
Streszczenie:  

Założenia teoretyczne: Celem pracy jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia 

iniekcjami doszklistkowymi anty-VEGF pacjentów z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki 

związanego z wiekiem (nAMD) leczonych w ramach Programu Lekowego w Klinice 

Okulistyki Ogólnej w Lublinie w latach 2015-2018. Głównym punktem końcowym jest ocena 

poprawy najlepszej skorygowanej ostrości wzroku (BCVA) oraz zmiany centralnej grubości 

siatkówki (CRT) w badaniu optycznej koherentnej tomografii (OCT) po 3, 6, 12, 18, 24, 30 i 

36 miesiącach leczenia afliberceptem i ranibizumanem w stosunku do BCVA i CRT przed 

włączeniem terapii. Badano również wpływ następujących czynników na skuteczność terapii: 

rodzaj błony neowaskularnej CNV, wiek, płeć pacjenta, ilość podanych iniekcji oraz fakt, czy 

pacjent wcześniej był leczony iniekcjami anty-VEGF. Ważnym aspektem była także ocena 

skuteczności leczenia w trakcie lockdown’u spowodowanego pandemią Covid-19. 

Materiał i metody: Badaniem objęto 309 oczu pacjentów u których rozpoznano w badaniu 

angiografii fluoresceinowej i optycznej koherentnej tomografii (OCT) aktywną błonę 

neowaskularną CNV na podłożu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z 

wiekiem. Średnia wieku w badanej grupie wynosiła 76,88 dla kobiet i 76,03 dla mężczyzn. 

Przed każdą iniekcją badana była najlepsza skorygowana ostrość wzroku (BCVA) według 

tablic Snellena, oraz wykonywane badanie obrazowe siatkówki centralnej za pomocą OCT z 

wykorzystaniem aparatu TOPCON 3D OCT 2000 lub Optovue. Pacjenci, którzy rozpoczynali 

terapię otrzymywali pierwsze 3 iniekcje w odstępach 4 tygodniowych, a następnie kolejne, co 

8 tygodni przez pierwszy rok leczenia preparatem Eylea lub w zależności od stanu miejscowego 

dla leczonych preparatem Lucentis. Okres obserwacji wynosił 36 miesięcy.  

 

Wyniki: Po roku leczenia iniekcjami anty-VEGF zaobserwowano istotną statystycznie 

poprawę najlepszej skorygowanej ostrości wzroku BCVA (+1,13 liter ETDRS), oraz 

znamienną statystycznie redukcję średniej centralnej grubości siatkówki CRT (o 49,18 µm). W 

kolejnych latach leczenia u większości  pacjentów BCVA uległa poprawie (+2,4 litery po 

drugim roku i +2,76 po trzecim) lub przynajmniej stabilizacji. Zaobserwowano tylko jedno 

poważne działanie niepożądane - zapalenie wnętrza gałki ocznej. Nie zaobserwowano 

poważnych działań niepożądanych ogólnych w trakcie terapii. Wykazano, że wyjściowa 

ostrość wzroku oraz wiek pacjenta korelował z uzyskaną poprawą BCVA po terapii anty-

VEGF. Uzyskane wyniki w zakresie BCVA i CRT nie różniły się istotnie statystycznie 



względem rodzaju błony neowaskularnej, płci pacjenta czy rodzaju terapii (nowa vs 

kontynuacja). 

Wnioski: Terapia doszklistkowa afliberceptem i ranibizumabem jest skuteczna i bezpieczna. 

Uzyskane wyniki wskazują na ważną rolę wczesnego rozpoznania i wdrożenia terapii celem 

uzyskania jak najlepszych efektów funkcjonalnych i morfologicznych. 

  



Summary:  

Background: The aim of the study is to evaluate the effectiveness and safety of treatment with 

anti-VEGF injections of patients with age-related exudative macular degeneration (nAMD) 

treated within the Polish National Treatment Program at the Department of General 

Ophthalmology in Lublin in 2015-2018. The primary endpoint is the improvement in the best 

corrected visual acuity (BCVA) and change in central retinal thickness (CRT) in optical 

coherence tomography (OCT) after 3, 6, 12, 18, 24, 30 and 36 months of treatment with 

aflibercept and ranibizumab in relation versus to BCVA and CRT before starting therapy. The 

influence of the following factors on the effectiveness of the therapy was also examined: the 

type of CNV neovascular membrane, age, sex of the patient, the number of injections and 

whether the patient had previously been treated with anti-VEGF injections. It was also 

important to evaluate the effectiveness of treatment during the lockdown caused by the Covid-

19 pandemic. 

Material and methods: The study involved 309 eyes of patients diagnosed by fluorescein 

angiography and optical coherence tomography (OCT) with an active CNV caused by 

neovascular age-related macular degeneration (nAMD). The mean age of the study group was 

76.88 for women and 76.03 for men. Before each injection, the best corrected visual acuity 

(BCVA) was tested according to Snellen charts, and imaging of the central retina with OCT 

using TOPCON 3D OCT 2000 or Optovue systems. Patients starting the therapy received the 

first 3 injections at 4-week intervals, and then every 8 weeks thereafter for the first year of 

treatment with Eylea, or depending on the local condition for those treated with Lucentis. The 

observation lasted 36 months.   

Results: After one year of treatment with anti-VEGF injections, there was a statistically 

significant improvement in best corrected visual acuity (+1,13 letters) and a statistically 

significant reduction in mean central retinal thickness CRT (about 49,18 µm). In the following 

years of treatment, BCVA improved (+2.4 letters after the 2nd year and +2.76 letters after the 

3rd year) or at least stabilized for most of patients. Only one serious adverse reaction was 

observed - endophthalmitis. No serious systemic side effects were observed during the therapy. 

It was shown that the initial visual acuity and age of the patient correlated with the BCVA 

improvement after anti-VEGF therapy. The obtained results for BCVA and CRT did not differ 

significantly in terms of the type of neovascular membrane, gender of the patient or type of 

therapy (new treatment vs continuation). 



Conclusions: Intravitreal therapy with aflibercept and ranibizumab is safe and effective. The 

obtained results indicate an important role of early diagnosis and implementation of the therapy 

in order to achieve the best possible functional and morphological effects 

  



 


