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Макулният едем (МЕ) представлява абнормно задебеляване на 
централната част на ретината. Той възниква в резултат на пови-
шена съдова пропускливост на капилярите около макулата, което 
води до преминаване на течност в слоевете на ретината.

Д
руг механизъм на възникване 

на МЕ е тракция върху макула-

та от страна на стъкловидно-

то тяло или епиретинални мембрани. 

Тъй като макулата е частта от ре-

тината, отговорна за централното 

зрение, макулният едем се проявява 

основно с намаление на зрителната 

острота. Други прояви на МЕ могат 

да бъдат метаморфопсиите (разкри-

вяване на образа) и микропсиите (ума-

лен образ). Най-честите заболявания, 

предизвикващи макулен едем, са:

  Съдови заболявания – диабетна ре-

тинопатия, венозна оклузия на ре-

тината.

  Вътреочни възпалителни заболява-

ния – увеити, травми, постопера-

тивни състояния.

  Тракционни макулопатии – витрео-

макуларен тракционен синдром, ма-

кулна дупка, macular pucker.

Диабетен макулен 
едем (ДМЕ)

Епидемиологични данни

ДМЕ е сред водещите причини за 

слепота сред работоспособното на-

селение в развитите държави. Това 

определя голямото му медицинско и 

социално-икономическо значение. Уве-

личаващата се честота на захарния 

диабет (ЗД) предполага, че ДМЕ ще 

продължава да бъде водеща причина за 

намалено зрение и зрителна инвалиди-

зация и в бъдеще. Понастоящем диа-

бетно болните в световен мащаб са 

285 млн. и приблизително 14% от тях 

имат диабетен макулен едем. 

ДМЕ засяга 20.1% от пациентите с 

тип 1 захарен диабет (ЗД), 13.9% от 

болните с тип 2 – неинсулинозави-

сим ЗД и 24.4% от пациентите с тип 

2 – инсулинозависим ЗД за 10-годишен 

период на проследяване. ДМЕ е честа 

проява на диабетната ретинопатия 

(ДР) и може да доведе до значително 

намаление на зрителната острота. 

Той може да се развие във всеки ста-

дий на ДР, но честотата му нараства 

с увеличаването на тежестта на ре-

тинопатията. Той засяга 3-38% от 

очите с непролиферативна диабетна 

ретинопатия и честотата му дости-

га до 71% при очите с пролиферативна 

диабетна ретинопатия.

Патогенеза

Вследствие на хроничната хипергли-

кемия се натрупват гликирани край-

ни продукти на обмяната. Те водят 

до оклузия на малките капиляри на 

ретината в резултат на загубата на 

съдови ендотелни клетки, перицити и 

индуцирана левкостаза. Ендотелните 

клетки на съдовете са отговорни за 

поддържането на кръвно-ретинната 

бариера (КРБ) и загубата им води до 

повишена пропускливост на ретинни-

те кръвоносни съдове. Загубата на 

перицити води до издуване на сте-

ните на капилярите и формиране на 

микроаневризми с увеличен съдов пер-

меабилитет. Исхемията на ретината 

от своя страна стимулира синтезата 
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на съдов растежен фактор (Vascular 

Endothelial Growth Factor – VEGF), кой-

то също предизвиква повишена про-

пускливост на кръвно-ретинната 

бариера и преминаване на течност в 

тъканта на ретината, предизвиквай-

ки оток. Когато отокът на ретината 

засегне макулата, се стига до намале-

ние на зрителната острота. 

Преминалите липопротеини от плаз-

мата се отлагат в интерстициума на 

ретината под формата на сухи ексу-

дати. Артериалната хипертония и за-

дръжката на течности при бъбречна 

недостатъчност и протеинурия по-

вишават хидростатичното налягане 

в съдовете и също увеличават преми-

наването на течност в слоевете на 

ретината.

Другият механизъм, по който хронич-

ната хипергликемия предизвиква ДМЕ, 

е тракционният: вследствие на де-

стабилизация на стъкловидното тяло 

възниква витрео-макуларна тракция 

най-често при непълното му отлеп-

ване от повърхността на макулата 

(предно-задна тракция) или в резултат 

на контракция на епиретинални мем-

брани (тангенциална тракция). 

Диагностика на ДМЕ

Офталмоскопията е най-често използ-

ваният и най-достъпният метод за 

диагностика на ДМЕ. Той не изисква 

специализирана апаратура и поради 

това може да се извършва както от 

офталмолози, така и от общопракти-

куващи лекари. Този метод обаче се 

използва по-скоро за скрининг и е при-

ложим само в по-напредналите ста-

дии на заболяването със значително 

задебеляване на ретината. Терминът 

„клинично-значим макулен едем“ се 

прилага, когато е налице задебелява-

не на ретината или твърд ексудат на 

разстояние до 500 μm или един папилен 

диаметър от центъра на макулата. 

Дефинираният по този начин макулен 

едем е индикация за започване на лече-

ние (Фиг. 1). 

Флуоресцеиновата ангиография (ФА) 

представлява метод за визуализация 

на кръвоносните съдове на ретина-

та посредством наблюдение на дви-

жението на багрилото флуоресцеин в 

тях. При нормална съдова пропускли-

вост флуоресцеинът не преминава 

през стените на кръвоносните съдо-

ве. На ФА директно могат да се визуа-

лизират съдовете с нарушен перме-

абилитет, от което индиректно се 

съди за наличието на оток в макулата. 

Правят се серия от снимки на очното 

дъно, на които се вижда преминава-

нето на багрилото от кръвоносните 

съдове в тъканта на ретината. На ФА 

се различават основно три вида ДМЕ 

– фокален, дифузен и кистоиден. Раз-

граничаването им има важно значение 

поради различния подход на лечение. 

1. Фокалният ДМЕ се характеризира с 

наличието на локално изтичане на 

флуоресцеин в зоните около патоло-

гично променени ретинни капиляри – 

най-често микроаневризми (Фиг. 2). 

Фигура 1: 
Очно дъно при 
диабетна рети-
нопатия и ДМЕ

Фигура 2: 
Фокален маку-
лен едем

Сухи ексудати

Хеморагии

»  Понастоящем 

диабетно 

болните в 

световен мащаб 

са 285 млн. и 

приблизително 

14% от тях 

имат диабетен 

макулен едем. 
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Фигура 5: 
Интравитреал-

на инжекция

Фигура 4: 
ОСТ изображе-
ние на макулен 

едем с тракция

2. Дифузният ДМЕ се представя с 

по-хомогенно изтичане на контрас-

та в резултат на генерализирана 

дисфункция на КРБ и дифузна абнор-

мна пропускливост на съдовете на 

ретината (Фиг. 3).

3. Кистоидният ДМЕ също e резултат 

от генерализиран срив на КРБ, но 

при него акумулирането на течност 

в ретината е под формата на обосо-

бени пространства (кисти), които 

придават характерен петалоиден 

вид на макулата на ФА.

4. Исхемичната макулопатия може да 

бъде открита само на ФА и се пред-

ставя с разширение на фовейната 

аваскуларна зона. Това състояние се 

характеризира със силно намаление 

на зрителната острота и има лоша 

прогноза за зрението.

Недостатъци на офталмоскопията и 

ФА са тяхната субективност, както 

и невъзможност за откриване на мал-

ките, начални изменения при ДМЕ. По-

средством тях не може да се извърши 

количествена оценка на промените и 

по този начин да се проследи динами-

ката им, нито да се визуализира нали-

чието на витреомакуларна тракция.

Оптичната кохерентна томография 

(ОСТ) е бърз, безконтактен, неинвази-

вен диагностичен метод, чрез който 

се извършва послойно изобразяване на 

макулата под формата на топограф-

ски напречен срез с много висока раз-

делителна способност. Изследването 

осигурява количествени, обективни 

и точни данни за дебелината и мор-

фологията на макулата и е особено 

ценно за ранно откриване на ДМЕ и за 

проследяване на динамиката му и на 

резултата от лечението. Чрез този 

метод може да се визуализират и 

тракциите върху макулата от страна 

на стъкловидното тяло и епиретинал-

ните мембрани. 

На ОСТ се дефинират основно четири 

вида ДМЕ – дифузен, кистоиден, трак-

ционен и серозно отлепване на невро-

епитела.

Дифузният ДМЕ се представя на ОСТ 

като задебеляване на макулата, но без 

наличието на кисти. Това задебелява-

не може да бъде асиметрично, особе-

но в случаите с фокален едем, и да за-

сяга само някои сектори от макулата.

Кистоидният ДМЕ се визуализира 

като задебеляване на макулата с нали-

чието на оптически празни простран-

ства (кисти) с различна големина, ло-

кализирани предимно във външните 

слоеве на ретината. Този вид ДМЕ 

представлява една по-тежка и напред-

нала форма на заболяването, която се 

съпровожда със загуба на функционал-

на нервна тъкан на макулата. Той се 

характеризира с по-сериозна загуба на 

зрение и трудно повлияване от лече-

нието, което обикновено не води до 

съществено подобрение на зрителна-

та острота, особено когато едемът 

е с голяма давност. Поради това ран-

ното откриване на ДМЕ има важно 

значение за навременното започване 

на лечението с оглед постигането на 

максимален резултат. 

Тракционният ДМЕ се представя на 

ОСТ с наличието на плътна и задебе-

лена задна хиалоидея, която е частич-

но адхерентна към повърхността на 

макулата и оказва тракция върху нея. 

Този вид ДМЕ подлежи на оперативно 

лечение – отстраняване на тракции-

те (Фиг. 4). 

Лечението на ДМЕ най-общо може 

да се раздели на лазерно, медикамен-

тозно и хирургично. Разбира се, от 

огромно значение е оптималният кон-

трол върху факторите от общото 

състояние на пациента: оптимизи-

ране на стойностите на гликирания 

хемоглобин и липидния статус, лече-

ние на артериалната хипертония и 

затлъстяването.

Лазерното лечение отдавна е дока-

зало своята ефективност. Според 

проучването ETDRS (Early Treatment 

Diabetic Retinopathy Study) лазерната 

фотокоагулация намалява с 50% риска 

от тежка загуба на зрение. При фо-

калния ДМЕ лазерните коагулати се 

нанасят локално в зоната на пропуска-

щите микроаневризми. При дифузния 

ДМЕ те се нанасят кръгово, под фор-

мата на т.нар. грид около макулата.

Резултатът от лазерното лечение не 

винаги настъпва веднага – първона-

чално зрението може да намалее, но 

в дългосрочен план пациентите, при 

които е извършено такова лечение, 

имат по-добро зрение. 

Медикаментозното лечение на ДМЕ 

навлезе широко в практиката през 

Фигура 3: 
Дифузен маку-

лен едем
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последните 8 години. Вътреочните 

инжекции с инхибитори на съдовия 

растежен фактор – VEGF се превър-

наха във важно допълнение към ла-

зерното лечение на ДМЕ. Тези меди-

каменти намаляват ексудацията от 

съдовете и водят до резорбиране на 

макулния едем. Eфектът от това ле-

чение се проявява бързо, но е кратко-

траен, което налага извършването 

на няколко последователни инжекции. 

Най-често използваната схема е три 

инжекции през интервали от един ме-

сец. Анти-VEGF препаратите често 

се прилагат в комбинация с лазерното 

лечение за усилване и удължаване на 

ефекта от терапията. 

Вътреочните инжекции с кортико-

стероиди са опция за лечение на ДМЕ 

в случаите, когато той не се повлиява 

от лазерното и анти-VEGF лечение. 

Ефектът им в тези случаи се обясня-

ва с факта, че ДМЕ има и възпалител-

на генеза. Най-често използваните 

препарати са triamcinolone acetonide, 

fluocinolone acetonide и дексаметазон. 

Tе могат да се приложат както под 

формата на инжекции (Kenalog) (Фиг. 

5), така и като вътреочни капсули с 

депо-ефект (Iluvien, Ozurdex), които ос-

вобождават медикамента дозирано в 

продължение на 6 месеца.

Хирургичното лечение на ДМЕ се при-

лага в случаите с тракционна гене-

за на ДМЕ, които са резистентни на 

лазерно и медикаментозно лечение. 

Операцията парс плана витректо-

мия (ППВ) представлява премахване 

на стъкловидното тяло и механично 

отстраняване (peeling) на задната 

хиалоидея и мембраните, които оказ-

ват тракция върху макулата. В някои 

случаи в края на операцията се поста-

вя газ във витреалната кухина (SF6, 

C2F6), който да притиска макулата за 

по-бързото възстановяване на нормал-

ния ù контур.

Понякога обаче при дълго персистира-

не на едема се стига до необратими 

увреждания на ретинната тъкан и в 

тези случаи въпреки постигането на 

анатомичен резултат от терапията 

не се наблюдава подобрение на зрение-

то. Поради това още веднъж трябва 

да се изтъкне значението на ранната 

диагностика и навременното лечение 

на ДМЕ за изхода от заболяването. ■
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Откриха нови гени, 
свързани с АСТМАТА 
И АЛЕРГИИТЕ

Проучването, публикувано в Nature, е про-

дължило 10 години. В него са участвали 

изследователи от Великобритания, САЩ, Канада 

и Швеция. Техните открития биха могли да се 

използват за разработване на нови методи за 

лечение на тези заболявания.

За изследването, учените решили да проследят 

епигенетични промени – тези, които оказват 

влияние върху дейността на гените, а не проме-

ните, които засягат самия генетичен код. С този 

подход екипът определил точните гени, регу-

лиращи свързаното с антитяло, предизвикване 

на алергични реакции. Въпросното антитяло 

се нарича имуноглобулин Е (IgE). Въпреки че 

участието му в предизвикването на алергични 

реакции вече е известно, изследователите не са 

знаели кои гени са отговорни за регулирането 

на дейността му.

Астмата, атопичният дерматит и сенната хрема 

са IgE-свързани заболявания, които се увели-

чават по брой. Терапиите, насочени срещу IgE, 

могат да облекчат сенната хрема и алергична 

астма. Анализирани са бели кръвни клетки от 

общо 355 участници с астма. Изследователите 

оценяват дали нивата на метилиране (процес, 

в който гените са деактивирани чрез налагане 

на запор върху метилови молекули към тяхната 

ДНК) са свързани с нивото на IgE в кръвта. 

Наблюдава се силна зависимост между IgE и 

ниските нива на метилиране в 34 гени. Тези гени 

са много по-активни при хора с астма, което 

води до производството на по-големи количе-

ства от IgE, които предизвикват симптомите на 

заболяването. Тези резултати са проверени и 

при допълнителни доброволци от Уелс или с 

високи или ниски нива на IgE в кръвта и още 160 

участници от Квебек, Канада, с диагноза астма.

Изследването доказва, че определените гени, 

кодират протеини, произведени от определен 

вид бели кръвни клетки – еозинофили, насър-

чаващи възпалението на дихателните пътища 

при хора с астма. Авторите на изследването 

посочват, че тези гени активират еозинофили, 

което води до симптоми на астма.
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