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Диабетната ретинопатия (ДР) е една от основните причини а слепота в световен мащаб[1,5,9].
Пациентите с това заболяване имат 25 пъти по-голям риск от слепота в сравнение с
недиабетиците. В последните години все повече се развиват стратегиите за профилактика и
лечение на заболяването, като се търсят както по-щадящи лазерни техники, така и нови
фармакологични средства и по-ранна витреална хирургия за предотвратяване последиците на
заболяването.
Eпидемиология
По-голямата група от диабетните пациенти са тези с неинсулинозависим тип диабет т.нар. тип
II, докато само в 10-15% са инуслинозависимите диабетици - тип I[2,6,8,11]. От своя страна
честотата на ДР при инсулинозависим тип диабет е 50-54%, а при пациенти с
неинсулинозависим тип диабет около 35-39%. Смята се, че до 2025 г. случаите на диабетна
ретинопатия биха се увеличили двойно. Недобрият контрол на диабета и по-голямата давност
увеличават риска от развитие на ДР. Средният процент на пациентите с ДР в индустриално
развитите страни е около 22% и нараства с увеличаване преживяемостта на
населението[3,7,10,11]. Оказва се, че при 10-годишна давност на диабета при 37% от
пациентите с тип 1 диабет се наблюдава влошаване на зрението със загуба на повече от 15
знака, докато при неинсулин зависимити пациенти този процент е 22%[4,26].
Определение
Диабетната ретинопатия (ДР) представлява една микроангиопатия, при която се увреждат
съдовете на микроциркулацията - капиляри, артериоли и венули. Нарушава се нормалната
хемодинамика в ретината и се създават условия за тъканна хипоксия и исхемия. Едно от найтежките последици от нарушената микроциркулация е развитието на макулен едем, с трайно
увреждане на зрителната острота[1,12]. По правило диабетният макулен едем се дефинира
като задебеляване на ретината и/или наличие на твърди ексудати в зоната 1500 мк от центъра
на фовеа централис.
Налице са следните признаци видими офталмоскопски:
- Едем на ретината в зоната до 500 мк от центъра на фовеата.
- Наличие на твърди ексудати в зоната 500 мк от центъра на фовеата.
-Едем на ретината в зона до 1500 мк и повече, който обхваща и фовеа централис.
Основните офталмоскопски характеристики на диабетния макулен едем са представени на
Фиг. 1.

Фиг.1. Очно дъно на пациент с НПДР и изразен макулен едем
Патофизиология
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Точният патофизиологичен механизъм, водещ до появата на ДР не е напълно известен. Има
няколко теории. Предполага се, че електролитният дисбаланс, причинен от високите нива на
алдолазна редуктаза има цитотоксичен ефект върху перицитните клетки и по този начин
променя структурата на съдовете и води до микроаневризми[12,13]. В същото време
задебелената базална мембрана и повишената продукция на елементи на междуклетъчния
матрикс са една предпоставка за промяна на хемодинамиката на ретината и нарушаване на
кръвно-ретинната бариера, с натрупване на екстрацелуларна течност под формата на ретиннен
едем. Приема се, че клетките на възпалението (левкоцити и макрофаги) също участват в
патофизиологията на ДР, предизвиквайки оклузия и нарушаване на капилярната
перфузия[13,14]. Първоначално макулният едем се разполага между външншия плексиформен
слой и вътрешния нуклеарен слой. Впоследствие може да обхване вътрешния плексиформен
слой и цялата ретинна дебелина. При натрупване на по-голямо количество течност се
разрушават и унищожават Мюлеровите клетки, което води до кистовидния вид на фовеата и
появата на кистовиден макулен едем (Фиг. 2).

Фиг. 2. Кистовиден диабетен макулен едем
Рискови фактори
ДР е мултифакторно заболяване, чиято тежест и степен на изява зависи от следните фактори:
Давност на диабета
Има директна зависимост между давността на диабета и тежестта и честотата на ДР. Пациенти
с давност на диабета 10 год. и повече са с по-висок риск от развитие на усложнения в
ретината[4,17].
Контрол на кръвната захар
Лошият контрол на диабета, с чести състояния на хипо- или хипергликемии е доказан рисков
фактор за ранно развитие на ДР. Множество проучвания са доказали заначителното
намаляване на риска от промени в ретината или прогресия на съществуващата вече
ретинопатия при интензивно лечение на диабета и стабилен кръвнозахарен профил. Приема се
също, че намаляването нивото на гликирания хемоглобин в серума води до значително
намаляване на прогресията на ДР и на риска от пролиферации в очното дъно[19,20,21].
Възраст
Честотата и тежестта на диабетната ретинопатия при тип 1 диабет се увеличават с възрастта,
такава зависимост не се наблюдава при тип 2 диабет.
Хипертония
Множество проучвания, като WESDR, UKPDS доказват, че хипертонията е рисков фактор за
проявата на диабетна ретинопатия и макулен едем. При контролиране на кръвното налягане се
намалява рискът от загуба на зрението с около 2 реда при 47% от диабетиците.
Нефропатия
Наличието на високостепенна протеинурия при диабетици тип 1 в 97% води до развитие на
диабетен макулен едем - (ДМЕ). Счита се, че процентът на пролиферативната диабетна
ретинопатия (ПДР) е много по-чест при пациенти с персистираща микроалбуминурия[20,21,24].
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Фамилна обремененост
Приема се наличието на генетична предиспозиция при развитието на ДР. Пациентите с HLA DR4
и липсващ HLA DR3 са високорискови за развитието на ПДР.
Серумни липиди
Високите стойности на холестерола и серумните липиди са предпоставка за отлагане на твърди
ексудати в макулната зона и ДМЕ. Доста сведения има събрани за подобряване състоянието на
едема, намаляване на количеството на твърдите ексудати при пациенти с тип 2 диабет,
лекувани с намаляващи нивото на холестерола и липидите лекарствени средства, като
atorvastatin в комбинация с лазер терапия.
Анемия
Ниските стойности на хематокрита са доказан рисков фактор за развитието на тежкостепеннна
ПДР и тежка загуба на зрение. Предизвиканата от анамията хипоксия при нива на хематокрита
от 12 g/l се смята, че причинява микроаневризми и ретинопатия.
Бременност
Диабетичките с тип 1 диабет по време на бременност имат 3.2 пъти по-голяма вероятност от
развитието на ПДР.
Клинична картина и клинични форми
Диабетните промени в очното могат да бъдат представени в 2 клинични форми:
непролиферативна диабетна ретинопатия (НПДР) и пролиферативна диабетна ретинопатия
(ПДР). По-често срещана е НПДР, която е в пряка зависимост от основното заболяване - диабет
и контрол на кръвната захар. Макулният едем в зависимост от степента на изява и давност
може да се прояви с различна симптоматика.
Оплакванията могат да варират:
• Метаморфопсии - изкривявания на правите линии.
• Намалена контрастна чувствителност.
• Централен скотом. Тъмно петно пред окото.
• Намалено до напълно загубено централно зрение (Фиг. 3).

Фиг. 3. Зрителното поле на пациент с диабетна ретинопатия и макулен едем
От обективните изследвания офталмоскопската картина е тази, която показва до голяма степен
формата на заболяването. Непролиферативната диабетна ретинопатия се характеризира с
богата находка:
- Микроанавризми - сакообразно разширяване на съдовите стени, което е първата видима
стигма на ДР.
- Точковидни хеморагии, разположени във вътрешните ретинни слоеве.
- Твърди ексудати, белег на ретинен едем.
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- Извити и променине по хода си венозни съдове.
- Влажни ексудати - белег на оклузия на артериални капиляри.
- Интраретинални микроваскуларни аномалии – ИРМА.
- Ретинен едем – натрупване на течност в ретинните слоеве.
Едно от най-сериозните усложнениея на НПДР е макулният едем, водещ до сериозно
увреждане на зрителната острота. Интраретинната течност се събира в макулата от
микроанавризмално разширените съдове, чиито стени са с променена пропускливост. За
сигнификантен макулен едем приемаме този, намиращ се на разстояние 2 дискови диаметъра
от центъра на макулата[22]. Често хроничният макулен едем се съчетава с наличието на твърди
ексудати под формата на макулна звезда. По своята тежест едемът може да се класифицира
като: начален, средно-тежък и тежък (Фиг. 4 А и В).

Фиг. 4А. Цветна снимка на пациент с НПДР и сигнификантен макулен едем- виждат се добре
твърдите ексудати под формата на Астра в макулата
Фиг. 4В. ОСТ изображение на пациента - вижда се задебеляване на ретината в макулната зона,
поради зразения едем
Диагностика
Изследването на пациентите обикновено включва задълбочена анамнеза с отчитане давността
на диабета, наличие на рискови фактори, контрол на кръвната захар. Търсят се клиничните
белези на ДР с директна и индиректна офталмоскопия. Изследва се зрителната острота,
наличието на метаморфопсии. Особено важна е ролята на флуоресциновата ангиография за
определяне формата, степеннта на засягане - локален или дифузен ретинен едем, наличие на
сигнификантен макулен едем. Важно е да се търсят целенасочено рисковите фактори за
прогресия на НПДР, силно дилатирани капиляри с наличието на интраретинални
микроваскуларни аномалии - ИРМА, дифузия на багрило в късните фази[27].
Напоследък в офталмологичната практика широко навлезе и един нов метод на диагностика оптичната кохерентна томография (ОСТ). Тя се нарича още “оптична биопсия” на окото, при
която могат да се огледат очните структури, подобно на хистологичен препарат. Изследването
се извършва на тясна зеница и дава много ценна информация, особено за наличието на
сигнификантен ретинен едем. Програмите за количествен анализ дават възможност за
определяне площта и измерване дебелината на ретината. Можем също да оценим степента на
ретинния оток, както и да проследим промените във времето. Значително се улеснява и
документирането на ефекта от проведената терапия с ОСТ програмите за анализ (Фиг. 5).
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Фиг. 5. Проследяване прогресията на диабетния макулен едем във времето с програмата за
анализ ЕММ5 на ОСТ - вижда се, че лезията нараства по площ от 4.63 mm на 5.40 mm
На базата на ОСТ се въведе нова класификация на диабетния макулен едем:
- Дифузен едем.
- Кистоиден едем.
- Едем със серозно отлепване на ретината.
Последните два вида диабетен макулен едем се развиват при голяма давност на едема и
винаги са свързани със сериозни рискове за зрението (Фиг. 6).

Фиг. 6. Диабетен макулен едем със серозно отлепване на ретината, характеризиращ се с лоша
прогноза
Терапевтично поведение
Макар да се познава отдавна, ДР все още няма достатъчно ефективно лечение, което да спира
патологичните промени в окото. Все още се търсят нови лекарствени средства, способни
ефективно да спрат развитието на патологичните процеси и да запазят зрителната острота на
пациентите.
 Лазертерапията е един от основните методи за лечение при ДР. Доказано е, е тя
намалява с 50% риска от слепота[1,3,11,23]. В зависимост от вида на ДР, се прилагат и
различни техники. Обикновено при НПДР най-често се прилагат или фокална обработка
(50-100 mm, 0,05-0,1 s) и темпорален макулен бараж или при по-дифузен едем грид
техниката(<200 mm, 0.05-0.1 s). В повечето случаи лазер терапията се комбинира с
медикаментозно лечение - съдоукрепващи и антиагреганти.
 В последните години се предлага една нова методика в терапията на ДМЕ това е т.нар.
микропулс терапия. Тя се извършва с помощта на микропулс-диоден лазер с дължина
на вълната 810 nm, подпрагова мощност и малка продължителност на импулсите микросекунди, микропулс[6,14,22]. Хистологичните изследвания показват, че при тази
методика се въздейства само върху РПЕ, без допълнително увреждане на останалите
слоеве на ретината и хориокапиляриса. По този начин се избягват усложненията при
нормалната лазер терапия, като субретинната фиброза, кръвоизливи и големи
цикатрикси. Може да се работи много по-щадящо в централните зони на ретината и се
постигат чудесни резултати. Преимущество е и фактът, че може да се повтаря
многократно.
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 Освен тези конвенционални средства в последните години се разработват и нови
терапевтични стратеги за повлияване на патологичните промени.
Все повече се доказва, че добрият контрол на диабета има значение за повлияването
на усложненията в окото. При интензивна терапия риска от развитие на ретинопатия се
намалява на 75%, рискът от прогресия на съществуваща ретинопатия спада на 63% а
нуждата от лазер терапия се намалява с 53%[5,21,25]. Тези положителни ефекти
персистират до 4 години след началото на интензивната терапия.
Към новите лекарствени средства, целящи медикаментозно повлияване на
ретинопатията спадат:
 Кортикостероиди
Счита се, че те намаляват продукцията на VEGF, имат противовъзпалително действие и
пречат на нарушаването на кръвно-ретинната бариера. Най-често използваните са
Triamcinolone Acetate (Kenalog) - 4 mg int. vitreal, както и по-новите интравитреални
импланти - Flucinolone acetonide, които дозирано отделят лекарствено вещество в
определена концентрация. Често при начелен едем се прилагат интравитреални
инжекции с Kenalog за спиране на развитието на макулния едем. Инжекциите се
поставят в операционна, като се налага минимум от 3 апликации, преди да се оцени
ефекта от терапията.
В последно време много нашумяха кортикостероидните импланти като Ozurdex,
съдържащ 0.7 mg dexamethasone. Поставен интравитерално препаратът се отделя
постепенно в продължение на няколко месеца.
 Инхибитори на протеин киназата - Ruboxistaurin (RBX)
Протеин киназата C (PKC) бета играе важна роля за пермеабилитета на ендотелните
клетки и в сигналните механизми на VEGF. Орално приеманият селективен инхибитор
на PKC-β ruboxistaurin (RBX) в доза 32 mg дневно дава добри резултати по отношение на
ДМЕ при пациенти със средна по тежест НПДР, но за съжаление не стопира прогресията
на заболяването.
 Соматостатинови аналози
- Octreotide acetate (Sandostatin) е лекарствено вещество, което инхибира IGF1 и
пролиферацията на ендотелните клетки, като по този начин има инхибиращ ефект
върху нео ангиогенезата. Прилага се главно при пролиферативна диабетна ретинопатия
(I тип диабет). Проучванията показват, че той спира развитието на ретинопатията, но
няма ефект върху макулния едем и зрителната острота.
- Анти-VEGF препарати
VEGF се произвеждат от пигментно епителните клетки, перицитите и ендотелните
клетки в резултат на ретинна хипоксия. Те спомагат за активирането на възпалителните
процеси. Инхибиторите на VEGF стопират процесите на неоангиогенеза и редуцират
възпалителната реакция. С успех за ДМЕ се прилагат препаратите Macugen, Lucentis,
Avstin. Добри резултати се постигат при комбинираните терапии на анти-VEGF с лазер
терапията. В повечето случаи на изразен едем това е и най-често използуваната
комбинация – 3 инжекции Avstin и лазер лечение[15,16,22].
ДР въвсвоите форми е една от най- разпространение патологии на очите в нашето
съвремие. Много се работи по търсенето на нови методики на диагностика, превенция
и терапия. Макар лазерфотокоагулацията и парс плана витректомията да си остават
златен стандарт в лечението на заболяването, все повече се обръща внимание на на
новите лекарствени средства – на фармакотерапията при ДР. Никога не трябва да
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забравяме обаче, че успехът на което и да е лечение най-вече зависи от добрият
контрол на кръвната захар и адекватното лечение на диабета.
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