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Diabetická retinopatie a makulopatie 

• Jedny z nejdůležitějších témat cévní patologie 
sítnice 

 

• Poškození sítnice na podkladě DM má 
bezprostřední vliv na zrakové funkce pacienta a  
kvalitu života diabetiků 

 

 

• Jedno/oboustranné zhoršení zrakové ostrosti 
(makulopatie) / ztráta zraku (komplikace PDR) 

 

 

 

 

 



Podstatné aspekty    

• Definice, patofyziologie, epidemiologie  

 

• Klinický obraz a klasifikace, diagnostika  

 

• Ověřování účinnosti terapie 



Definice  

• Chronické mikrovaskulární a neurodegenerativní 
onemocnění sítnice 

 

• Preklinická fáze onemocnění může trvat 5-20 let, 
vznikají v sítnici sotva znatelné histopatologické 
změny a funkční změny  

 

• Léčba očních komplikací začíná u diabetologů s 
cílem uspokojivé kompenzace DM  

 

 



Patofyziologie: multifaktoriální 

 

• Hemaretinální bariera (HRB, vnitřní i zevní) 

 

• Vasoaktivní (vasoproliferativní) faktory (VPF) 

 

• Vitreoretinální rozhraní 

 



HRB  

• Fyziologicky HRB odděluje kompartmenty: 

 

• cévní systém oka ◄►  neurosensorickou sítnici 

 

• Udržuje homeostázu uvnitř neurosensorické 

sítnice ►chrání sítnici 



HRB – mechanismy cévního prosakování  

• Dysfunkce tight junctions 

 

• Zánik endotelových bb. 

 

• Transcelulární transport 







VPF   

• Permeabilita sítnicových kapilár se stupňuje 

 

• v důsledku změn HRB a při zvýšené hladině VPF v 
oku  

 

• Klíčovou roli v aktivaci VPF má hypoxie a 
hyperglykémie 

 

• Pacienti ohrožení ME mají zvýšenou hladinu VPF 
(VEGF), zvýšení koreluje se závažností onemocnění  

 





Vitreoretinální rozhraní u DME 



Vitreoretinální rozhraní – trakce   

• Interakce mezi zadní hyaloidní membránou a povrchem 

sítnice resp. vnitřní limitující membránou sítnice je 

podstatná v patogenezi DME 

Ø tloušťka ILM 4,8 µm 



Incidence ME 

• Rapidně stoupá s nárůstem prevalence DM 

 

• Vznik a vývoj ME je úzce spojen se stupněm a 
závažností DR, trváním a typem DM, stavem 
metabolické kompenzace DM, hladinou HbA1c, HT, 
starším věkem; dyslipidémie, mikroalbuminurie a 
proteinurie  
 

• Současné studie ukázaly, že DME vzniká u více 
než 40% pacientů s 1DM v průběhu jejich života 

 



Prevalence ME –WESDR 1984  

 

 

 

 

 

 

 

 

1DM 2DM 

Trvání<5let Trvání 20 let Trvání <5let Trvání 20 let 

Inzulin-dependentní 
Non-inzulin 
dependent. 

Insulin-
dependent. 

Non-inzulin 
dependent. 

Inzulin-
dependent. 

0% 32% 3% 5-8% 18% 38% 

NPDR počínající NPDR pokročilá 
 

PDR 

DM 20 let a 
více 

3% 38% 71% 



DR – sledování  

• Rozhodující pro pokles incidence a progrese DR 
jsou pevně stanovené kontroly glykémie, HbA1c a 
TK 

 

• Sledování diabetiků oftalmologem má základ ve 
standardně a jednotně stanovených parametrech 
(individualizovaný screening…intervaly kontrol)  

 

• Není založeno pouze na přítomnosti symptomů 
(např. poklesu ZO, bolesti oka) 





Klasifikace neproliferativní DR 

• Počínající                   incipiens;  „4-0-0“ 
• Středně pokročilá              modica; „4-1-0“ 
• Pokročilá               gravis; „4-2-1“ 
• Velmi pokročilá extenzivní změny           „4-4-4“ 
 
 
• Čísla značí počet kvadrantů, ve kterých jsou klinické 

progresivní znaky:  
 

• hemoragie a mikroaneuryzmata – flebopatie – IRMA  











 

Proliferativní  DR 

         a její 

 

    komplikace 













NKZO 0,8 - 1 

. 



Hošna 



DR a DME – diagnostika  

• Diagnózu stanovíme: 

 

• (Kontaktní) biomikroskopie –                    obtížné         

zjištění ME zejména v časném stádiu 

 

• FAG – rozhodující pro zjištění přítomnosti ME a 

ischémie, NVD, NVS, využití širokoúhlé kamery 

• I v současnosti zůstává „zlatým standardem“ 

 



Diabetický ME – diagnostika  

• Zobrazení makuly pomocí SD/OCT potvrzuje a 

lokalizuje akumulaci tekutiny uvnitř sítnice a/nebo pod 

sensorickou sítnicí, zjišťuje poruchy integrity ELM a 

IS/OS fotoreceptorů, stav VR rozhraní 

 

• Barevné a/nebo red free fotografie 

 

• USG ►VR rozhraní 

 





FAF snížená, ztráta bb 

PE sítnice 







simultánní snímání FAG a OCT  







Léčba DR a ME 

• Laserová koagulace: zlatý standard, dlouhodobý účinek  

 

• Anti-VEGFs (bevacizumab, ranibizumab, aflibercept) 

 

• PPV (odstranění patologicky změněného sklivce, ERM, 
ILM, Jetrea – ocriplasmin) 

 

• Biodegradabilní implantáty (Retisert-fluocinolone 
acetonide, Ozurdex-dexamehasone) 

 

• Non-biodegradabilní implantáty (Iluvien-fluocinolone 
acetonide) 

 

 



Léčba laserem  

• Použitím vlnových délek s 

menší destrukcí či bez 

destrukce nervové tkáně 

můžeme dosáhnout 

• léčebného efektu laseru a 

• navíc uchovat citlivost 

sítnice 

 

• Mikropulzní podprahový 

diodový laser 532 /577μm 

 



Diabetický ME – léčba inhibitory RF 

• Inhibitory VEGF, IGF-1 redukují cévní prosakování, 
opakované nitrooční aplikace 

 

• Ranibizumab (Lucentis) – první registrovaný inhibitor 
VEGF; celk. vylučující kritéria: HbA1c < 60mmol/mol, 
TK >140/90, sérový kreatinin >180µmol/l, stav po iktu 

 

• Aflibercept (Eylea) 

• Bevacizumab (Avastin) off-label 







Diabetický ME – léčba kortikoidy  

• Kortikoidy (krátkodobé, dlouhodobé) redukují 
syntézu prostaglandinů 

 

• Inhibují migraci leukocytů a uvolňování 
prozánětlivých mediátorů (TNF-α a VEGF) 

 

• Specificky stabilizují tight junctions 
endotelových bb. a zvyšují jejich počet 

 



Pars plana vitrektomie 



Léčba PPV 

• – zlepšuje oxygenaci sítnice  

• – odstraňuje nadměrné množství RF s žádaným 
vlivem na obnovení HRB 

 

• – odstraňuje trakci zadní hyaloidní membránou 

• – eliminujeme strukturální bariéru a kontraktilní 
bb.na povrchu ILM 

 

• – předchází dalšímu poškození fotoreceptorů 

• – dlouhodobý účinek (x antiVEGF terapií)  





















Výsledky PPV diabetického ME 

• Při hodnocení funkčních výsledků po PPV jsme 

zaznamenali u diabetického ME zlepšení ZO 

• – v 51,8% u očí se sloupnutím ILM  

• – v 39,1% u očí bez odstranění 

 

• – korelace mezi tloušťkou ILM     a hodnotou 

HbA1c 

 



Prospektivní studie Oční kliniky 

• OCT – cystoidní a/nebo difúzní ME s přiloženou 

nebo částečně odloučenou zadní hyaloidní 

membránou 

 

 

 

 



ILM 50leté pacientky, v 90 vyšetřených lokalitách vykazuje Ø tloušťku 

2,92 µm, zvětšení 5000x 



Výsledky korelace CMT a ZO 

• Prokázána negativní závislost MT a ZO 

• CMT sítnice je jeden z prediktorů ovlivňující ZO 

 

p=0.01 p=0.038 



Závěr   

• Komplexní mezioborová péče o diabetiky: 

 

• – vzájemné spolupráci oftalmologů a diabetologů  

 

• – účinné organizaci komplexní péče na všech jejích 

úrovních           

 

• – dostupnosti  léčby    bohdana.kalvodova@lf1.cuni.cz 

 

 

 

 

 



Arteriální hypertenze a stupeň retinopatie   

• Faktory ovlivňující retinální arterioly: hodnoty TK 

(≥140/90,vyšší diastola), trvání HT, věk  

   nemocného 

• Angiopatie 

• Angioscleroza  

• Retinopatie 

• Neuroretinopatie 



Hypertonická neuroretinopatie 



Okluze a. centr. retinae 

• Úplný nebo větvový uzávěr 

 

• A.nitkovité, bez náplně, bílé zkalení sítnice na podkladě 

ischemického edému vnitřních vrstev sítnice (bb.bipolární a 

gangliové)-zásobení z a. centr. retinae, třešňová makula  

 

• Akutní, jednostranná, nebolestivá, úplná ztráta zraku nebo 

části zorného pole  

 

• Masáž bulbu, paracentéza PK, Ti, Diluran 

 



Okluze a. centr. retinae 



Okluze v. centr. retinae 

• Nebolestivá ztráta zraku nebo výpad v zorném 

poli, světlocit je zachovaný, vznik není náhlý, 

pacient nedovede určit, kdy přestal vidět 

(rozmezí 2-3 týdnů) 

 

• Široké vény, retin. hemoragie ve vrstvě nerv. 

Vláken, cystoidní makulární edém. 



Okluze v. centr. retinae 


