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(Tuomi et al., 2014; Cho et al., 2018)



Aktualitāte
• Diabēta skrīnings optometrista praksēs (1909 dalībnieki).

• Pasaulē aptuveni 20% – 50% diabēta slimnieku nav idenAficēA.

• 68.2 % pacientu Aka atrasA cukura diabēta riska faktori;

• no Aem 31.7% bija paaugsAnāts cukura līmenis asinīs;

• 1.6% no iepriekš nediagnosAcēAem pacienAem, Aka diagnosAcēA ar CD.

• secināts, ka cukura diabēta skrīnings optometrista praksēs ir efekOvs rīks, riska grupas atlasei tālākai 
izmeklēšanai. 

(Howse, Jones un Hungin, 2011)



Kas ir diabē*skā re*nopā*ja?
• Diabē&skā re&nopā&ja (DR) ir cukura diabēta (CD) izraisīta 3klenes 

saslimšanu grupa. 

• Diabē<skā re<nopā<ja (DR) ir hroniski progresējoša, redzi apdraudoša, 
3klenes mikrovaskulāra slimība, kas sais3ta ar ilgstošu hiperglikēmiju, 
hipertensiju un citām diabēta radītām sekām (Ophthalmologists, 2012). 

• Visizpla3tākā starp mikrovaskulārajām diabēta komplikācijām un tas ir 
galvenais akluma cēlonis darbspējas vecuma cilvēkiem (Semeraro et al., 
2015). 

• Diabē<skā re<nopā<ja ir strauji progresējoša saslimšana, kas skar 4,2 
miljonus iedzīvotāju, padarot to par dominējošo akluma cēloni visā 
pasaulē. 



DR klasifikācija
Diabē&skai re&nopā&jai ir 2 formas:

Øneprolifera*vā diabē0skā re0nopā0ja (NPDR) kas sastāda 90% no CD 
izraisītām re5nopā5jām:

ØVāja NPDR - uz Oklenes konstatē Akai dažas mikroaineirismas;

ØMērena NPDR - raksturīgas mikroaneirismas, hemorāģijas, bet mazāk nekā 20 katrā 
no četriem kvadranAem;

ØSmaga NPDR - konstatē mikroainerismas vai hemorāģijas vairāk nekā 20 katrā no 
četriem kvadranAem vai vēnu un to sienu izteiktu sabiezējumu vairāk nekā divos 
kvadrantos, vai izteiktas intrareAnālas mikrovaskulāras anomālijas (IRMA), Oklenes 
dziļas išēmijas pazīmes vairāk nekā vienā kvadrantā (Laganovska, 2008).

Øprolifera*vā diabē0skā re0nopā0ja (PDR).

(Interna6onal Council of Ophthalmology, 2017)



Mikroaneirisma - pirmā



Neprolifera*va DR (NPDR) 

• Mikroaneirismas;
• Intrare&nālas hemorāģijas;
• Punktveida hemorāģijas;
• A/V sieniņu sabiezējumi;
• Intrare&nālas mikrovaskulāras anomālijas (IRMA);
• Vatveida un cie&e eksudā&; 

1. Wilkinson CP et al. Ophthalmology 2003;110:1677–1682.
2. 2. Falcão M et al. Open Circula3on and Vascular Journal 

2010;3:30–42. 
3. Hudson et al., 2017.
4. Wong et al., 2018.



Prolifera*va DR (PDR) 
• Neovaskularizācija;
• S&klveida ķermeņa hemorāģijas;
• Trakcijas veida Mklenes atslāņošanās;
• Makulas tūska. 

1. Wilkinson CP et al. Ophthalmology 
2003;110:1677–1682.
2. Falcão M et al. Open Circula6on and Vascular 
Journal 2010;3:30–42. 



Diabētiskā makulas tūska (DMT)

• DMT var veido&es kā komplikācija DR gadījumā
• DR gadījumā var ras&es izmaiņas Mklenes centrālajā daļā – klīniski 

nozīmīga diabē<skā makulas tūska (DMT). 

Diabē&skā makulas tūska (DMT) Atradnes oftalmoskopijā

Nav DMT Nav tīklenes sabiezēšana, nav cietie eksudāti makulā

Centra neskarta DMT Tīklenes sabiezināšanās makulas zonā, bet nav skarta 
centrālā apakš zona 1 mm diametrā

Centra skarta DMT Tīklenes sabiezināšanās makulas zona, ir skarta centrālā 
apakš zona 1 mm diametrā

(Interna6onal Council of Ophtalmology, 2017)



Ø Diabē5skā makulas tūska
(DMT) ir definēta kā
Cklenes sabiezējums viena
RN diska diametra izmērā
(~1500μm) no makulas
centra

Ø 500μm aLālumā no 
makulas centra

Ø cie5e eksudā5 novērojami
500μm aLālumā no 
makulas centr

Ø Cklenes sabiezējums no 
viena diska diametra
izmēra

ETDRS-Early Treatment Diabe0c Re0nopathy 
Study

(Hudson et al., 2017) 



Kā ārstē diabē*sko re*nopā*ju?
• Lāzera fotokoagulācija

a) redzes stāvokļa stavilizēšanai, nevis atjaunošanai:
b) iedarbīga tūskas ārstēšanā.

• Intravitreālās injekcijas jeb steroīdu ievadīšana:
a) an5-VEGF inhibitori:

Ø triamcinolona acetonīds;
Ø bevacizumabs.

• Vitrektomijas operācijas indikācija:
a) smagas s5klveida ķermeņa hemorāģijas;
b) Cklenes sākotnēja atslāņošanās;
c) Cklenes plīsumus;
d) epire5nālās membrānas atslāņošanos, iesaistot makulu.

(Aldebasi et al., 2015., Gross et al., 2015)



Wong et al., 2018 Jelinek & Cree, 2009 



Diabē*skās re*nopā*jas skrīnings

• Ir svarīgs diabēta kontroles mehānisms visā pasaulē

• Saskaņā ar ICO Guidelines for Diabe3c Eye Care, 2017, DR skrīnings iekļauj 
labākā koriģētā redzes asuma (LKRA) noteikšanu un Mklenes pārbaudi.

• Tīklenes pārbaudi var veikt, izmantojot: 
1) 5ešo vai ne5ešo o_almoskopiju, vai biomikroskopiju; 
2) Cklenes fotogrāfija, izmantojot, vismaz 300 redzes lauka fundus kameru; 
3) Op5skās koherences tomogrāfiju (OCT); 
4) Fluorescences angiogrāfiju (FA). 

(Fenner et.al., 2018; Scanlon, 2017; Goh et.al., 2016)



LKRA 0.5 vai simptomātiski redzes traucējumi

Balsto<es uz DR klasifikāciju

Klasifikācija Atkārtota pārbaude vai 
nākošā plānotā vizīte

Nosūtījums 
oftalmologam

Nav DR pazīmes, zemas 
pakāpes NPDR, un nav DMT

Atkārtota pārbaude 1 – 2 gadi Nē

Zemas pakāpes NPDR 6 – 12 mēneši Nē

Vidējas pakāpes NPDR 3 – 6 mēneši Jā

Augstas pakāpes NPDR < 3 mēneši Jā

PDR < 1 mēnesis Jā

Diabētiskā makulas tūska (DMT)

Centra neskarta DMT 3 mēneši Jā

Centra skarta DMT 1 mēnesis Jā

DR skrīninga vadlīnijas nosūtījumam speciālistam

Kad nosūCt 
speciālistam?

(Interna6onal Council of Ophthalmology, 2017)



Mākslīgais intelekts 
oftalmoloģijā

Ar#ficial Intelligence (AI) – mākslīgais intelekts.
Deep Learning (DL) – mašīnu dziļā mācīšanās.

• Diabē>skās re>nopā>jas noteikšanai;

• Glaukomatoza redzes nerve noteikšanai;

• Makulas tūskas noteikšanai;

• Makulas deģenerācijas noteikšanai.

(Ting et al., 2019; Warren, 2017 )



Optometristu prakses un tele-medicīnas DR 
skrīninga pētījumi

• Prasad et.al., 2001
DR skrīningu veica akreditē2 optometris2 4904 pacien2em ar CD (429 bija DR 9,67%)

Ju#ba 76%, Specifiskums 95%

• Aamodt & Sundling, 2017
18 Norvēģijā prak2zējoši optometris2 veica 14 aJēlu analīzi interneta plaLormā.
Optometristu prasmes atpazīt DR pazīmes 2k noteiktas salīdzinājumā ar oOalmologa
vērtējumu. 7 aJēli bija ar DR.

Rekomendētais skrīninga standarts Ju#ba ≥ 80%, Specifiskums ≥ 95%
RezultāD: Ju#ba 74%, Dkai 33% no dalībniekiem sasniedza testa Specifiskumu ≥ 95%

Tele-medicīnas DR skrīninga pē4jumi uzrāda JuQbu no 62,50% līdz 98,20% un Specifiskumu
no 76,60% līdz 98,70%, kas 2ek uzskaQts par salīdzināmu ar DR skrīninga rezultā2em klīniskajā
praksē (Surendram & Raman, 2014; Liesenfeld et.al., 2000).



SmartScope Pro Fundus kamera

OPTOMED Smartscope® M5 PRO fundus kamera (SmartScope Pro Manual, 2017 

ü NemidriāAska

ü Pārvietojama

ü 400 redzes lauks

ü Tūlītēja aaēlu apskate

ü 9 iekšējie fiksācijas mērķi Oklenes 
perifērijas apskatei

ü Acs priekšējo segmentu bildēšanas modulis



Māsklīgais intelekts DR skrīningā - Optomed Avenue

(Goh et al., 2016) 



Pē:juma rezultā=
• AI Avenue

ØTesta juQba ir 42,86% (95% TI 21,80% līdz 66%);
ØTesta specifiskums ir 93,49% (95% TI 88,70% līdz 96,70%).

• 14 optometris<em

ØTesta juQba ir robežās no 61,90% līdz 90,48% (95% TI 38,40% līdz 99,99%);
ØTesta specifiskums no 32% līdz 95,43% (95% TI 25,20% līdz 98%). 

Skrīninga rekomendētais standarts:
JuQba ≥ 80% un Specifiskums ≥ 80% Prasad, 1997



Secinājumi

AI Avenue ļo# labi atpazīst gadījumus, kad nav 
diabē#skā re#nopā#ja, savukārt
optometris#em, ir tendence kļūdaini pozi=vi
diagnos#cēt slimību. 

Sekmīgai re#nopā#jas skrīninga veikšanai, ir
nepieciešama speciālistu apmācība analizēt un 
gradēt digitālos =klenes aAēlus. 

Mākslīgias intelekts var kalpot kā palīgrīks, 
ru=nas re#nopā#jas skrīningā, optometristu
praksēs. 



SmartScopePro Aurora

Redzes lauks 400 Redzes lauks 500

Nemidriātiska Nemidriā\ska

Acs priekšējo segmentu modulis

Acs priekšējo segmentu modulis
9 fiksācijas mērķi

9 fiksācijas mērķi

DR skrīnings – a_ēla 
augšupielāde web plaaormā DR skrīnings – tūlītēja a_ēla 

analīze, kas parāda rezultātu 
uz ekrāna

Skārienjūtīgs ekrāns

SmartScope VS Aurora (Optomed)

Re6naLyze algoritms

IRIS algoritms



SmartScope Pro 
(Optomed) 400

Aurora (Optomed) 
500





Vīrie&s, dzimis 1950.gadā. Pēdējo reizi pārbaudījis redzi 2 gadus atpakaļ + 
iegādājās jaunas brilles lasīšanai. Acu traumas – nav. Acu saslimšanas –
2016.gadā veiktas kataraktas operācijas abām acīm. Galvas trauma - izgulēts 
smadzeņu satricinājums. Ir paaugs&nāts asinsspiediens, lieto medikamentus. 
Glaukoma rados nav. Vēlas jaunas brilles lasīšanai. 

Visus tāl.

OD nc 1.2(-1) cc --

OS nc 1.2 cc --

Visus tuv. 

OU 0.4 cc 1.0 +2.00D sph. 

RR. bin. cc. tāl.

Amslera tests negatīvs OU.

Oftalmoskopija – nākošajā slaidā; 

Tonometrija (Keeler Intelli Puff, 

bezkontakta):

OD 16 mmHg

OS 17 mmHg



Ne3ešā o6almoskopija ar Wolk 20D lēcu





NeakEvs horeore*nīts (toksoplazmoze)

















Kādi ir ieguvumi no Fundus kameras un DR 
skrīninga?

Liek biežāk atvērt o.almoloģijas grāmatas, kā arī jebkurus citus mācību resursus

Nepārtraukta savu zināšanu atkārtošana, papildināšana un pilnveidošanās

Pašmācības ceļā, iemāca atpazīt veselas tīklenes no patoloģiski bīstamiem gadījumiem

Ir pieejams digitāls fundus aDēls, kuru viegli var nosūFt kolēģiem, o.almologiem, vai
pasniedzējiem uz konsultāciju

Iespējams, varam palīdzēt pacientam vairāk par jaunu briļļu iegādi



h_ps://drgrading.iehu.unimelb.edu.au/cera/index.asp

https://drgrading.iehu.unimelb.edu.au/cera/index.asp


h_p://www.diabe\cre\nopathy.org.uk/case15.html

http://www.diabeticretinopathy.org.uk/case15.html


Paldies par uzmanību! 


