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SPKC dati – 2017. gads

Kopā 1. tipa CD 2. tipa CD Cits CD

91571 4283 86639 6494

https://www.spkc.gov.lv/lv/datu-bazes

Uzskaitē uzņemto pacientu skaits: 2018. g. – 4000 pacienti, 2019.g. – 6900 pacienti



SPKC dati par diabēta acu komplikācijām (2017)

Pacientu

skaits

Prevalence

LV, %

Prevalence

Europā, %

Diabēts 91571 4.7 10

Acu pārbaude 41 949

Diabētiska acu

slimība

3963 4 35

Schernthaner et al., JNEPHROL 2013; 26(6): 975- 985; Yau et al, Diabetes Care, 2012

https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Saslimstiba_Slimibu_Izplatiba__Cuk
ura_diabets/CDG014_Komplikacijas.px/table/tableViewLayout2/



Diabēta pacientu biedrības LV



Ar diabētu cieši saistīto ārstu asociācijas

Vēl – oftalmologi, , nefrologi, neirologi, kardiologi, ķirurģi, podologi…..



"2.tipa cukura diabēta ārstēšanas klīniskās rekomendācijas."
Izdevējs LEA, izdošanas gads 2016

https://www.evisit.eu/lv/organizations/view/141/846



"1. tipa cukura diabēts un grūtniecība" Klīniskās rekomendācijas.
Izdošanas gads 2017

https://www.evisit.eu/lv/organizations/view/141/846



"2.tipa cukura diabēta profilakses, diagnostikas un 
ārstēšanas vadlīnijas." Izdošanas gads 2007.

https://www.evisit.eu/lv/organizations/view/1
41/846





Cukura diabēts

• Definīcija: vielmaiņas slimība, kuru raksturo
glikozes līmeņa paaugstinājums asinīs, dažādi
simptomi un komplikāciju attīstība

• Patoģenēze

• Klasifikācija

• Diagnostika

• Skrīnings

• Klīniskā aina

• Terapija



Insulīns

https://anatomytopics.wordpress.com/2008/12/23/23-anatomy-histology-embryology-of-the-pancreas/

• veidojas aizkuņģa dziedzera Langerhansa saliņās
• pazemina glikozes līmeni asinīs
• ir anabols hormons
• nodrošina glikozes iekļūšanu un izmantošanu muskuļos
un taukaudos
• nomāc glikozes veidošanos aknās

https://ketoschool.com/the-science-behind-fat-metabolism-60f7a3f678d0



Insulīna darbība

•Muskuļos un taukaudos glikoze var iekļūt tikai ar insulīna palīdzību, 
aktivējoties GLUT4 glikozes transportmolekulai

•Aknās, smadzenēs, asinsvadu sieniņās, asinsšūnās un gļōtādā glikoze
iekļūst bez insulīna palīdzības caur citiem glikozes transportieriem



CD klasifikācija

• 1. tipa CD (autoimūna insulīnu-producējošo 
šūnu destrukcija, absulūts insulīna deficīts)

• 2. tipa CD (pakāpenisks insulīna veidošanās
izsīkums un insulīna rezistence)

• Ģestācijas CD (CD diagnosticēts grūtniecības 
2-3 trimestrī iepriekš veselajai sievietei)

• Specifiski diabēta tipi



•Tipiski cilvēkiem līdz 40 g.v.
•Ārstēšana - insulīna injekcijas



http://science-tuition.co.uk/diabetes/

•Insulīna rezistence!

•Cilvēki pēc 40 g.v. (bet var būt arī bērniem ar adipozitāti)

•Ārstēšana sākumā ar perorāliem hipoglikemizējošiem
līdzekļiem



https://examine.com/nutrition/throwdown-round-2-plant-vs-animal-protein-for-type-2-diabetes/

2. tipa cukura diabēts



Cukura diabēta diagnostika

STANDARDS OF MEDICAL CARE IN DIABETES—2017

Glikozes līmenis 
venozajās asinīs

Tukšā dūšā Pēc OGTT vai 
jebkurā laikā

Norma, mmol/l 3,3-5,6 ≤7,7

Glikozes tolerances 
traucējumi (prediabēts), 
mmol/l

5,7-6,9 7,8-10,9

Cukura diabēts, mmol/l ≥7 (2x) ≥11

OGTT – orālais glikozes tolerances tests ar 75 g glikozes

http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2016/12/15/40.Supplement_1.DC1/DC_40_S1_final.pdf


CD skrīnings
• Pieaugušiem jebkurā vecumā, ja ĶMI 25 kg/m2 un ir viens 

vai vairāki riska faktori:

– Pirmās pakāpes radinieks ar CD

– Augsta riska etniskā piederība (e.g., afro-amerikāņi, Latino)

– Kardiovaskulārā slimība (insults, infarkts, KSS..)

– Hypertensija (≥140/90 mmHg un vai hipotensīvā terapija)

– ABL holesterīns <(0.90 mmol/L) un/vai  Tg >2.82 mmol/L

– Sievietes ar PCOS

– Mazkustīgs dzīvesveids

• Visiem pēc 45 gadu vecuma. Ja norma, atkārtoti reizi 3 gados

• Prediabēts –katru gadu

• Sievietes ar gestācijas CD anamnēzē jātestē ik pēc 3 gadiem



Cukura diabēta simptomi
• Akūtie (vairāk raksturīgi 1. tipa cukura diabētam)

– svara zudums

– Letarģija, stupors

– Kusmala elpošana, acetona aromāts no mutes

– Slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā

• Hroniskie

– Slāpes, ↑ēstgriba

– ↑urinēšana, glikozūrija

– Nogurums

– redze ↔

– Hroniskas infekcijas, nieze dzimumorgānu apvidū

– Svara izmaiņas



HbA1c =“vidējais cukurs” =diabēta 
kontoles rādītājs ilgtermiņā

• Glikoze iekļūst eritrocītā un piesaistās hemoglobīnam

• Hb→HbA1c

• HbA1c līmenis ir proporcionāls vidējam glikozes 
līmenis eritrocīta dzīves laikā (120 dienas)

• Par labu diabēta kontroli liecina HbA1c<7%
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Cukura diabēta ārstēšana

• Glikozes līmeņa kontrole (HbA1c<7%)

• Fiziskā aktivitāte (150 min/nedēļā!)

• Uzturs (sastāvs un kalorijas)!

• Svara kontrole

• Hipertensija (mērķis <140/90, ja riska faktori<130/80)

• Asins lipīdu līmeņa kontrole

• Atmest smēķēšanu!

• Regulāra diabēta apmācība

ADA/EASD



1. tipa CD – nāvējoša slimība līdz 1922. gadam



1. tipa CD ārstēšana – insulīna ievade

Insulīna injekcijas ar pilnšlirču palīdzību Terapija ar insulīna pumpi

Ja neizdodas panākt stabilu glikozes līmeni, un strauji progresē 
komplikācijas:
•Aizkuņģa dziedzera vai to saliņu transplantācija
•Latvijā šīs procedūras neveic



CD kontrole – glikozes paškontrole

Glikometri Freestyle Libre glikozes monitorēšana

Pastāvīga glikozes monitorēšana



2. tipa cukura diabēta ārstēšana

• Tabletes; metformīns – 1. izvēle

• Insulīns 

• GLP-1 receptoru agonisti  - injicējamie 
preparāti



• Mehānisms – glikoneoģenēzes
mazināšana aknās

• Augsta efektivitāte, lēts

• Kontrindikācijas:

– Smaga aknu, nieru, sirds 
mazspēja

– Blaknes 

– KZT traucējumi, B12 vit. 
nepietiekamība

ADA standarts of care in diabetes 2018

Metformīns – 1. izvēle



Sulfonilurīnvielas un glinīdi

• Augsta efektivitāte, lēti

• Mehānisms – insulīna sekrēcijas stimulācija

• Blaknes: svara pieaugums, hipoglikēmijas
risks (svarīgi pie KVS)

ADA standarts of care in diabetes 2018



Pioglitazons (tiazolidindioni)

• PPARγ receptoru 
aktovators – uzlabobo
insulīna jūtību

• Augsta efektivitāte, 
nav hipoglikēmiju riska

• Izvēles preparāts, ja ir 
aknu steatoze

• Blaknes: svara 
pieaugums (šķidruma 
aizture)

• Palielināts risks -
lūzumi, HSM

ADA standarts of care in diabetes 2018



SGLT-2 inhibitori

• Mehānisms – glikozes atpakaļuzsūkšanas bloķēšana nieru 
kanāliņos→glikozūrija (līdz 80 g dienā)

• Samazina svaru, asinsspiedienu

• Kardio-vaskulārie ieguvumi, nefroprotekcija, ↓urīnskābe

• Blaknes: urīnceļu un genitālās infekcijas

• Dehidratācijas, hipotensijas risks

• Runāt par higiēnu, pietiekamu šķidruma lietošanu!



GLP-1 
agonisti

• Mehānisms –↑insulīnu, ↓glikagonu, aizkavē kuņģa 
iztukšošanos

• Samazina svaru
• Pozitīvie efekti uz KVS, HNS progresiju
• Blaknes: KZT traucējumi



DPP4-inhibitoru darbības mehānisms

Vidēji efektīvi, nav hipoglikēmijas riska
Mehānisms – inkretīnu GLP-1 , GIP pēc ēšanas koncentrācijas paaugstināšana
Glikozes-atkarīgās insulīna sekrēcijas paaugstināšanās, glikagona sekrēcijas samazinājums

ADA standarts of care in diabetes 2018



Diabēta komplikācijas

• Definīcija: asinsvadu, nervšķiedru un orgānu 
bojājums glikozes līmeņa paaugstinājums un 
metabolo traucējumu deļ

• Patoģenēze

• Klasifikācija

• Diagnostika

• Skrīnings

• Klīniskā aina

• Terapija



Diabēta komplikācijas

Diabēts - ne tikai paaugstināta glikoze:

• ↓dzīves kvalitāte

• darba nespēja

• Invaliditāte

• priekšlaicīga nāve



Mol Metab. 2019 Dec; 30: 250–263.

vascular complications

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6838932/


J Am Soc Nephrol 18:2226-2232, 2007

↑ Glikoze

↑ Glikozes uzņemšana šūnā asinvados un nervos 

glikotoksicitāte

Izmainīti šūnas signāltransdukcijas ceļi

Gēnu un proteīnu funkcionālas izmaiņas

Diabēta komplikācijas

Šūnu un audu bojājums



Hiperglikēmija un oksidatīvais stress

Shah MS, Brownlee M, Circ Res 2016

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah MS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27230643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brownlee M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27230643


Circulation. 2006 Apr 18;113(15):1888-904.

Insulīna rezistence un endotēlija disfunkcija

Insulīns
↓

Insulīna receptors

IRS-1
↓

PI 3 kināzes ceļs

eNOS
↓
NO
↓

vazodilatācija

Ras/Raf/MAP kināzes ceļs

Endotelīns 1
↓

vazokonstrikcija

•Insulīna rezistence
•Glikotoksicitāte
•Lipotoksicitāte



Many pathogenetic pathways involved
in complications of diabetes

Biomarkers in Diabetic Retinopathy.
Jenkins AJ, Joglekar MV, Hardikar AA, Keech AC, O'Neal DN, Januszewski AS.
Rev Diabet Stud. 2015 Spring-Summer;12(1-2):159-95. doi: 10.1900/RDS.2015.12.159.

Glucotoxicity

Endothelial dysfunction

Hypoxia

Disturbed angiogenesis

Deposition of extracellular matrix

Inflammation, oxidative stress

Dysregulation of cell cycle

Epigenetics

↑ RAAS, abnormal vasoregulation

↑ Clotting

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26676667


Diabēta komplikācijas

Nefropātija

Neiropātija

Retinopātija

Sirds mazspēja

Makroangiopātijas



Diabētiskā retinopātija – tīklenes bojājums

Biežākā diabēta komplikācija
Galvenais akluma iemesls attīstītajās valstīs



Microvasculature of the eye

https://www.insighteyecarejenks.com/diabetic
-retinopathy

•Loss of pericytes and endothelial cells
•Leakage of damaged capillaries
•.....

https://www.insighteyecarejenks.com/diabetic-retinopathy


Vascular leakage in diabetic eye disease

MedScape



Diabētiskā retinopātija

http://sdhawan.com/eye-diseases-diabeteseye.htm



Hypoxia in diabetes – another old story

• Hyperglycaemia results in increased oxygen 
consumption and decreased oxygen tension 
(pO2) due to glycosylation of hemoglobin

• Expression of several genes such as EPO, VEGF, 
HO-1 ect. is induced to counteract hypoxia

• If hypoxic stimulus is chronic, angiogenesis is
stimulated



Hypoxia-inducible factors (HIFs) and 
their regulation

Takiyama Y, Haneda M. Biomed Res Int. 2014

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takiyama Y[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25054148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Haneda M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25054148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takiyama+Haneda+Biomed+research+international


VEGF inhibition - treatment of choice 
for diabetic macular edema

• Intensive treatment with anti-
VEGF drugs improves diabetic 
retinopathy severity scale in one-
third of eyes with DME (RCT with
ranibizumab and aflibercept)

• Patients with PDR that are 
treated solely with anti-VEGF 
drugs and interrupt their 
treatment are at a high risk of 
developing irreversible blindness

Wu et al.  Taiwan J Ophthalmol. 2019 Oct-

Dec; 9(4): 216–223. Behl et al. Pharmacol Res 2015.99:137-148

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6947741/


Diabētiskā retinopātija un nefropātija –
līdzīgais un atšķirīgais



Diabetic retinopathy and nephropathy 
– common and different?

• Small blood vessels 
involved

• Clinical risk factors and 
determinants: duration of 
diabetes, glycaemic
control and its variability, 
blood pressure ect

• Lifestyle factors

• Different organ
physiology and 
paracrine regulation

• Local treatment possible



Co-existence of retinopathy and 
nephropathy

• Diabetic retinopathy is the most frequent 
complication of diabetes

• Severe diabetic retinopathy is a risk factor for
nephropathy progression and CVD

• Some patients with diabetic retinopathy never 
develop diabetic kidney disease

Pongrac Barlovic et al. Diabetes Care. 

2018 Dec;41(12):2487-2494. doi: 

10.2337/dc18-0476.

Garofolo et al. Cardiovasc Diabetol. 2019 

Nov 16;18(1):159. doi: 10.1186/s12933-

019-0961-7.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30257963


Distribution of stages of nephropathy (DN) 
among patients with different degrees of DR

Lee et al. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014 Sep 9;55(10):6547-53. doi: 10.1167/iovs.14-15001.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+Relationship+Between+Diabetic+Retinopathy+and+Diabetic+Nephropathy+in+a+Population-Based+Study+in+Korea+(KNHANES+V-2,+3)


Mortality due to renal causes is increased 
in patients with severe DR

Zhang et al.Ren Fail. 2018;40(1):243–251. doi:10.1080/0886022X.2018.1456453



Albuminuria –”veteran” biomarker in diabetes
and CVD

• A manifestation of diffuse endothelial cell injury along the 
vascular tree

• Cause - extracellular matrix components vulnerable to 
hyperglycaemia

Systemic vasculature

Interstitial albumin leak

Front Med (Lausanne). 2018 Apr 26;5:113. doi: 10.3389/fmed.2018.00113. eCollection 2018.



Albuminuria – mortality risk factor

Groop et al. Diabetes 58, 1651-8, 2009

The FinnDiane Study



Albuminuria – a biomarker, risk factor and 
therapeutic target

Front Med (Lausanne). 2018 Apr 26;5:113. doi: 10.3389/fmed.2018.00113. eCollection

2018.

•Biomarker, but no albuminuria in 30% of diabetic nephropathy 

patients (genetics? Type of diabetes?)

•Treatment – ACEI/ARB



Albuminuria is associated with advanced
diabetic retinopathy and progression to sight-

threatening retinopathy

Lee et al. Sci Rep. 2017 Sep 18;7(1):11757. doi: 10.1038/s41598-017-11906-6.
Robles et al. J Clin Med. 2015 Sep; 4(9): 1761–1773. doi: 10.3390/jcm4091761

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28924157
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4600158/
https://dx.doi.org/10.3390/jcm4091761


Biomarkers studied both in diabetic
retinopathy and nephropathy

Biomarker group Examples

Vascular adhesion molecules VCAM-1, ICAM-1, E-selectin, sVAP

Inflammatory cytokines TNF-alfa, IL(1α, 1β, 6, 8)

Antiinflammatory cytokines IL-10

Pro-inflammatory/angiogenic VEGF, PGF, IFF1, CYGF

Anti-inflammatory/anti-angiogenic PEDF

Anti-inflammatory/pro-angiogenic EPO

Innate immune responce cells Endothelial cells with toll-like
receptors

Vascular growth factors Angiopoietins

Jenkins et al. Rev Diabet Stud. 2015 Spring-Summer;12(1-2):159-95. 

Barret et al. J Clin Endocrinol Metab. 2017 Dec 1;102(12):4343-4410. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26676667
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29126250


Diabēta pacientu aprūpe, komplikāciju skrīnings

• Endokrinologs: 1-2 reizes gadā, atkarībā no diabēta tipa un CD 
kompensācijas

• Oftalmologs – reizi gadā vai biežāk

• Podologs – 2 x gadā vai biežāk, ja diabētiska polineiropātija, 
perifērie asinsrites traucējumi kājās, pēdas deformācijās, čūlas

• Nefrologs –ja GFĀ<60 ml/min/1.73m2 (HNS3)

• Analīzes un izmeklējumi: 

• reizi 3 mēnešos HbA1c; kreatinīns

• reizi gadā: EKG, mikroalbumīnūrija, AlAT, lipidogramma, kālijs, 
nātrijs, kalcijs, TSH, klīniskā urīna analīze

• ehoKG, koronarogrāfija – pēc simptomātikas

https://www.evisit.eu/lv/organizations/view/141/846; Latvijas Endokrinologu asociācijas aprūpes modeļi

https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2019/12/20/43.Supplement_1.DC1/Standards_of_Care_2020.pdf

https://www.evisit.eu/lv/organizations/view/141/846


https://www.evisit.eu/lv/organizations/view/141/846

Aktuālā diabēta pacientu aprūpe Latvijā?



LV medikamentu un ierīču izrakstīšanas 
kārtība CD pacientiem

• Ģimenes/jebkurš ārsts: 
– Metformīns
– Sulfonilurīnvielas
– Insulīns (ne visi veidi)
– Glikozes testa strēmeles

• Endokrinologs vai ģā uz endokrinologa slēdziena 
pamata
– SGLT2 inhibitori
– DPP4-inhibitori
– GLP-1 agonisti
– Garas darbības insulīna analogi



Sadarbības modelis ģimenes ārsts - endokrinologs -
nefrologs - oftalmologs - podologs?

• Atbildība: ģimenes ārsts vai endokrinologs

• Atgriezeniskā saite pēc specialista
apmeklējuma

• Rindas

• Resursu nelietderīga izmantošana



DR skrīnings un monitorēšana

• Oftalmologa apskate, fundus oculi izvērtēšana

• Skrīnings:

– 2. tipa CD pacientiem – uzreiz pēc dg

– 1. tipa CD pacientiem – 5 gadus pēc dg

• Monitorēšana:

• nav retinopātijas pazīmju, laba riska faktoru kontrole –
oftalmologa apskate reizi 1-2 gados

• Izmaiņas progresē – oftalmologa regulāra uzraudzība

https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/suppl/2019/12/20/43.Supplement_1.DC1/
Standards_of_Care_2020.pdf
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Diabētiskās retinopātijas un citu 
CD komplikāciju profilakse

• Glikozes līmeņa kontrole (HbA1c<7%), regulāra apmācība

• Izvairīties no glikozes svārstībām, strauja HbA1c pazeminājuma

• Fiziskā aktivitāte, uzturs

• Hipertensija (mērķis <140/90, ja riska faktori<130/80)

• Asins lipīdu līmeņa kontrole

• Atmest smēķēšanu!

• pie smagas retinopātijas: izvairīties no svarcelšanas, intensīvas 
slodzes, lekšanas, galvas nolaišanas, elpas aizturēšanas

ADA/EASD



Diabētiskā retinopātija - ārstēšana

• Tīklenes lāzera fotokoagulācija:

– Fokāla

– panfotokoagulācija

• Intra-vitreālās injekcijas – antiVEGF, steroīdi

• Vitrektomija

JCI Insight. 2017 Jul 20;2(14).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28724805


LU MF Personalizētās medicīnas 
laboratorijas zinātniskās aktivitātes



LU MF Personalizētās medicīnas laboratorija

• Klīniskā pētniecība sabiedrības veselības 
prioritārās jomās (cukura diabēts, retās 
slimības)

• Pacientu kohortu veidošana ar sīki aprakstītu 
fenotipu, follow-up vizītes

• Fenotipiskās īpatnības sasaistē ar ģenētiskiem 
un molekulāriem marķieriem – pamats 
personalizētās ārstēšanas piemeklēšanai

• Pacientu pieņemšana – PSKUS 10. korpuss

• Ofisa darbs – Jelgavas 3, 321. kab.



PML pētījumi 1. tipa CD jomā

LatDiane: Latvijas diabētiskās nefropātijas pētījums

• Mērķis - identificēt klīniskos, ģenētiskos un vides riska faktorus 1. 

tipa diabēta mikro- un makrovaskulāro komplikāciju attīstībā

• 2013- 2020 - LatDiane rekrutēto pacientu skaits≈450

• …2020 - Uz follow-up atnākuši ≈168

InterDiane konsorcijs, vadošais partneris – FinnDiane grupa Somijā



DNS izdalīšana 

ģenētisko 

marķieru 

noteikšanai

Urīna, seruma, plazmas uzglabāšana 

biomarķieru un bioķīmisko analīžu 

noteikšanai

Retrospektīvo datu ievākšana

Klīniska izmeklēšana

Dzīvesveida anketas:

Diētas dienasgrāmata

Fiziskās aktivitātes

Depresijas skrīnings

u.c.

Paraugi ex vivo zāļu 

pētījumiem

Sadarbībā ar VIGDB!



2. tipa diabēta jomā…



PML ar diabētisko retinopātiju saistītie projekti

• Mutual funds Taiwan – Latvia – Lithuania “Diabētiskās
retinopātijas jaunie biomarķieri: ubikvitīna-proteasomu
sistēmas gēnu epiģenētiskās izmaiņas, telomēru garums
un protesomu koncentrācija” 2019-2021

• Baltijas pētniecības programma: “Integrated model for 
personalized diabetic retinopathy
screening and monitoring using risk-stratification and
automated AI-based fundus image analysis (PerDiRe)” 
iesniegts



PML sadarbības partneri DR pētniecības jomā


