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Sausās acs uztvere
DEWS (2007)
Dry eye is a disorder of the tear film due to tear deficiency or excessive
evaporation, which causes damage to the interpalpebral ocular surface
and is associated with symptoms of ocular discomfort.1

DEWS II (2017)
Dry eye is a multifactorial disease of the ocular surface characterized
by a loss of homeostasis of the tear film, and accompanied by ocular
symptoms, in which tear film instability and hyperosmolarity, ocular
surface inflammation and damage, and neurosensory abnormalities
play etiological roles. 2

SSK10 (2016) 3

Sausa acs ir asaru plēvītes traucējumi asaru trūkuma vai
pārmērīgas iztvaikošanas dēļ, kas izraisa acu starpplakstu
acs virsmas bojājumus un ir saistīti ar diskomforta
simptomiem acīs.
Sausā acs ir multifaktoriāla acs virsmas slimība, kurai
raksturīgs asaru plēvītes homeostāzes zudums, un to
pavada acs simptomi, kuros etioloģiska nozīme ir asaru
plēvītes nestabilitātei un hiperosmolaritātei, acs virsmas
iekaisumam un bojājumiem, kā arī neirosensorām
anomālijām.

PVO pirmais paziņojums par redzi (2019) 4
“Acu slimības, kas var izraisīt redzes pasliktināšanos un aklumu, piemēram,
katarakta, trahoma un refrakcijas traucējumi, ir valsts profilakses un citu acu
aprūpes stratēģiju galvenā uzmanība. Taču acu slimības, kas parasti nepasliktina
redzi, tostarp sausu aci un konjunktivītu, nedrīkst aizmirst, jo tās ir viens no
galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki meklē acu veselības aprūpes pakalpojumus”

Dzīves kvalitāte
Acu sausums (vidējas līdz smagai
pakāpei) ir saistīts ar nozīmīgu dzīves
kvalitātes pasliktināšanos, piemēram,
sāpēm, pazeminātām darbaspējām,
nomāktību, sliktu vispārējo veselību un
depresiju.5
Pacienti uzsver izpratnes un
informācijas trūkumu par sauso aci kā
galveno neapmierinātības iemeslu. Tas
korelē ar novēlotu vai nepareizu
diagnozi arī pēc sākotnējo simptomu
parādīšanās.6

Sausās acs ietekme uz pacientu dzīves kvalitāti. Visi procenti tika aprēķināti kopējam dalībnieku skaitam N = 2246

Asaru orgāni
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Līdzsvarota asaru plēvīte iespējama vien tad,
kad pilnvērtīgi veidojas visi asaru komponenti
Iztrūkums: kairinājuma sajūta, acu asarošana, acu

jutīgums, plakstu malas iekaisums
Iztrūkums: sausuma sajūta,

nieze, graušana, plakstu
skrāpēšana, smilšu sajūta acīs, grutības lietot
kontaktlēcas
Iztrūkums: iekaisuma aina, sāpes, vajadzība

mirkšķināt, nestabila redze

biežāk

Sausās acs ārstēšanas iespējas
Vides, diētas un
medikamentu
pielāgojumi

Mitrinātāju
terapija

Cīnās ar CĒLONI
•
•

•
•
•

•

Izglītošana par redzes higiēnu
Veselīga miega režīma
rekomendācija
Gaisa mitrināšanas nozīme
Ūdens patēriņš
Veselīgs uzturs
•
Pārtikas piedevas,
Omega-3 taukskābju
loma
Aizsargbrilles (saulesbrilles)

Asaru AIZVIETOŠANA
•
•
•

Mākslīgās asaras un asaru •
piedevas – acs virsmas
apūdeņošanai
Barojoši pilieni un gēli – acs
virsmas reģenerācijas
veicināšanai
Lipīdus saturoši pilieni – asaru
plēvītes stabilizēšanai

Pretiekaisuma
terapija

Meiboma
dziedzeru
ārstēšana

Ārstē IEKAISUMU
Recepšu medikamenti iekaisuma
cikla pārtraukšanai
•
•

•

Ciklosporīni – imūnsupresīvi
un pretiekaisuma, lieto 6-8
ned
Antibiotikas – acs virsmas un
plakstu malas iekaisuma
pārtraukšanai, mazas dozas
līdz 2 mēn
Steroīdi – pretiekaisuma, bet
nevar ilgstoši (līdz 6 ned)
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STABILIZĒ asaras
•
•
•
•

Siltās plakstu kompreses un
plakstu masāža
Plakstu skrubji un putas
Plakstu kopšanas mitrās
salvetes
Termopusārā terapija un
gaismas pulsa terapija
specializētajās klīnikās

Meiboma dziedzeru disfunkcija
Apmēram 70%-80% sausās acs gadījumu klasificē kā iztvaikojošā
tipa sauso aci; to izraisa Meiboma dziedzeru disfunkcija (MDzD)
MDzD simptomi:
•
•
•

acu asarošana (īpaši vējā, pie temperatūras maiņas, dūmos)
dedzinoša, durstīga sajūta
no rīta, pēc pamošanās izdalās vairāk sekrēta

Aizvietošanai nepieciešami
LIPĪDUS saturoši acu pilieni
Meiboms var izdalīties
tikai mirkšķināšanas
laikā, kad musculis
orbicularis saraušanās
rada vienmērīgu
spiedienu uz visu
Meiboma dziedzeri un
Roilāna muskulis
atslābst, ļaujot
sekrētam izdalīties uz
plaksta malas.

Meiboma dziedzeru
disfunkciju ĀRSTĒ plakstu
siltās kompreses un
masāžas

Meiboma dziedzeri aizņem gandrīz visu plakstu
platību. Augšējā plakstā ir apmēram 25 līdz 40
dziedzeri (izdala apmēram 26 µl meiboma) un
apakšējā plakstā ir 20 līdz 30 dziedzeri (izdala
apmēram 13 µl meiboma).
Kats Meiboma dziedzeris sastāv no 10-15
sekrēcijas maisu kopas, kas izkārtoti ap garu
centrālo kanālu un ir savienotas ar to ar īsiem
kanāliņiem; sistēmu noslēdz Riolāna muskulis.

Ilgstoši paaugstināts
iekšējais spiediens
sekrēcijas maisos
noved pie sekrēcijas
šūnu atmiršanas un
Meiboma dziedzera
atrofijas

Meiboma dziedzeru disfunkcija
ĀRSTĒŠANA

AIZVIETOŠANA
Lipīdus saturoši acu mitrinošie pilieni

1

Uzsildīt masku  7-10 minūtes sildīt plakstus

Spiedošām kustībām masēt plakstiņus “
skropstu augšanas virzienā”

•
•

Nedrīkst pilināt uz kontaktlēcām (silikons pievelk taukus)
Sistemātiska nevis periodiska lietošana

2

AIZSARDZĪBA pret kairinātājiem
•

3
Attīrīt plakstu malu no izspiestā meiboma12

Saulesbrilles un optiskās
brilles aizsargā pret
putekļiem un vēju un mazina
acu asarošanu

Blefarīts
Lipīdu slānis veic robežfunkciju, tā
pasargājot plakstu ādu no
izmirkšanas
Lipīdu slāņa problēmas izraisa arī
plaksta malas iekaisumu
(blefarītu), kas veicina Meiboma
dziedzeru atrofiju

Plāns
lipīdu
slānis

Plaksta
malas
izmirkšana

Meiboma
dziedzeru
disfunkcija

Plaksta
malas
iekaisums

 Sausās acs blefarīta sindroms14
Dry Eye Blepharitis Syndrom

Blefarīta simptomi:
•
Apsārtuši plaksti (iespējams arī āda ap acīm)
•
Plakstiņu sūrstēšana, acu nieze
•
Acu asarošana un jutīgums
•
Salipuši plaksti
•
Trauslas skropstas
Nesajaukt ar
•
Alerģiju
•
Konjunktivītu13

Mērens blefarīts
Intensīva un
specializēta
plakstu higiēna

Izteikts vai ilgstošs
iekaisums

Papildu
medikamentoza
ārstēšana

Blefarīts
KONTROLE

ĀRSTĒŠANA

Plakstu higiēna

Mikroblefaroeksfoliācija
• mehāniski notīra plaksta malu15
• bieži tiek kombinēta ar Meiboma dziedzeru ekspresiju
•
•
•
•

Atbrīvo plakstu no meibofilmas
Līdzsvaro plakstu mikrobiomu
Dziedē plakstu ādu
Pārrauj sausās acs progresijas ciklu
Jāveic regulāri, 1-2x dienā

Medikamentoza ārstēšana pie oftalmologa

Demodex blefarīts
Skropstas folikula trīsstūrveida izstiepšanās 20

Skropstu ērcīte sastopama 84% pacientu vecākiem par 60
gadiem un 100% pacientu pēc 70 gadu vecuma
Skropstu ērcītes pārapdzīvotības simptomi:
•
•
•
•
•

Plakstu malas nieze
Skropstu augšanas traucējumi (aug nepareiza
virzienā, izkrīt)
“ Blaugznas” uz skropstām
Palstu un/vai acs apsārtums, plaksta ādas
asinsvadu paplašināsanās
“Smagi” plaksti, acu nogurums
Skropstu ērcītes un skropsta mikroskopā21

Mērķtiecīga plakstu
higiēna
• Tējas koka eļļu (terpēn-4-olu) saturošu līdzekļu lietošana skropstu
sakņu attīrīšanai (3 nedēļas 2xdienā, pēc tam 3 nedēļas tikai uz nakti)
• Mehāniska plakstu attīrīšana
• Medikamentu lietošana (pilokarpīna gēls, ivermecitīns)

Ūdens deficīts
Ūdens uz acs virsmas veic
• optisko funkciju – nodrošina acs
virsmas izlīdzināšanu
• barošanas funkciju – piegādā
radzenei vielmaiņas produktus
• aizsargfunkciju – apkaro baktērijas
un aizskalo kairinātājus
Ūdeņainā slāņa deficīta simptomi:
•
•
•
•
•

Acu sāpes un apsārtums, nieze un kairinājums
Redzes miglošanās un nestabils redzes asums
Acu nogurums pēc lasīšanas
Nespēja lietot kontaktlēcas
Raudāšana bez asarām

Mākslīgās asaras
– mitrinātāju
lietošana

Diētas pielāgošana vai
uztura bagātinātāju
lietošana

Sjogrena sindroma pacienti
+sausa mute +sausa āda +nepamatots
nespēks +locītavu sāpes +nepamatoti
izsitumi uz ādas
Ne-Sjogrena sindroma pacienti
Izraisītājs ir citas sistēmiskās slimības
(reimatoīdais artrīts, vilkēde, kancerogēnā
terapija, antihistamīnu lietošana, hormonu
aizstājējterapija, blefarīts)
A vitamīna un Omega-3 taukskābju trūkums
uzturā
Sauss gaiss (<40%) un intensīva ventilācija
Acs virsmas krāsošanās:
A-ūdens deficīta sausā acs
B-iztvaikojošā tipa sausā acs16

Ārstēšana pie
oftalmologa

Ūdens deficīts
ATBALSTS

KOMPENSĀCIJA

Mitrinošie pilieni
• Šķidri – aizvietot ūdens tilpumu
• Saudzīgi (osmoprotektīvi, bez
agresīviem konservantiem) –
•

•

komfortam un ātrākai šūnu ūdens balansa
atjaunošanai
Dziedējoši – ūdens slāņa deficīts bieži
kombinējas ar acs virsmas šūnu bojājumu
Gēli– izteiktai, attīstītai sausai acij

Nodrošināt pietiekamu Omega-3
taukskābju un A vitamīna uzņemšanu
•
•
•

Zivis, lapu salāti, spināti, olas, rieksti,
burkāni, paprika, aknas, olas
Zivju eļļa, linsēklu eļļa
A vitamīns (retinols)

ĀRSTĒŠANA

Izteiktāka acu sausuma gadījumā
pielieto asaru punktiņa aizbāžņus17,
medikamentus (ciklosporīnus
ilgstoši – 3 ned. līdz 6 mēn.) vai
ķirurģiskas metodes

Paralēli darbojas, lai novērstu etioloģiskos cēloņus un nodrošina kvalitatīvu lipīdu slāni

Gļotu trūkums
Visretāk sastopamais sausās acs veids

Mucīna slāņa problēmām raksturīga
acs virsmas krāsošanās18, 19

Veidojas pēc acu traumām, ķīmiska apdeguma, pie Stīvena-Džonsona sindroma, membrānu
pemfigoīda un pie A vitamīna deficīta, ilgstošas konservantus satuošas acs medikamentu lietošanas

Mucīna slāņu funkcijas:
•
•

Noturēt asaru plēvīti uz acs virsmas
Iekapsulēt svešķermeņus drošai aizvadīšanai

Mucīna slāņa deficīta simptomi:
•
•
•
•

Kairinājuma sajūta, vajadzība bieži mirkšķināt
Acu asarošana
Redzes miglošanās
Gļotaini izdalījumi, gļotas asarās

Mākslīgās asaras –
mitrinātāju lietošana
• Barojoši mitrinošie pilieni acs
virsmas reģenerācijas veicināšanai
• Gēli asaru piesaistei

Asaru
plēvītes
nestabilitātes
aina

Konjunktīvas krāsošanās

Ārstēšana pie ārsta
• Sekrēciju veicinoši medikamenti
• A vitamīns

Lokāls asaru plēvītes plīsums

Punktveida asaru plēvītes plīsums

Asaru kvalitāte un kvantitāte
“ Mazāk asaru” vai “ Nepareizas asaras”

Asaru sastāva norma

Ideāli acu mitrinošie pilieni
• atjauno asaru tilpumu
• atšķaida asaras
• normalizē ķīmisko sastāvu
• Nekairina acis

Asaru sastāvs hroniski sausai acij

Optika – primārās redzes aprūpes iestāde

 Sausās acs aprūpe ir svarīga optikas ikdienā
 Specializētiem acu aprūpes produktiem ir vieta optikas plauktā
 Atbilstoša rekomendācija risina pacienta problēmu un veicina līdzestību

PALDIES PAR UZMANĪBU!
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