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Абстракт: 
Диабетната ретинопатия (ДР) е често срещано усложнение на диабета и водеща причина за 

слепота сред населението в трудоспособна възраст. Съвременен метод за диагностиката на 

заболяването е Ангио-оптичната кохерентна томография (Ангио-ОСТ). Тя осигурява високо 

детайлни образи на съдовете на ретината. Флуоресцеиновата ангиография, от своя страна е все още 

златният стандарт при оценка на съдовата перфузия на ретината и диагностициране на макулната 

исхемия. Това е инвазивна процедура, която отнема много време и изисква интравенозно 

инжектиране на контрастно вещество. При нея пациентите са изложени на потенциални странични 

ефекти. Целта на настоящата разработка, направена на базата на литературен обзор, е да представи 

значението на Ангио-оптичната кохерентна томография при пациенти с диабетна ретинопатия и да 

сравни метода с класическата флуоресцеинова ангиография.  
Ключови думи: Ангио-ОСТ,  Диабетна ретинопатия, Флуоресцеинова ангиография. 

 

Въведение: 

Диабетната ретинопатия е една от основните причини за слепота в световен мащаб  

сред населението. Ето защо е необходимо своевременното диагностициране и лечение на 

заболяването. Важни диагостични методи са Ангио-оптичната кохерентна томография и 

Флуоресцеинова ангиография.Те имат своите предимства и недостатъци, които трябва да 

се вземат под внимание от клинициста при избор на диагностичен подход. 

Според  международната класификация за тежест на прогресията, диабетната 

ретинопатия се подразделя на: диабетна ретинопатия без усложнения, лека 

непролиферативна диабетна ретинопатия, умерена непролиферативна диабетна 

ретинопатия, тежка непролиферативна диабетна ретинопатия и пролиферативна диабетна 

ретинопатия. Основният патогенетичен механизъм на заболяването е увреждане на малките 

кръвоносни съдове. 

Според клиничната си морфология и изменения при непролиферативна диабетна 

ретинопатия са налице микроаневризми, точковидни хеморагии, сухи и влажни ексудати. 

При пролиферативната диабетна ретинопатия недостигът на кислород и енергия в съдовата 

стена на ретината се компенсира с прорастването на атипични нови съдове, под действието 

на съдов ендотелен растежен фактор. 

Заплахите за зрението възникват в резултат от прогресия на заболяването и засягане 

на макулата, с появата на диабетен макулен едем и диабетна макулна исхемия.(7) 

Диагностиката и стадирането на заболяването става посредством Ангио-ОСТ и 

Флуоресцеинова ангиография. 

Лечението на диабетната ретинопатия зависи от прогресията на заболяването. При 

непролиферативна ретинопатия се обработват само определени увредени участъци от 
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ретината с лазерна фотокоагулация. При пролиферативната форма се използва лазерно 

лечение с цел да се спре растежа на нови съдове. 

Друг метод на избор за лечение са Анти-VEGF медикаменти, които се прилагат 

интравитреално за стопиране процеса на неоваскуларизация.Те могат да се комбинират с 

кортикостероидна терапия, с цел да се предотврати макулният едем. 

Диабетният макулен едем се развива поради комбинация от VEGF-медиирани и 

възпалителни фактори, водещи до промени в кръвно-ретинната бариера. Присъствието на 

течност при едем може да повлияе на  изобразяването и сегментирането на изображенията 

върху Ангио-ОСТ. Това се случва поради трудната идентификация на анатомични 

ориентири, необходими за правилното сегментиране . Макулният едем също корелира с 

намаления интензитет на  сигнала , тъй като кистоидните пространства често отслабват 

отразения сигнал от по-дълбоките слоеве. Доказано е, че тези  кухини в OCTA често са по-

големи от самите кистоидни пространства, което дава неточно представяне на 

действителната морфология. 

Ангио-ОСТ може да демонстрира измененията при диабетна ретинопатия, а именно 

микроаневризми, оцветяване на артериоларни стени, ретинална неоваскуларизация и 

интраретинална микроваскуларна исхемия. Ангио-ОСТ доказва намалена плътност на 

съдовете в очите с диабетна ретинопатия. Методът позволява неинвазивно визуализиране 

на ретиналната и хороидална циркулация чрез образно представяне на движението на 

еритроцитите в съдовата стена. Тази сравнително нова техника на изобразяване получава 

обемна информация за кръвния поток с висока резолюция и генерира ангиографски образи 

за секунди . OCT ангиограмите се размножават с OCT B-сканирания от същата област, като 

едновременно позволяват оценка на структурата на съда и кръвния поток.  

Използвайки SSADA, Spaide и колегите му демонстрират in vivo  повърхностен 

капилярен сплит  и дълбок капилярен сплит. По този начин, OCT ангиографията може да се 

използва за откриване и доказване на исхемичните участъци в ретината.(4, 10) 

Доказано е, че с помощта на изследването могат да се открият ранни 

микроваскуларни изменения при пациенти със захарен диабет, още преди да са налице 

първите клинични изяви за увреждане на ретината.Така, съдейки по микроциркулаторните 

изменения, може да се спомогне за стадирането на процеса, активността, подходящо 

лечение и клинично проследяване. Плътността на съда и фовеоларната аваскуларна зона са 

най-важните количествени белези и заедно със степента на диабетна ретинопатия и 

промяната в зрителната острота на пациента са важни предиктори за изхода от лечението.(9) 

През последните няколко години редица изследователски групи са използвали 

Ангио-ОСТ  за изследване на микроваскуларните промени, които настъпват при пациенти 

с диабетна ретинопатия. Ангио-ОСТ е използвана преди това за качествено описание на 

характеристики като увеличена фовеална аваскуларна зона (ФАЗ), области на исхемия, 

микроаневризми и неоваскуларизация при пациенти с диабетна ретинопатия.(1)  

Флуоресцеиновата ангиография(ФА) изследва ангиографските особености на задния 

полюс на ретината при пациенти с непролиферативна диабетна ретинопатия и корелира 

специфичните особености с риска от прогресия на заболяването. Освен това  идентифицира  

ретинната неоваскуларизация. (12)  

В настоящето проучване, проведено от Thomas Hwang, са сравнени Ангио-ОСТ и 

Флуоресцеинова ангиография. OCT- А в зони с площ до 6 × 6 mm може да бъде извършена 
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за 3,5 секунди без интравенозно инжектиране.  Специфичните особености, наблюдавани на 

OCT-А изображение, се сравняват с характеристиките на ФА в същата област.  

Ангио-ОСТ със  зрително поле 6 × 6 mm не може да идентифицира микроаневризми, 

наблюдавани на ФА. Така области на фокална хиперфлуоресценция с изтичане в 

перифовеалната област се определят като малки области на неоваскуларизация при ОСТ 

ангиография.(5, 12)  

От друга страна Ангио-ОСТ позволява идентифициране на произхода и 

морфологичните особености на неоваскуларизация при пролиферативна диабетна 

ретинопатия.(2, 8) 

 

Заключение: 

Въпреки множеството предимства на Ангио-ОСТ, съществуват ограничения с 

настоящата технология, по отношение на малкото зрително поле, качеството на 

изображението и наличието на  артефакти. Флуоресцеиновата ангиография, от своя страна, 

не изобразява добре дълбоките капилярни плексуси и може да доведе от тежка уртикария 

до анафилактичен шок като страничен ефект при някои пациенти.  

Въпреки това, вторият метод на избор е златен стандарт за диагностика и стадиране 

на диабетната ретинопатия. Предполага се, че с непрекъснатото развитие и 

усъвършенстване на технологията, OCTA при диабетна ретинопатия ще придобие важна 

диагностична стойност. 
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