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Santrauka
Presbiopija yra akomodacijos sutrikimas, kuris pasireiš-
kia daugiau kaip 50 proc. žmonių iki 45 metų. Tai nėra 
urgentinė būklė, tačiau turi neigiamos įtakos žmogaus 
gyvenimo kokybei. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti naujau-
sius mokslo duomenis  apie senatvinės toliaregystės pa-
togenezę, paplitimą, simptomatiką ir koregavimo ga-
limybes.  Mokslinių straipsnių paieška atlikta Google 
Scholar, PubMed duomenų bazėse. Naudoti raktažodžiai: 
presbyopia, treatment of presbyopia,  presbyopia cor-
rection, accommodation and presbyopia. Tyrimo rezul-
tatai parodė, kad pagrindiniai presbiopijos vystymosi 
mechanizmai yra krumplyno raumenų elastingumo ma-
žėjimas ir lęšiuko standėjimas. Dažniausiai pasireiškia 
prastu regėjimu iš arti (33-40 cm). Senatvinę toliaregystę 
galima koreguoti akiniais ar kontaktiniais lęšiais, medika-
mentiniu ar chirurginiu gydymo būdais, tačiau dauguma 
medikamentų vis dar yra mokslinių tyrimų stadijose. 

Įvadas
Pasaulyje daugiau nei du milijardai gyventojų skundžiasi 

sutrikusiu matymu. Beveik pusė jų šio sutrikimo galėtų iš-
vengti prevenciškai tikrindamiesi ir tinkamai gydomi, ta-
čiau yra būklių, kai regos prastėjimas koreliuoja su vyresniu 
amžiumi. Viena iš jų – presbiopija [1]. 2005 metais buvo 
prognozuojama, jog iki 2020 metų pacientų skaičius išaugs 
iki 563 milijonų [2]. Pasaulio sveikatos organizacijos duo-
menimis, šiuo metu pacientų skaičius perkopė prognozes, 
nes nustatyta apie 826 milijonus senatvinės toliaregystės 
atvejų [3].  Senstant populiacijai, ši akių problema tampa 
vis aktualesnė [4].

Tyrimo tikslas − apžvelgti mokslinę literatūrą apie se-
natvinės toliaregystės patogenezę, paplitimą, simptomatiką 
ir koregavimo galimybes. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas atliktas remiantis moksliniais straipsniais ir 

kita literatūra. Paieška atlikta Google Scholar, PubMed  
mokslinių leidinių duomenų bazėse. Naudoti raktažodžiai: 
presbyopia, treatment of presbyopia,  presbyopia correction, 
accommodation and presbyopia. Aprašyti naujausi moksli-
niai tyrimai.

Tyrimo rezultatai
Senatvinės toliaregystės patogenezė. Žinoma, jog tai 

yra akomodacijos sutrikimas. Normali akis fiziologiškai pri-
sitaikiusi gerai matyti  objektus visais atstumais, t.y., iš arti, 
iš toli, ar judėjimo metu. Fiziologinį regos prisitaikymą lemia 
besikeičianti akies laužiamoji geba. Padedant krumplyno ir 
lęšiuko raiščiams,  keičiasi lęšiuko gaubtumas. Žinome, jog 
skaitant iš arti, susitraukia krumplyno raumuo, lęšiuko raiš-
čiai atsipalaiduoja, lęšiukas dėl savo elastingumo labiau išsi-
gaubia ir padidėja akies optinės sistemos laužiamoji geba [5]. 

Tyrimai parodė, jog didėjant amžiui, lęšiukas storėja (iki 
0,031mm/metus), nes visą laiką auga − atsiranda naujos epi-
teliocitų skaidulos; priekinis lęšiuko gaubtumas standėja 
(0,11mm/metus) ir lęšio ekvivalentinė refrakcija mažėja 
(0,001/metus). Be šių pakitimų, sukeliančių akomodaci-
jos pakitimus, papildomą reikšmę turi krumplyno raumenų 
trumpėjimas ir plonėjimas dėl kolageno skaidulų trūkumo, 
kuris lemia lęšio judesių ribotumą [6,7]. Be anatominių po-
kyčių, yra ir biomolekulinė teorija, kuri papildo presbiopijos 
mechanizmą ir patikslina, kodėl lęšis standėja. Kadangi visą 
gyvenimą  baltymų akyje daugėja, o jie nėra skaidomi čia ir 
dabar, jų koncentracija didėja ir būtent lęšiuko epiteliocitų 
skaidulos būna apkrautos baltymų molekulėmis (HyDC 173 
monomerais), todėl atsiranda mažesnis paslankumas ir padi-
dėja refrakcijos trūkumas [8]. Pagrindiniai patofiziologiniai 
aspektai yra krumplyno raumenų elastingumo sumažėjimas 
ir lęšiuko standėjimas. 

 Paplitimas ir simptomatika. Mokslinių tyrimų duome-
nimis, 43,8 proc. žmonių pradeda jausti pirmuosius simp-
tomus būdami apie 40 metų, o per kitus 5 metus pacientų 
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skaičius išauga beveik dvigubai ir siekia 83 procentus,  todėl 
pats pikas, kada vertėtų pagalvoti apie galimą presbiopiją, 
yra 40-45 gyvenimo metai [2]. Dažniausi nusiskundimai: 
sunku skaityti smulkų šriftą, sunku fokusuoti arti esančius 
objektus, liejasi vaizdas. Be to, prisideda ir sisteminiai ne-
galavimai: galvos skausmas, nuovargis, sausos ir sudirgu-
sios akys [9]. Minėti simptomai nebūtinai  pasireiškia šiame 
amžiaus intervale, nes kiekvieno žmogaus pokyčiai vyksta 
individualiai. Jiems daug įtakos turi ir skaitmeninių prietaisų 
naudojimas, kuris didina sausų akių sindromo išsivystymą, 
todėl simptomai paryškėja[10]. Klinikos intensyvumui turi 
įtakos emocinė būklė, aktyvaus ir pasyvaus laisvalaikio bū-
dai, darbo pobūdis, vairavimo ypatumai [9,11].

Presbiopijos koregavimo būdai. Kaip ir daugelyje 
medicinos sričių, yra keletas variantų. Vienas iš galimų ko-
regavimo būdų yra akinių ar kontaktinių lęšių nešiojimas. 
Koreguoti presbiopiją akiniais  galima keletu būdų, priklau-
somai nuo paciento poreikių: skaitymo ar kabinetiniais, bi-
fokaliniais ar daugiažidiniais akinių lęšiais [12,13]. Jie visi 
turi skaitymo zoną, tačiau skiriasi naudojimo paskirtis bei kiti 
parametrai. Pavyzdžiui, skaitymo akiniai puikiai tinka tada, 
kai pacientas gerai mato į tolį, nenustatytas astigmatizmas, 
o sunkumų atsiranda tik skaitant iš 33-40 cm atstumo. Jei 
sutrikusi rega ir į tolį, ar vaizdo fokusavimas, galima rinktis 
tarp bifokalinių bei progresinių akinių. Bifokalinių apačioje 
nedidelė dalis skiriama skaitymui ir ši lęšio dalis gali būti 
matoma lyg langelis, arba integruota į vientisą lęšį, o pro-
gresiniuose akiniuose (varifokaliniuose) yra  trys regėjimo 
zonos, tačiau matymo zonų perėjimas yra tolygus, palaipsniui 
keičiantis dioptrijoms, todėl naudotojas per viršutinę akinių 
lęšių dalį puikiai mato į tolį, palaipsniui keliant galvą, kad 
būtų akių centravimas ties vidurine lęšių dalimi − vidutinio 
nuotolio atstumu ir skaitymo zona − apatinėje lęšio dalyje. 
Progresinių akinių lešių periferinės dalys yra kiek susilieju-
sios, kadangi yra kanalinis regėjimo plotas [14], todėl tokius 
akinius pirmąkart dėvint, reikalingas adaptacinis periodas 
ir darbas su galvos, ne akių,  judesiais. Be šių akinių rūšių, 
literatūroje aprašomas ir paprastesnis progresinių akinių 
variantas. Tai kabinetinio tipo  dviejų židinių akiniai, kurių 
apatinė dalis skirta skaitymui, o viršutinė – žiūrėti į kompiu-
terį ar kitą objektą, dažniausiai esantį už 0.8-1,3 metro [16]. 

Kita konservatyviųjų priemonių rūšis – kontaktiniai lęšiai 
[12]. Plačiausiai naudojami multifokaliniai – skirtingos diop-
trinės galios žiedai ar zonos, įgalinančios  gerai matyti iš arti 
ir iš toli, tačiau smegenys pasirenka, kaip ir kada sufokusuoti 
vaizdą atitinkamu atstumu. Lyginant su monofokaliniais kon-
taktiniais lęšiais, ryškumas yra mažesnis. Be šių specialiųjų 
lęšių, paminėtinas monokulinis presbiopijos gydymas, kai 
vienai akiai paskiriamas lęšis artumo, kitai − tolio korekcijai. 
Kontaktiniai lęšiai artumo korekcijai  dažniausiai dedami į 

nedominuojančią akį. Smegenys adaptuojasi prie pokyčių ir 
kiekviena akis, atsakinga už atitinkamo atstumo fokusavimą, 
sukuria bendrą rezultatą − binokulinį matymą [17,18]. Pana-
šią sistemą galima naudoti ir su multifokaliniais lęšiais, jei 
pacientai tik juos nešiodami jaučia diskomfortą,  tada į nedo-
minuojančią akį paskiriamas multifokalinis kontaktinis lęšis, 
o į dominuojančią monofokalinis tolio korekcijai [15,18,19]. 

Medikamentinis gydymas yra vienas iš pasirinkimo va-
riantų, kai žmogus nenori akinių. Tada tenka naudoti akių 
lašus, tačiau dauguma medikamentų yra mokslinių tyrimų 
stadijose, tad kiek laiko reikia lašinti medikamentus į akis, 
priklauso ir nuo farmakologinių kombinacijų, nors jos dar 
tik mokslinių  tyrimų procese. Žinoma, jog pagrindinė lašų 
sudedamoji medžiaga − pilokarpinas (cholinerginių muskari-
ninių receptorių agonistas), naudojant skirtingą koncentraciją 
(nuo <1% iki 6%). Keletas sukurtų lašų yra jau klinikinių 
tyrimų 2-3 fazėse: 

1. AbbVie/Allergan (AGN-190584) − tiriami buvo 750 
pacientų, daugumai iš jų regos aštrumas iš arti pagerėjo 3 
eilutes, naudojant kartą per dieną lašus. Tik 3 proc. tiriamųjų 
pasireiškė nepageidaujamas poveikis (galvos skausmas, jun-
ginių paraudimas, akių skausmas), todėl pateiktas pasiūly-
mas Maisto ir vaistų administracijos tarnybai įregistruoti šį 
medikamentą (ketinama 2021 m. pabaigoje) [20].

2.  Orasis (CSF-1) − skelbiami rezultatai, jog regos aštru-
mas iš arti pagerėjo per 3 ar daugiau eilučių, lašus naudojant 
du kartus per dieną [21].

Dažniausiai literatūroje minimas Benozzi gydymo meto-
das, kurio pagrindiniai elementai yra nesteroidiniai vaistai 
nuo uždegimo kartu su parasimpatomimetikais. Kalbant 
apie patogenezinį mechanizmą, parasimpatomimetikai, 
kaip pilokarpinas, sukelia krumplyno raumens spazmą, dėl 
kurio lęšiukas sustorėja ir padidėja ryškumo gylis, todėl 
gerėja matymas iš arti, tačiau prastėja į tolį, kadangi lęšiu-
kas nebegali keisti savo padėties. Dėl šios priežasties buvo 
sukurta kombinacija su nesteroidiniais vaistais nuo užde-
gimo (diklofenaku), kuris nesudaro vyzdžio ir krumplyno 
raumenų spazmų ir pacientas gali gerai matyti bet kokiu 
atstumu [22-24]. Gydymo efektyvumą galime pamatyti 
ilgalaikiame  vienos privačios akių klinikos Argentinoje 
tyrime, kai  vartojant šiuos akių lašus dukart per dieną 6-8 
metus,  regėjimas iš arti pagerėjo nuo 68,5 iki 74,9 proc. 
tiriamųjų (skirtingose amžiaus grupėse, 40-59 m). Prieš 
gydymą regos aštrumas iš arti buvo 0,4-0,5(pagal Jaeger 
J4-5), po gydymo padidėjo iki 0,6-0,7 (pagal Jaeger J1-2). 
Ne visiems šis gydymo būdas buvo sėkmingas, nes kai 
kuriems pasireiškė nepageidaujamas vaistų poveikis: akių 
niežulys, deginimo jausmas, junginės paraudimas, galvos 
skausmas bei svetimkūnio jausmas akyje [22,25]. 

Be minėtų tyrimų, naujausiai išrasti lipoinės rūgšties cho-
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linesterazės chlorido lašai. Šiuo metu jie yra klinikinių tyrimų 
IIb fazėje. Ši medžiaga prasiskverbia pro rageną ir padeda 
metabolizuoti lęšiuko išskiriamus baltymus, tiksliau, tarp jų 
susidariusius disulfidinius ryšius, kurie trikdo lęšio elastin-
gumą, ribodami laisvą judėjimą. Tikimasi, jog ši medžiaga 
suminkštins lęšiuką ir atkurs akomodacinį veiksnumą. Prekli-
nikiniai tyrimai parodė, jog farmakologinė sudėtis nesukelia 
oftalmologinių nepageidaujamų reiškinių, tokių kaip akių 
dirginimas ar sisteminis poveikis kitiems organams [26,27]. 

Chirurgiškai koreguoti presbiopiją galima keletu būdų. 
Pirmiausia yra galimybė pakeisti natūralų akies lęšį dirb-
tiniu intraokuliniu, kuris gali būti:  monofokalinis, tačiau 
tinkamas tik tam tikrai pacientų grupei (trumparegiams), 
kadangi dominuojančiai akiai atliekama korekcija nuotoliui, 
o nedominuojančiai − artumui (kai anizometropija ≥1.00D) 
taip sukuriant binokulinį matymą. Kai implantuojami mul-
tifokaliniai, trifokaliniai intraokuliniai lęšiai, ryškiai page-
rėja matymas iš arti, tačiau ne visada būna ryškus vidutinio 
nuotolio ar tolimas vaizdas. Pasirinktinas ir akomodacinis 
intraokulinis lęšis, kuris prisitaiko prie krumplyno raumenų 
susitraukimų ir pagerina akomodaciją, tačiau didina akies už-
pakalinės kameros drumstėjimo riziką [29]. Įvertinus rezul-
tatus, gauta, kad 93,5-96 proc. pacientų operacijų rezultatais 
yra patenkinti [28]. Šios operacijos rezultatai − ilgalaikiai. 
Be šio pasirinkimo, galima atlikti odenos plastiką. Jos tikslą 
paaiškina Schachar teorija, jog po procedūros padidėja ekva-
torinis krumplyno diametras ir atkuriamas raiščių (lot. cilliary 
zonules) tempimas, todėl atsikuria akomodacinis judrumas. 
Be odenos plastikos, galima sukurti daugiažidinę ragenos 
laužiamąją galią, atliekant lazerinę operaciją, kai centrinė 
ragenos dalis sukuriama artimam atstumui (išgaubiama ra-
gena), o link periferijos − tolimam. Panaudojant rageninius 
implantus į ragenos stromą, padidinamas matymo gylis, 
todėl pagerėja matymas iš arti. Didžiausias šių operacijų 
trūkumas − rezultatai neilgalaikiai, nes kitos su amžiumi 
susijusios akių ligos, tokios kaip katarakta, amžinė makulos 
degeneracija, gali išsivystyti vėliau [29]. 

Išvados
 1. Senatvinės toliaregystės paplitimas didėja kasmet, ka-

dangi ši akių būklė susijusi su amžiniais pakitimais. Senstant 
pasaulio populiacijai, šios būklės pacientų kasmet daugėja.

 2. Pirmieji simptomai pasireiškia 40 metų ir vyresniems 
žmonėms.

 3. Pagrindinis nusiskundimas − sunku dirbti, skaityti 
iš arti.

 4. Koreguoti šią būklę galima akiniais, kontaktiniais 
lęšiais ar akių lašais (dauguma mokslinių klinikinių tyrimų 
eigoje) ir operaciniais metodais.
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Summary
Presbyopia usually becomes noticeable from early fourties to 

mid- 40s, in most cases occurs between 40 and 45 years old. Accor-
ding to WHO, our population is aging more rapidly than ever be-
fore, hence, this matter is becoming more relevant. It is not an ur-
gent condition but have an impact on peoples’ quality of life. From 
physiological side it is insuffiency of accommodation, when ci-
liary muscles loss of elasticity and rigidity of the lens. Gradually 
the eye’s ability to focus on nearby objects is degenerating. There 
are three ways to correct this ailment: glasses and contact lenses, 
eye drops or surgical procedure, however, the majority of drugs 
are at their clinical trial stage.
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