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Attēls Nr. 1 Tīklenes plīsuma un 
tīklenes atslāņošanās shematisks 
attēlojums. 

 

Neskatoties uz to, ka optometristu diagnostikas prasmes ir uzlabojušās, pieaug tiesas procesu skaits 
mūsu profesijā, tieši gadījumos, kad nav diagnosticēta tīklenes atslāņošanās. 

Mēs visi labi zinām, ka ne vienmēr ir iespējams pateikt, vai pacientam ir vai nav tīklenes 
atslāņošanās, jo šo saslimšanu ir ļoti grūti noteikt. Pat mūsu kolēģiem oftalmologiem atsevišķos 
gadījumos var būt grūti diagnosticēt tīklenes atslāņošanos vai tīklenes plīsumus. 

Tomēr, tā kā pieaug procesuālo gadījumu skaits šajā jomā un no optometristiem tiek sagaidīta lielāka 
atbildība un precīzāka pataloģiju konstatēšana, iespējams atkārtoti jāizskata gadījumi, kad pacients 
sūdzas par “zibeņošanu” vai “mušiņām - peldošiem apduļķojumiem” acu priekšā. 

Līdz ar to sāksim ar biežāko “zibeņošanas” un “mušiņu -  peldošo apduļķojumu” cēloni… 

Stiklveida ķermeņa mugurējā atslāņošanās 
Stiklveida ķermeņa mugurējā atslāņošanās veidojas stiklveida ķermenim atdaloties no tīklenes. Ar 
gadiem stiklveida ķermeņa struktūra kļūst šķidrāka un tas saraujas, rezultātā tas vairs nepieguļ 
tīklenei. Šis process ir simptomātisks, tipiskākie simptomi ir pēkšņas melnas “mušiņas” acu priekšā, 
“zibeņošana”, “peldoši fragmenti” un samazināts redzes asums. 

Riska faktori 
Miopija, vecums – tas ir normāls fizioloģisks novecošanās process, periodā pēc menopauzes un ja ir 
bijusi sena acu trauma vai iepriekšēja acu ķirurģija. 

Zibšņiem jeb fotopsijai var būt dažādi cēloņi, bet visbiežākais iemesls ir tīklenes stimulācija vitreo-
retinālās trakcijas (vilkmes) rezultātā. Parasti pacients apraksta zibšņus temporālajā redzes laukā, 
kurus vieglāk ievērot krēslā. Entopsijas - “mušiņas” un “peldoši apduļķojumi” (fragmenti), kas saistīti 
ar stiklveida ķermeņa mugurējo atslāņošanos, ir kolagēna skeleta brīvi peldoši fragmenti (pavedieni) 
sašķidrinātā stiklveida ķermenī. Pie stiklveida ķermeņa mugurējās atslāņošanās dažreiz var novērot 
Weiss gredzenu (skat att. 2 un 3), tas izskatās kā izkropļots aplis stiklveida ķermenī, apskatot 
biomikroskopijā ar Volk lēcu vai oftalmoskopu. 
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Attēls Nr. 2 Stiklveida ķermeņa mugurējā 
atslāņošanās un Weiss gredzena veidošanās. Avots: 
http://vitrectomyforfloaters.com/ 

 

Attēls Nr. 3 Weiss gredzens biomikroskopijā 
ar Volk lēcu. 
 Avots: 
http://dro.hs.columbia.edu/weiss.htm 

Visbiežākais mušiņu un zibeņošanas cēlonis ir stiklveida ķermeņa mugurējā atslāņošanās. Tā kā 
palielinoties cilvēka vecumam stiklveida ķermeņa struktūra mainās, stiklveida ķermeņa mugurējā 
atslāņošanās ir 66% cilvēkiem pēc 70 gadu vecuma. Ja ir bijusi acu trauma vai acu operācija stiklveida 
ķermeņa strukturālās izmaiņas var parādīties ātrāk. Lielākajā daļā gadījumu stiklveida ķermeņa 
mugurējā atslāņošanās nerada patoloģiskas izmaiņas, tomēr 3.4% gadījumos izraisa tīklenes plīsumu, 
kurš var novest pie tīklenes atslāņošanās. 

Līdz ar to rūpīgi jāizvērtē visi pacienti, kas sūdzas par zibeņošanu un peldošiem apduļķojumiem 
(mušiņām), tā kā pastāv risks tīklenes atslāņošanās gadījumiem. 

 

Attēls Nr. 4 Tīklenes atslāņošanās patoģenēzes shematisks attēlojums 

http://vitrectomyforfloaters.com/
http://dro.hs.columbia.edu/weiss.htm


 

Sākuma stadijā, stiklveida ķermeņa mugurējās atslāņošanās gadījumā, ar nelielu tīklenes plīsumu 
perifērijā, iespējams, ka simptomi un redzes defekti netiek novēroti, tomēr 46% gadījumos veidojas 
pilna  Rhegmatogēna tīklenes atslāņošanās – iemesls ir plīsums neirosensorajos tīklenes slāņos. 
(skat. attēlus 5 un 6). Šķidrums no stiklveida ķermeņa caur plīsuma vietu iesūcas starp tīklenes 
slāņiem un atdala redzes nerva šķiedru slāni no tīklenes pigmentepitēlija. 

 
http://imagebank.asrs.org/ 
Attēls Nr. 5 Rhegmatogēna tīklenes 
atslāņošanās 

 
http://dro.hs.columbia.edu/ 
Attēls Nr. 6 Rhegmatogēna tīklenes 
atslāņošanās 

Šādos gadījumos pacienti bieži sūdzas par ēnām un “melna aizkara” acu priekšā vai miglošanos. 60% 
gadījumos tīklene atslāņojas augšējā – temporālajā kvadrantā un ir ļoti iespējams, ka tiek skarts 
makulas rajons. Visbiežāk Rhegmatogēna tīklenes atslāņošanās sastopama grupā no 60 līdz 69 gadu 
vecuma. 

2011 gadā Skotijas pētījums par tīklenes atslāņošanos parādīja ka 85% gadījumos tīklenes 
atslāņošanās cēlonis ir tīklenes plīsumi stiklveida ķermeņa mugurējās atslāņošanās rezultātā. 

Miopija un tīklenes atslāņošanās 
Miopijas patoģenēzes dēļ jebkuras vecuma grupas pacienti ar miopiju ir tīklenes atslāņošanās riska 
grupā. Tīklenes atslāņošanās galvenais riska faktors miopijas gadījumā ir režģveidīga tīklenes 
distrofija (skat. attēlu 7), neatkarīgi no pacienta vecuma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Attēls Nr. 7 Režģveidīga 
tīklenes distrofija. 
Avots: Lattice Degeneration 
Dr. Norman E. Byer’s “The 
Peripheral Retina in Profile” 
http://imagebank.asrs.org  

 

http://imagebank.asrs.org/
http://dro.hs.columbia.edu/
http://imagebank.asrs.org/


Pacientiem ar miopiju robežās no -1.00 D līdz -3.00 ir 4x lielāks risks iegūt tīklenes atslāņošanos 
salīdzinājumā ar cilvēkiem, kuriem ir emetropija, savukārt pacientiem, kuriem miopija ir lielāka par        
-3.00 D , risks iegūt tīklenes atslāņošanos ir 10x lielāks. Pētījumi parāda, ka miopijas izraisīta tīklenes 
atslāņošanās sastopama gados jaunākiem pacientiem un ar lielu varbūtību, ka tiek skartas abas acis. 

Rhegmatogēna tīklenes atslāņošanās 
No grieķu valodas rhegma -  plīsums, sprauga. Šī ir tīklenes atslāņošanās, kuru izraisa pilna tīklenes 
biezuma plīsums. Šis plīsums veidojas stiklveida ķermenim atvelkot tīkleni un noturot plīsumu 
atvērtu tādejādi ļaujot šķidrumam no destrukturizētā (sašķidrinātā) stiklveida ķermeņa ieplūst zem 
redzes nerva šķiedru slāņa un atdala neirosensoros tīklenes slāņus pigmentepitēlija slāņa (skat. 
attēlu Nr. 8 un 9). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attēls Nr. 8 
Tīklenes slāņu 
ilustrācija un 
optiskās 
koherences 
tomogrāfijā 
iegūtais 
tīklenes slāņu 
attēlojums ar 
slāņu 
apzīmējumiem 
Avots: 
http://brain.ox
fordjournals.or
g 
/content/early
/2011/10/17/ 
brain.awr264  

 

http://brain.oxfordjournals.org/
http://brain.oxfordjournals.org/
http://brain.oxfordjournals.org/


 

Attēls Nr. 9 Rhegmatogēna 
tīklenes atslāņošanās. 
Subretināls šķidrums. Pilna 
biezuma tīklenes 
atslāņošanās. 

Avots: 
http://www.reviewofoptom
etry.com/content/d/technol
ogy/c/36644/  

 

Trakcijas 
Tīklenes atslāņošanās iemesls trakcijas rezultātā, kad mehāniski tiek “atvilkti” (rētaini izmainīts 

stiklveida ķermenis rada vilkmi) tīklenes neirosenorie slāņi no tīklenes pigmentepitēlija. Šajā 

gadījumā nav ne tīklenes plīsumi ne arī kādi caurumi tīklenē (skat. attēlu Nr. 10). Trakcijām ir sekojoši 

riska faktori: pre-retināla fibroze, iepriekšējas tīklenes hemorāģijas, infekcijas, traumas un acu 

ķirurģija. 

 
a 

 
b 

Attēls Nr. 10 Vitreomakulāra trakcija (a) intraretināls šķidrums un mugurēja preretinālā membrāna. 
(b) Trakcionāla tīklenes atslāņošanās fundusa fotogrāfijā. Difūza tīklenes trakcija 
Avots: (a) www.optos.com (b) http://dro.hs.columbia.edu/rdtract.htm  
 

Eksudāti 
Eksudatīva tīklenes atslāņošanās veidojas, ja subretinālajā telpā uzkrājas šķidrums, veidojot tīklenes 

neirosensoro slāņu atdalīšanos no tīklenes pigmentepitēlija (skat. attēlu Nr. 11). Šis tīklenes 

atslāņošanās veids ir raksturīgs tādu saslimšanu gadījumos kā hipertensija, iekaisums vai neoplazma. 

Šķidrums izplatās subetinālā telpā un rada atslāņošanos. 

Tīklenes atslāņošanās ir reti sastopama slimība, gadā uz 10 000 iedzīvotājiem tiek reģistrēts 1 

saslimšanas gadījums.  Tīklenes atslāņošanos ir samērā grūti diagnosticēt, jo simptomi nav specifiski 

RPE – tīklenes 

pigmenteptiēlija slānis 

Intraretināls 

šķidrums 

Preretinālā 

membrāna 

http://www.reviewofoptometry.com/content/d/technology/c/36644/
http://www.reviewofoptometry.com/content/d/technology/c/36644/
http://www.reviewofoptometry.com/content/d/technology/c/36644/
http://www.optos.com/
http://dro.hs.columbia.edu/rdtract.htm


un tikai diferenciāl diagnostika ar f.oculi apskati pie paplašinātas zīlītes var atšķirt tīklenes 

atslāņošanos no citām acu pataloģijām. 

 

 

Attēls Nr. 11 Eksudatīva tīklenes atslāņošanās fundusa attēls un OCT attēlā subretināls eksudāts 
makulas rajonā un tīklenes pigmentepitēlija distrofija. Avots: What You Should Know 
About Exudative. Retinal Detachment. By David J. Browning, MD, PhD , www.amdbook.com  
 

Ja pie Jums griežas pacients ar sūdzībām par zibeņošanu un peldošām mušiņām acu priekšā, Jūsu 

praksei vai klīnikai ir jābūt protokolam pēc kura darboties. 

Šādi pacienti jāpieņem tajā pašā dienā, ja tas nav iespējams, tad jānosūta uz redzes pārbaudi citur, 

kur ir iespējams veikt pārbaudi tajā pašā dienā. Jāveic attiecīgi ieraksts pacienta kartiņā. Jebkura 

saskarsme ar pacientu, kuram ir šādi simptomi tiek uzskatīta par konsultāciju un līdz ar to jāveic 

medicīniskie ieraksti, neatkarīgi no veiktajām manipulācijām. 

Klīniskais protokols 

Novērtējums 
1. Anamnēze 

Kādā riska grupā pacients atrodas; vecums, refrakcija, anamnēze un anamnēze par ģimenes 

locekļiem, sistēmiskās saslimšanas, nesenas vai senas traumas, acu operācijas vai iekaisumi. 

2. Simptomi 

 Vai ir samazināts redzes asums, vai novēro līniju kropļošanos? 

 Vai pacients sūdzas par “melnu aizkaru”, “plīvuru” vai ēnu acu priekšā? 

 Ja sūdzas, tad kāda ir tā lokalizācija? Vai tas ir statisks vai kustīgs, kurā acī? Vai 

stāvoklis pasliktinās? 

 Vai ir mušiņas vai peldoši apduļķojumi acu priekšā, cik daudz, cik bieži? Vai ir 

zibeņošana un zibšņi? Cik daudz? Cik bieži? Kā tās izskatās, kad tie parādās un uz cik 

ilgu laiku? 

3. Pārbaude 

 Redzes asums katrai acij atsevišķi 

 Zīlītes relatīvais centripetālais defekts (RAPD) – samazināta reakcija uz gaismu? 

 Tonometrija, atzīmējiet intraokulāro spiedienu, vai ir kādas izmaiņas vai ir mērījumu 

atšķirība starp abām acīm? 

 Redzes lauka pārbaude, vai ir skotomas / redzes lauka defekti? 

 Amslera režģis, vai ir kādi kropļojumi vai miglošanās? 

Pigmentepitēlija 

distrofija 

Subretināls 

eksudāts 

http://www.amdbook.com/


 Spraugas lampa, vai ir Šeifera simptoms (skat. attēlu Nr. 12), peldošas pigmenta 

daļiņas stiklveida ķermeņa priekšējā daļā. Spraugas lampā tās ir redzamas optiskajā 

sekcijā (apgaismojums 15° no centrālās ass un mikroskops 15° uz pretējo pusi no 

centrālās ass, fokuss uz lēcas mugurējo virsmu) gaismas kūli fokusējot uz lēcas 

mugurējo virsmu. Ja stiklveida ķermenī ir peldošas pigmenta daļiņas, tās kļūst labāk 

saskatāmas, ja pacientu lūdz vērst skatienu uz augšu (var dažādos virzienos) un tad 

strauji paskatīties taisni. (Video par šo biomikroskopijas tehniku var apskatīt 

sekojošā interneta vietnē https://www.jnjvisioncare.co.uk/slit-lamp-

techniques/schaeffers-sign ) 

 

 

Attēls Nr. 12 Šeifera simptoms, 
peldošas pigmenta daļiņas 
priekšējā stiklveida ķermenī. 
Avots: 
http://webeye.ophth.uiowa.edu/e
yeforum/atlas/pages/retinal-
detachment-Schaffers-sign.html  

 

Zīlītes paplašināšana 
Šajā brīdī, ja Jūs drīkstas, tad būtu jāpaplašina zīlīte. 

Ja Jūs nevēlaties vai arī nedrīkstat plašināt zīlīti un pacientam ir tādi simptomi kā zibeņošana un 

peldoši duļķi, sevišķi, ja simptomi ir akūti un vienā acī, Jums nekavējoties pacients jānosūta pie 

oftalmologa tūlītējai apskatei. 

Ja Jūs drīkstat plašināt zīlīti, kas tiek uzskatīts par labu praksi, tad veiciet šo procedūru. 

F.oculi rūpīgi jāapskata, ieteicams ar 90D lēcu, lūdzot pacientu skatīties 8 kardinālos skata virzienos. 

Īpaša uzmanība jāvelta augšējam temporālajam kvadrantam, jo 60% gadījumos  plīsumi lokalizēti 

tieši šajā kvadrantā. Apskatiet vai nav plīsumi, trūces, režģveidīga distrofija, stiklveida ķermeņa 

saraušanās vai stiklveida ķermeņa mugurējā atslāņošanās. 

Visgrūtāk ir izlemt kā rīkoties gadījumos, kad nav iespējams ieraudzīt jebkādas anomālijas. 

Jāizvērtē riska un izmeklējumu rezultātu balanss. 

Ja attiecīgie simptomi ir ilgstoši (vairāk kā 4 mēnešus) vecākiem pacientiem, šādā gadījumā nav 

nepieciešama tūlītēja oftalmologa konsultācija, bet pacientam ir jāiedod informācija – brošūra par 

tīklenes atslāņošanās riskiem (attēls Nr. 13) un riska faktori arī jāpaskaidro mutiski pacientam. 

https://www.jnjvisioncare.co.uk/slit-lamp-techniques/schaeffers-sign
https://www.jnjvisioncare.co.uk/slit-lamp-techniques/schaeffers-sign
http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlas/pages/retinal-detachment-Schaffers-sign.html
http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlas/pages/retinal-detachment-Schaffers-sign.html
http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlas/pages/retinal-detachment-Schaffers-sign.html


Gadījumus, kad zibeņošana un mušiņas tiek novēroti vienā acī, pacientu novērošanā var atstāt 

optometrista praksē, sekojot līdzi, lai nebūtu simptomātikas pasliktināšanās un pacients nesūdzas 

par “melnā aizkara” nolaišanos acu priekšā vai redzes miglošanos, pie nosacījuma, ka redzes asums ir 

normāls un nemainās, nav Šeifera simptoms un netiek konstatētas tīklenes izmaiņas pārbaudot acs 

fundusu pie paplašinātas zīlītes. 

Tomēr, ja Jūs nejūtaties pārliecināts un drošs par savu kompetenci vai izmeklējumu rezultātiem, vai 

arī pacients iekļaujas kādā no riska grupām (visbiežākie riska faktori ir: 1) miopija; 2) acu traumas; 3) 

koagulopātija - anēmija; 4) vecuma grupa virs 60 gadiem; 5) bijusi kataraktas operācija un citi 

faktori: 1) diabētiskā retinopātija; 2) grūtniecības izraisītā retinopātija; 3) iedzimta katarakta; 4) 

iedzimta glaukoma; 5) tīklenes atslāņošanās anamnēzē kādam no ģimenes locekļiem), nozīmējiet 

pacientam acu ārsta konsultāciju. Galvenokārt jebkurš pacients, kurš sūdzas par zibšņiem, mušiņām 

un plīvura nolaišanos acu priekšā, melniem punktiem un ēnām redzes laukā, nekavējoties jānosūta 

pie acu ārsta. Pēc savas izvēles, Jūs varat veikt visus nepieciešamos klīniskos izmeklējumus vai 

izvērtēt situāciju, bet gadījumos, kad ir simptomu triāde (zibšņi, mušiņas un plīvura nolaišanās jeb 

miglošanās un kropļojumi redzes laukā), nosūtījums pie acu ārsta jāveic nekavējoties. 

Ja Jūs jūtaties pietiekami kompetents un kvalificēts, lai veiktu klīniskos izmeklējumus un pieņemtu 

lēmumu, gados vecākiem pacientiem, kuri sūdzas par zibšņu un mušiņu simptomiem, var veikt 

klīniskos izmeklējumus, iedot brošūru par tīklenes atslāņošanās riskiem un nozīmēt atkārtotu vizīti, 

lai novērotu acu veselības stāvokli. 

Būtiskākais ir veikt pilnus un detalizētus medicīniskos ierakstus, detalizēti aprakstot klīnisko 

izmeklējumu rezultātus, piezīmes par novērošanas shēmu un pierakstu, ka pacientam ir sniegta 

informācija par tīklenes atslāņošanās riskiem. 

Nosūtījums tīklenes atslāņošanās gadījumā 
Gadījumā, ja Jūs izlemjat nosūtīt pacientu pie acu ārsta ar aizdomām par tīklenes atslāņošanos, tas 

jādara nekavējoties. Ja Jūs esat konstatējis tīklenes plīsumu vai atslāņošanos, bet makula nav skarta, 

pacients nekavējoties jānosūta uz slimnīcas oftalmoloģijas nodaļu un tajā pašā dienā jāveic ķirurģiska 

ārstēšana. 

Gadījumā, ja Jūs konstatējat tīklenes plīsumu vai atslāņošanos un makula ir skarta, pacientam ir 

redzes zudums, Jums ir jānosūta pacients uz slimnīcu, bet šis nav neatliekamās palīdzības gadījums, 

pacients var gaidīt ķirurģisko ārstēšanu līdz nākošai dienai. Šādā gadījumā operāciju veic tuvāko 4 – 5 

dienu laikā. 

Ja ikdienas pārbaudes laikā Jūs konstatējat kādus tīklenes pacēlumus vai apaļus atrofiskus caurumus, 

nosūtiet pacientu pie acu ārsta, bet steiga nav nepieciešama. 

Kopsavilkums 

Neatliekama medicīniskā palīdzība 
Simptomātiski pacienti ar augstu riska pakāpi 

 Redzams tīklenes plīsums vai tīklenes atslāņošanās 

 Makula nav skarta – palīdzība jāsniedz tajā pašā dienā 

 Makula ir skarta – palīdzība jāsniedz 24 stundu laikā 

 Stiklveida ķermeņa, tīklenes vai preretinālās hemorāģijas 

 Redzami tabakas dūmi, putekļi acu priekšā 

 Akūti zibšņi, mušiņas ar plīvura nolaišanos acu priekšā 



Tīklenes atslāņošanās riska faktori 
Jums ir jāveic acs mugurējās daļas apskate pie paplašinātas zīlītes un ar Volk 90D lēcu, lai 

novērtētu un iegūtu sekojošus rezultātus: 

 Tikai zibšņi un mušiņas (Weiss gredzens, stiklveida ķermenis) 

 Redze nemainīga 

 Nav tīklenes plīsuma vai atslāņošanās 

 Nav pigmentu stiklveida ķermenī vai būtiski palielināts peldošo apduļķojumu skaits 

 Tikai stiklveida ķermeņa mugurējā atslāņošanās 

 Amslera režģis / redzes lauks bez patoloģiskām izmaiņām 

 Attēlā Nr. 13 ir attēlota informatīvā brošūra par  tīklenes atslāņošanās riskiem, kuru Jūs varat lietot 

savā praksē. 

 

 

Attēls Nr. 13 

Informatīva brošūra 

pacientiem par tīklenes 

atslāņošanās riskiem. 


