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BIEŽĀK SASTOPAMĀS IZMAIŅAS TĪKLENES PERIFĒRAJĀ 
DAĻĀ  
(pētījums) 

Strādājot optometristam ikdienas praksē un sastopot dažāda vecuma pacientus, vienmēr 
jādomā par pareizas korekcijas izrakstīšanu, taču ļoti rūpīgi jāizvērtē arī acs struktūras, lai 
nepalaistu garām kādu nopietnu saslimšanu, kurai nav raksturīgas acu sāpes vai kādas citas ārējas 
pazīmes, ko pacients varētu pats arī nepamanīt.  

Tīklene ir pati nozīmīgākā struktūra, kas uztver gaismas impulsus, pārvērš to neirālā 
signālā un pārraida tālāk pa nervu šūnām uz smadzenēm. Tīklenes centrālā daļa ir pati svarīgākā 
smalku objektu uztverē, taču arī tīklenes perifērā daļa ir svarīga redzes procesos, piemēram, lai 
labāk uztvertu perifērijā esošos objektus.  

Ikdienā izvērtējot redzes funkcijas, ne visiem pacientiem tiek pielietoti diagnostikas 
medikamenti, kuri paplašina zīlītes un atslābina acs ciliārā muskuļa darbību. Galvenokārt šo 
metodi pielieto, lai precīzi izvērtētu tuvredzības lielumu, ja tā tiek noteikta pirmo reizi, kā arī lai 
izvērtētu akomodācijas traucējumus, kas ir saistīti ar refrakcijas izmaiņu. Iepriekš minētajos 
gadījumos ir svarīgi izrakstīt pareizu redzes korekciju. Līdz ar to šajās situācijās rodas iespēja 
apskatīt arī tīklenes perifērās daļas un izvērtēt vai nav nopietnas struktūru izmaiņas, kad pacients 
būtu jānosūta pie speciālista, kas izvērtētu nepieciešamo ārstēšanu un novērošanu. Šādu gadījumu 
nav daudz, jo optometristiem nav noteikts, ka visiem pacientiem jāapskata tīklene caur platu 
zīlīti. Savukārt ikdienas rutīnā tīklenes centrālās daļas gan ir nepieciešams apskatīt katram 
pacientam.  

Strādājot klīnikā, kur katram pacientam, kas vēlas konsultēties par LASIK operācijas 
iespējamību, jāizvērtē ne tikai redzes funkcijas, radzenes parametri, bet arī tīklenes daļas, tai 
skaitā arī perifēriju. No šiem pacientiem ir savākti dati par tīklenes perifēriju, kurus apkopojot var 
spriest par tīklenes izmaiņu sastopamības biežumu Latvijā. Tā kā šeit ierodas konsultēties ļoti 
dažādi pacienti, tad iegūtos datus var attiecināt uz jebkuru citu prakses vietu, kur arī ikdienā 
cilvēki nāk pārbaudīt redzi un iegādāties jaunas brilles vai kontaktlēcas.  

Apskatot arī citu autoru pētījumus par tīklenes perifērās daļas izmaiņām, var atrast 
līdzīgus datus, vienīgi atšķiras pētījumu specifiskums – ko autori ir pētījuši – vai uzsvars likts uz 
tīklenes distrofiskajām izmaiņām vai plīsumiem, vai tikai tīklenes atslāņošanās gadījumiem.  

Tīklenes atslāņošanās ir reta saslimšana (apmēram 1 uz 10.000 gadījumu gadā). Taču 
cilvēkiem ar tīklenes izmaiņām perifērajā daļā ir lielāks risks, ka var izveidotas šāda situācija. 
Līdz ar to daudzi autori pētījumos ir izpētījuši sakarības, kuros gadījumos visbiežāk veidojas 
tīklenes atslāņošanās. Kā galvenie faktori tiek minēti: 

• augstas pakāpes tuvredzība;  
• ja atslāņošanās ir jau bijusi vienā acī;  
• ģimenē bijusi šī saslimšana;  
• ir bijusi kataraktas operācija; 
• acī ir afakija;  
• ir citas izmaiņas tīklenē, piemēram, retinošīze, uveīti, režģveida deģenerācija  
• ir bijusi galvas un acs traumas.  
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Iesākumā aplūkojot datus, kas iegūti klīnikā, kur cilvēki nāk konsultēties par redzes 
korekcijas iespēju ar lāzerķirurģiju, 1.zīmējumā var redzēt, ka tīklene bez izmaiņām vidēji ņemot 
ir aptuveni tikai pusei pacientu. Tīklenes perifērās daļas izmaiņas ir ļoti atkarīgas gan no pacienta 
acs refrakcijas, gan no viņa vecuma. Tā kā šajā datu apkopojumā ir ietverti pacienti vecumā no 
18 līdz 50 gadiem, tad nav iespējams izvērtēt, cik procentuāli veselas tīklenes bez izmaiņām ir 
bērniem un cilvēkiem gados. Pēc citu autoru pētījumiem ir zināms, ka līdz ar vecumu tīklenes 
perifērās daļas izmaiņu skaits palielinās, kas ir saistīts ar tīklenes distrofiju skaita pieaugumu.  

Tāpat veselas acis (tīklenes bez izmaiņām perifērajā daļā) arī strauji samazinās, gan 
miopijas gadījumos salīdzinot ar emetropiju un hipermetropiju, gan arī palielinoties miopijas 
pakāpei. Vislielākās tīklenes izmaiņas ir galvenokārt saistītas ar acs ābola izstiepšanos miopijas 
gadījumā1,2,3, jo tīklene nav elastīga, kas spētu stiepties līdzi acs ābola ārējam un vidējam 
apvalkam.   

 

 
 
Ja jau labas tīklenes līdz ar vecumu un tuvredzības pakāpes palielināšanos izmainās, 

kādas tad ir biežāk sastopamās tīklenes pārmaiņas un kurām būtu jāpievērš uzmanība redzes 
speciālistiem. Pats nopietnākais redzes zuduma cēlonis acīs ar tuvredzību ir tīklenes atslāņošanās. 
Apmēram puse no visām tīklenes atslāņošanām rodas acīs ar tuvredzību. Savukārt tīklenes 
perifērās daļas plīsumi tuvredzības gadījumos galvenokārt ir tieši saistīti ar izstieptu acs ābolu 
(garāks par 26 mm). Tīklenes tālā perifērā daļa pēc anatomija ir plānāka un ja acs ābols stiepjas 
garāks, tad šajā daļā veidojas izmaiņas. Kā arī lielu ietekmi rada stiklveida ķermeņa pārvietošanās 
un arī diezgan pasliktinās arī asins apgāde šajā daļā.  

MIOPIJAS NOZĪME 
Apmēram 10%4 cilvēku no visas populācijas ir miopija. 40%4 gadījumi no visiem 

plīsumiem ir konstatēti acīs ar miopiju. Jo augstākas pakāpes miopija, jo lielāks risks attīstīties 
tīklenes atslāņošanai. Miopijas gadījumos galvenie faktori, kas rada tīklenes atslāņošanos ir4,5: 

 
 
1.zīm. Zīmējuma A daļā parādīta saistība starp cilvēka vecumu un veselām tīklenēm, kurās nav izmainīta tās 
perifērā daļa. Palielinoties cilvēku vecumam samazinās acu skaits, kurām tīklenes perifērajā daļā nav 
izmaiņas. Savukārt zīmējuma B atainotas procentuāli veselu tīkleņu skaits, kurām nav izmainīta perifērā daļa, 
gan hipermetropijas gadījumā, gan pie dažādām tuvredzības pakāpēm.    
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• režģveida distrofija – vairāk izplatīta vidējās pakāpes miopijai, un šeit veidojas 
gan caurumi, gan plīsumi; 

• gliemežpēdu distrofija – sastopama miopās acīs un ir saistīta ar caurumu 
veidošanos tajā; 

• difūza horioretināla atrofija – rada daudzus mazus caurumus augstas pakāpes 
miopijas gadījumos; 

• makulas caurumi – rada tīklenes atslāņošanos acīs ar augstas pakāpes miopiju; 
• stiklveida ķermeņa deģenerācija un tā aizmugurējās daļas atslāņošanās (PVD – 

posterior vitreous detachment – angļ.val.) – ļoti bieži izplatīta parādība acīs ar 
dažādas pakāpes tuvredzību; 

• stiklveida ķermeņa pazušana – 15% tīklenes atslāņošanās gadījumi bijuši acīs ar 
miopiju lielāku par – 6,0 D, savukārt vēl lielāks risks ir acīs ar miopiju virs 10,00 
D;  

• ja ir ne tikai miopija, bet ir arī vēl diabēts un acī ir izveidojusies diabētiskā 
retinopātija, tad šādiem pacientiem tīklene ir regulāri jāpārbauda, lai laicīgi 
konstatētu ne tikai ar asinsvadiem saistītās izmaiņas, bet arī savlaicīgi konstatētu 
tīklenes plīsumus, kas var radīt tīklenes atslāņošanos. 

Apkopojot datus no klīnikas pacientiem 2.zīmējumā var novērot sakarības starp 
miopijas lielumu un tīklenes izmaiņu sastopamības biežumu Latvijā. 

 

 
 

Ko tad var secināt pēc iegūtajiem datiem? Šajā pētījumā visas tīklenes izmaiņas 
perifērajā daļā tika iedalītas trīs lielās grupās: 

• tīklenes plīsumi (lieli un mazi plīsumi, caurumi, viens un vairāki plīsumi vienā acī 
tika apvienoti un ieskaitīt kā pie vienas acs tīklenes perifērās daļas izmaiņas); 

• tīklenes perifērās daļas distrofijas (skat. iepriekš publicēto rakstu „Tīklenes 
perifērās daļas izmaiņas” www.optometrija.lv mājas lapā) 

• citas izmaiņas (kā piemērus var minēt, išēmiskas zonas, toksoplazmozes perēkļi, 
mikrocirkulāri traucējumi u.c.). 

 
2.zīm. Vairāk distrofiskas izmaiņas ir novērojamas pacientiem gados (A), kā arī palielinoties miopijas pakāpei ir 
novērojamas distrofisko izmaiņu skaita palielināšanās. Tai pat laikā tīklenes plīsumu skaits daudz neatšķiras starp 
dažādas pakāpes miopijām (B). 

http://www.optometrija.lv
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Salīdzinot tīklenes plīsumu sastopamības biežumu dažādās vecuma grupās var redze’t 
tendenci, ka tie ir vienlīdzīgi bieži sastopami gan gados ļoti jauniem cilvēkiem, gan arī cilvēkiem 
pēc 30 gadu vecuma. No 2.zīmējuma A ir pamanāms, ka vecumā no 41 līdz 50 gadu vecuma 
tīklenes plīsumu skaits it kā samazinās, taču šajā pētījumā nevarēja iegūt vienlīdzīgu skaitu 
pacientu dažādās vecuma grupās. It sevišķi maz cilvēku bija tieši šajā vecuma grupā (no 41 līdz 
50 gadiem), līdz ar to varēja iekļūt cilvēki ar relatīvi labākām tīklenēm.  

Savukārt pēc citu autoru datiem2,3,5 tīklenes plīsumu skaits pieaug līdz ar vecumu, taču 
šajos pētījumos nav sīkāk izdalītas vecuma grupas no 18 līdz 50 gadiem. Kopumā arī ir 
saprotams, ka līdz ar vecumu mainās gan acs struktūras, gan tai skaitā arī tīklenes centrālās un 
perifērās daļas. 

Taču apskatot tīklenes distrofiju biežumu (skat.2.zīm.A), šeit ir pamanāma maza 
tendence to skaitam palielināties līdz ar vecumu. Ja ar vecumu nav novērojama liela tendence 
pasliktināties tīklenes perifērai daļai, tad pieaugot tuvredzības pakāpei šīs tīklenes izmaiņas ir ļoti 
atkarīgas no tuvredzības lieluma. Jo lielāka miopijas pakāpe, jo pieaug tīklenes perifērajā daļā 
distrofiju skaits (skat.2.zīm.B). Tai pat laikā apskatot tīklenes plīsumu sastopamības biežumu, 
šeit nav liela sakarība starp miopijas pakāpi. Tīklenes plīsumi ir sastopami apmēram 9-12% 
gadījumu  no visām acīm ar dažāda lieluma miopiju.     

Citu autoru pētījumos ir apskatīti kāda veida tīklenes plīsumi, kāda veida distrofijas ir 
biežāk sastopamas acīs ar tuvredzību, kā arī norādītas tīklenes vietas, kur biežāk var atrast šīs 
izmaiņas (skat.3.zīm.). Savā pētījumā Hyams & Neumann6 izvērtējis 332 acis ar miopiju 
pacientiem vecumā no 10 līdz 65 gadiem. Apkopojot datus galvenokārt par tīklenes plīsumiem un 
to dažādiem veidiem. Arī viņu darbā tīklenes plīsumu skaits dažādas pakāpes tuvredzīgās acīs ir 
apmēram 10-13%, savukārt pacientiem vecumā no 41 līdz 65 gadu vecumam plīsumu skaits 
pieaug līdz pat 17%, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem (~9%). Savukārt vairāk kā viens plīsums 
bija novērojams vienai trešdaļai miopisko acu. 

Tīklenes plīsumu biežums un to sastopamība dažādās tīklenes daļās ir uzskaitīta arī 
tālāk4, kas sakrīt arī ar iepriekšējo autoru pētījuma rezultātiem: 

• apmēram 60% tīklenes plīsumu atrodas augšējā temporālā (ārējā) kvadrantā; 
• apmēram 15% tīklenes plīsumu atrodas augšējā nazālā (deguna puses) kvadrantā; 
• apmēram 15% tīklenes plīsumu atrodas apakšējā temporālā (ārējā) kvadrantā; 
• apmēram 10% tīklenes plīsumu atrodas apakšējā nazālā (deguna puses) kvadrantā. 

 Savā pētījumā autori6 minējuši, ka no visiem 48 konstatētajiem plīsumiem 30 bija 
mazāki kā ¼ redzes nerva diska, 15 bija robežās starp ¼ līdz ½ redzes nerva diska, savukārt tikai 
trīs plīsumi bija lielāki par ½ redzes nerva diska lieluma. Lielākā puse no visiem atzīmētajiem 
plīsumiem atradās tīklenes ekvatoriālajā daļā (skat.3.zīm.). Interesants ir fakts, ko konstatēju arī 
savā pētījumā, ka autori neatrod korelāciju starp tīklenes plīsumu biežumu un miopijas pakāpi, 
proti, tīklenes plīsumi ir sastopami tikpat bieži gan pie zemas pakāpes miopijas, kā arī pie augstas 
pakāpes miopijas.  

Šajā pašā pētījumā6 arī mazliet bija apskatītas citas tīklenes perifērās daļas izmaiņas kā:  
• režģveida distrofija, kura tika konstatēta 15 acīs, kurās bija arī tīklenes plīsumi; 
• gliemežpēdas distrofija tika atrasta 36 acīs (~11%) un galvenokārt tīklenes 

temporālajā daļā; 
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• cistoīdā distrofija bija ~18% gadījumu un jo cilvēks vecāks, jo distrofiju skaits 
pieaug. Ja vecumā no 20 līdz 40 gadiem cistoīdā distrofija ir tikai apmēram 13% 
gadījumu, tad pēc 40 gadiem to skaits jau pieaug līdz par 38%. Autori arī neatrada 
korelāciju starp cistoīdās distrofijas sastopamības biežumu un miopijas pakāpi; 

• senīlā retinošīze tika atrasta tikai 15 acīs (4.5%).    
Šādus pētījumus var atrast un šie skaitļi var mazliet atšķirties, taču galvenās tendences ir 

līdzīgas un šādi pētījumi liek aizdomāties, vai redzes speciālists savā praksē arī tikpat daudz 
konstatē tīklenes izmaiņas perifērajā daļā. Ja runājam konkrēti par optometrista lomu, tad ir 
zināms, ka visiem pacietiem zīlītes neplašina, jo tas nav viņa darbības lauciņš. Savukārt 
optometristam jāprot saskatīt izmaiņas vismaz tīklenes ekvatoriālajā daļā arī caur šauru zīlīti, jo 
tieši šajā daļā atrastās distrofijas vai plīsumi var radīt nopietnas sekas tīklenē. Tai pat laikā, ja 
pacients sūdzas par simptomiem (būs minēti teksta noslēguma daļā), kas var norādīt uz 
nopietnām izmaiņām tīklenē, tad tīklene jāizvērtē skatoties caur platu zīlīti jeb jānosūta pie acu 
ārsta. 

 

 
 

Tā kā augšējā temporālā kvadrātā ir visvairāk sastopami tīklenes plīsumi, tad šai daļai 
jāpievērš ļoti liela uzmanība un tā cītīgi jāizvērtē. Lai šo kvadrantu apskatītu ar apgriezta skata 
oftlmoskopiju (izmantojot +20.00 D lēcu vai kādu citu), pacientam jāskatās uz augšu; uz augšu 
slīpi pa labi un taisni pa labi, ja apskata labo aci, savukārt, ja apskata kreiso aci, tad attiecīgi uz 

 

 
 
3.zīm. Hyams & Neumann6 izvērtējuši 332 acis ar miopiju un atrada 
48 dažāda veida tīklenes plīsumus. Shematiskajā zīmējumā ir 
parādīti visu atrasto plīsumu lokalizācija tīklenes perifērajās daļās. 
Kā arī no citu autoru izteiktajiem secinājumiem var redzēt, ka 
tīklenes temporālajā daļā ir visbiežāk sastopami tīklenes plīsumi.   
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augšu; uz augšu slīpi pa kreisi un taisni pa kreisi. Ja pacientam ir bijuši simptomi, kas norāda uz 
tīklenes plīsumiem vai atslāņošanos, tad visprecīzāk tīklenes perifērās daļas var izvērtēt lietojot 
trīs-spoguļu Goldmana lēcu. 

Izvērtējot pacienta tīkleni, ir svarīgi iegūt anamnēzi par acu un galvas traumām, ģimenē 
esošajām tīklenes problēmām. Ļoti bieži tīklenes izmaiņas perifērajā daļā ir saistītas ar trulajām 
traumām.  Apmēram 10% no visiem tīklenes atslāņošanās gadījumu iepriekš ir bijušas acu vai 
galvas traumas. Ļoti bieži bērniem, it īpaši puikām. Vidēji trula acu trauma ir saistīta ar acs ābola 
diametra kompresiju. Stiklveida ķermeņa želejveida struktūras trakcijas tā piestiprināšanās vietās 
rada tīklenes atrāvumus (dialīzi). 

Interesanti ir pētījumi, kuros autori2,3 jaunākajos pētījumos meklē cēloņus tīklenes 
izmaiņām perifērajā daļā un kā vienu no galvenajiem faktoriem min acs garuma ietekmi uz 
tīklenes plīsumiem un distrofijām. Līdz ar to netieši norādot, ka miopijas gadījumos šādas 
tīklenes izmaiņas perifērajā daļā ir sastopamas daudz biežāk nekā emetropijas un hipermetropijas 
gadījumos.  

Lam et al3 savā pētījumā ir izvērtējuši tīklenes perifēro daļu acīs ar miopijas lielumu 
6.00 D un vairāk dioptrijas. Pētījums veikts Ķīnā, jo šeit miopija ir ļoti izplatīta. Autoru mērķis 
bija izvērtēt acs garuma ietekmi uz tīklenes perifērās daļas izmaiņām. Kopumā viņi apskatīja 213 
pacientus, kuru miopijas lielums bija no -6.00 D līdz pat -27.00 , acs garums variēja no 25.18 mm 
līdz 33.62 mm. Viņu galvenie secinājumi ir sekojoši3: 

• tīklenes perifērā daļa bez izmaiņām bija tikai 29% gadījumu; 
• pārējās acīs bija sastopamas viens (11%), divi (16%) vai vairāki bojājumi (44%);  
• acu relatīvais garums (27.01±1.75 mm) bija nozīmīgi lielāks tām acīm, kurās bija 

viens vai vairāki tīklenes bojājumi salīdzinot ar acīm, kurās nebija neviens 
bojājums (25.88±1.19 mm);  

• pigmentdistrofija bija novērota 51% gadījumu, režģveida distrofija – 12%, 
tīklenes plīsumi – 7.5%; 

• ir noteikta korelācija starp acu garumu pigment-, bruģakmens distrofijām, proti, jo 
acs ir garāka, jo ir satopamas šī veida distrofijas; 

• savukārt tīklenes plīsumu sastopamība pieaug līdz ar acs garuma palielināšanos 
(līdz pat 30%). Ja acs garums ir 30 mm un mazāks, tad tīklenes plīsumi ir tikai 
6.4% gadījumos satopami, savukārt, ja acs garums ir virs 30 mm, tad tīklenes 
plīsumu skaits sasniedz pat 30%; 

• tīklenes izmaiņas perifērajā daļā visbiežāk ir sastopamas temporālā augšējā un 
apakšējā daļā, kas arī minēts ir citu autoru pētījumos. 

Tīklenes izmaiņas perifērajā daļā ir atkarīgas arī no cilvēka vecuma un refrakcijas 
lieluma. Kā piemēru varētu minēt – ja pacientam ir 60 gadi un viņam ir 5.00 D liela miopija, tad 
viņa gadījumā ir 40 reizes lielāks risks, ka var attīstīties tīklenes atslāņošanās nekā pacientam ar 
tādu pašu vecumu, bet emetropiju. Savukārt jaunam cilvēkam ar tādu pašu miopijas lielumu ir 
tikai 15 reizes lielāks risks.  

Lai gan kopumā skatoties tīklenes atslāņošanās gadījumi ir reti sastopami 1:10 0004,5 
jeb Latvijā tas būtu apmēram 230 šādi gadījumi gadā. Tomēr tīklenes izmaiņas jāprot identificēt 
un nepieciešamības gadījumā pacientu jāsūta pie speciālista, lai viņš izvērtētu tā nopietnību un 
iespējamos ārstēšanas veidus vai lai noteiktu novērošanas biežumu.  
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Vēl mazliet statistikas, ja runājam par miopijas lielumu un izmaiņām tīklenes perifērajā 
daļā, tad pēc Swann & Schmid1 datiem apmēram 1/3 acīs ar miopiju no -6.00 līdz -9.00 D ir 
sastopama režģveida distrofija. Savukārt acīs ar režģveida distrofiju ir lielāks risks attīstīties 
tīklenes atslāņošanai un dati liecina, ka 40% no visiem tīklenes atslāņošanās gadījumiem kā 
galvenais cēlonis minēts – režģveida distrofija. Tā pat arī pigment- un bruģakmens distrofijas arī 
ir galvenokārt sastopamas acīs ar miopiju, taču šie distrofijas veidi nav tik bīstami. 

Kanski4 savā grāmata min, ka miopijas gadījumos ir paaugstināts risks, ka var 
izveidoties tīklenes atslāņošanās. No visiem tīklenes atslāņošanās gadījumiem 40% ir bijusi 
miopija. Jo lielāka refrakcija, jo lielāks risks, ka var izveidoties tik nopietns tīklenes bojājums. 
Tai pat laikā kā predispozīcija tiek minēta režģveida distrofija, kad visbiežāk izveidojas tīklenes 
plīsumi un caurumi vidējas pakāpes miopijas gadījumos. Gliemežpēdas distrofija visbiežāk rada 
caurumus tīklenes skartajā daļā.   

Ja ir apjausts, cik bieži ir sastopamas dažādas izmaiņas tīklenes perifērijā, tad nākamais 
uzdevums censties tās meklēt un saskatīt. Taču liela nozīme ir pievērst uzmanību simptomiem, 
kas varētu liecināt, ka tīklenē ir radušās nopietnas izmaiņas un pacientam būtu nepieciešams 
paplašināt zīlīti, lai apskatītu tīklenes perifēro daļu.  

Ir zināms, ka ikdienas rutīnas darbā optometrists nepaplašina visiem pacientiem acu 
zīlītes, taču nevajadzētu aizmirst, ka pacients pie Jums ir atnācis uz redzes pārbaudi un pēc tam 
viņš vēl speciāli nemeklēs acu ārstu, kas varētu viņam izvērtēt tīkleni. Ja vien Jūs viņam to neesat 
ieteicis. Līdz ar to liela atbildība (tāpat kā ģimenes ārstiem) gulstas uz Jūsu pleciem. Nevajadzētu 
aizmirst, ka pēc profesijas „optometrists” ir primārās redzes aprūpes speciālists, kuram jāveic 
redzes korekcija un jāprot atšķirt acs struktūru izmaiņas un orientēties acu patoloģijās. Līdz ar to 
optometristam konstatējot izmaiņas tīklenē būtu jāizvērtē to nopietnības pakāpe, lai netiktu 
kaitēts cilvēkam un viņš tiktu savlaicīgi nosūtīts pie speciālista, kas izvērtētu tīklenes izmaiņu 
riska faktoru, to iespējamo ārstēšanu un novērošanas biežumu.  

SIMPTOMI, KAM JĀPIEVĒRŠ UZMANĪBA 
Regmatogenozās tīklenes atslāņošanās gadījumos liela nozīme ir regulārām tīklenes 

izvērtēšanām, kā arī tīklenes perifēro daļu izmaiņu rezultātā ir svarīgi informēt pacientu par 
simptomiem, kuriem būtu jāpievērš uzmanība un kuros gadījumos jāvēršas pie redzes speciālista 
(acu ārsta vai tīklenes speciālista), kas izvērtēs tīkleni. 

Apmēram 60% pacientu pirms pēkšņas tīklenes atslāņošanās ir parādījusies zibeņošana 
un peldošas stiklveida ķermeņa struktūras. Pēc kāda laika pacients var novērot redzes 
traucējumus perifērajā redzes laukā, kas var strauji pārvietoties uz centrālo redzes daļu. Taču šie 
paši simptomi var parādīties arī pie tīklenes plīsumiem un stiklveida ķermeņa trakcijām, kas 
rausta līdzi tīkleni. 

Fotopsiju (zibeņošanu) acīs ar akūtu PVD (posterior vitreous detachment [angļ.val.] – 
stiklveida ķermeņa aizmugurējās daļas atrāvumu) ir saistīta ar tīklenes pārvietošanos, kad tīklene 
ir pielipusi pie stiklveida ķermeņa. Fotopsija veidojas adhēzijas vietā atraujoties tīklenes 
pārrautajam plīsuma vāciņam. Acīs ar akūtu PVD fotopsija parādās arī pie acu kustībām un ir 
labāk pamanāma pie mazāka telpas apgaismojuma (skat.4.A zīm). To projekcija veidojas 
temporālā perifērā redzes laukā. 
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Peldoši objekti (enopsija) (floaters – angļ.val.) ir stiklveida ķermeņa apduļķojumu 
pārvietošanās – pamanāmi, kad veido ēnas uz tīklenes. Acīs ar akūtu PVD ir izšķirami trīs veidu 
apduļķojumu veidošanās (skat.4.B zīm.): 

 

 
 

• atsevišķs riņķveida apduļķojums, kas veidojas stiklveida ķermenim atraujoties no 
optiskā diska robežas maliņas; 

• zirnekļa tīklam līdzīgs apduļķojums (skat.5.A zīm.) veidojas no kollagēno šķiedru 
kondensēšanās pie izmainītās stiklveida ķermeņa garozas; 

• pēkšņa duša (lietus) – apmēram minūti ilga sarkanu vai tumšu punktiņu veidā 
peldoši objekti acu priekšā, kas norāda uz stiklveida ķermeņa hemorāģijām vai 
perifēro tīklenes asinsvadu plīsumu; 

Ja ir izveidojusies jau nopietna tīklenes atslāņošanās, tad tīklenes redzes lauka defekti 
parādās kā sekundāra pazīme pelēka vai tumša aizkara veidā (skat.5.zīm.B). Ja tīklenes 
atslāņošanās ir sākusies apakšējā daļā, tad citiem pacientiem no rīta nav novērojams šāds 
„aizkars” dēļ subretinālā šķidruma absorbcijas pa nakti, bet tas var parādīties vēlāk pa dienu. Kā 
arī no apakšējās daļas atslāņojusies tīklene neatrausies uzreiz, bet pakāpeniski un lēnām. Šāda 
lēna atraušanās var ilgt līdz pat vienam mēnesim.  

Apgabals no kuras puses pirmo reizi parādās redzes lauka defekti ir zona, kurā 
meklējams tīklenes primārais plīsums (pretēji tai pusei, ko redz cilvēks). Ja ir izveidojies jau 
centrālās redzes zudums, tad subretinālais šķidrums ir nokļuvis foveolas zonā. 

 

 

 

  

 

 

                     A                                                        B 
4.zīm. A zīmējumā parādīta fotopsijas izpausme – kā cilvēks to varētu manīt un izjust; B zīmējumā 
parādīti lidojoši objekti, kas rodas cilvēkam skatoties uz viendabīgu fonu un tos var manīt, jo tie rodas kā 
ēnu attēli no reāliem peldošiem objektiem stiklveida ķermenī. 
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GALVENĀS ATZIŅAS PAR TĪKLENES PLĪSUMU VEIDIEM4,5 

• Tīklenes plīsumi ir vairāk bīstami kā tīklenes caurumi, jo tie ir saistīti ar 
dinamiskām stiklveida ķermeņa trakcijām. 

• Lieli plīsumi ir vairāk bīstami kā mazi, jo pa tiem ātrāk var ieplūst šķidrums 
subretinālā telpā. 

• Simptomātiskie plīsumi ir vairāk bīstami, jo tie ir saistīti ar dinamiskām stiklveida 
ķermeņa trakcijām. 

• Augšējās daļas plīsumi ir vairāk bīstami kā apakšējās daļas plīsumi, jo šeit ātrāk 
ieplūst šķidrums subretinālajā telpā. 

• Plīsumi ekvatora daļā ir bīstamāki kā tālākā tīklenes perifērijā, jo tie biežāk rada 
tīklenes atslāņošanos. 

• Pigmentācija ap tīklenes plīsumu norāda uz tā ilgu pastāvēšanu, un ir mazāks 
risks, ka no tā veidosies tīklenes atslāņošanās. 

• Vislielākais risks rasties tīklenes plīsumiem un tīklenes atslāņošanai ir acīs ar 
miopiju, afakijas gadījumos un pacientiem pēc acs traumām. 

• Acīs, kurās ir tīklenes plīsumi, apmēram 50% gadījumu būs vairāk kā viens 
tīklenes plīsums.  

• Miopijas gadījumā (vairāk kā 8.00 D vai acs aksiālais garums pārsniedz 24 mm) 
pastāv lielāka varbūtība, ka var izveidoties tīklenes plīsumi un caurumi.   

• Afakijas pacientiem ir lielāks risks izveidoties tīklenes atslāņošanai, īpaši 
gadījumos, ja ķirurģiskas operācijas laikā ir daļēji zaudēts stiklveida ķermenis. 
Šādos gadījumos pat arī mazi tīklenes caurumi var būt bīstami un var būt par 
cēloni tīklenes atslāņošanai. 

• Miopijas pacientiem ir lielāks risks, ka var izveidoties tīklenes atslāņošanās. 
Plīsums miopiskās acīs ir nopietnāks nekā līdzīgs gadījums nemiopiskās acīs. 

   
                                A                                                                     B 
5.zīm. A zīmējumā parādīts, kāds varētu šķist zirnekļa tīklam līdzīgs peldošs objekts acu priekšā, B 
zīmējumā cilvēkam acu priekšā parādās tāds kā tumšs aizkars (tas var kustīgs un ja tas parādās no 
apakšējās daļas, tad ļoti strauji pārvietojas uz augšu tumšā daļa, kas aizsedz redzes lauku. Šajā gadījumā 
tīklenes atslāņošanās ir no augšējā segmenta.   
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• Pacientam, kuram plīsums ir bijis viena acī, jāseko līdzi arī otrās acs tīklenei, jo 
arī šeit ļoti bieži veidojas plīsumi. 

• Ja ģimenes anamnēzē arī ir bijuši tīklenes plīsumi vai tīklenes deģenerācijas, tad 
tas ir nopietns iemesls regulāri pārbaudīt tīklenes. 

• Sistemātisko slimību gadījumos kā Marfāna sindroms, Stiklera sindroms un Elera–
Dunlosa sindroms ir biežāk novērojami tīklenes plīsumi, kas jāārstē profilaktiski. 

Ja ir aizdomas, ka pacientam varētu būt tīklenes izmaiņas perifērajā daļā, tad redzes 
pārbaudes laikā būtu nepieciešams veikt sekojošas manipulācijas5: 

• noteikt vislabāko redzes asumu; 
• izvērtēt zīlīšu reakciju; 
• veikt biomikroskopiju; 
• izmantot binokulāro netiešo oftalmoskopiju tīklenes izvērtēšanai; 
• tonometriju; 
• redzes lauka skrīningu; 
• tīklenes attēla dokumentēšanu ar fundus kameru vai uzzīmējot skici (skat.6.zīm.); 

 

 

 
 

6.zīm. Shematisks zīmējums, ja tiek izmantota zīmēšanas metode. Šeit tiek izmantotas dažādas 
krāsas un apzīmējumi, lai ieskicētu gan tīklenes izmaiņu lokalizācijas vietu, gan izmērus. 
Zīmējumā izmantotie apzīmējumi: (a) režģveida distrofija, (b) režģveida distrofija ar 
caurumiem, (c) tīklenes plīsums, (d) izmainīta tīklene, (e) demarkācijas līnija, (f) membrāna, 
(g) tīklenes caurums, (h) virpuļveida vēna, (i) tīklenes dialīze, (j) tīklenes artērijas, (k) 
stiklveida ķermeņa apduļķojums, (l) tīklenes vai horoidejas nevus, (m) tīklenes vēnas.7 
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• kā papildus metodes var tikt izmantotas: 

o fundus biomikroskopija ar Hrubi lēcu, Goldmana trīsspoguļu lēcu vai kādu 
citu fundus apskates lēcu;  

o kā arī kādreiz ir lietderīgi veikt tīklenes ultrasonogrāfiju;  
o šad tad arī nepieciešama fluorescentā angiogrāfija, lai diferencētu citas 

tīklenes pataloģijas no tīklenes izmaiņām. 
Bez tīklenes plīsumiem un caurumiem ir svarīgi arī novērtēt tīklenē izmaiņas perifērajā 

daļā, kurām nav nepieciešama ārstēšana, taču tās ir svarīgi konstatēt, kā arī dokumentēt. Pie 
šādām tīklenes perifērās daļas izmaiņām pieder (skat.7.zīm.):   

 

 
 

• mikrocistoīdā distrofija (a) – sastāv no ļoti smalkiem pūslīšiem, kas novietoti 
tīklenes parifērajā daļā netālu no ora serrata un veido gaiši pelēcīgu nenoteiktu 
līniju; 

• sniegpārsliņas (b) – īsu mirkli mirdzoši dzeltenīgi balti punkti, kuri ir 
novietojušies izkliedēti perifērajā daļā, taču šajās situācijās ir ļoti svarīgi to atšķirt 
no režģveida distrofijas; 

• bruģakmens distrofija (c) – ir raksturīga ar savu īpatnējo formu, kas atgādina 
ieapaļus dzeltenīgi baltus ovālus akmeņus. Šī distrofija ir lokāla horioretināla 
atrofija un to var sastapt apmēram 25% veselās acīs; 

 
7.zīm. Tīklenes izmaiņas perifērajā daļa, kuras neprasa ārstēšanu un netiek 
uzskatītas par bīstamām.4 
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• medus šūnas distrofija (d) – ir ar vecumu saistīta perivaskulāra pigmentācija 
smalka tīmekļa veidā, kas var izveidoties līdz pat tīklenes ekvatoriālai plaknei; 

• drūzas (e) – koloīda struktūra, kas veida ļoti sīkus veidojumus un šad tad var būt 
ar pastiprināti pigmentētu maliņu; 

• tālās perifērijas pie pašas ora serratas pigmentārā distrofija (f) – ir ar vecumu 
saistīta hiperpigmentēta josliņa pie ora serratas.     
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