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Šodien
• Kas ir acu sausums?

• Kādus simptomus izjūt pacients?

• Kā mēs varam palīdzēt pacientam/ klientam justies labāk?



Acu saslimšanas par kurām 
jāzina 
• Katarakta

• Glaukoma

• Sausās acs saslimšana

• Tīklenes distrofijas

• Tīklenes atslāņošanās



Kāds ir 21. gadsimts?



Vai kāds ir izjutis 
acu sausuma 
sajūt?



Asaru plēvīte

• Lipīdu slānis

• Ūdeņainais slānis

• Mucīna jeb gļotu slānis

Dry Eye Disease, Nordic Guidlines 2016, Prof. S.Heegaard, L.L.Knudsen, Prof. G.van Setten, G. Koranyi, Prof. J. Holopainen, Prof. K. Kaarniranata, P. Klyve , S. Raeder, 2016. (8. lpp)



Lipīdu slānītis

Lipīdu jeb eļļainais slānītis ir asaru plēvītes ārējais slānis, to veido:

• Meiboma dziedzeri

• Zeisa dziedzeri

Lipīdu slānītis nodrošina to, lai asaras nelītu pāri plaksta malai un 

aizsargātu asaru ūdeņaino slāni no iztvaikošanas.

Dry Eye Disease, Nordic Guidlines 2016, Prof. S.Heegaard, L.L.Knudsen, Prof. G.van Setten, G. Koranyi, Prof. J. Holopainen, Prof. K. Kaarniranata, P. Klyve , S. Raeder, 2016. (8. lpp)
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Ūdeņainais slānītis

Ūdeņainais slānītis ir vidējais un visbiezākais asaru slānītis, to veido:

• Lakrimālais dziedzeris (Asaru dziedzeris)

• Wolfringa un Krauzes dziedzeri

Ūdeņainais slānītis mitrina aci, aizsargā aci no infekcijām, jo tā 
sastāvā ir lielākā daļa no asarās esošajiem proteīniem 
(baktēriju barjera), piem.,  lizocīms.

Dry Eye Disease, Nordic Guidlines 2016, Prof. S.Heegaard, L.L.Knudsen, Prof. G.van Setten, G. Koranyi, Prof. J. Holopainen, Prof. K. Kaarniranata, P. Klyve , S. Raeder, 2016. (8. lpp)



Mucīna jeb gļotu slānīts

Iekšējais un pamat slānītis asarās, to veido konjunktīvas kauss veida 

šūnas un epitēlija šūnas.

Gļotu slānītis nodrošina ūdeņainā slāņa vienmērīgu piesaisti pie acs 

priekšējās virsmas, kas nodrošina acs priekšējās virsmas 

mitrināšanu.

Šis slānītis arī palīdz nodrošināt acs aizsardzību pret patogēniem 

un svešķermeņiem.

Dry Eye Disease, Nordic Guidlines 2016, Prof. S.Heegaard, L.L.Knudsen, Prof. G.van Setten, G. Koranyi, Prof. J. Holopainen, Prof. K. Kaarniranata, P. Klyve , S. Raeder, 2016. (8. lpp)



Asaru plēvīte

Katras mirkšķināšanas laikā tiek atjaunota asaru plēvīte. Asaru plēvītei 

ir ļoti nozīmīga loma acs priekšējās virsmas veselības saglabāšanai, tā:

• Aizsargā un mitrina acs virsmu

• Satur barības vielas, lai uzturētu veselas radzenes šūnas

• Aizsargā no infekcijām

• Aizvada (aizskalo) svešķermeņus



Cik bieži mēs 
mirkšķinām?



Asaru plēvīte



Kā neapjukt?
• Acu sausums

• Sausās acs Sindroms

• Sausās acs saslimšana



Sausā acs sindroms

Vairāku simptomu kopums, kas pats par sevi nav saslimšana, bet 

tās dažādu izpausmju kopums.



Sausā acs saslimšana

Sausās acs saslimšana ir diagnoze, ko uzstāda acu ārsts - oftalmologs.

Sausā acs slimība ir multifaktoriāla asaru un acs priekšējās virsmas 

saslimšana, kuras rezultāts ir diskomforts, redzes traucējumi un asaru 

plēvītes nestabilitāte ar iespējamu priekšējās virsmas bojājumu, kam 

raksturīgs asaru plēvītes osmolaritātes pieaugums un priekšējās 

virsmas (konjunktīvas un radzenes) iekaisums.



Cik izplatītas ir acu 
sausuma 
problēmas?



Cēloņi un riska faktori

Samazināta asaru producēšana

Palielināta asaru iztvaikošana



Riska faktori

Vecums

Dzimums

Uzturs

Kontaktlēcu lietošana

Apkārtējā vide



Simptomi
• Miglaina redze, redzes traucējumi – nestabila redze 

• Acu sausuma sajūta

• Apsārtums

• Dedzināšanas sajūta

• Gaismas jutība, fotofobija

• Nogurušas acis

• Asarošana

• Smilšu sajūta

• Gļotaini izdalījumi un aplikums

• Acu kairinājuma sajūta no rīta

• Plakstiņu apsārtums, pietūkums, nieze, iekaisuma pazīmes



Diagnostika
• Anamnēze / Jautājumu anketa

• Visaptveroša redzes pārbaude

• Biomikroskopija

• Asaru meniska augstums

• BUT

• Širmera tests

• Asaru osmolaritāte

• Meiboma dziedzeru darbība

• Meibogrāfiju

• Iekaisuma marķieri



Jautājumu anketa
Kādi simptomi?

Cik bieži?

Cik izteikti?

Kad simptomi pastiprinās?

Par medikamentiem?

Vai bijušas acu saslimšanas, operācijas?

Par daba vidi un apstākļiem

Par ieradumiem



Klīniskie simptomi

• Redzes traucējumi – nestabili un nekoriģējami

• Asaru plēvītes nestabilitāte

• Samazināts asaru menisks

• Peldoši «objekti» asaru plēvītē

• Asaru osmolaritātes izmaiņas

• Acs priekšējās virsmas bojājumi - radzenes eroziju un čūlu 

pazīmes

• Konjunktīvas izmaiņas – iekaisums, vēlāk rētošanās.

• Trihiāze – nepareizs skropstu augšanas virziens



Diskomforts, smaguma 

pakāpe un biežums

1. Viegla vai epizodiska 

parādās pie apkārtējās 

vides stresoriem

2.Mērena, epizodiska vai 

hroniska, stresa vai ne 

stresa ietekmē

3. Smaga, bieži vai pastāvīgi 

bez stresa ietekmes

4* Smaga un vai nepanesama un 

pastāvīga

Redzes traucējumi
nav vai epizodiski viegls 

nogurums

kaitinošas un/vai darbības 

ierobežojošas epizodes

kaitinošas, hronisks un/vai 

konstants, aktivitātes 

ierobežojošs

konstants un vai

Iespējami nekoriģējami.

Konjunktīvas izmaiņas nav vai viegli nav vai viegli ir, vidēji izteikti vidēji vai izteikti

Konjunktīvas krāsošanās nav vai viegli mainīgi mēreni līdz marķēti marķēts

Radzenes krāsošanās 

(izteiktība/ lokalizācija)
nav vai viegli mainīgi centrāli marķēts smagas punktveida erozijas

Radzenes, asaru  plēvītes 

izmaiņas
nav vai viegli

viegls piesārņojums

samazināts meniska 

biezums

izteikts keratīts,

biezas gļotas

paaugstināts asaru 

piesārņojums

izteikts keratīts, biezas gļotas, 

paaugstināts, asaru 

piesārņojums, čūlas

Plaksti/meiboma dziedzeri MGD mainīgi esoša MGD mainīgi esoša bieži
trihiāze, keratinizācija, 

simblefarīts

BUT tests mainīgs <10 <5 nekavējoties

Šimera tests (mm/5 min) mainīgs <10 <5 <2



Terapija

Galvenais, kas jānodrošina visiem sausās acs 

pacientiem, neskatoties uz sausās acs etioloģiju un 

smaguma pakāpi ir mitrinošo pilienu lietošana.

Jo būtiski, lai tiek :

• Samazināta asaru plēvītes osmolaritāte;

• Uzlabots elektrolītu balanss;

• Izskaloti poli iekaisuma produkti;

• Aizsargāta acs radzenes virsma. 



Profilakse
• Sabalansēts uzturs un pietiekams uzņemtā ūdens daudzums

• Izvairieties no gaisa plūsmas sejā

• Mitriniet gaisu

• Lietojiet aizsargbrilles vai saulesbrilles

• Ievērojiet darba režīmu

• Darba vietas iekārtojums

• Nesmēķēt un izvairīties no piesmēķētām telpām

• Lietojiet mitrinošos pilienus



Mitrinošie pilieni

• Viskozitāte

• Kuru asaru plēvītes slāni aizstāj

• Aktīvā viela

• Konservanti

• Iepakojums

• Saderība ar kontaktlēcām

• Derīguma termiņš pēc pirmās atvēršanas



Izvēloties mitrinošos pilienus jāņem vērā

• cik izteiktas, cik bieži ( ja izteiktas un bieži, jārekomendē griezties pie acu ārsta).Klienta sūdzības, simptomātika

• Ir vai nav MGD vai blefarīta pazīmesPlakstu problēmas

• Aktīvā vielaPilienu sastāvs

• osmolaritāte, osmo-aizsardzība, viskoelasticitāte, mukoathēzija, reģenerācijas veicināšana.Pilienu īpašības:

• Ir vai navKonservanti

Saderīgi ar kontaktlēcām

Derīgs pēc atvēršanas pirmās atvēršanas







Viskozitāte
Viskozitāte raksturo to, cik 

attiecīgais šķidrums ir "biezs"





Aktīvā viela



Papildus terapija

• Pretiekaisumu terapija (kortikosteroīdu lietošana)

• Asaru kanālu oklūzija

• Antihistamīnu lietošana

• Plakstu kopšana un Blefarīta terapija

• Kompreses (sildošas vai atvēsinošas)

• Vispārēji apkārtējās vides faktoru uzlabošana un dzīves stila maiņa

• Kontaktlēcas



Meiboma dziedzeri

Saistaudu plātnītē perpendikulāri plakstu malai atrodas Meiboma

dziedzeri, kas producē tauku sekrētu. Tas neļauj asarām plūst pāri 

plakstu malai, pasargā plakstiņu ādu no macerācijas, aiztur sīkus 

svešķermeņus un nodrošina pilnīgu hermetizāciju, ja acs sprauga 

aizvērta



Meiboma
dziedzeri

Meiboma dziedzeris

Principal lacrimal gland

Āda

Palpebral 
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Moll GlandSkropstas

Zeiss Gland



Meiboma dziedzeru 
disfunkcija (MGD)
Meiboma dziedzera disfunkcija (MGD) ir hroniski meiboma

dziedzeru darbības traucējumi, kas parasti raksturojas ar meiboma

dziedzeru aizsprostojumu un/ vai kvalitatīva sekrēta veidošanu.

Tas var izraisīt nestabilas asaru plēvītes veidošanos, acu

kairinājumu, klīniski šķietamu iekaisumu un acs virsmas

saslimšanas.



MGD un sausā acs

Nosprostoti un nekvalitatīvu sekrētu veidojoši Meiboma dziedzeri 

izraisa:

• Plakstu malas izmaiņas ->asaru plēvītes izmaiņas

Nepietiekama lipīdu daudzumu sekas ir:

• Asaru iztvaikošana

• Asaru plēvītes nestabilitāte

• Uz plakstu malas palielinās baktēriju daudzums (infekciju risks)

• Iztvaikošanas izraisīts acu sausum

Meiboma dziedzeris

Principal lacrimal gland

Āda

Palpebral
conjonctiva



Plakstu kopšana

• Plakstu higiēna

• Siltas kompreses

• Regulāra Meiboma dziedzeru masāža



Plakstu higiēna

• Jānomazgā rokas

• Maigi notīriet plakstus, plakstu malu, skropstas un uzacis

• Atkārtojiet šīs darbības ar otru aci

• Plakstu kopšana jāveic vismaz divas reizes dienā, vai vienmēr

pirms acu pilienu lietošanas



Acs virsmas saslimšanas

Sausās acs sindroms (SAS)

Kvantitatīva (SAS)

Ūdens deficīts

Šegrēna

sindroms

NE Šegrēna

sindroms

Kvalitatīva (SAS)

Iztvaikošana

Būtisks Nebūtisks

NE sausās acs 

sindroms

Blefarīti

MGD

Citi

Alerģijas

Dry Eye Disease, Nordic Guidlines 2016, Prof. S.Heegaard, L.L.Knudsen, Prof. G.van Setten, G. Koranyi, Prof. J. Holopainen, Prof. K. Kaarniranata, 
P. Klyve , S. Raeder, 2016. (13. lpp)



Kas varētu notikt, ja acu 
sausuma simptomus ignorē?
• Acu iekaisums

• Acs priekšējās virsmas bojājumi

• Samazināta dzīves kvalitāte



Paldies par uzmanību!


