utratą widzenia retinopatię proliferacyj-
ną. Niezależnie od zaawansowania retinopatii na 
obwodzie siatkówki ogromne znaczenie ma stan 
siatkówki w plamce. Jej obrzęk w polu plamkowym 
daje objawy makulopatii cukrzycowej, prowadzą-
cej do znacznego obniżenia ostrości wzroku. Prze-
prowadzone w latach 80. XX wieku duże badania 
ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Stu-
dy) doprowadziły do wypracowania standardów 
postępowania w zaawansowanej retinopatii nie-
proliferacyjnej i wczesnych stadiach retinopatii 
proliferacyjnej. Według badania ETDRS obowiązu-
jącym do dzisiaj złotym standardem postępowania 
w przypadku występowania stref bezperfuzyjnych 
obwodowej siatkówki jest rozsiana fotokoagulacja 
laserowa (panretinal photocoagulation – PRP) [3]. 
Laseroterapia siatkówki ma na celu wytworzenie 
blizny, w której fotoreceptory zostają zastąpione 
przez komórki glejowe, charakteryzujące się zde-
cydowanie mniejszym zapotrzebowaniem na tlen. 
W konsekwencji dochodzi do lepszego utlenowa-
nia wewnętrznych warstw siatkówki i zwężenia na-
czyń włosowatych, co skutkuje spadkiem produkcji 
czynników wazoproliferacyjnych. Prowadzi to do 
wycofania się obrzęku siatkówki oraz nowotwór-
stwa naczyniowego [4]. 

Pierwotnie laseroterapia planowana była na kil-
ka sesji, podczas których wykonywano po kilkaset 
ognisk fotokoagulacji. Jednak w świetle ostatnich 
doniesień okazało się, że przeprowadzenie jed-
nej sesji laserowej z wykonaniem odpowiedniej 
liczby koagulacji daje podobne, a nawet lepsze 
wyniki funkcjonalne i anatomiczne, a dodatkowo 
ogranicza konieczność kolejnych wizyt. Działanie 
takie poprawia zatem komfort pacjenta i ograni-
cza koszty terapii. Przeprowadzenie pełnej PRP 
podczas jednej sesji stało się również łatwiejsze, 
dzięki wprowadzeniu do praktyki klinicznej zie-
lonego lasera diodowego, który w krótkim czasie 
emituje serię ognisk o określonym wzorze (Pascal 
OptiMedica), a nie, jak dotychczas, pojedyncze 
ogniska [5]. W fazie badań jest również wykorzy-
stanie podprogowych impulsów lasera diodowego 
(SMDLP), które zmieniają funkcję komórek siat-
kówki, nabłonka barwnikowego i naczyniówki nie 
powodując wytworzenia blizny jak w konwencjo-
nalnej laseroterapii. Eliminuje więc ryzyko wystą-
pienia znacznego ograniczenia pola widzenia [6]. 
W prowadzonych badaniach stwierdzono również, 
że zastosowanie laseroterapii prowadzi do obni-
żenia poziomu VEGF w ciele szklistym i surowicy 
pacjentów poddanych takiemu leczeniu. Wydaje 
się więc oczywiste, że laseroterapia ma związek 
z redukcją liczby czynników wazoproliferacyjnych. 
Zatem laseroterapia przerywa spiralę procesów 
prowadzących do progresji retinopatii i skutków 
niedotlenienia siatkówki [7]. 

Najczęstszą przyczyną obniżenia ostrości wzroku 
u pacjentów z cukrzycą, skłaniającym do zgłoszenia 
się do okulisty, jest wystąpienie makulopatii cukrzy-
cowej (diabetic macular edema – DME). Obrzęk 
siatkówki w plamce może mieć charakter ognisko-
wy lub rozlany. Dotychczas podstawową terapią 
w makulopatii cukrzycowej, opartą na wytycznych 
ETDRS, było stosowanie laseroterapii ogniskowej 
lub rozsianej typu GRID w obszarze plamkowym. 
Polega ona na wykonaniu koagulacji laserowej 
w plamce, lecz o mniejszej mocy i średnicy niż na 
siatkówce obwodowej. Laseroterapia ogniskowa ma 
na celu bezpośrednie zniszczenie mikrotętniaków, 
a w konsekwencji wycofanie się obrzęku ognisko-
wego. W przypadku wystąpienia obrzęku rozlanego 
wykonuje się luźną fotokoagulację obszaru plamko-
wego z zaoszczędzeniem centralnej strefy o średnicy 
500 mikronów [8]. 

Laseroterapia, pomimo potwierdzonych bada-
niami trwałych efektów w postaci wycofania się 
obrzęku siatkówki, ma niestety charakter destrukcyj-
ny i jej rola w głównej mierze polega na utrzymaniu 
aktualnej ostrości wzroku – rzadko na jej poprawie. 
Nowością jest również zastosowanie w tym przy-
padku impulsów podprogowych lasera diodowego, 
co ma na celu zmianę funkcji komórek siatkówki 
i naczyniówki bez wytworzenia blizny. Wytworzenie 
blizny w polu plamkowym skutkuje bowiem poja-
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wieniem się mroczka w centralnym polu widzenia, 
znacznie utrudniającego widzenie [9]. 

Podejście do leczenia makulopatii cukrzycowej 
zrewolucjonizowało zastosowanie w okulistyce in-
hibitorów VEGF, w postaci iniekcji doszklistkowych. 
Pierwotnie preparaty tej grupy stosowane były 
jedynie do leczenia wysiękowej postaci zwyrod-
nienia plamki związanego z wiekiem (age-related 
macular degeneration – AMD). Z uwagi na po-
wszechnie znany udział czynnika VEGF w rozwoju 
makulopatii cukrzycowej podjęto próby zastoso-
wania jego inhibitorów w terapii tego schorzenia 
[10]. Na rynku są dostępne 3 preparaty będące 
inhibitorami VEGF: 

− ranibizumab (Lucentis) − który jest fragmen-
tem humanizowanego przeciwciała mono-
klonalnego anty-VEGF typu A [11], zareje-
strowany również do podawania doszklist-
kowego w cukrzycowym obrzęku plamki;

− bewacizumab (Avastin) − rekombinowane, 
humanizowane przeciwciało monoklonalne 
produkowane z użyciem technologii DNA 
w komórkach jajnika chomika chińskiego 
− lek podawany dożylnie w chorobie no-
wotworowej, głównie jelita grubego i raka 
piersi, stosowany w okulistyce poza wskaza-
niami (off label) doszklistkowo w mniejszej 
dawce;

− pegaptamid (Macugen) − cząsteczka RNA, 
która wybiórczo wiąże niektóre formy VEGF, 
rzadko podawany w DME [12].

Duża popularność i wiele wskazań do stoso-
wania klinicznego leków wpływających na poziom 
i działanie VEGF sprawiły, że ciągle trwają badania 
nad poszukiwaniem nowych cząsteczek, które 
można stosować w praktyce klinicznej. Ostatnio 
zarejestrowany został kolejny preparat, VEGF-trap 
(aflibercept), na razie do stosowania tylko w AMD, 
jednak już trwają badania nad jego wykorzysta-
niem w cukrzycowym obrzęku plamki [13]. 

Pierwotnie sądzono, że wielkość cząsteczek 
przeciwciał w preparatach Lucentis i Avastin wpły-
wa na ich zdolność penetracji komórek siatkówki, 
a w związku z tym ma znaczenie w ich skuteczno-
ści. Przeprowadzono więc szereg badań porównu-
jących działanie ranibizumabu i bewacizumabu, 
które jednak nie wykazały znamiennej statystycz-
nie różnicy w osiąganej ostrości wzroku i redukcji 
obrzęku siatkówki u pacjentów poddanych lecze-
niu tymi preparatami z powodu cukrzycowego 
obrzęku plamki. 

Terapia preparatami anty-VEGF cechuje się 
dużą skutecznością i szybkim czasem działania, 
co zauważalne jest w postaci poprawy ostrości 
wzroku u pacjentów poddanych leczeniu, a dodat-
kowo w postaci zmniejszenia grubości siatkówki 
w plamce, możliwego do oceny w OCT. Niestety 
leczenie iniekcjami doszklistkowymi jest procedurą 
inwazyjną i wiąże się z możliwością wystąpienia 

wielu, choć rzadkich powikłań. Najgroźniejszym 
z nich jest wystąpienie zapalenia wnętrza gałki 
ocznej po iniekcji. Jest to powikłanie niezwykle 
rzadkie (0,02−0,07%), ale nieleczone w trybie 
pilnym może prowadzić do destrukcji tkanek oka 
i całkowitej ślepoty. Inne powikłania procedury 
to: krwotok podspojówkowy, okresowy wzrost 
ciśnienia wewnątrzgałkowego, krwotok doszklist-
kowy, odwarstwienie siatkówki, zamkniecie na-
czyń siatkówki czy uszkodzenie soczewki. Leki tej 
grupy mogą również prowadzić do wystąpienia 
niebezpiecznych dla życia ogólnych naczyniowych 
działań niepożądanych, takich jak: udar, epizody 
zakrzepowe lub zawał serca. Występujące ogólne 
działania niepożądane po iniekcji doszklistkowej 
preparatów tej grupy są niezwykle rzadkie, zwłasz-
cza, że dawka leku jest mała, a wchłanianie ogólne 
znikome. Niemniej jednak należy pamiętać, że 
pacjenci, u których stosowane jest takie leczenie, 
są osobami obarczonymi dużym ryzykiem wystą-
pienia epizodów naczyniowych z racji wieku i cho-
roby podstawowej [14, 15]. 

Przeprowadzono szereg badań mających na 
celu zastosowanie preparatów anty-VEGF jako 
uzupełnienie standardowego leczenia retinopatii 
cukrzycowej. Podjęto próbę skojarzenia fotoko-
agulacji laserowej siatkówki z podaniem iniekcji 
doszklistkowej anty-VEGF. Okazało się, że zastoso-
wanie takiej kombinacji daje lepsze efekty funkcjo-
nalne w leczeniu retinopatii cukrzycowej wysokie-
go ryzyka niż wykonanie samej fotokoagulacji [16]. 
Również podanie jednej iniekcji triamcinolonu lub 
dwóch iniekcji ranibizumabu u pacjentów podda-
nych laseroterapii siatkówki obwodowej i obsza-
ru plamkowego dało lepsze wyniki funkcjonalne 
i zmniejszenie obrzęku siatkówki w obserwacji 
14-tygodniowej [17]. 

Ponieważ standardem postępowania w cukrzy-
cowym obrzęku plamki, opartym na dużym badaniu 
ETDRS, nadal jest fotokoagulacja siatkówki, często 
porównuje się skuteczność laseroterapii i iniekcji 
doszklistkowych oraz wprowadza schematy łączące 
obie metody. Terapia iniekcjami doszklistkowymi 
wymaga wielokrotnego podawania leku, co zwięk-
sza ryzyko wystąpienia tak miejscowych, jak i ogól-
nych powikłań terapii. Połączenie laseroterapii 
z iniekcjami anty-VEGF pozwala na zmniejszenie 
częstotliwości wykonywania iniekcji i osiągnięcie 
długotrwałej stabilizacji ostrości wzroku [18, 19]. 
Niestety nie wszyscy pacjenci tak samo odpowia-
dają na leczenie inhibitorami VEGF. Obserwacja 
ta sprowokowała badaczy do poszukiwania przy-
czyn takiego stanu rzeczy. Okazało się, że jest to 
związane z osobniczo różną wrażliwością komórek 
endotelium naczyń siatkówki i naczyniówki na po-
szczególne izoformy inhibitorów VEGF. Być może 
w przyszłości uda się wyselekcjonować pacjentów, 
u których stosowanie wielokrotnych iniekcji będzie 
wiązało się z pozytywnym efektem terapeutycznym 
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oraz tych, dla których postępowanie takie byłoby 
tylko niepotrzebnym narażaniem na możliwe po-
wikłania tej procedury [20]. 

Nie można pominąć roli, jaką odgrywa OCT 
w diagnostyce i monitorowaniu leczenia pacjen-
tów z cukrzycowym obrzękiem plamki. Narzędzie 
to jest odkryciem końca XX wieku, które szybko 
ugruntowało swoją pozycję w diagnostyce oku-
listycznej. OCT jest bezinwazyjną, powtarzalną 
metodą obrazowania struktur siatkówki, zwłasz-
cza w obszarze plamkowym. Uzyskane obrazy 
przypominają przekroje histologiczne siatkówki 
z wizualizacją wszystkich jej warstw i patologii 
w nich występujących. Obraz o doskonałej jakości 
uzyskujemy w czasie rzeczywistym. OCT zmieniło 
podejście do wielu patologii, zwłaszcza patologii 
plamki, i pozwoliło na uwidocznienie zmian, które 
były niemożliwe do zaobserwowania w dotychczas 
wykonywanych badaniach obrazowych. Dzięki niej 
można oszacować stopień zaawansowania obrzęku 
plamki, jego rozległość, progresję oraz odpowiedź 
na zastosowane leczenie. U pacjentów z cukrzycą 
dochodzi również do powstania patologii pograni-
cza szklistkowo-siatkówkowego. Tylna granica ciała 
szklistego silnie przylega do siatkówki zwłaszcza na 
tylnym biegunie, prowadząc do powstania trak-
cji pociągających siatkówkę. Wykorzystując OCT 
możemy uwidocznić trakcje, które są przyczyną 
wtórnego obrzęku plamki i podjąć odpowiednie le-
czenie, czyli wykonanie witrektomii. Procedura ta 
ma na celu odłączenie ciała szklistego i zwolnienie 
trakcji. W konsekwencji dochodzi do wycofania się 
obrzęku siatkówki i poprawy ostrości wzroku [21]. 

Rozwój instrumentarium witrektomii wraz z za-
stosowaniem coraz bardziej technologicznie za-
awansowanych rozwiązań daje możliwość skutecz-
nego leczenia występujących w cukrzycy trakcji 
i błon nasiatkówkowych przez wykonanie co-
raz mniejszych, bezszwowych nacięć (23G, 25G), 
a co jest z tym związane – skróceniem czasu 
rekonwalescencji i poprawą komfortu pacjenta 
[22]. Wskazaniem do wykonania witrektomii jest 
również zaawansowana proliferacyjna retinopatia 
cukrzycowa, w wyniku której dochodzi do trak-
cyjnego odwarstwienia siatkówki, występowanie 
niewchłaniających się krwotoków do ciała szkliste-
go czy trakcje zagrażające rozerwaniem siatkówki. 
Ponieważ proliferacje w retinopatii cukrzycowej 
mają charakter włóknisto-naczyniowy, odkryciem 
ostatnich lat jest zastosowanie inhibitorów VEGF na 
kilka dni przed planowanym zabiegiem witrekto-
mii. Postępowanie takie zmniejsza ryzyko krwawie-
nia śródoperacyjnego oraz pooperacyjnego, skraca 
czas trwania zabiegu, zmniejsza ryzyko powikłań, 
poprawiając w ten sposób skuteczność witrektomii 
i zwiększając szanse na poprawę ostrości wzroku 
[23]. Zauważono również, że podawanie podczas 
zabiegu witrektomii takich leków, jak: bewaci-
zumab czy triamcinolon pozwala na osiągnięcie 

zdecydowanie lepszych wyników niż stosowanie 
każdej z procedur oddzielnie [24]. 

W proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej wy-
konanie witrektomii jest procedurą niezwykle trud-
ną technicznie i obarczoną ryzykiem wystąpienia 
dużej liczby powikłań śród- i pooperacyjnych. Aby 
zwiększyć skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu, 
chirurdzy witreoretinalni podają śródoperacyjnie 
wiskoelastyk między siatkówkę a trakcje witreore-
tinalne w celu ich bezpiecznego rozdzielenia. Do-
datkowo, zastosowanie barwnika (błękit trypanu) 
poprawia wizualizację proliferacji i bezpieczeństwo 
zabiegu [25]. 

Wtórne do znacznego niedotlenienia siatkówki 
jest pojawienie się patologicznych naczyń również 
w przednim odcinku oka, zwłaszcza na tęczówce 
i w kącie przesączania. Stan taki doprowadza do 
trudnej w leczeniu jaskry wtórnej neowaskular-
nej. Jaskra wtórna neowaskularna jest pierwotnie 
jaskrą z otwartym kątem przesączania, w którym 
odpływ cieczy wodnistej z przedniej komory blo-
kują nieprawidłowe naczynia w kącie. Z czasem 
nieleczona neowaskularyzacja doprowadza do ob-
kurczania się tkanki włóknisto-naczyniowej w kącie 
przesączania, a w konsekwencji jego zamknięcia 
i trwałego blokowania odpływu cieczy wodnistej. 
Wytworzone w ten sposób wysokie ciśnienie we-
wnątrzgałkowe, jeśli nie jest leczone odpowiednio 
wcześnie, prowadzi do jaskrowego zaniku nerwu 
wzrokowego. Również w tym schorzeniu zasto-
sowanie znalazły preparaty anty-VEGF, stosowane 
w iniekcjach do komory przedniej lub ciała szkliste-
go [26, 27]. Niemniej jednak, takie postępowanie 
jest działaniem objawowym. Dochodzi do krótko-
trwałego wycofania się objawów neowaskularyzacji 
i spadku ciśnienia wewnątrzgałkowego. Skuteczną 
metodą leczenia jaskry neowaskularnej w cukrzycy 
pozostaje leczenie przyczynowe, czyli niszczenie 
stref bezperfuzyjnych siatkówki przez laserotera-
pię, co wtórnie redukuje poziom VEGF i zmniejsza 
liczbę patologicznych naczyń w przednim odcin-
ku oka. W przypadku wystąpienia jaskry wtórnej 
neowaskularnej z zamkniętym kątem przesączania 
iniekcje anty-VEGF spowodują co prawda wycofa-
nie się naczyń, nie będą jednak miały wpływu na 
tkankę włóknistą blokującą kąt przesączania, zatem 
wysokie ciśnienie będzie się utrzymywało.

To najgroźniejsze powikłanie cukrzycy w przed-
nim odcinku oka jest niezwykle trudne do leczenia. 
Standardowe zabiegi przeciwjaskrowe ułatwiające 
odpływ cieczy wodnistej z komory przedniej są 
nieskuteczne, gdyż aktywne procesy proliferacyjne 
doprowadzają do zarastania wytworzonych chirur-
gicznie przetok. Poszukiwano więc rozwiązania, 
które trwale ułatwi odpływ cieczy wodnistej z ko-
mory przedniej i spowoduje spadek ciśnienia we-
wnątrzgałkowego. Zaobserwowano bardzo dobre 
wyniki stosując w takich przypadkach mini-implant 
Ex-PRESS. To niewielki implant z rurką łączącą 
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przednią komorę z przestrzenią pod torebką Teno-
na, skutecznie obniżający ciśnienie wewnątrzgał-
kowe w jaskrze neowaskularnej.

Pomimo ogromnego postępu, jaki dokonał się 
w ciągu ostatnich lat w leczeniu powikłań ocznych 
cukrzycy i mimo coraz szerszego oręża, jakim dys-
ponują okuliści, najważniejszym z nich niezmiennie 
pozostaje zapobieganie rozwojowi retinopatii cu-
krzycowej przez odpowiednie układowe leczenie 

cukrzycy, utrzymywanie HbA1C na poziomie poniżej 
7%, ciśnienia tętniczego < 130/80 mm Hg, odpo-
wiedniego poziomu lipidów (cholesterol całkowity 
poniżej 200 mg/dl), zapobieganie anemii i nie-
wydolności nerek. Ogromnie ważne jest również 
uświadomienie pacjentowi, jak ważne są regularne 
badania okulistyczne, gdyż wcześnie podjęte lecze-
nie retinopatii cukrzycowej daje szanse na utrzyma-
nie użytecznej ostrości wzroku przez wiele lat.
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