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Diabēta komplikācijas

Mikroangiopātija

• Retinopātija
(30%)

• Nefropātija

• Neiropātija

Makroangiopātija

• Smadzeņu asinsvadu 
slimības

• Sirds asinsvadu 
slimības

• Perifēro asinsvadu 
slimības



Patoģenēze

BM – vascular 

basement 

membrane 

thickening

BRB – blood 

retinal barrier

VEGF – vascular 

endothelial 

growth factor

E.C. – endothelial 

cell

PKC – protein 
kinase C
AGEs – advanced 
glycation end-
products
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Al-Amro, S., & Abu El-Asrar, A. M. (2012)



Diabetic
Eye
Disease
(DED) 

Iedalījums atbilstoši anatomijai

Asaru plēvīte Sausā acs

Radzene Atkārtotas epitēlija erozijas

Radzenes neiropātija

Konjunktīva Mikro aneirismas

Episklerālo asinsvadu izmaiņas

Varavīksnene Iris ruberosis

Neovaskulāra glaukoma

Šaura zīlīte (Argyll Robertson Pupill)

Lēca Katarakta

Lentikulāra miopija

Stiklveida 

ķermenis

Hemorāģijas

Asteroid hyalosis

Tīklene Diabētiskā retinopātija (neproliferatīva, 

proliferatīva)

Vēnu / artēriju oklūzijas

Trakcionālas tīklenes atslāņošanās

Lipaemia retinalis

Makula Diabētiskā makulas tūska (DMT)

Redzes nervs NAION (non-arteric ischemic optic neruopathy)

Primāra atvērta kakta glaukoma



Acs priekšējais segments
Asaru plēvīte – radzene – konjunktīva – varavīksnene - lēca



Asaru plēvīte



Radzene

• Epitēlijs
• Atkārtotas epitēlija erozijas

• Stroma
• Keratopātija

• Endotēlijs

• Radzenes nervu tīklojums
• Radzenes neiropātija



Atkārtotas radzenes erozijas Diabētiskā keratopātija



Radzenes neiropātija

Diabētiskā keratopātija veidojas samazinātas

radzenes jutības rezultātā, ko izraisa radzenes

neiropātija. Diabēta pacientiem novēro

palēninātu dzīšanu (arī radzenes bojājumu

gadījumā).



Konjunktīva

• Mikroaneirismas

• Izlocīti episklerālie asinsvadi 



Varavīksnene

Iris ruberosis Neovaskulāra glaukoma



Lēca

Katarakta

2-4 x lielāks risks

Agrīna

Risks palielinās, ja netiek pienācīgi 
kontrolēts glikozes līmenis HbA1c
vai ir nefropātija

Var būt daļēja dēļ lēcas proteīnu 
glikozācijas



Mainīga refrakcija

Miopiskā nobīde

• Paaugstinās glikozes līmenis

• Hiperglikēmija

• Paaugstinās osmotiskais 
spiediens uz lēcu

• Paaugstinās lēcas refrakcijas 
indeks

Hipermetropiskā nobīde

• Pazemināts glikozes līmenis

• Hipoglikēmija

• Samazinās osmotiskais spiediens 
uz lēcu

• Samazinās lēcas refrakcijas 
indeks

Hipotēze, precīzs mehānisms nav zināms



Akomodācija

• Pazeminās akomodācija

• Paātrinās presbiopija

Diabēta gadījumā, intraokulārajā šķidrumā ir 
paaugstināts glikozes līmenis. Veidojas 

depozīti ciliārajā ķermenī. Rezultātā veidojas 
ciliārā ķermeņa vājums.



Acs mugurējais segments
Diabētiskā retinopātija – diabētiskā makulas tūska – citas saslimšanas



retino (rēte no latīņu val.) – tīklenes, pātija (pathos no grieķu val.) – slimība
Tātad tīklenes saslimšana (kapilāru bojājumi), ko izraisa diabēts

Riska faktori

• DM ilgums

• HbA1c kontrole

• Mikroalbinūrija

• Hipertonija

• Hiperlipidēmija

DR ir aptuveni 21% gadījumos brīdī, 
kad tiek diagnosticēts DM2

• DR ir asimptomātiska, minimāli 
simptomi → redzes zudums.

• 98% gadījumos redzes zudums var 
tikt novērst, ja tiek veiktas regulāras 
un sistemātiskas tīklenes 
izmeklēšanas.

• Aptuveni 25 – 40% DM pacientu 
netiek veiktas regulāras acu 
pārbaudes (Norvēģija) – Latvija?



Kad būtu jāveic tīklenes izmeklēšana DM?
(fotografēšana un gradēšana)

DM2 – vienlaicīgi ar diagnozes uzstādīšanu

DM1 – 5 gadu laikā pēc diagnozes uzstādīšanas

Ja nav DR pazīmes, tad tīklenes izmeklēšanu jāveic katru otro gadu.



Kapilāru bojājumi

Mikro aneirismas 
(ar ekstrakciju)

• Asins izplūdumi 
(hemorāģijas)

• Cietie eksudāti
– lipoproteīnu
ekstrakcijas

• Tūska –
šķidrums



Kapilāru bojājumi

Mikroaneirsimas bez 
ekstrakcijas – oklūzijas

Išēmiski bojājumi –
mīkstie eksudāti

• Tīklenes nervu šķiedru 
slāņa mikroinfarkts –
vates tipa punkti

Neovaskularizācija -
proliferācija



Mikroaneirismas

• Dēļ kapilāru sieniņu vājuma veidojas 
tādi kā izspiedumi – maisiņi.

• Mikroaneirismas ir pirmā DR pazīme



Hemorāģijas

• Punktveida hemorāģijas

• Traipveida hemorāģijas



Cietie eksudāti



Kā atšķirt cietos eksudātus no drūzām?

Cietie eksudāti Drūzas (cietās)

Lipīdu depozīti tīklenē vai uzreiz zem tīklenes, saistīti 

ar tīklenes asinsvadu problēmām

Lipīdu depozīti zem tīklenes, saistīti ar vecuma makulas 

deģenerāciju.



Eksudāti vs drūzas



Eksudāti
Klīniski nozīmīga makulas tūska



DMT

Centra skarta (1500 µm diametrā) Centra neskarta (ārpus 1500 µm)



RNFL mikro infarkti
Mīkstie eksudāti



RNFL mikroinfarkts vs cietie eksudāti

Epstein D., A Complete List of Ocular Diseases with Optical Coherence Tomography (OCT), Eyes On 2021



IRMA
IntraRetinal Microvascular Abnormality



Flebopātija



Neovaskularizācija



Pirms tīklenes hemorāģijas



Visas izmaiņas DR

• Mikroaneirismas (bez ekstrakcijas)

• Mikroaneirismas (ar ekstrakciju): cietie 
eksudāti, tīklenes tūska, hemorāģijas

• Citi kapilāru bojājumi: traipveida 
hemorāģijas, vates tipa punkti

• Vēnu izmaiņas, flebopātija: omega 
fenomens, vaskulārās cilpas

• IRMA

• Neovaskularizācija

• Preretinālas hemorāģijas, vitreous
hemorāģijas, fibroze, trakcionālas
tīklenes atslāņošanās.



DR klasifikācija
International Council of Ophthalmology

Diabētiskā retinopātija (DR) Atradnes fundus oftalmoskopijā

Nav DR Nav anomālijas

Zemas pakāpes neproliferatīva DR Vienīgi mikroaneirismas

Vidējas pakāpes neproliferatīva DR Mikroaneirismas un citas pazīmes (punktveida un

traipveida asins izplūdumi, cietie eksudāti, vates tipa punkti), bet

mazāk kā augstas pakāpes DR

Augtas pakāpes neproliferatīva DR Vidējas pakāpes DR ar papildus vismaz kādu no

sekojošām pazīmēm:

• intraretināli asins izplūdumi (≥ 20 katrā kvadrantā);

• tīklenes vēnu paplašinājumi (divos kvadrantos);

• intraretinālas mikrovaskulatūras anomālijas IRMA (1

kvadrantā);

• nav proliferatīvas DR pazīmes.

Proliferatīva DR Augstas pakāpes neproliferatīva DR un 1 vai vairākas

sekojošas pazīmes:

• jaunveidoti asinsvadi;

• stiklveida ķermeņa / pirms tīklenes asinsizplūdumi.

Diabētiskā makulas tūska (DMT) Atradnes fundus oftalmoskopijā

Nav DMT Makluas zonā tīklene nav sabiezēta, nav cietie eksudāti.

Centra neskarta DMT Makulas zonā tīklenes sabiezināta, bet nav skarta centrālā

zona 1 mm diametrā.

Centra skarta DMT Makulas zonā tīklene sabiezināta, un ir skarta centrālā

zona 1 mm diametrā.



DR skrīnings

Būtisks diabēta aprūpes aspekts. ADA iesaka kontrolēt glikozes līmeni, 
asinsspiedienu un lipīdu līmeni, lai novērstu DR attīstību un palēninātu 
slimības progresēšanu.

LKRA
• ≤ 0.5 
• simptomātiski redzes traucējumi

Tīklenes pārbaude
• Fundus oftalmoskopija (SLM + 90D)

• Fundus fotogrāfēšana (min. 30° fundus kamera)
• OCT un OCT-Angio
• Fluorescentā angiogrāfija (FA)



Kad nosūtīt pie oftalmologa?

DR un DMT skrīnings

Nav DR / Zemas 
pakāpes NPDR

Vidējas pakāpes 
NPDR

Zemas pakāpes 
DMT

DMT 
(mērena/smaga 

DR)
Smaga NPDR PDR

Rutīnas redzes 
pārbaude

Jāveic nosūtījums 
(nav steidzīgi)

Jāveic nosūtījums
(steidzīgi)

LKRA

≥ 0.5 < 0.5



Nevus



V/A oklūzijas

RVO RAO



Mitrā VMD



Trakcionālas atslāņošanās

Pucker / ERM Trakcionāla tīklenes atslāņošanās



Redzes nervs

NAAION Glaukoma

Non-Arteric Anterior Ischemic Optic

Neuropathy



Paldies!


