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Asaru plēvīte, tās sastāvs

• Lipīdu slānis ir asaru plēves ārējais slānis. Tas 
padara asaru plēvītes virsmu gludu un pasargā 
to no ātras izžūšanas. Šis slānis veidojas no 
sekrēta, ko izdala Meiboma dziedzeri. 

• Ūdeņainais slānis ir asaru plēves vidū. Šis 
slānis attīra acu virsmu, nomazgājot gružus un 
netīrumus. Šo slāni ražo asaru dziedzeri acu 
plakstos.

• Mucīna slānis ir asaru plēves iekšējais slānis. 
Tas palīdz ūdeņainajam slānim noturēties uz 
acs virsmas. To ražo šūnas, kas atrodas 
konjunktīvā. 

https://endmyopia.org/qa-why-do-tears-make-me-see-more-clearly/



Sausās acs sindroms

• Sausās acs sindroms (SAS, Ocular Surface Disease OSD, Dry Eye Disease
DED) ir stāvoklis, kas rodas, kad asaru plēvīte nespēj nodrošināt adekvātu 
eļļošanu, mitrināšanu acīm. Sausās acs sindroms rodas, ja netiek ražots 
pietiekami daudz asaru vai arī tiek ražotas sliktas kvalitātes asaras. 



Izplatība (ASV)

2017 2018 (vairāku pētījumu 
apskats)

• Svārstās no 5-50% 

• 2,7% gadījumu pacientiem vecumā no 18 līdz
40 gadiem

• 75% gadījumu pacientiem virs 40 gadu
vecuma. 

https://journals.lww.com/homehealthcarenurseonline/Fulltext/2018/
03000/Dry_Eye_Disease__Prevalence,_Assessment,_and.3.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002939417302908



Riska faktori
Personiski Vides faktori Hroniskas 

saslimšanas
Autoimūnās
saslimšanas

Medikamentu 
lietošana

Traumas, 
specifika, 
operācijas

Dzimums

Vecums

Rase (aziāti)

Kontaktlēcu 
lietošana

Omega-3 trūkums 
uzturā

Vide ar zemu 
gaisa mitrumu

Vējaini laikapstākļi

Gaisa 
kondicionieris

Ilgstoša lasīšana

Ilgstoša braukšana 
pie stūres

Piesmēķētas 
telpas

Ilgstošs darbs pie 
datora monitora

Bella paralīze

Depresija

Cukura diabēts

Glaukoma

C hepatīts

Parkinsona
slimība

Sezonālās 
alerģijas

Rosacea

Vairogdziedzera 

Reimatoīdais
artrīts

Sarkoidoze

Sjorgen sindroms

Antiholīnerģiskie

Estrogēni

Psihotropie

Pretglaukomas

Pretvīrusu

Perorālā 
kontracepcija

Beta blokatori

Diurētiķi

Radzenes traumas

Refraktīvā
ķirurģija

Entropijs (uz 
iekšu)

Ektropijs (uz āru)

Blefarīts

Nepilnīgi aizveras 
plaksts

Plaksta traumas



Sausās acs sindroma subjektīvie simptomi

• Acu asarošana, kas ir organisma 
reakcija uz sausu acu kairinājumu

• Smilšu sajūta acīs

• Acu sāpes

• Acis sūrst

• Gļotas acīs vai ap acīm

• Jutība pret gaismu

• Acu apsārtums

• Diskomforts nēsājot kontaktlēcas

• Ir grūti braukt naktīs

• Neskaidra redze vai acu nogurums

• BET visi šie simptomi var arī nebūt!

• Jūt diskomfortu:

• lietojot kontaktlēcas, 

• vējainos laikapstākļos, 

• telpās ar sausu gaisu, 

• telpās ar kondicionieri. 



Sausās acs sindroma klasifikācija

https://www.opticianonline.net/cet-archive/139



Pazīmju diagnostika optometrista kabinetā

Subjektīvās pazīmes

• Pacienta sūdzības, kas ir raksturīgas 
sausās acs sindromam, 

• Sausās acs sindroma pazīmes parādās, 
kad pacients atrodas vidē ar sausu gaisu, 
gaisa kondicionētāju, kad pacients nēsā 
kontaktlēcas, 

• OSDI anketēšana 
(http://www.supereyecare.com/resources/
OSDI.pdf)

• BET daudziem pacientiem nav 
subjektīvo sūdzību!

Objektīvās pazīmes

• Samazināts asaru plēvītes plīšanas laiks, 
krāsojot ar fluorescīnu (BUT), 

• Radzenes krāsošanās jeb corneal staining

• Meniska augstums? Var būt gan 
samazināts, gan palielināts. 

• Konjunktīvas krokas

• Konjunktīvas krāsošanās ar fluorescīnu

• Folikuli uz plakstu konjunktīvas

• Aizsprostoti Meiboma dziedzeri

• Blefarīts

http://www.supereyecare.com/resources/OSDI.pdf


(http://www.supereyecare.com/resources/OSDI.pdf)

http://www.supereyecare.com/resources/OSDI.pdf


Break-up time krāsojot ar fluorescīnu (BUT)





Radzenes un konjunktīvas krāsošanās jeb
staining

• Oksfordas skala

• Efrona skala

• CCLRU skala

• Tips

• Mikropunkti

• Makropunkti

• Saplūduši makropunkti

• Iekrāsojas blīvs laukums ar 
punktiņiem

• Dziļums

• Platība
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Pazīmju diagnostika izmantojot aparatūru 
(SBM OSA)

• Izmaiņas asaru plēvītes slāņos

• Izmaiņas Meiboma dziedzeros

• https://www.sbmsistemi.com/



Lipīdu slānis
• Balstās uz interferometrijas principiem



Ūdeņainais slānis

• Ir iespēja kvalitatīvi izmērīt meniska augstumu. 



Mucīna slānis
• Neinvazīvs asaru plēvītes plīšanas laiks bez fluorescīna izmantošanas 

(NIBUT)



Meibogrāfija
• Ļauj novērtēt Meiboma dziedzeru daudzumu augšējā un apakšējā plakstā. 



Terapijas pamatprincipi
• Sildošās maskas – Meiboma dziedzeru darbības uzlabošanai un sekrēta mīkstināšanai, 

lipīdu slāņa uzlabošanai. 

• Apkārtējās vides sakārtošana – SAS veicinošo faktoru samazināšana vai likvidēšana.

• Omega-3 taukskābju iekļaušana uzturā. 

• Plakstu higiēna (speciālas salvetes)

• Blefaroplastika

• Ciklosporīnu saturoši preparāti (ļoti smagos gadījumos)

• Mākslīgo asaru lietošana:

• bez konservantiem, 

• deksapantenolu saturoši acu gēli (pie radzenes krāsošanās),

• satur hialuronskābi (samazināts BUT, meniska augstums),

• satur HP-Guar molekulas (samazināts BUT, meniska augstums)

• satur lipīdu slāni uzlabojošas sastāvdaļas.



Ko darīt ar pacientiem ar SAS? 

• Izglītot! It īpaši kontaktlēcu lietotājus. 

• Nosūtīt uz tālāko ārstēšanu

• Var ieteikt sildošās maskas 

• Darba un mājas vides uzlabošana (gaisa mitrināšana telpās)

• Ja pacients jau lieto mākslīgās asaras, papētīt to sastāvu. 



Paldies par uzmanību!


