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Ураження парних очей на початкових стадіях
непроліферативної діабетичної ретинопатії
у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу
Резюме. Актуальність. Одним із ранніх мікросудинних ускладнень цукрового діабету 2-го типу (ЦД2)
є діабетична ретинопатія (ДР). Основна її причина — тривала гіперглікемія, яка запускає розвиток
мікроангіопатії. У цьому плані не до кінця з’ясованим є питання щодо пошкодження парних очей і поширеність ДР на початкових стадіях. Мета: дослідити особливості ураження парних очей на початкових
стадіях непроліферативної діабетичної ретинопатії у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу. Матеріали та методи. Був обстежений 91 пацієнт з ЦД2 (182 ока), у яких, за класифікацією Міжнародної
клінічної шкали тяжкості ДР Американської академії офтальмології (2002), ретинопатії не було. Парні
очі розподілили на три групи: у 1-шу групу включили 132 парних ока (66 пацієнтів) із рівнем балів за шкалою ETDRS 10; у 2-гу групу ввійшло 25 очей з рівнем балів за шкалою ETDRS 10, а у 3-тю — 25 парних
до них очей зі змінами судин сітківки (рівні балів за шкалою ETDRS — 14, 15). Повторно пацієнтів обстежували через 1 рік. Відповідно до шкали балів ETDRS системи клінічних ознак Airlie House визначали
мікроаневризми, мікрогеморагії, інтраретинальні зміни мікросудин, ретинальні венозні зміни та неперфузію сітківки. Результати. Більшість (58,3 %) парних очей без початкових змін (1-ша група) протягом
1 року не мали прогресії ДР, у 12,9 % була відмічена поява змін судин сітківки (рівень балів за шкалою
ETDRS — 14, 15), у 13,6 % розвивалася початкова, а у 15,2 % — помірна непроліферативна ДР. Найбільший рівень прогресії ДР (88,0 % очей) був притаманний очам без діабетичних судинних змін, які були
парними до очей з такими змінами (2-га група), що у 2,1 раза (p < 0,001) перевищувало показник парних
очей без діабетичних змін (1-ша група; 41,7 %). Початкові судинні зміни в більшості очей (3-тя група),
через 1 рік прогресували до помірної непроліферативної ДР, що було у 4 рази частіше, ніж в очей, які початкових змін не мали (60,0 проти 15,2 %; p < 0,001). ДР на очах 3-ї групи з прогресією мала рівень за
EDTRS 43, 47; гострота зору цих очей як до, так і через 1 рік спостереження була суттєво нижчою, ніж
у інших групах, а рівень у крові глікованого гемоглобіну у пацієнтів з такими очами був суттєво більшим.
Висновки. Проведене дослідження встановило особливості прогресії ранніх стадій ДР у хворих з ЦД2 та
значущість початкових змін судин сітківки, за наявністю яких прогресія ДР відбувалася швидше.
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Вступ
Цукровий діабет (ЦД) — група різних метаболічних
захворювань, основним проявом яких є стійка гіперглікемія [1, 2]. Останнім часом ЦД набуває характеру
пандемії — кількість хворих по всьому світу неухильно
зростає: за останні 40 років вона збільшилася в 4 рази [3,
4]. У 2018 році 422 млн осіб мали такий діагноз [5]. Се-

ред проявів ЦД на одному з перших місць — порушення органу зору, що може призвести до слабкозорості та
сліпоти, ризик розвитку яких у хворих в 2,4 раза перевищує такий у людей без діабету [6]. Загалом 94 млн
осіб мають діабетичне ураження очей [7]. Найбільша
кількість хворих, до 90 %, має ЦД 2-го типу (ЦД2), при
якому порушення вуглеводного обміну обумовлені
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інсулінорезистентністю з відносною інсуліновою недостатністю або порушенням секреції інсуліну [8, 9].
Відомо, що головним патогенетичним чинником ЦД2
є стійка гіперглікемія, яка запускає розвиток мікро- і
макроангіопатій [10]. Поширеність мікросудинних
ускладнень при ЦД2 сягає 67,2 %, а найбільш частим її
проявом є діабетична ретинопатія (ДР) [6, 11–13].
У прогресії ДР значну роль відіграє тривалість періоду некомпенсованої гіперглікемії. Відомо, що у
15–30 % випадків ознаки ДР присутні вже на момент
первинної діагностики ЦД2, а через 10 років ДР є у
кожного другого хворого, через 30 років — у 9 із 10 [14].
Отже, незважаючи на велику чисельність досліджень,
не до кінця з’ясованим є питання про пошкодження
парних очей і поширеність ДР на початкових стадіях,
які проявляються різноманітними змінами судин сітківки [12, 13]. Зміни біохімічних і фізіологічних процесів при хронічний гіперглікемії є причиною порушень
клітинного метаболізму в сітківці ока та структурних
змін в капілярах сітківки [15]. Це, в свою чергу, призводить до зниження ретинального кровообігу з формуванням універсальної діабетичної мікроангіопатії
[16, 17].
Сітківка має найвищу швидкість утилізації кисню
та глюкози на одиницю ваги, що пояснює високу активність гліколітичного та аеробного патологічного
шляху метаболізму глюкози [18, 19]. У зв’язку з цим порушення зору, викликане ДР, є одним із ранніх мікросудинних ускладнень ЦД2, яке проявляється вже через
4–5 років після початку захворювання [19].
Мета дослідження — дослідити особливості ураження парних очей на початкових стадіях непроліферативної діабетичної ретинопатії (НПДР) у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу.

Матеріали та методи
Був обстежений 91 пацієнт (182 ока) з ЦД2 віком від
42 до 80 років, в середньому 67,96 ± 7,67 року, які були
направлені на первинний прийом до офтальмолога для
діагностування очних ускладнень ДР. Серед обстежених були 28 чоловіків (30,8 %) і 63 жінки (69,2 %).
У всіх обстежених отримано інформовану згоду
пацієнта на участь у дослідженні.
Усім пацієнтам на початку дослідження та через 1
рік були виконані загальноприйняті офтальмологічні
дослідження: візометрія, рефрактометрія, тонометрія,
статична периметрія, гоніоскопія, біомікроскопія,
офтальмоскопія. Офтальмоскопію виконували за допомогою асферичної лінзи Volk Super/Field (NC USA)
і контактної тридзеркальної лінзи Гольдмана. Також
виконували спектрально-доменну оптичну когерентну томографію (ОКТ) на приладі Optical Coherence
Tomography 3D OCT-1000 (протокол Retina3D, Retina
Raster); використовували ОКТ в режимі «Ангіо» (протокол RetinaAngio, wide 6 × 6 mm). За необхідності виконували дослідження очного дна на фундус-камері з
фотографуванням у 7 стандартних полях відповідно до
модифікованої ETDRS системи клінічних ознак Airlie
22

House [19]. Останні включали такі уніфіковані клінічні
ознаки: мікроаневризми (МА) та мікрогеморагії (МГ),
інтраретинальні мікросудинні зміни (ІРМА), ретинальні венозні зміни та неперфузію сітківки тощо.
У дослідженні застосували Міжнародну клінічну
шкалу тяжкості діабетичної ретинопатії Американської
академії офтальмології (2002). У всіх пацієнтів, включених до дослідження, на момент першого обстеження
ДР виявлено не було (стадія no retinopathy) [20]. При
цьому у більшості пацієнтів (66 осіб; 72,5 %) будь-яких
змін судин на очному дні виявлено не було (рівень балів
за шкалою ETDRS 10 на обох очах). У решти пацієнтів
(25 осіб; 27,5 %) на одному оці змін не було, тоді як на
іншому були відмічені одиничні зміни калібру судин,
розширення та звивистість вен, ІРМА або поодинокі
МГ. Це дало нам підставу розподілити очі на три групи. У 1-шу ввійшли парні очі без ознак ДР (n = 132),
у 2-гу — очі без ДР (n = 25), парні до очей з наявністю
змін судин сітківки. У 3-тю групу ввійшли парні очі з
ознаками початкової ДР (n = 25). Відповідно, у 1-шу
групу спостереження ввійшли 132 парних ока з рівнем
балів за шкалою ETDRS 10; у 2-гу групу — 25 очей з
рівнем балів за шкалою ETDRS 10 і у 3-тю — 25 парних
до них очей з рівнями балів за шкалою ETDRS 14, 15.
Повторно пацієнтів обстежували через 1 рік. Під
прогресією ДР ми розуміли зміну картини очного дна
у бік погіршення з розвитком поодиноких змін судин
сітківки (рівень балів за шкалою ETDRS — 14, 15) там,
де їх не було, або розвиток початкової (рівень балів за
шкалою ETDRS 20) чи помірної (рівень балів за шкалою ETDRS 35, 43, 47) непроліферативної діабетичної
ретинопатії.
До контрольної групи було залучено 25 осіб віком
від 45 до 79 років, в середньому 65,12 ± 9,02 року, серед
яких було 10 чоловіків і 15 жінок. Пацієнти контрольної групи не мали ЦД та проходили планове офтальмологічне обстеження в медичному центрі.
Порушення вуглеводного обміну визначали за рівнем глікемії та вмістом у крові глікованого гемоглобіну
(HbA1c) [9].
Для статистичних досліджень використано програмні пакети MedStat і MedCalc v.15.1 (MedCalc
Software bvba).

Результати та обговорення
Через 1 рік спостереження у 2-й групи прогресія ДР
була визначена на переважній більшості очей — 88,0 %
(табл. 1). Їх кількість у 2,1 раза перевищувала таку у
1-й групі (88,0 та 41,7 % відповідно; p < 0,001). Отже,
очі, що були парними до очей з початковими змінами
судин сітківки, протягом 1 року спостереження мали
найбільший рівень прогресії, нібито наздоганяючи
око, що вже зазнало змін.
Групові порівняння за прогресією ДР наочно демонструє рис. 1. Прогресія у 2-й групі на очах, що не
мали діабетичних змін, але були парними до очей з
наявністю змін судин сітківки, перевищувала показники по інших групах.
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Таблиця 1. Розподіл очей по групах за наявністю прогресії ДР через 1 рік
Група

Прогресія ДР

Р(ТМФ)

1-ша

2-га

3-тя

Є

41,7 ± 4,3 %

88,0 ± 6,5 %

60,0 ± 9,8 %

Немає

58,3 ± 4,3 %

12,0 ± 6,5 %

40,0 ± 9,8 %

Р1–2 < 0,001
Р1–3 = 0,124
Р2–3 = 0,051

χ = 19,08; p < 0,001
2

Примітки: формат відображення даних — % ± SE; χ2 — критерій Пірсона для порівняння частот розподілу
даних; Р(ТМФ) — вірогідність відмінностей за двостороннім точним методом Фішера: Р1–2, Р1–3, Р2–3 — вірогідність відмінностей при парному порівнянні вибірок у відповідних групах; р — вірогідність відмінностей
(приймається при р < 0,05).

Аналіз прогресії судинних змін за стадіями ДР по
групах спостереження надано у табл. 2. У 1-й групі
на початку дослідження на обох очах змін сітківки
встановлено не було. Із 132 таких очей через 1 рік на
77 (58,3 %) ДР також не було виявлено; на 17 (12,9 %)
були встановлені зміни судин сітківки (рівень балів за
шкалою ETDRS — 14, 15); на 18 (13,6 %) — початкова
НПДР (рівень балів за шкалою ETDRS — 20); у решти
20 очей (15,2 %) — помірна НПДР (рівні балів за шка-
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лою ETDRS — 35, 43, 47). Більш тяжких стадій ДР протягом 1 року дослідження виявлено не було. Таким чином, у 58,3 % випадків стан ока був стабільним, тоді як
у решти 41,7 % відбувалася прогресія, причому НПДР
була визначена на 28,8 % очах.
Із 25 очей 2-ї групи без судинних змін лишилося 3
ока (12,0 %), на 5 очах (20,0 %) розвинулися зміни судин сітківки, на 17 (68,0 %) — НПДР, причому з їх числа на 5 (20,0 %) — початкова і на 12 (48,0 %) — помірна.

3-тя група

Рисунок 1. Розподіл очей за прогресією ДР протягом 1 року в групах (%). 1-ша, 2-га, 3-тя — групи
дослідження. «Так» — відсоток очей з прогресією;
«Ні» — відсоток очей без прогресії; * — вірогідні відмінності в розподілі очей за наявністю прогресії ДР
(p < 0,001)
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1-ша група

1

2

3
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Рисунок 2. Розподіл очей за стадіями ДР через
1 рік (ДР1). Стадії ДР: 0 — ДР немає, 1 — зміни судин
сітківки, 2 — початкова НПДР, 3 — помірна НПДР;
* — вірогідні відмінності розподілу очей порівняно з
відповідною стадією ДР1 1-ї групи (p < 0,001)

Таблиця 2. Прогресія ДР через 1 рік по групах спостереження
Стадія ДР через 1 рік

Група

Р(ТМФ)

1-ша

2-га

3-тя

ДР немає
(балів за шкалою ETDRS — 10)

58,3 ± 4,3 %

12,0 ± 6,5 %

–

Р1–2 < 0,001
Р1–3 < 0,001
Р2–3 = 0,125

Поодинокі зміни судин сітківки
(балів за шкалою ETDRS — 14, 15)

12,9 ± 2,9 %

20,0 ± 8,0 %

40,0 ± 9,8 %

Р1–2 = 0,332
Р1–3 = 0,002
Р2–3 = 0,216

Початкова НПДР
(балів за шкалою ETDRS — 20)

13,6 ± 3,0 %

20,0 ± 8,0 %

–

Р1–2 = 0,372
Р1–3 = 0,793
Р2–3 = 0,050

Помірна НПДР
(балів за шкалою ETDRS — 35, 43, 47)

15,2 ± 3,1 %

48,0 ± 10,0 %

60,0 ± 9,8 %

Р1–2 < 0,001
Р1–3 < 0,001
Р2–3 = 0,571

χ2 = 58,12; p < 0,001
Примітки: формат відображення даних — % ± SE; χ2 — критерій Пірсона для порівняння частот розподілу
даних; Р(ТМФ) — вірогідність відмінностей за двостороннім точним методом Фішера: Р1–2, Р1–3, Р2–3 — вірогідність відмінностей при парному порівнянні вибірок у відповідних групах; р — вірогідність відмінностей
(приймається при р < 0,05).
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Порівняння отриманих даних (рис. 2) показало, що
серед очей без змін сітківки у стабільному стані у 2-й
групі лишилося майже у 5 разів менше очей, ніж у 1-й
групі (12,0 проти 58,3 % відповідно; p < 0,001).
Загалом прогресування діабетичних змін сітківки на очах, що на початку дослідження таких змін не
мали, у 2-й групі було виражено більшою мірою, ніж у
1-й: НПДР розвивалася у 2,4 раза частіше (68,0 проти
28,8 % відповідно; p < 0,001).
На очах 3-ї групи у стабільному стані лишилося
40,0 %, тоді як решта очей через 1 рік мала помірну
НПДР, що майже у 4 рази перевищувало показник 1-ї
групи (60,0 проти 15,2 % відповідно; p < 0,001). Отже,
прогресія ДР у 3-й групі була більш вираженою: усі випадки прогресії, минаючи початкову стадію НПДР, за
1 рік переходили у помірну НПДР.
Дослідження показників вуглеводного обміну
(табл. 3) показало, що рівні як глюкози, так і HbA1c на
початку дослідження були вищими за наявності прогресії ДР (p < 0,001).
За ступенем ДР через 1 рік показники вуглеводного
обміну також мали тенденцію до збільшення, що мало

статистично значущий характер для вмісту у крові
HbA1c (p = 0,001), що відображено в табл. 4.
За гостротою зору пацієнти виділених груп на
початку спостереження дійсно не відрізнялися
(р = 0,744) (табл. 5). Через 1 рік спостереження гострота зору дещо знизилася, але, враховуючи перекриття діапазонів даних, такі зсуви були статистично
не значущими.
Аналіз початкової гостроти зору у групах за наявністю прогресії ДР виявив деякі групові відмінності
(табл. 6). Вони стосувалися очей 3-ї групи, МГЗК у
яких була нижче, ніж на очах 1-ї і 2-ї груп (0,4 проти
0,7; р < 0,001), та суттєво нижчою за наявності прогресії ДР, ніж без неї (0,4 проти 0,9; р < 0,001).
Порушення зорових функцій, викликані ДР, є одним із ранніх мікросудинних ускладнень ЦД2, яке
проявляється вже через 4–5 років після початку захворювання [19, 21]. У зв’язку з цим у рамках нашого дослідження була проаналізована давність захворювання:
у пацієнтів без ДР на обох очах тривалість ЦД2 становила 4,20 ± 0,23 року, а у пацієнтів з наявністю змін
судин сітківки на початку дослідження — 7,16 ± 1,11

Таблиця 3. Стан вуглеводного обміну на початку дослідження за наявності прогресії ДР
Показник
Глюкоза, ммоль/л
Post-hoc

4,732 ± 0,411

Контроль

Є

Немає

Порівняння
між групами

8,595 ± 2,235

7,942 ± 2,048

F = 69,99;
p < 0,001

p < 0,001

p < 0,001

Є

p = 0,057

HbA1c, %
Post-hoc

Прогресія ДР

Контроль

5,128 ± 0,605
Контроль

8,997 ± 1,964

7,328 ± 1,272

p < 0,001

p < 0,001

Є

F = 109,5;
p < 0,001

p < 0,001

Примітки: формат відображення даних — M ± SD; F — критерій Фішера для дисперсійного аналізу (ANOVA);
у рядках Post-hoc наведена вірогідність відмінностей для парних (апостеріорних) порівнянь між зазначеними групами за тестом Тьюкі (Tukey HSD) для нерівних за розміром вибірок; р — вірогідність відмінностей
(приймається при р < 0,05).
Таблиця 4. Стан вуглеводного обміну при різних стадіях ДР через 1 рік
Стадія ДР через 1 рік
Показник

Глюкоза, ммоль/л
Post-hoc

Початкова НПДР

Помірна НПДР

Порівняння
між групами

8,572 ± 2,534

7,826 ± 1,620

8,983 ± 2,291

F = 2,12;
p = 0,125

p = 0,504

p = 0,812

1
2

HbA1c, %
Post-hoc

Поодинокі зміни
судин сітківки

p = 0,057
7,971 ± 1,862

1
2

8,600 ± 1,384

9,672 ± 2,020

p = 0,498

p = 0,008

F = 7,08;
p = 0,001

p = 0,125

Примітки: формат відображення даних — M ± SD; F — критерій Фішера для дисперсійного аналізу (ANOVA);
у рядках Post-hoc наведено вірогідність відмінностей для парних (апостеріорних) порівнянь між зазначеними групами за тестом Тьюкі (Tukey HSD) для нерівних за розміром вибірок: 1 — поодинокі зміни судин
сітківки; 2 — початкова НПДР; р — вірогідність відмінностей (приймається при р < 0,05).
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року, тобто на 3 роки більше (p < 0,001). Це дозволило
встановити прямий зв’язок тривалості захворювання і
розвитку судинних змін сітківки.
За даними літератури, у 15–30 % випадків ознаки ДР виявляють вже на момент первинного встановлення діагнозу ЦД2, через 10 років — у кожного
другого пацієнта, а через 30 років — у 9 із 10 пацієнтів [9]. Нашими дослідженнями показано, що перші
ознаки ДР з’являються спочатку на одному оці при
тривалості захворювання 7,16 ± 1,11 року у 27,5 %
пацієнтів. Протягом 1 року в парних очей без ДР прогресування відзначається у 41,7 % випадків, в очей з
початковими змінами — у 88,0 %, а в парних до них
очей — у 60,0 %.
Найбільш ранніми проявами ДР є МА — патологічне місцеве розширення просвіту судин, що при флуоресцентній ангіографії реєструється у вигляді яскравих ділянок [20]. Характер та швидкість цього процесу
напряму залежать від інтенсивності окисного стресу
та утворення досконалих кінцевих продуктів глікації
(Advanced Glicated End Products — AGE) в організмі,
наприклад глікованого гемоглобіну [22]. Як вже було
відмічено, в наших дослідженнях показана позитивна залежність судинних порушень та їх прогресії від
вмісту HbA1c. Поява МА за підсумковою шкалою тяжкості ДР оцінюється за шкалою ETDRS 20 балами, що
відповідає початковій НПДР [20]. У наших дослідженнях 13,6 % парних очей без початкових судинних змін
через 1 рік мали поодинокі МА, а ще 15,2 % — помірні МА поряд з іншими змінами судин сітківки (рівень
балів за шкалою ETDRS — 35, 43, 47), що разом становило 28,8 % (помірна НПДР). Очі, які на початку дослідження ДР не мали, але були парними до очей з початковими змінами судин сітківки, мали НПДР у 68 %

випадків та гірший стан вуглеводного обміну. Отже,
було показано, що за наявності початкових змін сітківки прогресія НПДР суттєво вище.
Результатом прогресивного стоншення судинної
стінки є її розрив з утворенням МГ, які можуть бути
різними за формою і розміром. На флуоресцентній ангіограмі вони візуалізуються як темні плями, оскільки
блокують відображення світла від судинної оболонки
[20]. Перебіг НПДР визначається як кількістю МА та
МГ в 4–5 стандартних полях із 7 можливих при проведенні флуоресцентної ангіографії на фундус-камері,
так і ступенем їх вираженості. Саме це співвідношення визначає тяжкість патологічного процесу [23]. Наростання кількості МА та МГ декомпенсує капілярну
систему сітківки з формуванням зон ретинальної неперфузії та ішемії [24]. Ці інтраретинальні ділянки,
що представлені звивистими, малодиференційованими дрібними повнокровними капілярами і венулами,
об’єднують в одну клінічну ознаку — ІРМА [25]. Їх
вираженість є одним із критеріїв при оцінці ступеня
тяжкості ДР [26]. Такі ознаки у нашому дослідженні
фіксувалися при помірній НПДР, частота якої через 1
рік була максимальною за умов наявності початкових
змін судин сітківки: 60,0 проти 15,2 % на парних очах
без початкових змін. Це вказувало на те, що не тільки
прогресія у першому випадку була більшою, але й тяжкість судинних порушень досягала максимальної вираженості.
У нашому дослідженні показано, що порушення вуглеводного обміну на початку дослідження були більш
вираженими за умов прогресії ДР, що стосувалося як
рівня глікемії, так і HbA1c. Через 1 рік стадії ДР відповідало збільшення вмісту у крові HbA1c, який є показником неферментативного глікування білків за умов

Таблиця 5. Максимальна гострота зору до (МГЗК0) і через 1 рік (МГЗК1) по групах
Група
1-ша

2-га

3-тя

Порівняння
між групами

МГЗК0

0,8 (0,6–0,9)

0,8 (0,6–0,9)

0,7 (0,5–0,9)

Н = 0,59;
р = 0,744

МГЗК1

0,7 (0,5–0,9)

0,7 (0,6–0,8)

0,6 (0,4–0,8)

Н = 3,87;
р = 0,144

Показник

Примітки: формат відображення даних — Ме (Q1–Q3); Н — критерій Крускела — Уолліса для множинного
порівняння груп; р — вірогідність відмінностей (приймається при р < 0,05).
Таблиця 6. МГЗК у групах на початку дослідження за наявності прогресії ДР
Група
1-ша

2-га

3-тя

Порівняння
між групами

Є

0,7 (0,5–0,8)

0,7 (0,6–0,8)

0,4 (0,3–0,6)

Н = 14,75;
р < 0,001

Немає

0,8 (0,6–0,9)

0,6 (0,5–1,0)

0,9 (0,8–1,0)

Н = 2,25;
р = 0,394

U = 1816;
p = 0,165

U = 32;
p = 0,966

U = 6;
p < 0,001

Прогресія ДР

Порівняння за наявності
прогресії

Примітки: формат відображення даних — Ме (Q1–Q3); Н — критерій Крускела — Уолліса для множинного
порівняння груп; U — критерій Манна — Уїтні для парного порівняння груп; р — вірогідність відмінностей
(приймається при р < 0,05).
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ЦД2 [9]. Відомо, що хронічна гіперглікемія активує
оксидативний стрес [27]. Це призводить до окиснення регенераторних полімераз та пригнічення експресії
основного гліколітичного ферменту — гліцеральдегід-3фосфатдегідрогенази, що утруднює обмін проміжних
метаболітів глюкози і запускає поліоловий та гексозаміновий патологічні механізми [28]. Крім того, оксидативний стрес провокує розвиток хронічного запалення [27], підвищує експресію гена ангіотензиногену, що
поряд з активацією протеїнкінази С посилює ліпідну пероксидацію, утворення сорбітолу та проліферацію міоцитів судинної стінки [29, 30]. Отже, поява змін судин
сітківки через декілька років захворювання пов’язана із
складними патогенетичними механізмами, що запускаються хронічною гіперглікемією. Нами встановлено,
що прогресія ДР суттєво збільшується за умов початкових змін судин сітківки: за їх наявності протягом 1 року
у 60,0 % очей формується помірна НПДР.

Висновки
1. Встановлено, що серед парних очей без початкових судинних змін у 58,3 % випадків стан сітківки
протягом 1 року лишався стабільним, тоді як у решти
41,7 % відбувалася прогресія очних змін, причому
НПДР розвивалася на 28,8 % очей.
2. Найбільший рівень прогресії (88,0 %) був на очах
без діабетичних змін, які були парними до очей з початковими змінами судин сітківки. Цей показник у 2,1
раза перевищував такий на парних очах без початкових
діабетичних змін (p < 0,001).
3. Очі, які мали зміни судин сітківки (бали за шкалою EDTRS — 14, 15) на початку дослідження, протягом 1 року прогресували до НПДР у 4 рази частіше,
ніж очі, які початкових змін не мали: 60,0 проти 15,2 %
(p < 0,001). Такі очі мали суттєво нижчу гостроту зору
як до, так і через 1 рік та гірший стан вуглеводного обміну за рівнем у крові HbA1c (р < 0,001).
4. Перші ознаки ДР у вигляді судинних змін сітківки з’являються спочатку на одному оці при тривалості
захворювання 7,16 ± 1,11 року у 27,5 % пацієнтів. Протягом 1 року парні очі без ДР прогресують у 41,7 % випадків, очі з початковими змінами — у 88,0 %, а парні
до них очі — у 60,0 %.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів при підготовці даної статті.
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Lesions of paired eyes at the initial stages
of non-proliferative diabetic retinopathy
in patients with type 2 diabetes mellitus
Abstract. Background. One of the early microvascular complications of type 2 diabetes mellitus (T2DM) is diabetic retino
pathy (DR). Its main cause is prolonged hyperglycemia, which
triggers the development of microangiopathy. In this regard,
the issue of damage to paired eyes and the spread of DR in the
initial stages has not been fully clarified. The purpose: to study
the peculiarities of lesions of paired eyes at the initial stages of
non-proliferative diabetic retinopathy in patients with type 2 dia
betes mellitus. Materials and methods. We examined 91 patients
with T2DM (182 eyes), who did not have retinopathy according
to the International Diabetic Retinopathy Severity Scale of the
American Academy of Ophthalmology (2002). Paired eyes were
divided into three groups: group 1 included 132 paired eyes (66
patients) with 10 points according to the Early Treatment Diabetic Retinopathy Group Study (ETDRS); group 2 consisted
of 25 eyes with 10 points on ETDRS, and group 3 — 25 paired
eyes with retinal vascular anomalies (14–15 points on ETDRS).
The patients were examined again after 1 year. According to the
ETDRS, Airlie House classification, microaneurysms, microhemorrhages, intraretinal microvascular abnormalities, retinal
vascular abnormalities, and retinal nonperfusion were detec
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ted. Results. The majority (58.3 %) of paired eyes without initial
changes (group 1) had no progression of DR within 1 year, 12.9 %
had vascular anomalies (14–15 points on ETDRS), 13.6 % deve
loped mild, and 15.2 % — moderate non-proliferative DR. The
highest progression of DR (88.0 % of eyes) was observed in eyes
without diabetic vascular changes, which were paired to eyes with
such changes (group 2) that was 2.1 times (p < 0.001) higher than
the indicator of paired eyes without diabetic changes (group 1;
41.7 %). Most eyes that had mild vascular changes (group 3) progressed to moderate non-proliferative DR after 1 year, which was
four times more often than in eyes that had no initial changes
(60.0 versus 15.2 %; p < 0.001). DR in the eyes of group 3 with
progression accounted for 43–47 points on EDTRS; the visual
acuity of these eyes, both before and after 1 year, was significantly
lower than in other groups, and the level of glycated hemoglobin
in the blood of patients with such eyes was significantly higher.
Conclusions. This study established the features of the progression
of early stages of DR in patients with T2DM, and the significance
of primary retinal vascular anomalies in the presence of which the
progression of DR was faster.
Keywords: diabetic retinopathy; type 2 diabetes mellitus
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