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7. Кратко представяне на гайдлайна: 

 
Захарният диабет (ЗД) е метаболитно заболяване, характеризиращо се с хипергликемия, която е резултат от нарушение в 

инсулиновата секреция, в инсулиновото действие или в двете заедно . Това заболяване е хронично и се нуждае от непрекъснати 

медицински грижи и мотивирано участие на добре обучен пациент, за да се превантират острите усложнения и да се намали риска от 

дългосрочни усложнения [1]. 

Захарният диабет е глобална епидемия със сигнификантна морбидност. Диабетната ретинапатия (ДР) представлява 

спeцифично микроваскуларно усложнение на захарният диабет и засяга 1 на всеки 3 пациенти страдащи от ЗД. Диабетната 

ретинопатия е водеща причина за предотвратима слепота сред индивидите в трудоспособна възраст. Пациентите страдащи от тежка 

ДР имат доказано по-ниско качество на живот и влошени нива на физическо, емоционално и социално благоденствие [2]. Тази група 

от населението използва в значително по-голяма степен здравните ресурси на страната. 

Епидемиологични и кинични проучвания доказват, че оптималния контрол на кръвната захар, артериалното налягане и 

липидите могат да понижат риска от развитие на ДР и да забавят прогресията при вече налична ДР [3]. Своевременното лечение с 

лазерна фотокоагулация и прецизиранатa употреба на инхибитори на съдовия ендотелен растежен фактор интравитреално, могат да 

предотвратят застрашаваща зрението ретинопатия и диабетен макулен оток (ДМО). Поради факта, че в началните стадии на ДР няма 

загуба на зрение, редовен скрининг на болните от ЗД би могъл да доведе до навременно лечение и съхранение на зрителната 

острата на пациентите. 

Мета-анализ на множество епидемиологични проучвания относно честотата на диабета и диабетната ретинопатия в частност, 

демонстрира, че честотата на диабетна ретинопатия сред диабетиците е 30% [2]. Тези проучвания недвусмислено показват, че 20 

години от поставяне на диагнозата диабет: над 90% от пациентите с тип 1 имат установена ретинопатия и повече от 60% с тип 2 имат 

ДР. Това неминуемо води до заключението, че диабетната ретинопатия и усложненията свързани с нея са социално значим проблем. 



Това са препоръки за запазване качеството на живот и редуциране на нуждата от използване на скъпи здравни ресурси в 

дългосрочен план.  

Осъществяването на такъв план е метод за избягване натоварването на системата за социално подпомагане и 

трудоустрояване. 

 

 

8. Подробно представяне: 

 
 

Дефиниции за диабетна ретинопатия 
 

Степен на тежест Находка на очно дъно при мидриаза Клас Ниво 

Липса на ДР Липса на абнормности в очното дъно I A 

Начална НПДР Единични микроаневризми I A 

Средна НПДР Множество микроаневризми I A 

Тежка НПД Повече от 20 интраретнинални хеморагии във всеки от квадрантите 
Венозни малформации в два или повече квадранта 
ИРМА в един или повече квадранта 

I A 

ПДР Неоваскуларизация 
Витреална или преретинална хеморагия 

I A 

 
Легенда: ДР – диабетна ретинопатия, НПДР – непролиферативна диабетна ретинопатия, ПДР – пролиферативна 
диабетна ретинопатия, ИРМА – интраретинални микроваскуларни аномалии 

 
 

 
 
 
 
 



Диагностика, превантивни и оперативни мерки при диабетна ретинопатия в зависимост от тежестта 
 
 
 

Степен 
на 
тежест 

Зрителна 
острота 

Оглед 
при 
мидриаза 

Флуоресцеинова 
ангиография 

ОСТ/ 
ОСТА 

Ехография Лазер Интра-
витреални 
инжекции 

Хирургия Просле-
дяване 

Клас Ниво 

Диабет 
и липса 
на ДР 

V V O P O О O O 12 мес. I A 

Начална 
НПДР 

V V P P O О О О 6-12 
мес. 

I A 

Средна 
НПДР 

V V P P O P P O 3-6 мес. I A 

Тежка 
НПДР 

V V P P O V /PRP/ P P <3 мес. I A 

ПДР V V P P P V /PRP/ P P 1 мес. I A 

 
Легенда:  V – задължително; P – препоръчително по преценка на специалиста; О – не се налага 
ДР – диабетна ретинопатия, НПДР – непролиферативна диабетна ретинопатия, ПДР – пролиферативна диабетна ретинопатия, 
PRP – панретинална фотокоагулация, ОСТ – оптична кохерентна томография, ОСТА – оптична кохерентна томография 
ангиография 

 
 
 
 

Дефиниции за диабетем макулен оток / ДМО / 
 

 

ДМО Находка на очно дъно при мидриаза Клас Ниво 

Липса на ДМО Липса на задебеляване на ретината или твърди ексудати в макулата I A 

ДМО без централно засягане Задебеляване на ретината в макулата, което не засяга централната зона с 
диаметър 1 мм 

I A 

ДМО с централно засягане Задебеляване на ретината в макулата, което засяга централната зона с 
диаметър 1 мм 

I A 

 



 
 

Диагностика, лечение и проследяване на Диабетен макулен оток 

 

ДМО Зрителна 
острота 

Оглед 
при 
мидриаза 

Флуоресцеинова 
ангиография 

ОСТ/ 
ОСТА 

Фокален 
лазер 

Интра-
витреални 
инжекции 

на Анти-
VEGF 

Хирургия Просле-
дяване 

Клас Ниво 

ДМО без 
централно 
засягане 

V V P V P P P 3-6 мес. I A 

ДМО с 
централно 
засягане 

V V P V P P P 1-3 мес. I A 

 
Легенда:  V – задължително; P – препоръчително по преценка на специалиста; О – не се налага 
ДМО – диабетен макулан оток, ОСТ – оптична кохерентна томография, ОСТА – оптична кохерентна томография ангиография, 
Анти-VEGF - медикаменти срещу съдовия ендотелен растежен фактор 

 
 
Лечение на диабетната ретинопатия [4]: 
 
I. Оптимизиране на медикаментозната терапия: подобряване на гликемичния контрол в случай, че HbA1c > 7,5%; стриктен 

контрол на кръвното налягане и дислепидемията. 
II. Липса на ДР, лека или средна НПДР: да се спазват препоръчаните по-горе интервали за преглед от офталмолог при 

резширени зеници. Лечение на ДМО при нужда. 
III. Тежка НПДР: ранна панретинална фотокоагулация при пациенти с висок риск от развитие на ПДР. 
IV. ПДР: панретинална фотокоагулация; напоследък има множество публикации относно позитивен ефект спрямо 

неоваскуларизацията след интравитреално приложение на Анти-VEGF медикаменти / медикаменти срещу съдовия 
ендотелен растежен фактор / при пациенти лекувани с такова медикаменти, при условие, че няма активна 
неоваскуларизация в момента на приложение на лекарството. 
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