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Αντί Προλόγου 
 
O Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί μια παγκόσμια επιδημία με σημαντική νοσηρότητα ιδιαίτερα στις χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος χώρες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), στην Ευρώπη 60 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 
άνω των 25 ετών πάσχουν από διαβήτη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Σακχαρώδης Διαβήτης είναι υπεύθυνος για 4 περίπου 
εκατομμύρια θανάτους ετησίως, οι μισοί των οποίων σε ηλικία κάτω των 70 ετών. 
 
Στην οφθαλμολογία, η Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια εξακολουθεί να είναι κύρια αιτία απώλειας της όρασης σε 
ενήλικες πληθυσμούς παραγωγικής ηλικίας. Δεκαπέντε χρόνια μετά την εμφάνιση του διαβήτη, ποσοστό 2% των 
διαβητικών καταλήγουν τυφλοί ενώ περίπου 10% αναπτύσουν σοβαρή οπτική αναπηρία. Ασθενείς με σοβαρή Διαβητική 
Αμφιβληστροειδοπάθεια έχουν υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής και μειωμένο επίπεδο σωματικής, συναισθηματικής και 
κοινωνικής  υγείας. 
 
Με στόχο τη μείωση της σχετιζόμενης με το διαβήτη απώλειας όρασης, το ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 
(ICO), με μέλη περισσότερες από 140 εθνικές και επιμέρους εξειδικευμένες εταιρίες από όλο τον κόσμο, συγκέντρωσε και 
εξέδωσε τις «κατευθυντήριες οδηγίες για τη φροντίδα του διαβητικού οφθαλμού». 
 
Το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, εκτιμώντας ότι το περιεχόμενο των οδηγιών αυτών μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο 
εργαλείο στα χέρια των ελλήνων οφθαλμιάτρων μετέφρασε και προσφέρει στα ελληνικά, τη συγκεκριμμένη έκδοση. 
Ευχαριστούμε θερμά τη συνεργάτη του ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Οφθαλμίατρο κ. Όλγα Ψωμιάδη, για την 
επιμέλεια της μετάφρασης. 
 
Ευχόμαστε το συγκεκριμμένο εγχειρίδιο να αποτελέσει για κάθε συνάδελφο χρήσιμο οδηγό στην καθημερινή κλινική 
πράξη για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, την εκτίμηση και τη θεραπεία  της Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας. 
 
Για το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 
Ανδρέας Τουρμούζης 
Χειρουργός Οφθαλμίατρος 
www.eyecenter.gr   



Διεθνές Συμβούλιο Οφθαλμολογίας | Copyright © ICO Ιανουάριος 2017 | Κατευθυντήριες οδηγίες για τη φροντίδα του διαβητικού οφθαλμού | Σελίδα 3 

μετάφραση & προσαρμογή στα ελληνικά “ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ” 

 

Κατευθυντήριες οδηγίες ICO για τη φροντίδα του διαβητικού οφθαλμού 
 

Το Διεθνές Συμβούλιο Οφθαλμολογίας (ICO) ανέπτυξε τις κατευθυντήριες οδηγίες ICO για τη φροντίδα του διαβητικού 
οφθαλμού προκειμένου να λειτουργήσουν υποστηρικτικά και να ενισχύσουν τον εκπαιδευτικό ρόλο του συμβουλίου προς 
τους οφθαλμιάτρους και τους παρόχους φροντίδας των οφθαλμών σε διεθνές επίπεδο. Αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ποιότητας της οφθαλμιατρικής φροντίδας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 
Οι κατευθυντήριες οδηγίες απαντούν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ακόλουθων επιπέδων υπηρεσιών: 

 

• Πλούσιες σε πόρους συνθήκες περίθαλψης: Εξελιγμένος προσυμπτωματικός έλεγχος ή 
προσυμπτωματικός έλεγχος με χρήση τεχνολογίας αιχμής και αντιμετώπιση της διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας βάσει των υφιστάμενων στοιχείων, και των κλινικών μελετών. 

• Πτωχές/ενδιάμεσες συνθήκες περίθαλψης: Βασικές ή βασικές έως μεσαίου επιπέδου υπηρεσίες 
περίθαλψης για τον προσυμπτωματικό έλεγχο και αντιμετώπιση της διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση στην περίθαλψη 
σε διαφορετικές συνθήκες. 

 
Οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν σχεδιαστεί για να ενημερώσουν τους οφθαλμιάτρους σχετικά με τις απαιτήσεις του 
προσυμπτωματικού ελέγχου και του εντοπισμού της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, και για την κατάλληλη 
αξιολόγηση και αντιμετώπιση των ασθενών με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Οι κατευθυντήριες οδηγίες 
επιδεικνύουν επίσης την ανάγκη συνεργασίας των οφθαλμιάτρων με τους παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης και 
κατάλληλους ειδικούς, όπως είναι οι ενδοκρινολόγοι. 

 
Καθώς ο διαβήτης και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια συνιστούν ταχέως αυξανόμενο πρόβλημα σε παγκόσμιο 
επίπεδο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι οφθαλμίατροι και οι πάροχοι οφθαλμιατρικής περίθαλψης έχουν 
προετοιμαστεί επαρκώς. 

 
Οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν σχεδιαστεί ως έγγραφο εργασίας και θα ενημερώνονται σε συνεχή βάση. Οι πρώτες 
κατευθυντήριες οδηγίες δημοσιεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2013. Αυτό το έγγραφο διορθώθηκε, αναθεωρήθηκε και 
ενημερώθηκε το 2016. 

 
 
 

Ομάδα εργασίας για τη φροντίδα του 
διαβητικού οφθαλμού 2013 

• Hugh Taylor, MD, AC, Πρόεδρος 
• Susanne Binder, MD 
• Taraprasad Das, MD, FRCS 
• Michel Farah, MD 
• Frederick Ferris, MD 
• Pascale Massin, MD, PhD, MBA 
• Wanjiku Mathenge, MD, PhD, MBChB 
• Serge Resnikoff, MD, PhD 
• Bruce E. Spivey, MD, MS, MEd 
• Juan Verdaguer, MD 
• Tien Yin Wong, MD, PhD 
• Peiquan Zhao, MD 

Επιτροπή οφθαλμιατρικής περίθαλψης 2016  
 

• Tien Yin Wong, MBBS, PhD (Σιγκαπούρη), Πρόεδρος 

• Lloyd Paul Aiello, MD, PhD (Η.Π.Α.) 

• Frederick Ferris, MD (Η.Π.Α.) 

• Neeru Gupta, MD, PhD, MBA (Καναδάς) 

• Ryo Kawasaki, MD, MPH, PhD (Ιαπωνία) 

• Van Lansingh, MD, PhD (Μεξικό) 

• Mauricio Maia, MD, PhD (Βραζιλία) 

• Wanjiku Mathenge, MD, PhD, MBChB (Ρουάντα) 

• Sunil Moreker, MBBS (Ινδία) 

• Mahi Muqit, FRCOphth, PhD (Η.Β.) 

• Serge Resnikoff, MD, PhD (Ελβετία) 

• Paisan Ruamviboonsuk, MD (Ταϊλάνδη) 
 

• Jennifer Sun, MD, MPH (Η.Π.Α.) 
• Hugh Taylor, MD, AC (Αυστραλία) 

• Juan Verdaguer, MD (Χιλή) 

• Peiquan Zhao, MD (Κίνα) 
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1 Εισαγωγή 
 

Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) είναι μία παγκόσμια επιδημία με σημαντική νοσηρότητα. Η διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια (ΔΑ) είναι μία ειδική μικροαγγειακή επιπλοκή του σακχαρώδους διαβήτη και προσβάλλει 1 
στα 3 άτομα με σακχαρώδη διαβήτη. Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια εξακολουθεί να είναι κύρια αιτία 
απώλειας της όρασης σε ενήλικες πληθυσμούς παραγωγικής ηλικίας. Έχει αναφερθεί ότι οι ασθενείς με σοβαρή 
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια έχουν πτωχότερη ποιότητα ζωής και μειωμένα επίπεδα σωματικής, 
συναισθηματικής και κοινωνικής καλής υγείας, και καταναλώνουν περισσότερους πόρους υγείας. 

 
Οι επιδημιολογικές και κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο βέλτιστος έλεγχος της γλυκόζης αίματος, της αρτηριακής 
πίεσης και των λιπιδίων του αίματος μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης αμφιβληστροειδοπάθειας και να 
επιβραδύνει την εξέλιξή της. Η έγκαιρη θεραπεία με φωτοπηξία με λέιζερ, και ακόμα σημαντικότερα, η κατάλληλη 
χρήση ενδοφθάλμιας χορήγησης αναστολέων του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) 
μπορούν να αποτρέψουν την απώλεια της όρασης στην περίπτωση της απειλητικής για την όραση 
αμφιβληστροειδοπάθειας, και συγκεκριμένα στο διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας (DME). Καθώς η απώλεια 
της όρασης μπορεί να μην είναι εμφανής στα πρωιμότερα στάδια της αμφιβληστροειδοπάθειας, ο τακτικός 
προσυμπτωματικός έλεγχος των ατόμων με διαβήτη είναι βασικός προκειμένου να επιτραπεί η πρώιμη 
παρέμβαση. 

 
1.1 Η επιδημιολογία της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας 

Σε πολλές χώρες, η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι η συχνότερη αιτία αποτρέψιμης τύφλωσης στους 
ενήλικες παραγωγικής ηλικίας. Μία παγκόσμια μετα-ανάλυση ανέφερε ότι 1 στους 3 ενήλικες (34,6%) είχε κάποια 
μορφή διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε Η.Π.Α, Αυστραλία, Ευρώπη και Ασία. Αναφέρθηκε επίσης ότι 1 
στους 10 ενήλικες (10,2%) είχε απειλητική για την όραση διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (VTDR), δηλ. 
παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και/ή διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας. Στην εκτίμηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού διαβητικών για το 2010, περισσότερα από 92 εκατομμύρια ενήλικες είχαν κάποια μορφή 
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, 17 εκατομμύρια είχαν παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, 20 
εκατομμύρια είχαν διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας και 28 εκατομμύρια είχαν απειλητική για την όραση διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια (VTDR). 

 
Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου και σχετίζεται με πτωχό έλεγχο της 
γλυκόζης αίματος, της αρτηριακής πίεσης και των λιπιδίων στο αίμα. Όσο περισσότερο πάσχει κανείς από 
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και όσο πτωχότερος είναι ο έλεγχος της νόσου του, τόσο μεγαλύτερος είναι ο 
κίνδυνος εμφάνισης διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Ο καλός έλεγχος μειώνει την ετήσια επίπτωση 
εμφάνισης διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και παρατείνει το προσδόκιμο ζωής μειώνοντας τον κίνδυνο 
καρδιαγγειακών ασθενειών. Ωστόσο, ο καλός έλεγχος δεν μειώνει κατ’ ανάγκη τον ισόβιο κίνδυνο εμφάνισης 
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας με αποτέλεσμα όλοι όσοι έχουν διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να 
διατρέχουν κίνδυνο. 

 
Ο συνολικός επιπολασμός της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας στην κοινότητα επηρεάζεται επίσης από τον 
αριθμό των ατόμων που διαγιγνώσκονται με πρώιμη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: 

 

• Σε χώρες που είναι πλούσιες σε πόρους και διαθέτουν καλά συστήματα υγείας, τα περισσότερα άτομα 
με πρώιμο σακχαρώδη διαβήτη θα διαγνωστούν κατά τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Ο επιπολασμός 
της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας στα άτομα με νεοδιαγνωσμένο σακχαρώδη διαβήτη θα είναι 
χαμηλός με αποτέλεσμα χαμηλότερο συνολικό επιπολασμό διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. 

• Σε χώρες με ελάχιστους/περιορισμένους πόρους και λιγότερα εξελιγμένα συστήματα υγείας, λιγότερα 
άτομα με πρώιμο σακχαρώδη διαβήτη θα διαγνωστούν γιατί το πρώιμο στάδιο του σακχαρώδους 
διαβήτη είναι ασυμπτωματικό. Τα άτομα μπορεί να διαγνωστούν με διαβήτη μόνο όταν εμφανιστούν 
συμπτώματα ή επιπλοκές. Επομένως, ο επιπολασμός της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας στα 
άτομα με νεοδιαγνωσμένο σακχαρώδη διαβήτη θα είναι υψηλός με αποτέλεσμα κάπως υψηλότερο 
συνολικό επιπολασμό διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. 

 

1.2 Η ταξινόμηση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας 
Οι κλασικές αμφιβληστροειδικές βλάβες της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας περιλαμβάνουν 
μικροανευρύσματα, αιμορραγίες, φλεβική κόμβωση (μεταβολές στη διάμετρο των φλεβών που συνίστανται σε 
εναλλασσόμενες περιοχές φλεβικής διαστολής και συστολής), ενδοαμφιβληστροειδικές μικροαγγειακές ανωμαλίες, 
σκληρά εξιδρώματα (εναποθέσεις λιπιδίων), βαμβακόμορφες κηλίδες (ισχαιμικός αμφιβληστροειδής που οδηγεί σε 
συσσώρευση αξοπλασματικών υπολειμμάτων σε γειτονικές δεσμίδες αξόνων γαγγλιακών κυττάρων), και 
αμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης (Εικόνες παραρτήματος). Τα ευρήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για να ταξινομηθούν οι οφθαλμοί ως οφθαλμοί που πάσχουν από μία από τις δύο φάσεις της διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας. 
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1.2.1 Μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (NPDR) 

Οι οφθαλμοί με μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (NPDR) δεν έχουν εμφανίσει μέχρι στιγμής 
νεοαγγείωση, αλλά μπορεί να έχουν οποιαδήποτε από τις άλλες κλασικές βλάβες της διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας. Η κατάσταση των οφθαλμών επιδεινώνεται από απουσία διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας έως ποικίλης βαρύτητας διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η οποία περιλαμβάνει την 
ήπια, μέτρια και σοβαρή μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (NPDR). Ο σωστός εντοπισμός του 
βαθμού βαρύτητας της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας ενός οφθαλμού επιτρέπει την πρόβλεψη του κινδύνου 
εξέλιξης της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, της απώλειας της όρασης και του προσδιορισμού κατάλληλων 
θεραπευτικών συστάσεων συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος παρακολούθησης. Ο Πίνακας 1 του 
παραρτήματος αναφέρει λεπτομερώς τα σημεία που σχετίζονται με τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. 

 
1.2.2 Παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (PDR) 

Η παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (PDR) είναι το πλέον προχωρημένο στάδιο της διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας και αποτελεί την αγγειογενετική ανταπόκριση του αμφιβληστροειδούς στην εκτεταμένη 
ισχαιμία από τη σύγκλειση των τριχοειδών. Η αμφιβληστροειδική νεοαγγείωση χαρακτηρίζεται τυπικά ως νέα 
αγγεία στην οπτική θηλή (NVD) ή νέα αγγεία σε άλλα σημεία (NVE) μαζί με αγγειακές αψίδες. Τα νέα αγγεία σε 
άλλα σημεία (NVE) συχνά εμφανίζονται στη διασύνδεση μεταξύ των αιματωμένων και μη αιματωμένων περιοχών 
του αμφιβληστροειδούς. Ο Πίνακας 2 του παραρτήματος περιλαμβάνει τα σημεία που σχετίζονται με την 
παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. 
 
Τα στάδια της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, από τη μη παραγωγική έως την παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν χρησιμοποιώντας την απλή κλίμακα διεθνούς 
ταξινόμησης της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας που εμφανίζεται στον Πίνακα 1. 

 
1.2.3 Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας (DME) 

Το διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας (DME) είναι μία ακόμα σημαντική επιπλοκή που αξιολογείται ξεχωριστά από 
τα στάδια της αμφιβληστροειδοπάθειας, καθώς μπορεί να εντοπιστεί σε οφθαλμούς με ποικίλης βαρύτητας 
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και μπορεί να εξελιχθεί ανεξάρτητα. Στην παρούσα φάση, οι διαβητικοί 
οφθαλμοί γενικά ταξινομούνται ως οφθαλμοί χωρίς διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας (DME), διαβητικό οίδημα 
ωχράς κηλίδας χωρίς εμπλοκή του κέντρου της κηλίδας ή διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας με εμπλοκή του 
κέντρου της κηλίδας. Ο καθορισμός της βαρύτητας του διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας βάσει των 3 αυτών 
κατηγοριών θα προσδιορίσει την ανάγκη για τις συστάσεις θεραπείας και παρακολούθησης. 
 
Τα στάδια της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν χρησιμοποιώντας την 
κλίμακα διεθνούς ταξινόμησης της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας που εμφανίζεται στον Πίνακα 1. Βάσει 
αυτής της ταξινόμησης, μπορεί να ληφθεί απόφαση παραπομπής σε πλουσιότερο σε πόρους περιβάλλον 
(Πίνακας 2a), και σε περιβάλλον με λιγότερους/περιορισμένους πόρους (Πίνακας 2b). Είναι σημαντικό να 
θυμάστε ότι τα προχωρημένα στάδια της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και του διαβητικού οιδήματος 
ωχράς κηλίδας μπορεί να εμφανιστούν ακόμα και σε ασθενείς που δεν εμφανίζουν συμπτώματα στην όραση. 
Στην ιστοσελίδα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε ένα διαδικτυακό μάθημα για τη σταδιοποίηση της διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας: drgrading.iehu.unimelb.edu.au. 

 
Πίνακας 1: Διεθνής ταξινόμηση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και του διαβητικού οιδήματος ωχράς 

κηλίδας 
 

Διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

Παρατηρήσιμα ευρήματα στην οφθαλμοσκόπηση με μυδρίαση 

Μη εμφανής διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

Καμία ανωμαλία 

Ήπια μη παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

Μόνο μικροανευρύσματα 

Μέτρια μη παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

Μικροανευρύσματα και άλλα σημεία (π.χ. φλογοειδή και κηλιδόμορφη 
αιμορραγία, σκληρά εξιδρώματα, βαμβακόμορφες κηλίδες), αλλά λιγότερο από 
σοβαρή μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 

Σοβαρή μη παραγωγική 
διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

Μέτρια μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια με οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα: 

• Ενδοαμφιβληστροειδικές αιμορραγίες (≥20 σε κάθε τεταρτημόριο) 

• Οριστική φλεβική κόμβωση (σε 2 τεταρμημόρια) 

• Ενδοαμφιβληστροειδικές μικροαγγειακές ανωμαλίες (σε 1 τεταρτημόριο) 

• και κανένα σημείο παραγωγικής αμφιβληστροειδοπάθειας 
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Παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

Σοβαρή μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια και 1 ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα: 

• Νεοαγγείωση 

• Υαλοειδική/προαμφιβληστροειδική αιμορραγία 

 
Διαβητικό οίδημα ωχράς 

κηλίδας 
Παρατηρήσιμα ευρήματα στην οφθαλμοσκόπηση με μυδρίαση

#
 

Καμία ένδειξη διαβητικού 
οιδήματος ωχράς κηλίδας 

Καθόλου πάχυνση του αμφιβληστροειδούς ή σκληρά εξιδρώματα στην ωχρά 
κηλίδα 

Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας 
χωρίς εμπλοκή του κέντρου της 
κηλίδας 

Αμφιβληστροειδική πάχυνση της ωχράς κηλίδας που δεν περιλαμβάνει ζώνη 

κεντρικού υποπεδίου διαμέτρου 1mm 

Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας 
με εμπλοκή του κέντρου της 
κηλίδας 

Αμφιβληστροειδική πάχυνση της ωχράς κηλίδας που περιλαμβάνει ζώνη 

κεντρικού υποπεδίου διαμέτρου 1mm 

 

# 
Τα σκληρά εξιδρώματα αποτελούν σημείο υφιστάμενου ή προηγούμενου οιδήματος της ωχράς κηλίδας. Το διαβητικό 

οίδημα της ωχράς κηλίδας ορίζεται ως πάχυνση του αμφιβληστροειδούς και χρήζει τρισδιάστατης αξιολόγησης που είναι 

καλύτερο να πραγματοποιηθεί με εξέταση μυδρίασης χρησιμοποιώντας βιομικροσκόπηση με σχισμοειδή λυχνία και/ή 

στερεοσκοπική φωτογραφία βυθού. 

Πίνακας 2α: Συστάσεις επανεξέτασης και παραπομπής βάσει της διεθνούς ταξινόμησης της διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας* και του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας για πλούσια σε πόρους 
περιβάλλοντα. 

 

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (DR) 

Ταξινόμηση Επανεξέταση ή επόμενο σχήμα 
προσυμπτωματικού ελέγχου 

Παραπομπή σε οφθαλμίατρο 

Μη εμφανής διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια, ήπια μη 
παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια και απουσία 
διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας 

Επανεξέταση σε 1-2 χρόνια Δεν απαιτείται παραπομπή 

Ήπια μη παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

6-12 μήνες Δεν απαιτείται παραπομπή 

Μέτρια μη παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

3-6 μήνες Απαιτείται παραπομπή 

Σοβαρή μη παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

<3 μήνες Απαιτείται παραπομπή 

Παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

<1 μήνας Απαιτείται παραπομπή 

Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας (DME) 

Ταξινόμηση Επανεξέταση ή επόμενο σχήμα 
προσυμπτωματικού ελέγχου 

Παραπομπή σε οφθαλμίατρο 

Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας 
χωρίς εμπλοκή του κέντρου της 
κηλίδας 

3 μήνες Απαιτείται παραπομπή 

Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας με 
εμπλοκή του κέντρου της κηλίδας 

1 μήνας Απαιτείται παραπομπή 

*Σε περιπτώσεις ελέγχου του διαβήτη. 

 
Πίνακας 2b. Συστάσεις επανεξέτασης και παραπομπής βάσει της απλουστευμένης ταξινόμησης της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας* και του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας για περιβάλλοντα με 
λίγους/περιορισμένους πόρους. 

 

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (DR) 

Ταξινόμηση Επανεξέταση ή επόμενο σχήμα 
προσυμπτωματικού ελέγχου 

Παραπομπή σε οφθαλμίατρο 

Μη εμφανής διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια, ήπια μη 
παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια και απουσία 
διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας 

Επανεξέταση σε 1-2 χρόνια Δεν απαιτείται παραπομπή 
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Ήπια μη παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

 
1-2 ετών 

 
Δεν απαιτείται παραπομπή 

Μέτρια μη παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

6-12 μήνες Απαιτείται παραπομπή 

Σοβαρή μη παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

< 3 μήνες Απαιτείται παραπομπή 

Παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

<1 μήνας Απαιτείται παραπομπή 

Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας (DME) 

Ταξινόμηση Επανεξέταση ή επόμενο σχήμα 
προσυμπτωματικού ελέγχου 

Παραπομπή σε οφθαλμίατρο 

Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας 
χωρίς εμπλοκή του κέντρου της 
κηλίδας 

3 μήνες Δεν απαιτείται παραπομπή (η 
παραπομπή συνιστάται εάν 
διατίθενται λέιζερ) 

Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας με 
εμπλοκή του κέντρου της κηλίδας 

1 μήνας Απαιτείται παραπομπή 

*Σε περιπτώσεις ελέγχου του διαβήτη. 
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2 Κατευθυντήριες οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο 
 

2.1 Κατευθυντήριες οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο 
Ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια συνιστά σημαντική συνιστώσα της 
αντιμετώπισης της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμα και εάν ο αριθμός των 
οφθαλμιάτρων επαρκεί, η χρήση οφθαλμιάτρων ή ειδικών στα θέματα του αμφιβληστροειδούς για τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη συνιστά αναποτελεσματική χρήση πόρων. 
 
Η εξέταση κατά τον προσυμπτωματικό έλεγχο θα μπορούσε να περιλαμβάνει πλήρη οφθαλμολογική εξέταση με 
εκτίμηση της οπτικής οξύτητας και των διαθλαστικών ανωμαλιών, και απεικόνιση του αμφιβληστροειδούς 
χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής. Ωστόσο, σε περιβάλλοντα με λίγους/περιορισμένους πόρους, τα ελάχιστα 
στοιχεία κατά την εξέταση που μπορούν να διασφαλίσουν κατάλληλη παραπομπή θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
εξέταση της οπτικής οξύτητας και εξέταση του αμφιβληστροειδούς κατά τον προσυμπτωματικό έλεγχο 
προκειμένου να ακολουθήσει η ταξινόμηση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Η όραση θα πρέπει να 
ελεγχθεί πριν από τη μυδρίαση της κόρης. Το γράφημα 1 του παραρτήματος παρουσιάζει ένα παράδειγμα της 
διαδικασίας του προσυμπτωματικού ελέγχου για τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. 
 
Η εξέταση της όρασης κατά τον προσυμπτωματικό έλεγχο θα πρέπει να ολοκληρωθεί από εκπαιδευμένο 
προσωπικό με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με τους πόρους: 

• Εξέταση της οπτικής οξύτητας και των διαθλαστικών ανωμαλιών χρησιμοποιώντας επίπεδο οπτικής 
οξύτητας 3 ή 4 μέτρων και πίνακα υψηλής αντίθεσης για τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας. 

• Παρουσίαση της εξέτασης της οπτικής οξύτητας χρησιμοποιώντας πίνακα κοντινής ή μακρινής όρασης 
και επιλογή γυαλιών πλέγματος, σε περίπτωση μείωσης της οπτικής οξύτητας. 

• Παρουσίαση της εξέτασης της οπτικής οξύτητας χρησιμοποιώντας πίνακα χειρός που αντιστοιχεί σε 
6/12 (20/40) και αποτελείται από τουλάχιστον 5 τυπικά γράμματα ή σύμβολα και επιλογή για γυαλιά 
πλέγματος, εάν η οπτική οξύτητα είναι μειωμένη. 

 

Η εξέταση του αμφιβληστροειδούς μπορεί να επιτευχθεί με τους ακόλουθους τρόπους: 
 

• Άμεση ή έμμεση οφθαλμοσκόπηση ή βιομικροσκοπική εξέταση του αμφιβληστροειδούς με σχισμοειδή 
λυχνία. 

 

• Φωτογραφία του αμφιβληστροειδούς (βυθού) (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε από τα ακόλουθα: 
ευρύ πεδίο σε 30o, μονο- ή στερεο-, μυδρίαση ή μη μυδρίαση). Αυτό θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί με ή χωρίς τη συνοδευτική τομογραφία οπτικής συνοχής (ΟCT). Θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει επίσης προσεγγίσεις τηλεϊατρικής. (Πίνακας 3 παραρτήματος) 

• Για την εξέταση του αμφιβληστροειδούς, μπορεί να μην είναι απαραίτητο πτυχίο ιατρικής, αλλά ο 
εξεταστής πρέπει να έχει εκπαιδευτεί καλά στην εκτέλεση της οφθαλμοσκόπησης ή της 
αμφιβληστροειδικής φωτογραφίας και να μπορεί να εκτιμήσει τη βαρύτητα της αμφιβληστροειδικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας. 

 

Χρησιμοποιώντας επαρκείς πληροφορίες από τις εξετάσεις οπτικής οξύτητας και τις εξετάσεις 
αμφιβληστροειδούς, μπορεί κανείς να αποφασίσει για το κατάλληλο σχέδιο αντιμετώπισης, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στον Πίνακα 2a και τον Πίνακα 2b. Το σχέδιο αυτό μπορεί να τροποποιηθεί βάσει των 
εξατομικευμένων απαιτήσεων του ασθενούς. 

 

Οι ασθενείς με λιγότερο από επαρκή εκτίμηση του αμφιβληστροειδούς θα πρέπει να παραπεμφθούν σε 
οφθαλμίατρο εκτός εάν είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ή τουλάχιστον ότι 
υπάρχει μόνο ήπια μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (δηλ. μόνο μικροανευρύσματα). 
Επιπρόσθετα, τα άτομα με αναιτιολόγητη απώλεια της οπτικής οξύτητας θα πρέπει να παραπεμφθούν. 

 

Στο πλαίσιο της εξέτασης του προσυμπτωματικού ελέγχου, τα άτομα με διαβήτη θα πρέπει να ερωτηθούν για τον 
έλεγχο του διαβήτη τους, συμπεριλαμβανομένης της γλυκόζης αίματος, της αρτηριακής πίεσης και των λιπιδίων 
ορού. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες θα πρέπει να ερωτηθούν εάν είναι ή θα μπορούσαν να μείνουν έγκυες. Ο 
ανεπαρκής έλεγχος και η εγκυμοσύνη μπορεί να απαιτούν περαιτέρω κατάλληλη ιατρική παρέμβαση. 

 

2.2 Κατευθυντήριες οδηγίες παραπομπής 
Οι ελάχιστες κατευθυντήριες οδηγίες παραπομπής είναι οι εξής: 

 

i. Οπτική οξύτητα κάτω από 6/12 (20/40) ή συμπτωματικές ενοχλήσεις της όρασης 
 

ii. Εάν η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί να ταξινομηθεί σύμφωνα με την απλουστευμένη 
διεθνή ταξινόμηση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (Πίνακας 1), θα πρέπει να παραπεμφθούν 
κατάλληλα (Πίνακας 2a και Πίνακας 2b). 

iii. Εάν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξέταση της οπτικής οξύτητας ή εξέταση του αμφιβληστροειδούς 
κατά την εξέταση του προσυμπτωματικού ελέγχου: παραπέμψτε σε οφθαλμίατρο. 
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3 Λεπτομερής οφθαλμολογική εκτίμηση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας 
 
3.1 Αρχική αξιολόγηση ασθενούς 

Η λεπτομερής αξιολόγηση του ασθενούς θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη οφθαλμολογική εξέταση, 
συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της οπτικής οξύτητας, και εντοπισμό και σταδιοποίηση της βαρύτητας της 
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και της παρουσίας διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας σε κάθε οφθαλμό. 
Η αξιολόγηση του ασθενούς θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη λήψη του ιστορικού του ασθενούς με 
επίκεντρο τον διαβήτη και τα στοιχεία που τον επηρεάζουν. 

 
3.1.1 Ιστορικό ασθενούς (βασικά στοιχεία) 
 

• Διάρκεια διαβήτη 
• Προηγούμενος γλυκαιμικός έλεγχος (αιμοσφαιρίνη A1c) 
• Φαρμακευτικές αγωγές (κυρίως ινσουλίνη, από του στόματος λαμβανόμενοι υπογλυκαιμικοί 

παράγοντες, αντιϋπερτασικά φάρμακα και φάρμακα μείωσης των επιπέδων των λιπιδίων) 
• Ιστορικό συστηματικής νόσου (π.χ. νεφροπάθεια, συστηματική υπέρταση, επίπεδα λιπιδίων ορού, κύηση) 
• Οφθαλμολογικό ιστορικό 

 
3.1.2 Αρχική κλινική εξέταση (βασικά στοιχεία) 
 

• Οπτική οξύτητα 
• Μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης (ΙΟΡ) 
• Γωνιοσκόπηση, όταν ενδείκνυται (π.χ. όταν παρατηρείται νεοαγγείωση της ίριδας ή σε οφθαλμούς με αυξημένη 

ΕΟΠ). 
• Βιομικροσκόπηση με σχισμοειδή λυχνία 
• Εξέταση βυθού 

 
3.1.3 Μέθοδοι εκτίμησης της αξιολόγησης του βυθού 
 

Στην παρούσα φάση, οι δύο περισσότερο ευαίσθητες μέθοδοι για τον εντοπισμό της διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας είναι η φωτογραφία αμφιβληστροειδούς και η βιομικροσκόπηση με σχισμοειδή λυχνία με 
μυδρίαση της κόρης. Αμφότερες εξαρτώνται από τη γνωμάτευση του εκπαιδευμένου επαγγελματία φροντίδας των 
οφθαλμών. Άλλες μέθοδοι αναφέρονται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος. 

 
Η φωτογραφία βυθού πλεονεκτεί ως προς τη δυνατότητα οριστικής καταγραφής, και γι’ αυτό το λόγο, αποτελεί την 
προτιμώμενη μέθοδο αξιολόγησης της αμφιβληστροειδοπάθειας. Ωστόσο, οι καλά εκπαιδευμένοι παρατηρητές 
μπορούν να εντοπίσουν τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια χωρίς φωτογραφία και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 
όπου η συγκεκριμένη μέθοδος θα μπορούσε να είναι η μέθοδος εξέτασης επιλογής. 

 
Η χρήση όλων των εργαλείων απαιτεί εκπαίδευση και ικανότητες αλλά ακόμα περισσότερες δεξιότητες απαιτούνται για 
την έμμεση οφθαλμοσκόπηση και τη βιομικροσκόπηση με σχισμοειδή λυχνία σε σχέση με τη φωτογραφία βυθού. Οι 
νεότερης τεχνολογίας, ημιαυτόματες κάμερες βυθού χωρίς μυδρίαση μπορεί να είναι ιδιαίτερα εύκολες στη χρήση. Οι 
θολερότητες του μέσου θα οδηγήσουν σε αποδόμηση της απεικόνισης/προβολής και όλες οι φωτογραφίες/απεικονίσεις 
πρέπει να εξεταστούν από εκπαιδευμένο προσωπικό. 
 

3.2 Εξέταση παρακολούθησης των ασθενών με διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 
Σε γενικές γραμμές, το ιστορικό και η εξέταση παρακολούθησης θα πρέπει να είναι παρόμοια με την αρχική εξέταση. Η 
εκτίμηση των συμπτωμάτων της όρασης, της οπτικής οξύτητας, της μέτρησης της ενδοφθάλμιας πίεσης και η εξέταση 
του βυθού είναι βασικά. 
 

3.2.1 Ιστορικό παρακολούθησης 
 

• Συμπτώματα όρασης 
 

• Γλυκαιμική κατάσταση (αιμοσφαιρίνη A1c) 
 

• Συστηματική κατάσταση (π.χ. εγκυμοσύνη, αρτηριακή πίεση, επίπεδα λιπιδίων ορού, νεφρική κατάσταση) 
 

3.2.2 Κλινική εξέταση παρακολούθησης 
 

• Οπτική οξύτητα 
 

• Μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης 
 

• Γωνιοσκόπηση σύμφωνα με τις ενδείξεις 
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• Βιομικροσκόπηση με σχισμοειδή λυχνία 
 

• Εξέταση βυθού 

 
3.2.3 Βοηθητικές εξετάσεις (πλούσια σε πόρους περιβάλλοντα) 
 

• Η τομογραφία οπτικής συνοχής είναι η πλέον ευαίσθητη μέθοδος εντοπισμού του διαβητικού οιδήματος 
ωχράς κηλίδας. Η τομογραφία οπτικής συνοχής μπορεί να παρέχει ποσοτική εκτίμηση του διαβητικού 
οιδήματος ωχράς κηλίδας προκειμένου να προσδιοριστεί η βαρύτητα του διαβητικού οιδήματος ωχράς 
κηλίδας. Η σάρωση του αμφιβληστροειδικού χάρτη είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό της περιοχής πάχυνσης 
της ωχράς κηλίδας - μία σάρωση είναι χρήσιμη για την περιγραφή των τύπων του διαβητικού οιδήματος 
ωχράς κηλίδας ως διάχυτο διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας, κυστικές μεταβολές, υποαμφιβληστροειδικό 
υγρό/αποκόλληση και υαλοειδοαμφιβληστροειδική έλξη. 

• Η φωτογραφία βυθού είναι ένας χρήσιμος τρόπος καταγραφής της ενεργότητας της νόσου. Είναι χρήσιμη για 
τον λεπτομερή προσδιορισμό της βαρύτητας της νόσου. 

• Η αγγειογραφία φλουορεσκεΐνης δεν απαιτείται για τη διάγνωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, της 
παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας ή του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας, τα οποία 
διαγιγνώσκονται μέσω της εξέτασης του βυθού. 

• Η αγγειογραφία φλουορεσκεΐνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατευθύνει την αξιολόγηση της περιοχής 
του αμφιβληστροειδούς που δεν αιματώνεται, της παρουσίας αμφιβληστροειδικής νεοαγγείωσης και 
μικροανευρυσμάτων ή  μη αιμάτωσης των τριχοειδών της ωχράς στο διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας. 

 
3.2.4 Εκπαίδευση ασθενούς 
 

• Συζητήστε τα αποτελέσματα ή την εξέταση και τις επιπλοκές. 
• Ενθαρρύνετε τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη αλλά χωρίς διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να 

πραγματοποιούν κάθε χρόνο οφθαλμολογική εξέταση στο πλαίσιο του προσυμπτωματικού ελέγχου. 
• Ενημερώστε τους ασθενείς ότι η αποτελεσματική θεραπεία της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας εξαρτάται 

από την έγκαιρη παρέμβαση, παρά την καλή όραση και τα μη οφθαλμικά συμπτώματα. 
• Εκπαιδεύστε τους ασθενείς σχετικά με τη σημασία της διατήρησης σχεδόν φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης, 

σχεδόν φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης και ελέγχου των επιπέδων των λιπιδίων στον ορό. 
• Επικοινωνήστε με τον γενικό ιατρό (π.χ. οικογενειακό ιατρό, παθολόγο ή ενδοκρινολόγο) σχετικά με τα 

ευρήματα του οφθαλμού. 
• Δώστε κατάλληλη επαγγελματική υποστήριξη στους ασθενείς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη 

χειρουργική επέμβαση και για τους οποίους δεν διατίθεται θεραπεία (π.χ. προσφέρετε τη δυνατότητα 
παραπομπής για συμβουλευτική, αποκατάσταση ή κοινωνικές υπηρεσίες ανάλογα με την περίπτωση). 

• Παραπέμψτε τους ασθενείς με μειωμένη οπτική λειτουργία σε αποκατάσταση της όρασης και κοινωνικές 
υπηρεσίες. 

• Παραπέμψτε τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της PRP και της 
χειρουργικής επέμβασης, σε έγκαιρη παρακολούθηση. 
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Πίνακας 3a. Πρόγραμμα παρακολούθησης και αντιμετώπιση βάσει της βαρύτητας της διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας για τα πλούσια σε πόρους περιβάλλοντα. 
 

Βαρύτητα διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας 

Πρόγραμμα παρακολούθησης για αντιμετώπιση από οφθαλμιάτρους 

Μη εμφανής διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

Επανεξέταση σε 1-2 χρόνια. Μπορεί να μην απαιτείται επανεξέταση από 
οφθαλμίατρο 

Ήπια μη παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

6-12 μήνες. Μπορεί να μην απαιτείται επανεξέταση από οφθαλμίατρο 

Μέτρια μη παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

3-6 μήνες 

Σοβαρή μη παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

<3 μήνες. Εξετάστε το ενδεχόμενο πρώιμης παναμφιβληστροειδικής 
φωτοπηξίας. 

Παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

<1 μήνας. Εξετάστε το ενδεχόμενο παναμφιβληστροειδικής φωτοπηξίας. 

Σταθερή παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια (υπό θεραπεία) 

6-12 μήνες 

Βαρύτητα διαβητικού οιδήματος ωχράς 
κηλίδας 

Πρόγραμμα παρακολούθησης για αντιμετώπιση από οφθαλμιάτρους 

Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας χωρίς 
εμπλοκή του κέντρου της κηλίδας 

3-6 μήνες. Εξετάστε το ενδεχόμενο τοπικής φωτοπηξίας με λέιζερ 

Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας με εμπλοκή 
του κέντρου της κηλίδας 

1-3 μήνες. Εξετάστε το ενδεχόμενο τοπικής φωτοπηξίας με λέιζερ ή αντι-
VEGF θεραπείας 

Σταθερό διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας 3-6 μήνες 
 
 

Πίνακας 3b. Πρόγραμμα παρακολούθησης και αντιμετώπιση βάσει της βαρύτητας της διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας για περιβάλλοντα με λίγους/περιορισμένους πόρους. 

 
 

Βαρύτητα διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας 

Πρόγραμμα παρακολούθησης για αντιμετώπιση από 
οφθαλμιάτρους 

Μη εμφανής διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

Επανεξέταση σε 1-2 χρόνια. Μπορεί να μην απαιτείται επανεξέταση από 

οφθαλμίατρο 

Ήπια μη παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

1-2 έτη. Μπορεί να μην απαιτείται επανεξέταση από οφθαλμίατρο 

Μέτρια μη παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

6-12 μήνες 

Σοβαρή μη παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

<3 μήνες 

Παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

<1 μήνας. Εξετάστε το ενδεχόμενο παναμφιβληστροειδικής φωτοπηξίας. 

Σταθερή παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια (υπό θεραπεία) 

6-12 μήνες 

Βαρύτητα διαβητικού οιδήματος ωχράς 
κηλίδας 

Πρόγραμμα παρακολούθησης για αντιμετώπιση από 
οφθαλμιάτρους 

Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας χωρίς 
εμπλοκή του κέντρου της κηλίδας 

3-6 μήνες 

Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας με εμπλοκή 
του κέντρου της κηλίδας 

1-3 μήνες. Εξετάστε το ενδεχόμενο τοπικής φωτοπηξίας με λέιζερ ή αντι-
VEGF θεραπείας 

Σταθερό διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας 3-6 μήνες 
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4 Θεραπεία της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας 
 
4.1 Περιβάλλοντα πλούσια σε πόρους 
 

i. Βελτιστοποίηση της ιατρικής θεραπείας: Βελτιώστε τον γλυκαιμικό έλεγχο εάν HbA1c > 58 mmol/mol (>7,5%) 
καθώς και τη σχετική συστηματική υπέρταση ή δυσλιπιδαιμία. 

 
ii. Καθόλου στοιχεία διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, ήπιας ή μέτριας μη παραγωγικής διαβητικής 

αμφιβληστροειδοπάθειας: Ακολουθήστε στα συνιστώμενα διαστήματα με εξετάσεις με μυδρίαση του οφθαλμού και 
απεικονίσεις του αμφιβληστροειδούς ανάλογα με τις ανάγκες. Αντιμετωπίστε το διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας, 
ανάλογα με τις ενδείξεις (βλέπε στη συνέχεια). 

 
iii. Σοβαρή μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: Παρακολουθήστε στενά για ανάπτυξη μη 

παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. Εξετάστε το ενδεχόμενο πρώιμης παναμφιβληστροειδικής 
φωτοπηξίας για τους ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εκτροπής σε παραγωγική διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια ή πτωχή συμμόρφωση με την παρακολούθηση. Υπάρχουν οφέλη από την πρώιμη 
παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία στα σοβαρά στάδια της μη παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας για 
τους ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Άλλοι παράγοντες, όπως είναι η πτωχή συμμόρφωση με παρακολούθηση, η 
επικείμενη εξαγωγή καταρράκτη ή η κύηση, και η κατάσταση του έτερου οφθαλμού θα βοηθήσουν επίσης στον 
προσδιορισμό του χρόνου της παναμφιβληστροειδικής φωτοπηξίας. 

 
iv. Παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (PDR): Χορηγήστε θεραπεία με παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία 

(PRP). Αυξάνονται συνεχώς τα στοιχεία των κλινικών μελετών που δείχνουν ότι οι αντι-VEGF ενέσεις 
(ρανιμπιζουμάμπη) αποτελούν ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία της παραγωγικής διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας για διάστημα τουλάχιστον 2 ετών και ότι άλλοι ενδοϋαλοειδικοί αντι-VEGF παράγοντες (π.χ. 
αφλιμπερσέπτη και μπεβασιζουμάμπη) είναι επίσης εξίσου αποτελεσματικοί έναντι της αμφιβληστροειδικής 
νεοαγγείωσης. 

 

4.2 Περιβάλλοντα με λίγους/περιορισμένους πόρους 
 

i. Γενικά παρόμοια με τα παραπάνω. Η παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια προτιμάται για  θεραπεία 
της σοβαρής μη παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και της παραγωγικής διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας. 

 

4.3 Παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία (PRP) 
 
4.3.1 Συζήτηση με τους ασθενείς πριν από τη θεραπεία  

• Οι ασθενείς συνήθως χρειάζονται πολυάριθμες επισκέψεις παρακολούθησης και μπορεί να χρήζουν 
συμπληρωματικής θεραπείας με λέιζερ. 

• Η παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία (PRP) μειώνει τον κίνδυνο απώλειας της όρασης και τύφλωσης. 
• Παρόλο που η θεραπεία με λέιζερ είναι αποτελεσματική, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν υαλοειδική 

αιμορραγία. Η αιμορραγία οφείλεται στον διαβήτη αλλά όχι στο λέιζερ. Μπορεί να σημαίνει ότι ο ασθενής 
μπορεί να χρειάζεται περισσότερη θεραπεία με λέιζερ. 

• Η θεραπεία με λέιζερ συχνά μειώνει την περιφερική και τη νυχτερινή όραση. Η θεραπεία μπορεί να μειώσει σε 
ήπιο βαθμό την κεντρική όραση. 

• Οι συμβατικές θεραπείες επιμήκους παλμού 100ms PRP σχετίζονται με απώλεια της όρασης. Οι 
συνιστώμενες θεραπείες βραχέως παλμού 20-30ms PRP είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν αυτή την 
επιπλοκή. 

 
4.3.2 Φακοί για την παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία (PRP) 
 

• Ο φακός επαφής τριών κατόπτρων Goldmann έχει κεντρικό άνοιγμα για τη θεραπεία του οπίσθιου πόλου, και 
πλαϊνά κάτοπτρα για τη θεραπεία του μέσου περιφερικού και περιφερικού αμφιβληστροειδούς. 
Μειονεκτήματα: μικρό οπτικό πεδίο, το οποίο απαιτεί συνεχή χειρισμό του φακού για να ολοκληρωθεί η 
θεραπεία. Το μέγεθος του πεδίου ορίζεται στα 500µm. 

• Συχνά χρησιμοποιούνται ευρυγώνιοι φακοί επαφής νεώτερης τεχνολογίας. Παρόλο που η εικόνα 
αντιστρέφεται, υπάρχει μεγάλο οπτικό πεδίο που επιτρέπει πολλαπλές καταγραφές στο πεδίο διατηρώντας 
παράλληλα εύκολα τον προσανατολισμό προς την οπτική θηλή και την ωχρά κηλίδα. Οι προσοφθάλμιοι φακοί 
αυτών των ευρυγώνιων φακών θα επηρεάσουν το μέγεθος του πεδίου λέιζερ στον αμφιβληστροειδή (Πίνακας 
4). Οι ευρυγώνιοι φακοί της έμμεσης οφθαλμοσκόπησης παρέχουν μία ανεστραμμένη εικόνα, αλλά δείχνουν 
μεγάλο οπτικό πεδίο και μεγέθυνση του πεδίου στον αμφιβληστροειδή (Πίνακας 4). Η παν-αμφιβληστροειδική 
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θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλη περιοχή του αμφιβληστροειδούς σε μία και μόνο απεικόνιση, και 
είναι εύκολο να οπτικοποιηθεί η οπτική θηλή και η ωχρά κηλίδα. 

 
Πίνακας 4: Απαιτείται προσαρμογή στο μέγεθος του πεδίου λέιζερ για τους διαφορετικούς φακούς επαφής 
 

Φακός Πεδίο όρασης Αξονική μεγέθυνση Μεγέθυνση πεδίου Ρύθμιση μεγέθους 
πεδίου για ~500 um 

Mainster Wide-Field 125° 0.46 1.50x 300µm 

Volk TransEquator 120-125° 0.49 1.43x 300µm 

Volk Quad/Aspheric 130-135° 0.27 1.92x 200 to 300µm 

Mainster PRP 165 160° 0.27 1.96x 200 έως 300 µm 

 
4.3.3 Τεχνική για PRP (ανατρέξτε στο Παράρτημα A για περισσότερες λεπτομέρειες) 
 

i. Η κόρη θα πρέπει να έχει μυδριάσει πλήρως και χρησιμοποιείται τοπική αναισθησία. Μπορεί να εφαρμοστεί 
οπισθοβολβική ή υποτενόντια αναισθησία για να μειωθεί ο πόνος και να μειωθεί η κίνηση του οφθαλμού, ανάλογα 
με την περίπτωση. 

ii. Οι τυπικές αρχικές ρυθμίσεις στο λέιζερ Argon θα είναι μέγεθος κηλίδας 500 μm, έκθεση 0,1 δευτερόλεπτα και 
ισχύς 250-270 mw. Η ισχύς αυξάνεται σταδιακά μέχρι να προκύψει λευκωπή αντίδραση στον αμφιβληστροειδή. 
Οι βλάβες τοποθετούνται με μεσοδιάστημα 1 burn . (Πίνακας 5) 

iii. Συνολικά 1600-3000 burn s πραγματοποιούνται σε 1 ή περισσότερες εφαρμογές, αποφεύγοντας προσεκτικά την 
περιοχή της ωχράς κηλίδας και τυχόν περιοχές ανοδικής έλξης του αμφιβληστροειδούς. Τα burn s εφαρμόζονται 2 
έως 3 διαμέτρους δίσκου μακριά από το κέντρο της ωχράς κηλίδας και 1 διάμετρο δίσκου μακριά από την οπτική 
θηλή, συνήθως εκτός των αψίδων και εκτείνονται περιφερικά έως τον ισημερινό και πέρα από αυτόν. 

iv. Η θεραπεία λέιζερ δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μείζονες αμφιβληστροειδικές φλέβες, προαμφιβληστροειδικές 
αιμορραγίες, σκουρόχρωμες χοριοαμφιβληστροειδικές ουλές, ή εντός 1 DD (200-300 μm) από το κέντρο της 
ωχράς κηλίδας προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αιμορραγίας ή μεγάλων σκοτωμάτων. 

v. Άλλα θέματα: 
 

• Απαιτείται επιπλέον φωτοπηξία εάν υπάρχουν στοιχεία επιδείνωσης της παραγωγικής διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας. 

• Προσθέστε burn s λέιζερ στο μεσοδιάστημα των ουρών της αρχικής θεραπείας ακόμα περιφερικότερα και 
επίσης στον οπίσθιο πόλο, διαφυλάσσοντας την περιοχή που εκτείνεται 500-1500 μm από το κέντρο της 
ωχράς κηλίδας. 

• Προτιμήστε τα τεταρτημόρια με ενεργά νέα αγγεία ή περιοχές με ενδοαμφιβληστροειδικές μικροαγγειακές 
ανωμαλίες όπου οι ουλές κατανέμονται με αραιότερη διάταξη και οι περιοχές με σοβαρή ισχαιμία δεν έχουν 
λάβει προηγούμενη θεραπεία, όπως είναι το κροταφικό μέρος του οπίσθιου πόλου. 

• Τα μηχανήματα λέιζερ πολλαπλών κηλίδων χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. 
 

 
Πίνακας 5. Χαρακτηριστικά burn για την παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία: 

 

Μέγεθος (στον 
αμφιβληστροειδή): 

500 µm 

Έκθεση Συνιστώνται τα 0,05 έως 0,1 δευτερόλεπτα. 
Τα 0,02 έως 0,03 δευτερόλεπτα μπορούν να ληφθούν υπόψη για χρήση σε πλούσια 
σε πόρους περιβάλλοντα (σε συγκεκριμένα μηχανήματα λέιζερ, ανάλογα με την 
περίπτωση). 

Ένταση Ήπια λευκό (δηλ. 2+ έως 3+ burn s) 

Κατανομή Ήπια και μέτρια παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: Περιθώρια με 
μεσοδιάστημα 1 burn  
Σοβαρή παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: 
Περιθώρια με μεσοδιάστημα 0,5 έως 0,75 burn  

Αριθμός 
συνεδριών/εφαρμογών 

1 έως 3 

Ρινική εγγύτητα στην οπτική 
θηλή 

Όχι εγγύτερα των 500 µm 

Κροταφική εγγύτητα 
στο κέντρο 

Όχι εγγύτερα των 3000 µm 

Ανώτερο/κατώτερο όριο Όχι πίσω από 1 burn εντός των κροταφικών αψίδων 

Έκταση Αψίδες (~3000 µm από το κέντρο της ωχράς κηλίδας) έως τουλάχιστον τον ισημερινό 
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(Συνέχεια) Πίνακας 5. Χαρακτηριστικά burn για την παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία: 
 

Συνολικός αριθμός burn s 1200 – 1600 Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου τα 1200 burn δεν είναι δυνατά όπως 
είναι η εμφάνιση υαλοειδικής αιμορραγίας ή η αδυναμία ολοκλήρωσης της εφαρμογής 
αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της συνεδρίας PRP. Αντίστοιχα, μπορεί να 
υπάρχουν κλινικές καταστάσεις στις οποίες απαιτούνται περισσότερα από 1600 burn s όπως 
είναι η αρχική δυσκολία πρόσληψης του λέιζερ λόγω θολερότητας του μέσου. 

 
Ακολουθούν οδηγίες για τα 20ms PRP και 100ms PRP: 

 
Ήπια παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: 

20ms PRP ETDRS laser 100ms  
2400-3500 burn s 1200-1800 burn s 

 
Μέτρια παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: 

20ms PRP ETDRS laser 100ms  
4000-5000 burn s 2000-2500 burn s 

 
Σοβαρή παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: 

20ms PRP ETDRS laser 100ms 
5500-6000 burn s 2000-2500 

Μήκος κύματος Πράσινο ή κίτρινο (το ερυθρό μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν υπάρχει υαλοειδική αιμορραγία) 

 
5 Θεραπεία του διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας (DME) 

 
5.1 Περιβάλλοντα πλούσια σε πόρους 
 

i. Βελτιστοποίηση της ιατρικής θεραπείας: Βελτιώστε τον γλυκαιμικό έλεγχο εάν HbA1c > 58 mmol/mol 
(>7,5%) καθώς και τη σχετική συστηματική υπέρταση ή δυσλιπιδαιμία. 

ii. Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας χωρίς εμπλοκή του κέντρου: Μπορεί να παρατηρηθεί μέχρι να σημειωθεί 
εξέλιξη σε εμπλοκή του κέντρου, ή να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης εστιακού λέιζερ στα μικροανευρύσματα 
που παρουσιάζουν διαρροή εάν η πάχυνση απειλεί το βοθρίο (Διάγραμμα ροής 2 παραρτήματος). Δεν θα 
εφαρμοστεί θεραπεία σε βλάβες εγγύτερα των 300-500 μm από το κέντρο της ωχράς κηλίδας. 

iii. Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας με εμπλοκή του κέντρου και καλή οπτική οξύτητα (καλύτερη από 6/9 ή 20/30): 
Σε μία εν εξέλιξη κλινική μελέτη αξιολογούνται 3 θεραπευτικές επιλογές: (1) προσεκτική παρακολούθηση με 
αντι-VEGF θεραπεία μόνο στην περίπτωση της επιδείνωσης του διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας, (2) 
ενδοϋαλοειδικές ενέσεις αντι-VEGF, ή (3) φωτοπηξία με λέιζερ με αντι-VEGF, εάν είναι απαραίτητο. 

vi. Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας με εμπλοκή του κέντρου και σχετιζόμενη απώλεια της όρασης (6/9 ή 20/30 ή 
χειρότερο): ενδοϋαλοειδική αντι-VEGF θεραπεία (π.χ. με ρανιμπιζουμάμπη [Lucentis] 0.3 ή 0.5mg, 
μπεβασιζουμάμπη [Avastin] 1.25mg, ή αφλιμπερσέπτη [Eylea]) 2mg). Η θεραπεία με αφλιμπερσέπτη μπορεί να 
προσφέρει βέλτιστα αποτελέσματα σε επίπεδο όρασης σε διάστημα 1 έτους, ειδικά σε οφθαλμούς με αρχική 
οπτική οξύτητα 6/15 (20/50) ή χειρότερα. Ωστόσο, στα 2 έτη θεραπείας, οι οφθαλμοί που λαμβάνουν θεραπεία 
με ρανιμπιζουμάμπη επιτυγχάνουν παρόμοια αποτελέσματα σε επίπεδο όρασης με αυτούς που λαμβάνουν 
αφλιμπερσέπτη. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγησης ενέσεων σε μηνιαία βάση, ακολουθούμενες 
από διακοπή και επανέναρξη της θεραπείας βάσει της σταθερότητας της όρασης και της τομογραφίας οπτικής 
συνοχής (Διάγραμμα ροής 3 Παραρτήματος). Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται σχεδόν σε 
μηνιαία βάση με τομογραφία οπτικής συνοχής προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάγκης θεραπείας. 
Τυπικά, ο αριθμός των ενέσεων είναι 8-10 κατά το πρώτο έτος, 2 ή 3 κατά το δεύτερο έτος, 1 έως 2 κατά το 
τρίτο έτος, και 0 έως 1 κατά τον τέταρτο και πέμπτο έτος της θεραπείας. Για τους οφθαλμούς με εμμένουσα 
πάχυνση του αμφιβληστροειδούς παρά την αντι-VEGF θεραπεία, εξετάστε το ενδεχόμενο θεραπείας με λέιζερ 
μετά από 24 εβδομάδες. Μπορεί να εξεταστεί επίσης το ενδεχόμενο χορήγησης θεραπείας με ενδοϋαλοειδική 
τριαμσινολόνη, ειδικά σε ψευδοφακικούς οφθαλμούς. Οι ενέσεις χορηγούνται 3.5 έως 4 mm πίσω από τη 
σκληροκερατοειδή στεφάνη στο υποκροταφικό τεταρτημόριο υπό τοπική αναισθησία χρησιμοποιώντας στείρα 
τεχνική (βλέπε Παράρτημα Β για τις λεπτομέρειες). 

v. Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας που σχετίζεται με παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: η 
μονοθεραπεία με ενδοϋαλοειδική αντι-VEGF θεραπεία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως ενδεχόμενο με 
επαναξιολόγηση της ανάγκης για PRP έναντι της συνεχιζόμενης αντι-VEGF θεραπείας μόλις υποχωρήσει το 
διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας. 

vi. Υαλοειδοωχρική έλξη ή επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη στην τομογραφία οπτικής συνοχής: μπορεί να 
ενδείκνυται υαλοειδεκτομή στον ακτινωτό κύκλο. 
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5.2 Περιβάλλοντα με λίγους/περιορισμένους πόρους 
i. Γενικά παρόμοια με τα παραπάνω. Το εστιακό λέιζερ προτιμάται εάν δεν διατίθεται ενδοϋαλοειδική ένεση αντι-

VEGF παραγόντων ή εάν δεν είναι δυνατή η μηνιαία παρακολούθηση. Η μπεβασιζουμάμπη (Avastin) είναι 
κατάλληλη εναλλακτική της ρανιμπιζουμάμπης (Lucentis) ή της αφλιμπερσέπτης (Eylea). Η θεραπεία με λέιζερ 
μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα σε περιοχές εμμένουσας αμφιβληστροειδικής πάχυνσης σε οφθαλμούς που 
δεν ανταποκρίνονται στην αντι-VEGF θεραπεία. 
 

5.3 Τεχνική λέιζερ για το διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας 
i. Οι τροποποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες ETDRS συνιστούν εστιακή θεραπεία των μικροανευρυσμάτων με 

λέιζερ και θεραπεία πλέγματος σε περιοχές διάχυτης διαρροής και εστιακής μη αιμάτωσης εντός 2DD από το 
κέντρο της ωχράς κηλίδας. Αυξάνονται συνεχώς τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το λέιζερ για τα 
μικροανευρύσματα δεν συνιστάται και ότι η πολλαπλή επανάληψη της εφαρμογής θεραπείας στα 
μικροανευρύσματα μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά burn του αμφιβληστροειδούς από το λέιζερ και 
μελλοντικές ουλές από το λέιζερ και κεντρικά σκοτώματα. (Πίνακας 6) 

ii. Οι παράμετροι του λέιζερ που χρησιμοποιούνται είναι μέγεθος κηλίδας 50-100 μm, ενέργεια 120-150 mW και 
πολύ ήπια γκρίζα ένταση burn . 
Δίνεται προσοχή ώστε να οριοθετηθεί και να αποφευγθεί η ανάγγεια ζώνη του βοθρίου. 

 

iii. Εάν το διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας σχετίζεται με μεγάλες περιοχές ισχαιμίας στην ωχρά κηλίδα, θεραπεία 
εφαρμόζεται μόνο στις περιοχές πάχυνσης του αμφιβληστροειδούς. 

 
Πίνακας 6. Τροποποιημένη κλίμακα ETDRS και τεχνικές φωτοπηξίας ήπιου λέιζερ πλέγματος ωχράς κηλίδας 
 
 

Εστιακή άμεση θεραπεία λέιζερ 

Εφαρμόστε θεραπεία απευθείας σε όλα τα μικροανευρύσματα που εμφανίζουν διαρροή σε περιοχές πάχυνσης 
αμφιβληστροειδούς μεταξύ 500 και 3000 µm από το κέντρο της ωχράς κηλίδας (αλλά όχι σε απόσταση 500 µm από το 
δίσκο). Δεν απαιτείται αλλαγή στο χρώμα του μικροανευρύσματος με την άμεση θεραπεία, αλλά θα πρέπει να φαίνεται 
τουλάχιστον ήπιο γκρίζου-λευκού χρώματος burn κάτω από όλα τα μικροανευρύσματα. 

Μέγεθος burn  50-100 µm 

Διάρκεια burn  0.05 έως 0.1 sec 

Μήκος κύματος Πράσινο έως κίτρινο μήκος κύματος 

Θεραπεία λέιζερ δίκην δικτυωτού 

Εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές με διάχυτη διαρροή ή περιοχή μη αιμάτωσης. Θεραπεύστε περιοχή 500 έως 3000 µm 
άνωθεν, ρινικά ή κάτωθεν του κέντρου της ωχράς, και 500 ή 3500 µm κροταφικά από το κέντρο της ωχράς. Δεν 
εφαρμόζονται burn s σε απόσταση 500 µm από τον δίσκο. Στοχεύστε με μόλις ορατό (ανοιχτού γκρίζου χρώματος) burn 
λέιζερ και κάθε burn θα πρέπει να έχει μεσοδιάστημα τουλάχιστον δύο ορατών burn . 

Μέγεθος burn  50-100 µm 

Διάρκεια burn  0.05 έως 0.1 sec 

Μήκος κύματος Πράσινο έως κίτρινο μήκος κύματος 
 

6 Ενδείξεις για την υαλοειδεκτομή 
i. Σοβαρή υαλοειδική αιμορραγία διάρκειας 1–3 μηνών ή μεγαλύτερης διάρκειας που δεν καθαρίζει. 

Μπορεί να κριθεί απαραίτητη η πρωιμότερη παρέμβαση σε συνθήκες λίγων/περιορισμένων πόρων καθώς η 
υποκείμενη PDR μπορεί να μην είχε θεραπευτεί προηγουμένως και να έχει εξελιχθεί σημαντικά. Σε αυτές τις 
συνθήκες, μπορεί να είναι εύλογο να πραγματοποιηθεί υαλοειδεκτομή στους οφθαλμούς με υαλοειδική 
αιμορραγία διάρκειας 4-6 εβδομάδων που δεν έχει καθαρίστε αυτόματα. 

ii. Προχωρημένη ενεργή παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια που επιμένει παρά την εκτενή PRP. 
Η χειρουγική επέμβαση είναι εύλογη στους οφθαλμούς με υποτροπιάζοντα επεισόδια υαλοειδικής αιμορραγίας 
από PDR λόγω εμμένοντων αγγείων παρά την PRP ή τη μηχανική έλξη στα νέα αγγεία. 

iii. Αποκόλληση ωχρικής έλξης πρόσφατης έναρξης. 
Οι απειλητικές για το βοθρίο ή προϊούσες αποκολλήσεις λόγω έλξης που επηρεάζουν το βοθρίο ωφελούνται 
από τη χειρουργική αντιμετώπιση. 

iv. Συνδυασμένη έλξη-ρηγματογενής αμφιβληστροειδική αποκόλληση. 
v. Ελκτικό οίδημα ωχράς κηλίδας ή επαμφιβληστροειδική μεμβράνη που επηρεάζει την ωχρά κηλίδα. 

Περιλαμβάνει την υαλοειδοωχρική έλξη. 
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7 Αντιμετώπιση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε ειδικές περιστάσεις 
 
7.1 Εγκυμοσύνη 
Η επιδείνωση της διαβητικής αμφιβληστροπάθειας είναι ένας σημαντικός κίνδυνος στην εγκυμοσύνη. Τα παρακάτω είναι 
συστάσεις: 

 

i. Ασθενείς με προϋπάρχοντα διαβήτη που σχεδιάζουν εγκυμοσύνη πρέπει να ενημερώνονται για την ανάγκη 
εκτίμησης της διαβητικής αμφιβληστροπάθειας πριν και κατά την εγκυμοσύνη. Σε εγκύους γυναίκες με 
προϋπάρχοντα διαβήτη πρέπει να παρέχεται εκτίμηση αμφιβληστροειδούς μετά το πρώτο τους προγεννητικό 
ραντεβού στην κλινική και ξανά στις 28 εβδομάδες αν η πρώτη εκτίμηση είναι φυσιολογική. Αν υπάρχει 
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια οποιουδήποτε βαθμού, πρέπει να διεξάγεται επιπρόσθετη εκτίμηση 
αμφιβληστροειδούς στις 16-20 εβδομάδες. 

ii. Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια δεν πρέπει να θεωρείται αντένδειξη για την ταχεία βελτιστοποίηση του 
γλυκαιμικού ελέγχου σε γυναίκες που εμφανίζουν υψηλή HbA1c στην αρχή της εγκυμοσύνης αλλά η 
εκτίμηση του αμφιβληστροειδούς είναι απαραίτητη. 

iii. Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια δεν πρέπει να θεωρείται αντένδειξη για κολπικό τοκετό. 

 

7.2 Αντιμετώπιση του καταρράκτη 

 
Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια επιδεινώνεται ταχύτερα μετά από εγχείρηση καταρράκτη, γι’ αυτό οι αρχές 
αντιμετώπισης έχουν ως εξής: 

 
i. Ήπιος καταρράκτης – προσεκτική εκτίμηση της κατάστασης της διαβητικής αμφιβληστροπάθειας. Ασθενείς 

χωρίς απώλεια όρασης με διαυγή όψη βυθού μπορεί να μη χρειάζονται εγχείρηση καταρράκτη. 

 
ii. Μέτριος καταρράκτης – προσεκτική εκτίμηση της κατάστασης της διαβητικής αμφιβληστροπάθειας. Αρχικά 

προσπάθεια θεραπείας οποιασδήποτε NPDR με λέιζερ PRP, και/ή DME με λέιζερ εστιακό/πλέγματος ή αντι-
VEGF θεραπεία, πριν την εγχείρηση καταρράκτη. Όταν η κατάσταση της διαβητικής 
αμφιβληστροειδοπάθειας/διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας είναι σταθερή, μπορεί να αξιολογηθεί το 
ενδεχόμενο εγχείρησης καταρράκτη για τη βελτίωση της όρασης. 

 
iii. Σοβαρός έως προχωρημένος καταρράκτης με πτωχή όψη βυθού – αν η κατάσταση της διαβητικής 

αμφιβληστροπάθειας δεν μπορεί να αξιολογηθεί επαρκώς, πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο πρώιμης 
εγχείρησης καταρράκτη και κατόπιν αξιολόγησης και θεραπείας ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Αν 
υπάρχει διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας, να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο αντι-VEGF πριν την εγχείρηση, κατά 
το χρόνο της εγχείρησης, ή μετά την εγχείρηση αν το διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας ανακαλυφθεί όταν 
καθαρίσει ο διάμεσος οφθαλμός. 
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8 Κατάλογος προτεινόμενων δεικτών για την αξιολόγηση των DR προγραμμάτων 
i. Επιπολασμός διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και σχετιζόμενης με διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας 

τύφλωσης και απώλειας όρασης* 
 

ii. Αναλογία τύφλωσης και απώλειας όρασης λόγω διαβητικού οιδήματος ωχράς κηλίδας* 
 

iii. Τελευταία οφθαλμική εξέταση για διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια μεταξύ ατόμων με γνωστό διαβήτη 
(άνδρες/γυναίκες)* 

• Ποτέ δεν έγινε οφθαλμική εξέταση για διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 
 

• Πριν από 0–12 μήνες 
 

• Πριν από 13–24 μήνες 
 

• Πριν από >24 μήνες 
 

• Μπορεί να απλοποιηθεί ως εξής: ποτέ/πριν από 0-12 μήνες/πριν από >12 μήνες 
 

iv. Αριθμός ασθενών που εξετάστηκαν για διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
έτους 

 

v. Αριθμός ασθενών που έλαβαν θεραπεία/λέιζερ και/ή αντι-VEGF θεραπεία/εγχείρηση κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου έτους 

 

vi. Αριθμός ασθενών που λαμβάνουν πρώτο PRP λέιζερ για θετική στον πληθυσμιακό έλεγχο/νεοδιαγνωσθείσα 
PDR 

 

vii. Εργαλείο για την Αξιολόγηση της Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας και Συστήματα Αντιμετώπισης Διαβήτη 
(WHO-TADDS). Αυτός ο απόλυτος αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ορίσει αναλογίες όπως: 

viii. Τον αριθμό των ασθενών που έλαβαν λέιζερ και/ή αντι-VEGF θεραπείες ανά εκατομμύριο γενικού πληθυσμού 
ανά έτος. [ισοδύναμο με το Ποσοστό Εγχειρήσεων Καταρράκτη (CSR)] 

ix. Τον αριθμό των ασθενών που έλαβαν λέιζερ και/ή αντι-VEGF θεραπείες ανά αριθμό ασθενών με διαβήτη σε 
μια δεδομένη περιοχή (περιοχή κάλυψης νοσοκομείου, υγειονομική διεύθυνση, περιοχή, χώρα) 
• Αριθμητής: αριθμός λέιζερ και/ή αντι-VEGF θεραπειών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους 

 

• Παρονομαστής: αριθμός ασθενών με διαβήτη (πληθυσμός x επιπολασμός DM. Πηγή: IDF Atlas) 
 

x. Τον αριθμό των ασθενών που έλαβαν λέιζερ και/ή αντι-VEGF θεραπείες ανά αριθμό ατόμων με απειλητική για 
την όραση διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια σε μια δεδομένη περιοχή (περιοχή κάλυψης νοσοκομείου, 
υγειονομική διεύθυνση, περιοχή, χώρα) 
• Αριθμητής: αριθμός λέιζερ και/ή αντι-VEGF θεραπειών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους 

 

• Παρονομαστής: αριθμός ασθενών με απειλητική για την όραση διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας 
(πληθυσμός x επιπολασμός διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας x 0.117. Πηγή: IDF Atlas) 

* Δεδομένα διαθέσιμα από τις έρευνες της RAAB  
 

0.117: Εκτιμώμενος μέσος επιπολασμός της απειλητικής για την όραση διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. 
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9 Εξοπλισμός 
 

Βασικός/απαραίτητος: για πληθυσμιακό έλεγχο, αρχική εκτίμηση, και παρακολούθηση: 
 

• Μη μυδριατική αμφιβληστροειδική (βυθού) κάμερα (συνιστάται για πληθυσμιακό έλεγχο). 
• Έμμεση οφθαλμοσκόπηση (προαιρετική για πληθυσμιακό έλεγχο, πανοραμική όψη, μικρή μεγέθυνση). Οι 

κόρες πρέπει να είναι διεσταλμένες. 
• Έμμεσοι αμφίκυρτοι φακοί μη επαφής που χρησιμοποιούνται με σχισμοειδή λυχνία (90 D για πληθυσμιακό 

έλεγχο, 78 D για μεγαλύτερη μεγέθυνση). 
• Έμμεση οφθαλμοσκόπηση (προαιρετική για πληθυσμιακό έλεγχο). Οι κόρες πρέπει να είναι διεσταλμένες. 
• Φακοί επαφής τριών κατόπτρων που χρησιμοποιούνται με τη σχισμοειδή λυχνία για στερεοσκοπικές και 

υψηλής ανάλυσης εικόνες της ωχράς κηλίδας (αξιολόγηση οιδήματος ωχράς κηλίδας). Οι κόρες πρέπει να 
είναι διεσταλμένες. 

• Βιομικροσκόπιο σχισμοειδούς λυχνίας. 
• Εξοπλισμός λέιζερ: Επί του παρόντος, τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα λέιζερ είναι (1) Το πράσινο λέιζερ 

532 nm, διπλασιασμένης συχνότητας Nd:YAG ή 514 nm λέιζερ αργού. Το 810 nm υπέρυθρο λέιζερ, ή 
διοδικό λέιζερ – αυτό προκαλεί βαθύτερα burn με υψηλότερο ποσοστό δυσφορίας των ασθενών, αλλά τείνει 
να είναι φθηνότερο, είναι αποτελεσματικό, και απαιτεί λιγότερη συντήρηση. 

 
Συνιστώνται σε τριτοβάθμια κέντρα/κέντρα αναφοράς: 

 

• OCT 
 

• Αγγειογραφία φλουορεσκεΐνης 
 

• Μυδριατική αμφιβληστροειδική φωτογραφία (συμβατική κάμερα βυθού μεγάλου πεδίου) 
 

• Τα πράσινα λέιζερ είναι τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα, αλλά η μέθοδος μοτίβου-λέιζερ, με 
προκαθορισμένη αλληλουχία θεραπείας πολλαπλών σημείων και το 577 nm κίτρινο λέιζερ μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε επιλεγμένες περιπτώσεις 

 

IAPB Βασικός κατάλογος εξοπλισμού 
Η ηλεκτρονική εκδοχή του Βασικού Καταλόγου της Διεθνούς Εταιρείας για την Πρόληψη της Τύφλωσης (IAPB) παρέχει 
πληροφορίες για τους παρόχους οφθαλμικής υγείας πάνω σε ένα προσεκτικά αξιολογημένο εύρος τεχνολογιών φροντίδας 
οφθαλμών, αναλώσιμων και εκπαιδευτικών πόρων κατάλληλων για χρήση σε συνθήκες περιορισμένων πόρων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση, παρακαλώ κάντε εγγραφή και σύνδεση στο IAPB.standardlist.org. 
 

Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στον Βασικό Κατάλογο IAPB. Παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι η 
διαδικασία εγγραφής μπορεί να απαιτήσει λίγες μέρες μέχρι να δοθεί έγκριση. 

  

http://iapb.standardlist.org/
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Παράρτημα A. Τεχνική για PRP 
 

1. Αν υπάρχει σημαντικό άγχος και άλγος με την PRP σχισμοειδούς λυχνίας, τότε ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε 
έμμεση PRP στο χειρουργείο με αποκλεισμό της κάψας του Tenon. Οι οφθαλμικές κινήσεις περιορίζονται από την 
οπισθοβολβική/οπισθοελυτροειδική αναισθησία. Οι περιφερικές ζώνες του αμφιβληστροειδούς μπορεί να μην είναι 
επαρκώς ορατές και να παραμείνουν ανεπαρκώς θεραπευμένες από το λέιζερ. Αυτό είναι συχνά εμφανές από την 
διαμόρφωση δίκην «μύλου πιπεριού» του οπίσθιου πόλου του PRP λέιζερ. 

2. Η έμμεση PRP με υπελυτροειδική αναισθησία καθιστά δυνατή την εφαρμογή οδοντωτού λέιζερ του σκληρού μέχρι 
έως και το οπίσθιο όριο της πριονωτής περιφέρειας. Στην PDR, ο μέσος-περιφερικός αμφιβληστροειδής μέχρι και 
την πριονωτή περιφέρεια είναι η ζώνη της υψηλότερης αμφιβληστροειδικής ισχαιμίας όπως επιβεβαιώνεται με 
μελέτες Optos ευρέος πεδίου. 

 

Τα τελευταία 5 έτη, η συμβατική θεραπεία PRP διάρκειας μακρών παλμών έχει αλλάξει. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο νέο 
RCOphth πρωτόκολλο διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας του 2012 που δημοσιεύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι 
DRCRNet συστάσεις που αναγράφονται στον Πίνακα 5 δεν αναλαμβάνονται σε τακτική βάση, καθώς 1200-1600 burn που 
επιφέρονται κατά τη διάρκεια 1-3 συνεδριών δεν είναι ούτε αποτελεσματικό ούτε αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος 
πρόγραμμα θεραπείας για οποιεσδήποτε συνθήκες πτωχές σε πόρους ή πλούσιες σε πόρους. Με δεδομένες τις νέες 
ρυθμίσεις βραχέων παλμών, τη χρήση του λέιζερ ανίχνευσης μοτίβου και τις νέες έννοιες πάνω στις αλληλεπιδράσεις των 
burn λέιζερ με τους ιστούς για το PRP λέιζερ, οι χειριστές λέιζερ ανά τον κόσμο αλλάζουν τα πρότυπα θεραπείας με PRP 
λέιζερ. Υπάρχει ένας σημαντικός όγκος στοιχείων που καταδεικνύει ότι η θεραπεία με PRP λέιζερ βραχέων παλμών θα 
προκαλέσει λιγότερη ουλοποίηση λόγω burn λέιζερ, λιγότερη βλάβη στο οπτικό πεδίο, και είναι λιγότερο επιβλαβής για 
τον αμφιβληστροειδή από ότι η συμβατική θεραπεία μακρών παλμών 100ms PRP. Αυτό υπογραμμίζεται στο ακόλουθο 
τμήμα από το πρωτόκολλο UK RCOphth του 2012. 

 

Τμήμα 9.2.7 Ανταποκρίσεις επούλωσης (Πρωτόκολλο Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας 2012) 

 
Οι in vivo επιδράσεις των 20ms burn έχουν επιδειχθεί σε μελέτες ζώων. Μία δυνητική εξήγηση για τις ανταποκρίσεις 
επούλωσης στα burn λέιζερ σχετίζεται με τη ροή, η οποία υπολογίζεται ως (ισχύς x χρόνος)/περιοχή. Η ροή που 
απαιτείται για να παραχθεί ένα οριακό ETDRS τύπου PRP burn στον αμφιβληστροειδή είναι σημαντικά μικρότερη για ένα 
παλμό διάρκειας 20ms συγκριτικά με ένα συμβατικό παλμό διάρκειας 100ms. 
 
Μία δόση λέιζερ χαμηλότερης ροής έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες δομικές αλλοιώσεις στον εξωτερικό αμφιβληστροειδή. 
Σε βραχύτερες και μακρύτερες διάρκειες παλμών, το RPE απορροφά το φως του λέιζερ και καταστρέφεται, και το 
γειτονικό RPE υπερπλάσσεται για να γεμίσει την κατεστραμμένη περιοχή. Ωστόσο, σε βραχύτερη διάρκεια παλμού, 
υπάρχει πλήρωση φωτοϋποδοχέων σε θέσεις τραύματος λέιζερ με ανταποκρίσεις επούλωσης που παράγονται με την 
πάροδο του χρόνου. Η μελέτη MAPASS έδειξε ότι burn 20ms επιτρέπουν στους ιστούς να υποστούν ανταπόκριση 
επούλωσης που μπορεί να μη συμβεί μετά από φωτοπηξία συμβατικής διάρκειας (100-200ms). Αυτή η ανταπόκριση 
επούλωσης σχετίζεται με σημαντική μείωση του μεγέθους του burn με την πάροδο του χρόνου για διάρκεια παλμού 20ms, 
χωρίς σημαντική διαταραχή είτε του εσωτερικού αμφιβληστροειδούς είτε του βασικού RPE. Τα burn υψηλότερης ροής 
100ms ανέπτυξαν μεγαλύτερες ατέλειες λόγω της θερμικής διάχυσης και της παράπλευρης βλάβης, χωρίς μεταβολή του 
μεγέθους του burn με την πάροδο του χρόνου ή οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις επούλωσης λέιζερ-ιστού. Επιπρόσθετα, 
στους 6-μήνες, τα 20ms burn λέιζερ μειώθηκαν σε μέγεθος χωρίς καθόλου αλληλεπικαλυπτόμενες ουλές λέιζερ, καθώς τα 
burn λέιζερ εμφάνισαν ανταποκρίσεις επούλωσης με την πάροδο του χρόνου. Επομένως, σε διαφορετικές διάρκειες 
παλμών, η ροή πρέπει να τιτλοποιείται για να επιτυγχάνει οριακά burn στον εξωτερικό αμφιβληστροειδή, επιτρέποντας την 
επούλωση των burn λέιζερ και την ελαχιστοποίηση του τραύματος των φωτοϋποδοχέων. 

 
Οι ανταποκρίσεις επούλωσης των λέιζερ βραχέων παλμών (10-30ms) έχουν έκτοτε αναπαραχθεί από έναν αριθμό 
διεθνών ομάδων στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Για ορατή PRP λέιζερ τελικού σημείου, χρόνος έκθεσης 20ms είναι 
προτιμότερος για PRP. Αυτή η διάρκεια παλμών μπορεί να επιτευχθεί με τα συνήθη συστήματα λέιζερ καθώς και με τα 
συστήματα λέιζερ ανίχνευσης μοτίβου. Ο χρόνος έκθεσης πρέπει να τιτλοποιείται για κάθε ασθενή ξεχωριστά και επίσης 
να εξαρτάται από την αντίδραση του λέιζερ που παρατηρείται σε δεδομένη ρύθμιση ισχύος του λέιζερ. Η υποοριακή PRP 
δεν είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία της PDR, και υπάρχει κίνδυνος αιμορραγικών επιπλοκών λόγω υποθεραπείας 
με ένα υποοριακό PRP σχήμα. Στη συνέχεια ακολουθούν οι συστάσεις των κατευθυντήριων οδηγιών UK RCOphth του 
2012, με ρυθμίσεις λέιζερ 20ms. 

 

Ρυθμίσεις PRP λέιζερ 
 
1) Διάρκεια παλμού και μέγεθος σημείου 

Χρησιμοποιείστε ένα μέγεθος σημείου αμφιβληστροειδή της τάξης των 400μm. Σημεία αμφιβληστροειδή μικρότερου 
μεγέθους, π.χ. 200μm και 300μm μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολικά υψηλότερη ροή και κίνδυνο ρήξης της 
μεμβράνης του Bruch σε χρόνο έκθεσης 20ms. Επιπλέον, μετά από την επούλωση του burn λέιζερ, το τελικό σημείο 
λέιζερ (burn) μπορεί να είναι <100-150μm και ο ασθενής να χρειαστεί περισσότερη PRP θεραπεία. 
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2) Μεσοδιαστήματα burn λέιζερ 
Τα burn λέιζερ πρέπει να βρίσκονται 1-πλάτος burn μακριά το ένα από το άλλο για ήπια και μέτρια PDR. Το κενό 
μεταξύ των burn λέιζερ μπορεί να μειωθεί, για παράδειγμα, 0.5 πλάτος burn μακριά το ένα από το άλλο για σοβαρή 
PDR, TRD και αιμορραγία του υαλώδους σώματος, με υψηλότερη πυκνότητα και αριθμό σημείων λέιζερ. 

3) Ένταση burn λέιζερ 
Ο χειρουργός λέιζερ πρέπει να επιδιώκει μια μόλις ορατή, λευκόφαιη αντίδραση burn στον αμφιβληστροειδή μετά την 
εφαρμογή του λέιζερ ως το καθορισμένο όριο. Ο χειρουργός λέιζερ πρέπει να έχει υπόψη ότι η ένταση των burn λέιζερ 
στα 20ms θα αυξηθεί έως και 1 λεπτό μετά από την αμφιβληστροειδική εφαρμογή. 

4) Κάλυψη αμφιβληστροειδικής επιφάνειας 
Η PRP πρέπει να εφαρμόζεται όσο πιο περιφερικά γίνεται με τη χρήση του φακού επαφής του λέιζερ, μέχρι την 
πριονωτή περιφέρεια επειδή οι κύριες περιοχές αμφιβληστροειδικής ισχαιμίας στην PDR βρίσκονται στην άκρα 
περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς ενώ οι περιϊσχαιμικές περιοχές είναι πιθανό να βρίσκονται στις προ-ισημερινές 
ζώνες. 
 

Στρατηγική λέιζερ για κύρια PRP 
 

1) Πρώιμη PDR 
Η κύρια PRP πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες, κλασματικά αν χρειάζεται (στρατηγική 1200-1800 burn 
ETDRS). Αν χρησιμοποιηθεί βραχύτερη διάρκεια παλμών λέιζερ (20ms), αναλογιστείτε την πιθανότητα αύξησης του 
αριθμού των burn λέιζερ. Με βάση μελέτες καυτηριασμού burn λέιζερ, PRP περίπου 2400-3500 burn με χρήση 20ms 
συνιστάται για πρώιμη PDR. Ανασκόπηση ασθενών: 4 μήνες [σε μη εγκύους ασθενείς]. 

2) Μέτρια PDR/Υψηλού κινδύνου PDR 
Η κύρια PRP πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο εβδομάδες, κλασματικά αν χρειάζεται (στρατηγική 2000-2500 burn 
ETDRS). Αν χρησιμοποιηθεί βραχύτερη διάρκεια παλμών λέιζερ (20ms), αναλογιστείτε την πιθανότητα αύξησης του 
αριθμού των burn λέιζερ. Με βάση μελέτες καυτηριασμού burn λέιζερ, PRP περίπου 4000-5000 burn με χρήση 20ms 
συνιστάται για πρώιμη PDR. Μία πλήρης PRP θεραπεία πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 4 εβδομάδες με σκοπό να 
επιτυγχάνονται περισσότερα σημεία λέιζερ στις αρχικές συνεδρίες. (Επίπεδο A) Ανασκόπηση ασθενών: 3 μήνες [σε μη 
εγκύους ασθενείς], ωστόσο σε διαβητικούς με πτωχό έλεγχο της νόσου, το μεσοδιάστημα ανασκόπησης πρέπει να 
είναι βραχύτερο. 

3) Σοβαρή PDR/ Υψηλού κινδύνου PDR 
Αυτές οι περιπτώσεις είναι υψηλού κινδύνου για συνεχιζόμενη έλξη και αιμορραγικές επιπλοκές μετά από PRP. Ο 
χειρουργός λέιζερ πρέπει να επιδιώξει να επιτύχει πλήρη PRP κάλυψη του περιφερικού αμφιβληστροειδούς (3000 burn 
ETDRS) μέσα σε 2-3 συνεδρίες σε 3-4 εβδομάδες. Αν χρησιμοποιηθεί βραχύτερη διάρκεια παλμών λέιζερ (20ms), 
αναλογιστείτε την πιθανότητα κατάλληλης αύξησης του αριθμού των burn λέιζερ. Με βάση μελέτες καυτηριασμού burn 
λέιζερ, PRP περίπου 5500-6000 burn με χρήση 20ms συνιστάται για πρώιμη PDR. Μία πλήρης PRP θεραπεία πρέπει 
να ολοκληρώνεται μέσα σε 4 εβδομάδες με σκοπό να επιτυγχάνονται περισσότερα σημεία λέιζερ στις αρχικές 
συνεδρίες. (Επίπεδο A) 
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Παράρτημα B. Συνιστώμενη πρακτική για ενδοϋαλοειδική έγχυση 
Οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε σε συνθήκες εξωτερικού ιατρείου είτε στο χειρουργείο.  
 
Αμφοτερόπλευρες εγχύσεις 
Η έγχυση για κάθε οφθαλμό πρέπει να θεωρείται ξεχωριστή διαδικασία και πρέπει να διεξάγεται ανάλογα, με χρήση 
ξεχωριστής θέσης προετοιμασίας και ξεχωριστές σύριγγες, βελόνες, διαφορετικό σετ φαρμάκων κλπ. 

 
Γάντια 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποστειρωμένα ή μη αποστειρωμένα γάντια. 

 
Ομιλία και χρήση μάσκας 
Συνιστάται η ελαχιστοποίηση της ομιλίας και/ή η χρήση χειρουργικής μάσκας κατά την προετοιμασία και τη διαδικασία της 
έγχυσης. 

 
Εφαρμογή βάμματος ιωδίου στην οφθαλμική επιφάνεια και τα βλέφαρα 
Το βάμμα ιωδίου (5–10%) πρέπει να είναι η τελευταία ουσία που εφαρμόζεται στην προκαθορισμένη θέση ένεσης πριν 
την ένεση. Το βάμμα ιωδίου μπορεί επίσης να εφαρμόζεται στα όρια των βλεφάρων και τις βλεφαρίδες. Μετά την 
τελευταία εφαρμογή βάμματος ιωδίου, οι βλεφαρίδες και τα όρια των βλεφάρων δεν πρέπει να αφήνονται να έρθουν σε 
επαφή με τη θέση ένεσης μέχρι να ολοκληρωθεί η ένεση. 

 
Τοπικά αναισθητικά 
Πρέπει να εφαρμόζονται τοπικά αναισθητικά για την ελαχιστοποίηση της δυσφορίας του ασθενούς. 

 
Σημείο ένεσης 
Οι ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις πρέπει να γίνονται μεταξύ του οριζόντιου και κάθετου ορθού μυός στον ακτινωτό κύκλο, 3.5 
έως 4.0 mm πίσω από το σκληροκερατοειδές όριο. Η επιλογή του τεταρτημορίου πρέπει να καθορίζεται τόσο από τους 
ειδικούς για τον ασθενή προβληματισμούς όσο και από τις προτιμήσεις του ιατρού που πραγματοποιεί την έγχυση. Μία 
απλή κάθετη προσέγγιση έγχυσης είναι και βολική και προτιμώμενη στις περισσότερες περιπτώσεις. 

 
Διάμετρος και μήκος βελόνας 
Μία βελόνα διαμέτρου 30-gauge ή μικρότερη γενικά προτιμάται για αντι-VEGF παράγοντες ή λεπτόρρευστα υγρά. 
Βελόνες μεγαλύτερης διαμέτρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εναιωρήματα (π.χ. στεροειδή) και διαλύματα 
υψηλότερου ιξώδους. Το μήκος της βελόνας πρέπει να είναι 5/8 της ίντσας (18 mm) ή βραχύτερο αλλά αρκετά μακρύ για 
να επιτρέψει την πλήρη διείσδυση στον ακτινωτό κύκλο. 
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Πρωτόκολλο: Ακολουθία συμβάντων 

 
1. Πρέπει είτε να γίνεται χρήση χειρουργικής 

μάσκας ή τόσο ο ασθενής όσο και ο πάροχος 
πρέπει να ελαχιστοποιούν την ομιλία κατά την 
προετοιμασία και διαδικασία της ένεσης 

2. Κάνετε ένα διάλειμμα στη διαδικασία για να 
ελέγξετε τον ασθενή, την ουσία και την 
πλαγίωση 

3. Εφαρμόστε σταγόνες υγρού αναισθητικού στην 
οφθαλμική επιφάνεια 

4. Εφαρμόστε βάμμα ιωδίου στις βλεφαρίδες και 
τα όρια των βλεφάρων (προαιρετικό, οι 
περισσότεροι χρησιμοποιούν 10%) 

5. Ανασύρετε τα βλέφαρα μακριά από την 
προκαθορισμένη περιοχή ένεσης 

6. Εφαρμόστε βάμμα ιωδίου (οι περισσότεροι 
χρησιμοποιούν 5%) στην επιφάνεια του 
επιπεφυκότα, συμπεριλαμβανομένης της 
προκαθορισμένης περιοχής ένεσης, για 
τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν την ένεση 

7. Αν εφαρμοστεί επιπλέον αναισθητικό, 
εφαρμόστε ξανά βάμμα ιωδίου στην 
προκαθορισμένη περιοχή ένεσης αμέσως πριν 
την ένεση (οι περισσότεροι χρησιμοποιούν 5%) 

8. Εισάγετε τη βελόνα κάθετα στο σκληρό χιτώνα, 
3,5 έως 4,0 mm πίσω από το 
σκληροκερατοειδές όριο μεταξύ των κάθετων 
και οριζόντιων ορθών μυών. 
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Πίνακας Παραρτήματος 1. Χαρακτηριστικά της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (βλέπε 
φωτογραφίες στη συνέχεια του παραρτήματος). 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Προβληματισμοί εκτίμησης 

Μικροανευρύσματα Μεμονωμένα, σφαιρικά, ερυθρά στίγματα 
ποικίλου μεγέθους. Μπορεί να 
αντικατοπτρίζουν ανεπιτυχή προσπάθεια 
σχηματισμού νέου αγγείου ή μπορεί απλά 
να είναι αδυναμία του τριχοειδικού 
αγγειακού τοιχώματος λόγω απώλειας της 
φυσιολογικής δομικής ακεραιότητας. 

Είναι ευκολότερα ορατά σε αγγειογραφία 
φλουορεσκεΐνης 

Στικτές αιμορραγίες Οι στικτές αιμορραγίες δεν μπορούν πάντα 
να διακριθούν από τα μικροανευρύσματα 
καθώς έχουν παρόμοια εμφάνιση αλλά με 
ποικίλο μέγεθος. 

Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος στικτή 
αιμορραγία/μικροανεύρυσμα (H/Ma). 

Αιμορραγικές κηλίδες Σχηματίζονται στα σημεία όπου οι  
αθροίσεις τριχοειδών αποφράσσονται 
οδηγώντας στο σχηματισμό 
ενδοαμφιβληστροειδικών αιμορραγικών 
κηλίδων. 

Η αλλοίωση μπορεί να παρατηρηθεί ότι 
είναι στην εξωτερική δικτυωτή στιβάδα 
στην αγγειογραφία φλουορεσκεΐνης όπου 
δεν καλύπτει το υπερκείμενο τριχοειδικό 
στρώμα αντίθετα με τις στικτές και 
φλογοειδείς αιμορραγίες, οι οποίες 
βρίσκονται πιο επιφανειακά στον 
αμφιβληστροειδή 

Βαμβακόμορφες κηλίδες Αντιπροσωπεύουν τα οιδηματώδη άκρα 
των διακεκομμένων αξόνων όπου η 
συσσώρευση αξονοπλασμικής ροής 
παρατηρείται στο άκρο του εμφράκτου. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι 
αποκλειστικά της διαβητικής 
αμφιβληστροπάθειας και από μόνα τους 
δεν φαίνεται να αυξάνουν τον κίνδυνο 
σχηματισμού νέων αγγείων, Για 
παράδειγμα μπορεί να εμφανιστούν σε 
υπέρταση HIV/ AIDS. 

Ενδοαμφιβληστροειδικές 
μικροαγγειακές ανωμαλίες 

Αυτά είναι υπολείμματα διατεταμένων 
τριχοειδών μετά από εκτεταμένο κλείσιμο 
του τριχοειδικού δικτύου μεταξύ 
αρτηριολίων και φλεβιδίων. 
Σχετικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν: 

• Φλεβική κομβολογιοποίηση (εστίες 
υπερπλασίας φλεβικών ενδοθηλιακών 
που απέτυχαν να εξελιχθούν σε νέα 
αγγεία), 

• Φλεβικός αναδιπλασιασμός (σπάνια), 

• Φλεβικές αγκύλες (θεωρείται ότι 
αναπτύσσονται λόγω απόφραξης μικρών 
αγγείων και ανοίγματος παράπλευρης 
κυκλοφορίας) και 

• Αμφιβληστροειδικά ωχρά και λευκά 
αγγεία 

Είναι ευκολότερα ορατά σε αγγειογραφία 
φλουορεσκεΐνης. 

Μεταβολές ωχράς κηλίδας 
στη μη υπερπλαστική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

– Οίδημα ωχράς κηλίδας 

– Μακροαγγειακή νόσος 

Η πάχυνση του αμφιβληστροειδούς 
λαμβάνει χώρα λόγω της συσσώρευσης 
εξιδρωματικού υγρού από ελαττωματικό 
εξωτερικό αιματο-αμφιβληστροειδικό 
φραγμό (εξωκυττάριο οίδημα) ή ως 
αποτέλεσμα υποξίας, η οποία οδηγεί σε 
συσσώρευση υγρού μέσα σε κάθε ένα 
αμφιβληστροειδικό κύτταρο (ενδοκυττάριο 
οίδημα). Μπορεί να είναι εστιακό ή 
διάχυτο. Σχηματισμός φλογοειδών 
αιμορραγιών και βαμβακόμορφων 
κηλίδων. Μπορεί να εμφανιστούν λόγω 
απόφραξης των αρτηριολίων, χωρίς 
απόφραξη των τριχοειδών, η οποία συχνά 
επηρεάζει την οριζόντια στιβάδα νευρικών 
ινών του αμφιβληστροειδούς 

Η εμφάνιση οιδήματος ωχράς κηλίδας 
μπορεί να εκτιμηθεί σε στερεοσκοπική 
εξέταση ή να συμπεραίνεται από την 
παρουσία ενδοαμφιβληστροειδικού 
εξιδρώματος. 

Μεταβολές οπτικού δίσκου Μερικές φορές μπορεί να παρατηρηθούν 
οιδηματώδεις οπτικοί δίσκοι (διαβητική 
θηλοπάθεια) σε διαβητικούς ασθενείς. 

Σε διαβητική θηλοπάθεια, η όραση 
συνήθως δεν ελαττώνεται σημαντικά. 
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Πίνακας Παραρτήματος 2. Χαρακτηριστικά της υπερπλαστικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. 
 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Προβληματισμοί εκτίμησης 

Νέα αγγεία στο δίσκο (NVD) Τα νέα αγγεία στους δίσκους συνήθως 
προέρχονται από τη φλεβική κυκλοφορία στο 
δίσκο ή εντός 1 διαμέτρου δίσκου από τα νέα 
αγγεία στο δίσκο. 

Για να διαφοροποιηθούν τα νέα αγγεία στο 
δίσκο (NVD) από τα λεπτά φυσιολογικά μικρά 
αιμοφόρα αγγεία σημειώστε ότι τα τελευταία 
πάντα λεπταίνουν προς το ένα άκρο και δεν 
σχηματίζουν αγκύλη πίσω προς το δίσκο, ενώ 
τα νέα αγγεία στο δίσκο (NVD) πάντα 
σχηματίζουν αγκύλη προς τα πίσω, μπορεί να 
σχηματίζουν ένα χαοτικό δίχτυ εντός της 
αγκύλης, και η κορυφή της αγκύλης έχει 
ευρύτερη διάμετρο από ότι η βάση. 

Νέα αγγεία αλλού (NVE) Νέα αγγεία, τα οποία συνήθως εμφανίζονται 
κατά μήκος του ορίου μεταξύ του υγιούς 
αμφιβληστροειδούς και περιοχών τριχοειδικής 
απόφραξης. 

Δεν πρέπει να συγχέονται με 
ενδοαμφιβληστροειδικές μικροαγγειακές 
ανωμαλίες, οι οποίες εμφανίζονται μέσα σε 
περιοχές τριχοειδικής απόφραξης.. 

Άλλες θέσεις νέων αγγείων Ο σχηματισμός νέων αγγείων στην ίριδα (NVI) 
είναι ασυνήθιστος αλλά αντιπροσωπεύει πιο 
προχωρημένες ισχαιμικές μεταβολές. Ο 
σχηματισμός νέων αγγείων στην πρόσθια 
υαλοειδή επιφάνεια εμφανίζεται σπανίως μετά 
από υαλοειδεκτομή αν δεν έχει εφαρμοστεί 
επαρκώς λέιζερ στον περιφερικό 
αμφιβληστροειδή. 

Είναι χρήσιμο να πραγματοποιείται 
γωνιοσκοπία σε τέτοιες περιπτώσεις για να 
αποκλειστεί η ύπαρξη νέων αγγείων στη 
γωνία του πρόσθιου θαλάμου (NVA), η οποία 
μπορεί να οδηγήσει σε νεοαγγειακό 
γλαύκωμα. 

Ινώδης υπερπλασία Στην υπερπλαστική αμφιβληστροειδοπάθεια, 
αναπτύσσονται νέα αγγεία σε μία πλατφόρμα 
γλοιακών κυττάρων 

 

Προσαρμοσμένο από το Πρωτόκολλο Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας του Βρετανικού Βασιλικού Κολλεγίου 
Οφθαλμιάτρων Δεκέμβριος 2012. 

 

Πίνακας Παραρτήματος 3: Διαθέσιμα όργανα αξιολόγησης και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά 
τους 

 

Τεχνική Σύσταση Σχόλια 

Άμεση οφθαλμοσκόπηση# • Βασικό για την αντιμετώπιση 

• Οι κόρες πρέπει να είναι 
διεσταλμένες 

Πλεονεκτήματα 

• Κινητό 

• Φθηνό 
Μειονεκτήματα 

• Απαιτεί διαστολή της κόρης 

• Μικρό πεδίο 

• Χαμηλή ευαισθησία: ακόμα και με εκπαιδευμένο 
χειριστή και φωτισμό ελεύθερο ερυθρού, μπορεί να 
είναι δύσκολο να ανιχνευθούν μικρές μικροαγγειακές 
ανωμαλίες 

• Λιγότερο αποτελεσματικό από τη βιομικροσκόπηση 
σχισμοειδούς λυχνίας μέσω διεσταλμένων κορών 

• Χωρίς δυνατότητα αναδρομικού ελέγχου 

Έμμεση οφθαλμοσκόπηση# • Βασικό για την αντιμετώπιση 

• Οι κόρες πρέπει να είναι 
διεσταλμένες 

Πλεονεκτήματα 

• Κινητό 

• Μεγάλο πεδίο 

• Σχετικά φθηνό 
Μειονεκτήματα 

• Απαιτεί διαστολή της κόρης 

• Χαμηλή ευαισθησία: ακόμα και με εκπαιδευμένο 
χειριστή και φωτισμό ελεύθερο ερυθρού, μπορεί να 
είναι δύσκολο να ανιχνευθούν μικρές μικροαγγειακές 
ανωμαλίες 

• Λιγότερο αποτελεσματικό από τη 
βιομικροσκόπηση σχισμοειδούς λυχνίας μέσω 
διεσταλμένων κορών 

• Χωρίς δυνατότητα αναδρομικού ελέγχου 
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(Συνέχεια) Πίνακας Παραρτήματος 3: Διαθέσιμα όργανα αξιολόγησης και τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματά τους 

Τεχνική Σύσταση Σχόλια 

Βιομικροσκόπηση με 
σχισμοειδή λυχνία 

• Βασικό για την αντιμετώπιση Πλεονεκτήματα 

• Μεγάλο πεδίο 
Μειονεκτήματα 

• Απαιτεί διαστολή της κόρης 

• Σταθερό 

• Απαιτεί ειδικούς φακούς 

• Χωρίς δυνατότητα αναδρομικού ελέγχου 

Μη μυδριατική 
αμφιβληστροειδική 
φωτογράφηση 

• Προαιρετικό για πληθυσμιακό 
έλεγχο και αντιμετώπιση 

Πλεονεκτήματα 

• Μεγάλο πεδίο 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη ιατρικά εκπαιδευμένο 
προσωπικό 

• Δεν απαιτείται διαστολή σε 80-90% των περιπτώσεων 

• Μερικά είναι φορητά – μπορούν να μεταφερθούν στην 
κοινότητα σε κινητές μονάδες 

• Μπορούν να συνδεθούν με υπολογιστή και να 
αποθηκευτούν οι εικόνες για μακροχρόνια χρήση 

• Επιτρέπει αντικειμενική σύγκριση του ίδιου ατόμου, ή 
μεταξύ διαφορετικών ομάδων ατόμων, που εξετάσθηκαν 
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ή από διαφορετικούς 
επαγγελματίες 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο του 
ασθενή, προσφέροντας αμεσότητα και προσωπική σχέση 

• Ανακαλείται άμεσα για αξιολόγηση της απόδοσης του 
ελεγκτή και έλεγχο της βαθμολόγησης 

• Ελέγξιμο 
Μειονεκτήματα 

• Σχετικά ακριβό 

• Απαιτείται σκοτεινός χώρος για μέγιστη διαστολή της 
κόρης 

Μη μυδριατική 
αμφιβληστροειδική 
φωτογράφηση που 
χρησιμοποιείται με μυδρίαση 

• Προαιρετικό για 
πληθυσμιακό έλεγχο και 
αντιμετώπιση 

Πλεονεκτήματα 

• Ως άνω εκτός του ότι οι κόρες είναι διεσταλμένες για 
καλύτερη ποιότητα φωτογραφιών 

Μειονεκτήματα 

• Ως άνω 

• Απαιτεί διαστολή της κόρης 

Μυδριατική 
αμφιβληστροειδική 
φωτογράφηση (συμβατική 
κάμερα βυθού) 

• Προαιρετικό για 
πληθυσμιακό έλεγχο και 
αντιμετώπιση 

Πλεονεκτήματα 

• Μεγάλο πεδίο 
Μειονεκτήματα 

• Απαιτεί διαστολή της κόρης 

• Ακριβό 

• Η λάμψη του φλας προκαλεί συστολή της κόρης για μεγάλο 
χρονικό διάστημα 

Αγγειογραφία φλουορεσκεΐνης • Δε συνιστάται για 
πληθυσμιακό έλεγχο 
προαιρετικό για 
αντιμετώπιση 

Πλεονεκτήματα 

• Η μόνη μέθοδος αξιολόγησης της τριχοειδικής κυκλοφορίας 
Μειονεκτήματα 

• Επεμβατικό και απαιτεί αξιολόγηση της γενικής 
κατάστασης υγείας 

• Ακριβό 

• Απαιτείται διαστολή. Δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από μη ιατρικά εκπαιδευμένο προσωπικό 

OCT • Optional for screening 
and management 

Πλεονεκτήματα 

• Ένας από τους καλύτερους τρόπους εκτίμησης του 
οιδήματος της ωχράς κηλίδας (πάχυνση 
αμφιβληστροειδούς και ενδοαμφιβληστροειδικό οίδημα) 

Μειονεκτήματα 

• Ακριβό 

• Απαιτείται διαστολή 

• Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη ιατρικά εκπαιδευμένο 
προσωπικό 
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Ήπιο έως μέτριο 

  
 

Χωρίς εμπλοκή κέντρου 

  

 

 

VA 6/9 (20/30) ή 
χειρότερη 

  
 

Διάγραμμα ροής παραρτήματος 1: Πληθυσμιακός έλεγχος για διαβητική 
αμφιβληστροειδοπάθεια 

 

Ιστορικό διαβήτη, ιατρικό ιστορικό, τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή, βιοχημικές 
παράμετροι 

 
 
 

Μη διορθωμένη οπτική οξύτητα 

(VA) με τα υπάρχοντα γυαλιά 

 
Οφθαλμοσκόπηση ή φωτογράφηση βυθού 

 
 
  

 
 

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια* 
VA 

 καλύτερη από 
6/12 (20/40) 

VA  
6/12(20/40) 
ή χειρότερη 

 
Καθόλου Ήπια ή 

μέτρια NPDR 

 
Σοβαρή NPDR, DME, ή 

PDR 

 
 
 
 

 
Επανέλεγχος 

ρουτίνας 
Μη επείγουσα παραπομπή για 

διάθλαση και εκτίμηση 

 
Επείγουσα παραπομπή 

 

 
 
 

*Ανάγκη βελτιστοποίησης ιατρικής θεραπείας: γλυκαιμικός έλεγχος, υπέρταση και λιπίδια. 

 
NPDR = μη υπερπλαστική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 
PDR = υπερπλαστική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 
DME=διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας 
VA=οπτική οξύτητα 

 
 
 

Διάγραμμα ροής παραρτήματος 2: Δέντρο θεραπευτικών αποφάσεων για DME με 
βάση την Εμπλοκή-Κέντρου και την Όραση 

 

Διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας 

  
 

Αξιολόγηση 
 
 

Μέτριο έως σοβαρό 
 
 
 

Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας με 
εμπλοκή του κέντρου της κηλίδας 

 
 
 
 

 
 

 
Φωτοπηξία λέιζερ εστιακή ή πλέγματος  

Αποτυχία θεραπείας  
Αντι-VEGF θεραπεία 

 
 
 

Κλινική αξιολόγηση Αξιολόγηση με OCT 

 

VA καλύτερη από 6/9 
(20/30) 
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ΝΑΙ  

  

Επανάληψη ένεσης και επιστροφή 
σε 1 μήνα  

 

 

Όχι ένεση
e

 

και επιστροφή σε 1 μήνα 

  

 

Διάγραμμα ροής παραρτήματος 3: Δέντρο αποφάσεων αντι-VEGF με βάση το πρόγραμμα 
επαναθεραπείας και παρακολούθησης του DRCR.net  

 
 

 

Αντι-VEGF θεραπεία για DME 

  
 
 

 

Εκτίμηση 1 μήνα
a
 μετά τις αρχικές ενέσεις

b
 

  
 

Βελτίωση DME
c

 
 

ΟΧΙ
d

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΝΑΙ  

Το DME επιδεινώνεται και υποτροπιάζει  
 
 ΟΧΙ 

 

Διπλό μεσοδιάστημα παρακολούθησης 

έως και 4 μήνες
f
 

 
 

a. Στη μελέτη DRCR.net, χρησιμοποιήθηκαν μεσοδιαστήματα 4-εβδομάδων, όχι 1-μήνα. 
b. Η μελέτη DRCR.net απαιτούσε 4 ενδοϋαλοειδικές ενέσεις ρανιμπιζουμάμπης κάθε 4 

εβδομάδες αρχικά. Δεν είναι γνωστό αν διαφορετικός αριθμός ενέσεων αρχικά θα ήταν 
εξίσου αποτελεσματικός. Το DRCR.net επίσης απαιτούσε 2 επιπρόσθετες ενέσεις στους 
μήνες 5 και 6 εάν το οίδημα επέμενε και επί απουσίας επιτυχίας, ακόμα και αν δεν υπήρχε 
βελτίωση. 

c. Σχετικές λεπτομέρειες από τη μελέτη DRCR.net: 1) DRCR.net «βελτίωση» στο Zeiss 
Stratus OCT >10% μείωση του κεντρικού πάχους υποπεδίου 2) Ακόμα και αν δεν υπήρχε 
πλέον βελτίωση στην OCT, οι ενέσεις συνεχίζονταν αν υπήρχε «βελτίωση» στην οπτική 
οξύτητα (εκτός εάν η οπτική οξύτητα είναι 6/6 ή καλύτερη) 3) Η βελτίωση στην οπτική 
οξύτητα ορίζεται ως αύξηση 5 ή περισσότερων γραμμάτων στην Ηλεκτρονική Εξέταση 
Οπτικής Οξύτητας ETDRS. 

d. Στη μελέτη DRCR.net, εάν η απόφαση για το εστιακό/δίκην δικτυωτού λέιζερ δεν 
λαμβάνονταν κατά την αρχική εξέταση, προθετόταν κατά ή μετά από 24 εβδομάδες εφόσον 
το οίδημα υπήρχε ακόμα, και το OCT κεντρικό υποπεδίο και η όραση δεν παρουσίαζαν πια 
βελτίωση. 

e. Στη μελέτη DRCR.net, όλοι οι ασθενείς λάμβαναν τουλάχιστον 4 ενέσεις με διαφορά 4 
εβδομάδων. Η απόφαση για επανάληψη της ένεσης ήταν στη διακριτική ευχέρεια του 
ερευνητή, αρχίζοντας στις 16 εβδομάδες για «επιτυχία», οριζόμενη ως οπτική οξύτητα 
καλύτερη από 6/6 ή OCT κεντρικού υποπεδίου <250µm. Αρχίζοντας στις 24 εβδομάδες, η 
επανάληψη της ένεσης ήταν επίσης στη διακριτική ευχέρεια του ερευνητή αν δεν υπήρχε 
καμία βελτίωση στην OCT κεντρικού υποπεδίου ή την όραση. 

f. Η μελέτη DRCR.net συνέχισε την παρακολούθηση κάθε 4 εβδομάδες έως την επίσκεψη 
των 52-εβδομάδων και δεν επέτρεπε επέκταση της παρακολούθησης παρά μόνο μετά την 
επίσκεψη των 52 εβδομάδων. Εάν η ένεση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης 
βελτίωσης ή επιτυχίας σε 3 συνεχόμενες επισκέψεις μετά από την επίσκεψη των 52 
εβδομάδων, το μεσοδιάστημα παρακολούθησης διπλασιάστηκε στις 8 εβδομάδες και μετά 
στις 16 εβδομάδες εάν εξακολουθούσε να μην υπάρχει αλλαγή. 
VEGF=αγγειακός ενδοθηλιακός παράγοντας ανάπτυξης 
DME=διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας 
VA=οπτική οξύτητα 
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Φωτογραφίες 
 

 
Εικόνα 1. ‘Ήπια μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια με μικροανευρύσματα 

 

 
Εικόνα 2. Ήπια μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια με αιμορραγίες, σκληρά εξιδρώματα και 

μικροανευρύσματα 
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Εικόνα 3. Ήπια μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια με μέτριο οίδημα ωχράς κηλίδας, με σκληρά 

εξιδρώματα που προσεγγίζει το κέντρο της ωχράς κηλίδας. 
 

 
Εικόνα 4. Ήπια μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια χωρίς διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας 
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Εικόνα 5. Ήπια μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια με ήπιο διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας 

 
 
 

 
Εικόνα 6. Ήπια μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια με σοβαρό οίδημα ωχράς κηλίδας 
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Εικόνα 7a. Μέτρια μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια με μέτριο οίδημα ωχράς κηλίδας 

 

 
Εικόνα 7b. Αγγειογράφημα φλουορεσκεΐνης βυθού που δείχνει μέτρια μη παραγωγική διαβητική 

αμφιβληστροειδοπάθεια με μέτριο οίδημα ωχράς κηλίδας 
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   Εικόνα 8. Σοβαρή μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια με σοβαρό διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας. 
 

 
Εικόνα 9. Σοβαρή μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια με σοβαρό διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας. 
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Εικόνα 10. Σοβαρή μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια με φλεβική αγκύλη. 

 

 
 

 
Εικόνα 11. Σοβαρή μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια με ενδοαμφιβληστροειδική μικροαγγειακή 

ανωμαλία (IRMA). 
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Εικόνα 12. Παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια με φλεβική κόμβωση, νέα αγγεία σε άλλα σημεία (NVE) και 

σοβαρό διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας 
 

 
   Εικόνα 13. Υψηλός κίνδυνος παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας με νέα αγγείο στον δίσκο 
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   Εικόνα 14a.  Υψηλού κινδύνου παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Προαμφιβληστροειδική αιμορραγία πριν 

με νέα αγγεία στον δίσκο. 
 

 
Εικόνα 14b. Υψηλού κινδύνου παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, με νέες ουλές παναμφιβληστροειδικής 

φωτοπηξίας (PRP)  
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Εικόνα 15a. Παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Νέα αγγεία στον δίσκο και σε άλλα σημεία 

 

 
Εικόνα 15b. Παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Νέα αγγεία στον δίσκο και σε άλλα σημεία με την 

αγγειογραφία φλουορεσκεΐνης 
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Εικόνα 16a. Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας με παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία (PRP) (δεξιός οφθαλμός). 

 
 
 

 
Εικόνα 16b. Διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας με παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία (PRP) (αριστερός οφθαλμός) 
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   Εικόνα 17a. Εμμένον διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας μετά από θεραπεία με εστιακό λέιζερ 

 
 
 

 
   Εικόνα 17b. Εμμένον διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας μετά από θεραπεία με εστιακό λέιζερ στην αγγειογραφία 

φλουορεσκεΐνης βυθού 
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    Εικόνα 18a. Παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια με προαμφιβληστροειδική αιμορραγία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
New Vessels on the Disc 

and Fibrous Proliferation 

New Vessels on the Disc and 

Fibrous Proliferation 

 
 
 

 
Pre-Retinal Hemorrhage 

 
Pre-Retinal Hemorrhage 

 
 
 

   Εικόνα 18b.  Παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια με προαμφιβληστροειδική αιμορραγία στην αγγειογραφία 
φλουορεσκεΐνης βυθού 
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Εικόνα 19.  Παναμφιβληστροειδική (PRP) φωτοπηξία. Πρώτη συνεδρία: κάτω αμφιβληστροειδής (σαρώσεις λέιζερ). Δεύ- 

                    τερη συνεδρία: άνω αμφιβληστροειδής (νωπά burn). Στην τρίτη συνεδρία θα πρέπει να ολοκληρωθεί η PRP. 

 

 
Εικόνα 20.  Τομογραφία οπτικής συνοχής (OCT) που δείχνει διαβητικό οίδημα ωχράς κηλίδας με πάχυνση 

αμφιβληστροειδούς και ενδοαμφιβληστροειδικές κυστικές μεταβολές 
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Κατευθυντήριες οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, την εκτίμηση και τη θεραπεία της 
νόσου του διαβητικού οφθαλμού 

 

Για να δημιουργηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Συμβουλίου Οφθαλμολογίας (ICO) για τη φροντίδα του 

διαβητικού οφθαλμού, το ICO συγκέντρωσε κατευθυντήριες οδηγίες από όλο τον κόσμο για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, 

την εκτίμηση και τη θεραπεία της νόσου του διαβητικού οφθαλμού. Αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας ICO για τη μείωση 

της σχετιζόμενης με τον διαβήτη απώλειας της όρασης σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Πέραν της συναίνεσης για τις τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες, όπως ενσωματώνονται στις κατευθυντήριες οδηγίες ICO για 

τη φροντίδα του διαβητικού οφθαλμού, οι ακόλουθοι πόροι θα χρησιμοποιηθούν επίσης προκειμένου να επικεντρωθούμε 

στα εξής σημεία: 

• Ενσωμάτωση των κρίσιμων ικανοτήτων στα πρωτόκολλα του ICO και διέγερση βελτιωμένης 

εκπαίδευσης και συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δημόσιες 

ανάγκες. 

• Ανάπτυξη πλαισίου για την αξιολόγηση των προσεγγίσεων δημόσιας υγείας και διέγερση ανάπτυξης, 

ενίσχυσης και παρακολούθησης των σχετικών συστημάτων υγείας. 

 
 
 
 
 

Σχετικά με το ICO 
 
Το ICO αποτελείται από περισσότερες από 140 εθνικές και επιμέρους 
εξειδικευμένες εταιρείες-μέλη από όλο τον κόσμο. Οι εταιρείες-μέλη του ICO 
αποτελούν μέρος της διεθνούς οφθαλμολογικής κοινότητας και συνεργάζεται 
για τη διατήρηση και αποκατάσταση της όρασης. Μάθετε περισσότερα στην 
ιστοσελίδα: www.icoph.org. 

 
 
 
 
Photo Credit 

 

Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες ICO για τη φροντίδα του διαβητικού οφθαλμού παρέχονται 
από: 

 

• Παναμερικανική Εταιρεία Οφθαλμολογίας (Εικόνα 19) 
• Ινστιτούτο Οφθαλμικής Έρευνας Σιγκαπούρης, Εθνικό Οφθαλμολογικό Κέντρο Σιγκαπούρης (φωτογραφίες 

εξωφύλλου και Εικόνες 1-18b και Εικόνα 20) 
• Πανεπιστήμιο Μελβούρνης, φωτογραφία εξωφύλλου (κάτω αριστερά) 

 
 

 
 
 

 
 

Μετάφραση 
 

Η μετάφραση & προσαρμογή του εντύπου στην ελληνική γλώσσα έγινε από το “ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ”.  

Την επιμέλεια της μετάφρασης είχε η συνεργάτης του “ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ” Οφθαλμίατρος κ. Όλγα Ψωμιάδη. 
 

 
Κατεβάστε τις κατευθυντήριες οδηγίες ICO  για τη φροντίδα του διαβητικού οφθαλμού στα ελληνικά 
από την ιστοσελίδα του “ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ”  www.eyecenter.gr 

 
 
  

http://www.icoph.org/
http://www.icoph.org/diabeticeyecare


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
Βασ. Σοφίας 64  

115 28 Αθήνα 
 

Τηλ.: 210 72 47 103 
Fax:  210 72 31 221 

Ε-mail: info@eyecenter.gr 
 

www.eyecenter.gr 
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