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Atitudinea terapeutică promptă și personalizată, alături de menținerea strictă a HbA1c sub valoarea de 7%
reprezintă elementele esențiale ale managementului de
succes a pacientului cu retinopatie diabetică. Tratamentul retinopatiei diabetice și a complicațiilor sale nu poate
fi eficientizat în absența controlului strict al bolii de bază
și a comorbidităților asociate. Această legătură strânsă a
fost evidențiată în toate studiile clinice și reprezintă astăzi
o certitudine (1,2). La pacienții cu diabet zaharat de tip 1,
studiul DCCT (3) a evidențiat faptul că menținerea valorilor HbA1c sub valoarea de 6.5% a redus rata de apariție
și cea de progresie a retinopatiei diabetice cu 76% respectiv 54%. Reducerea cu 1% a valorii HbA1c la pacienții
cu diabet zaharat de tip 2 a condus la scăderea cu 31% a
incidenței retinopatiei (4). Reducerea presiunii arteriale
sistolice cu 10 mmHg a fost urmată de scăderea cu 35%
a riscului de progresie a retinopatiei și a necesității fotocoagulării laser la pacienții diabetici hipertensivi. Un efect
benefic direct a fost, de asemenea, evidențiat după
corecția dislipidemiei și nefropatiei diabetice subclinice
prin reducerea ratei de progresie a retinopatiei diabetice
și a edemului macular diabetic (5,6).
Fotocoagularea laser retiniană a reprezentat, timp de
mai multe decenii, tratamentul de elecție a retinopatiei
diabetice proliferative și al edemului macular diabetic.
Laserii fotocoagulatori cu diodă și NdYag cu dublă frecvență utilizați astăzi în practica clinică (532 nm) au la
bază tehnologia solid state, sunt portabili și au eficiență
crescută comparativ cu cei din primele generații.
În cazul retinopatiei diabetice proliferative cu risc înalt
este recomandată inițerea imediată a fotocoagulării laser
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panretiniene (PFC). Aceasta implică tratarea retinei periferice prin impacte neconfluente de 200-500 µm și intensitate moderată, excluzînd aria maculară și cea peridiscală. Tratamentul întregii periferii a retinei se realizează,
de regulă, în 2-3 ședințe. Efectul termic generat de
absorbția energiei laser conduce la apariția unor cicatrici
ireversibile ce interesează epiteliului pigmentar retinian
(EPR) și straturile externe ale retinei neurosenzoriale.
Mecanismele prin care se obține regresia neovaselor
după fotocoagularea laser sunt încă incomplet elucidate.
Una dintre teorii implică reducerea hipoxiei și creșterea
oxigenării retinei dar și reducerea considerabilă a producției de factori vasoproliferativi (în special VEGF) (7).
Laserul exercită asupra țesutului și un efect metabolic,
concretizat prin apariția locală de proteine de șoc termic
(HSP), cu efect pozitiv asupra inflamației cronice locale
(8). După definitivarea PFC neovascularizația retiniană
se reduce gradual, până la dispariție, în peste 80% din
cazuri în următoarele 3 luni. Diabetic Retinopathy Study
(DRS) a evidențiat efectul benefic al PFC laser în sensul
reducerii riscului de scădere majoră a vederii (< 0,025) în
peste 50% dintre cazurile tratate (9). Principalele efecte
adverse ale PFC sunt reprezentate de reducerea câmpului vizual periferic, tulburări de adaptare la întuneric și
scăderea acuității vizuale centrale prin exacerbarea edemului macular. Efectuarea unei PFC precoce, în stadiul
de retinopatie neproliferativa severă, este benefică și trebuie luată în considerare la femeia gravidă, la pacienții cu
retinopatie proliferativă pe ochiul congener, la pacienții
cu control metabolic precar, funcție renală afectată, mulRevista Medicală Română – Volumul lXVi, Supliment 3, An 2019
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foarte scurte și repetitive se obține efectul terapeutic dorit
protejând în același timp structurile retinei de efectul termic. Această manieră subthershold micropulsată a tratamentului are efecte benefice locale prin stimularea producției de HSP, ameliorarea metabolismul și a perfuziei
locale și reducerea considerabilă a nivelul de VEGF
(17,18,19). Rezultatele clinice de până acum recomandă
laserul micropulsat în tratamentul edemului macular diabetic ușor sau moderat de apariție recentă și cu o acuitate vizuală bună (20).
Terapiile intravitreene, bazate în special pe agenții
antiVEGF, reprezintă astăzi prima opțiune terapeutică în
edemul macular diabetic central. Această modificare a
paradigmei a fost impusă de rezultatele studiilor clinice
comparative care au demonstrat, fără echivoc, superioritatea terapiei antiVEGF față de terapia laser mai ales în
ceea ce privește rezultatul funcțional final (21). Creșteri
consistente ale acuității vizuale după tratament au fost
obținute după toți cei 3 agenți antiVEGF utilizați astăzi în
practica clinică. Ranibizumabul (Lucentis®; Novartis)
este indicat în administrare intravitreană lunară în doză
de 0,3 mg/0,05 ml, în timp ce Afliberceptul (Eylea®, Regeneron) poate fi administrat intravitrean în doză de 2
mg/0,05 ml la fiecare 2 luni, după 5 administrări
lunare inițiale. Spre deosebire de acești doi agenți
antiVEGF care sunt omologați pentru această
indicație, bevacizumabul (Avastin®; Roche) este
administrat lunar în doză de 1,25 mg/0,05 ml de
o manieră “off-label”. În ciuda statutului său, bevacizumabul continuă să fie administrat pe scară
largă și are cea mai importantă cotă de piață datorită costurilor reduse. Evaluarea comparativă a
a celor 3 agenți antiVEGF în edemul macular diabetic a confirmat eficacitatea și siguranța acestora, cu un potențial terapeutic mai important al
afliberceptului și ranibizumabului față de bevacizumab. În mod particular, afliberceptul poate genera o creștere mai consistentă şi mai rapidă a
acuităților vizuale slabe (sub 20/50) cu un număr mai mic de administrări, comportament explicat, cel puțin în parte, de modul său mai complex de acțiune (22).
Dintre toate regimurile terapeutice propuse,
maniera de administrare „Treat and Extend”
(TAE) oferă în practica clinică cel mai bun raport
între menținerea câștigului de acuitate vizuală
după faza inițială de încărcare, evitarea subtratamentului și un număr minim de injecții intravitreene (23,24).
În ciuda tratamentului efectuat corect, sunt
multe situații în practica clinică de edem macular
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tiple comorbidități și complianță redusă (10). În noua eră
a terapiei antiVEGF panfotocoagularea laser rămâne prima opțiune terapeutică doar în retinopatiile proliferative
fără edem macular central și în cele cu edem macular
non-central, situație în care se asociază cu fotocoagularea laser focală. Efectuarea PFC per primam este indicată, de asemenea, la pacienții cu contraindicații ale injectării intravitreene. În retinopatiile proliferative asociate cu
edem macular central, este recomandată astăzi terapia
intravitreană antiVEGF întrucît oferă rezultate funcționale
superioare PFC (11) în ciuda costurilor semnificativ crescute (12).
Utilizarea laserului fotocoagulator în tratamentul edemului macular diabetic central are astăzi un rol secundar.
Studiul ETDRS a demonstrat faptul că tratamentul laser
al edemului macular nu ameliorează semnificativ vederea însă reduce cu 50% incidența scăderii moderate de
vedere (2 linii de acuitate) după 3 ani, fiind un factor important de stabilizare (13). Fotocoagularea edemului macular se poate realiza de o manieră focală, prin închiderea directă a microanevrismelor, sau în grilă, atunci când
extravazarea fluidului intraretinian este mai degrabă nespecifică. Rezultatul terapiei laser maculare convenționale se instalează lent în timp, de aceea reintervențiile
sunt recomandate după minim 3 luni. De asemenea, pot
să apară efecte adverse, rezultate în special din efectul
termic excesiv asupra retinei (cicatrici maculare, neovascularizație coroidiană, fibroză preretiniană). Din aceste motive terapia intravitreană, reprezentată în principal
de agenții antiVEGF dar și de diverși derivați cortizonici a
devenit astăzi opțiunea de elecție în abordarea edemului
macular diabetic central (14). Fotocoagularea laser maculară rămâne indicată per primam doar în edemul macular focal extrafoveal. Totuși, studiile clinice au subliniat
importanța fotocoagulării laser maculare ca terapie adjuvantă întrucât 50% dintre pacienții trataţi 6 luni intravitrean cu antiVEGF au necesitat şi fotocoagulare laser
maculară pentru controlul edemului persistent și reducerea numărul de injecții intravitreene (15).
În ultimii ani terapia laser revine în actualitate prin noi
maniere de eliberare a energiei, cu scopul de a crește
precizia tratamentului și a minimaliza efectul termic destructiv. Sistemul PASCAL (Pattern Scan Laser), permite
eliberarea pe suprafața retinei a unor spoturi multiple cu
un tipar predefinit de o manieră aproape instantanee.
Principalele avantaje ale acestei metode comparativ cu
abordarea convențională sunt reprezentate de maniera
uniformă de tratare a retinei, creșterea rapidității, confortului și preciziei tratamentului (16). Prin modularea energiei sub formă de impulsuri de intensitate redusa dar
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diabetic refractar, de novo, sau apărut pe parcursul tratamentului. În general se admite că reducerea grosimii centrale a retinei sub 10% după 3
injecții intravitreene lunare de antiVEGF definește
aceste cazuri particulare. În cazurile refractare de
novo explicația cea mai probabilă este reprezentată de coexistența, în cantitate crescută, a citokinelor și chemokinelor inflamatorii asupra cărora
monoterapia antiVEGF este insuficientă. În cazurile devenite refractare pe parcursul tratamentului antiVEGF explicația cea mai probabilă este
tahifilaxia. Maniera de abordare a edemului macular diabetic refractar este diferită și individualizată, după o atentă evaluare a cazului. Soluțiile
propuse vizează reducerea intervalului dintre administrări (în special în ochii vitrectomizați), creșterea dozei injectate (25), schimbarea agentului
antiVEGF utilizat cu un altul (26) sau realizarea
vitrectomiei posterioare (27). Utilizarea implantului intravitrean biodegradabil de dexametazonă
sau a insertului de fluocinolon acetonid permite
în aceste situații obținerea unui efect terapeutic
pe termen lung dar utilizarea lor este asociată cu
o incidență crescută a cataractei și glaucomului
secundar. De aceea, utilizarea lor per primam
este mai degrabă recomandată ochilor pseudofaci sau la care chirurgia cataractei este planificată pe termen scurt (28).
Evaluarea și monitorizarea atentă a statusului retiniei
maculare și a joncțiunii vitreomaculare prin tomografia în
coerență optică este mandatorie. Ea poate evidenția
tracţiuni și membrane epiretiniene responsabile atât de
apariția și progresia edemului cât și de lipsa de eficacitate
a terapiilor intravitreene (29). Mai mult decât atât, injectările intravitreene repetate în aceste situații pot deveni
iatrogene prin accentuarea tracțiunilor (30). Îndepărtarea
lor chirurgicală în timpul vitrectomiei posterioare reprezintă tratamentul de elecție.
Efectul terapiei antiVEGF asupra evoluției retinopatiei
diabetice a fost, de asemenea, evaluat în studiile clinice
prospective. O ameliorare importantă a statusului retinopatiei, după 2 ani de urmărire, a fost remarcată în special
la ochii cu retinopatie proliferativă și mai puțin în cazurile
cu retinopatie diabetică neproliferativă. Dintre cei trei
agenți antiVEGF evaluați, afliberceptul a demonstrat cea
mai mare abilitate de a reduce severitatea retinopatiei (în
75,9% dintre cazuri vs 55,2% – ranibizumab și 31,4% –
bevacizumab).
Terapia antiVEGF reprezintă un adjuvant eficient al
PFC în situațiile de neovascularizație persistentă (31) re42

ducând frecvența hemoragiilor vitreene. În schimb, utilizarea sa ca monoterapie în cazul hemoragiei vitreene la
ochiul cu retinopatie proliferativă fără PFC nu a redus
semnificativ necesitatea vitrectomiei (32). Combinarea
terapiei antiVEGF cu PFC laser în ochii cu retinopatie diabetică proliferativă cu risc înalt oferă rezultate superioare PFC în ceea ce privește magnitudinea și rapiditatea
rezoluției neovascularizaţiei (33).
În protocolul S al DRCR, după 2 ani de urmărire, ochii
tratați cu ranibizumab 0.5mg au avut acuități vizuale finale mai bune, au dezvoltat semnificativ mai puțin edem
macular și au avut o incidență mai mică a vitrectomiei
pentru hemoragie vitreană comparativ cu ochii tratați exclusiv prin PFC (34). Rezultate asemănătoare a oferit și
analiza post hoc a cazurilor din protocolul T al DRCR
(35). Evaluarea comparativă a afliberceptului vs PFC laser a demonstrat, la 2 ani de urmărire, o regresie comparativă a neovascularizatiei (81% vs. 78%), dar acuități vizuale finale mai bune în grupul tratat cu aflibercept (36).
Aceste rezultate stau la baza recomandărilor de a utiliza
per primam terapia intravitreană antiVEGF în retinopatiile
diabetice neproliferative severe și cele proliferative, în
special în situația coexistenței edemului macular central.
Nu trebuie însă uitată necesitatea efectuării imediate a
PFC laser odată ce edemul macular s-a redus deoarece,
odată terapia antiVEGF oprită, neovascularizația reapare
și progresează (37).
Terapia intravitreană nu este lipsită de inconveniente
sau de riscuri. Costul ridicat al tratamentului comparativ
cu terapia laser și necesitatea unor injectări intravitreene
repetitive pe termen lung pune în discuție presiunea
aparte pusă atât pe pacient cât și pe medicul curant. Pe
lângă riscurile reale de endoftalmită, de creștere a presiunii intraoculare şi de accentuare a cataractei (în special
în cazul derivaților cortizonici) există riscul agravării patologiei preexistente la ochii cu tracțiuni vitreo-retiniene,
membrane și proliferări fibrovasculare.
Chirurgia vitreoretiniană bazată pe vitrectomia posterioară prin pars plana reprezintă opțiunea de elecție în
majoritatea complicațiilor retinopatiei diabetice. Hemoragia vitreană recurentă și cea persistentă, dezlipirea de
retină tracțională sau mixtă, membranele epiretiniene și
edemul macular tracțional reprezintă principalele indicații
ale vitrectomiei la ochiul diabetic. Echipamentele chirurgicale actuale permit efectuarea de intervenții minim invazive, iar ameliorările aduse sistemului de vizualizare,
instrumentarului și adjuvanţilor utilizați în timpul chirurgiei permit abordarea și rezolvarea unor cazuri dificile cu
un risc redus al complicațiilor. În mod particular la ochiul
diabetic sunt notabile riscurile postoperatorii de hemoraRevista Medicală Română – Volumul lXVi, Supliment 3, An 2019
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gie vitreană recurentă și reproliferare cu recidiva dezlipirii
de retină. Utilizarea sistemelor artificiale de drenaj reprezintă opțiunea terapeutică de elecție în glaucomul neovascular decompensat tensional, alături de terapia antiVEGF și PFC extensivă.
Prevenția retinopatiei diabetice printr-un regim de
viață echilibrat și suplimentare dietară rămâne un subiect de actualitate. Dieta hipocalorică și cea de tip mediteranean, bogată în fibre și uleiuri de pește este asociată
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cu un risc scăzut de apariție a retinopatiei (38). La
pacienții cu retinopatie diabetică neproliferativă ușoară
sau moderată suplimentarea dietei timp de 3 sau 6 luni
cu formule complexe incluzând vitamine, antioxidanți,
zeaxantina, luteină, benfotiamine, N-acetil cisteină, acid
eicosapentanoic, carotenoizi, acid docosahexanoic, crom
și extrase botanice selectate este benefică prin creșterea
densității pigmentului macular și a funcției maculare măsurată prin microperimetrie (39,40).
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