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Santrauka
Regos nervas – baltosios smegenų medžiagos struktūra, 
kuri jungia smegenis su tinklaine ir atlieka regimosios 
informacijos perdavimo funkciją. Anatomiškai šią struk-
tūrą galima suskirstyti į 4 segmentus: akinį, akiduobinį, 
kaukolės dėžėje esančią dalį ir kaulo kanale esančią nervo 
dalį. Neretai regos nervas veikiamas įvairių aplinkos bei 
genetinių veiksnių, kurie gali turėti įtakos regos nervo 
uždegimo atsiradimui. Bene geriausiai žinomas ir daž-
niausiai tipinį uždegimą sukeliantis veiksnys yra išsė-
tinė sklerozė, kai atipinis uždegimas siejamas su kitomis 
būklėmis, tokiomis kaip infekcijos, autoimuninės ligos, 
toksinės, maistinės ar vaistų sukeltos neuropatijos. Pasta-
ruoju metu kyla nemažai klausimų, kokios yra genetinės 
priežastys, galinčios daryti įtaką regos nervo uždegimo 
pasireiškimui, kadangi genetinių veiksnių poveikis vis 
dar išlieka nepakankamai aiškus.
Straipsnyje apžvelgiama regos nervo neurito etiologija, 
klinika, diagnostikos ir gydymo galimybės bei STAT4
geno poveikis regos nervo uždegimo pasireiškimui.

Įvadas
Regos nervas (nervus opticus) priklauso galviniams ner-

vams, numeruojamas II romėnišku skaičiumi, atsakingas už 
regimosios informacijos perdavimą. Tai smegenų su tinklaine 
jungiančioji grandis, sudaryta iš tinklainės ganglinių ląste-
lių skaidulų, kurios orbitos ertmę palieka per regos kanalą. 
Regos nervą gaubia visi galvos smegenų dangalai: kietasis, 
švelnusis ir voratinklinis, o pats nervas dar skiriamas į 4 
dalis [1,2]. 

Viena dažniausiai su optiniu nervu susijusių patologijų 
yra optinis neuritas (ON). ON yra dažna darbingų žmonių 
(18-45 metų amžiaus) liga, kurios 1-5 atvejai tenka 100000 
gyventojų [3]. Patologija neretai gretinama su išsėtine skle-
roze (IS) ar kitais infekciniais bei autoimuniniais procesais, 

tad liga pagal priežastis dar gali būti skirstoma į du tipus – 
tipinį ir atipinį ON [4].

Greitas ligos diagnozavimas, tinkami instrumentiniai 
tyrimai ir ankstyvas gydymas lemia kovos su liga sėkmę. 
Ypač svarbią diagnostinę vertę turi instrumentiniai tyrimai, 
padedantys diferencijuoti ON nuo daugelio kitų, su akies 
organu siejamų, ligų [6]. Tyrimų pagalba išsiaiškinus tiks-
lią ligos priežastį, remiantis etiologija, taikomas tikslingas 
gydymas. ON gydymo gairės vadovaujasi atliktais moksli-
niai tyrimais, įrodančiais efektyviausias priemones, skirtas 
specifiniam ON tipo gydymui nustatyti [13].

Nepaisant jau žinomų regos nervo uždegimo patologiją 
sukeliančių priežasčių, jų diagnostikos būdų bei tinkamų 
gydymo gairių, genetinė šios ligos predispozicija nėra vi-
siškai aiški. Vis dažniau aptinkama atliktų tyrimų duomenų 
apie transkripcijos signalo keitiklių ir aktyvintojų (STAT) 
baltymų šeimos narių įtaką įvairioms autoimuninėms ligoms. 
Mūsų nagrinėjimas objektas STAT4, kuris, kaip ir kiti STAT 
šeimos nariai, yra atsakingas už daugiafunkcinį fiziologi-
nių ląstelių procesų ir imuninės sistemos reguliavimą [15]. 
Šiuose procesuose, kaip ir visose organizmo sistemose, gali 
atsirasti pažeidimų, sąlygojančių netinkamą STAT raišką ir 
patologinius procesus,  pvz. piktybinės ląstelių transforma-
cijos ir metastazės [16].

Tyrimo tikslas − aptarti regos nervo uždegimo etiolo-
giją, kliniką, diagnostikos, gydymo galimybes bei apžvelgti 
galimas STAT4 sąsajas su regos nervo neurito pasireiškimu.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Informacinės medžiagos ieškota elektroninėje duomenų 

bazėje Medline (Pubmed), naudojantis raktiniais žodžiais, 
jų grupėmis bei juos kombinuojant.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Etiologija. Regos nervo uždegimas yra dažna suaugu-

siųjų ūminio regos nervo pažeidimo priežastis, retai nusta-
toma vaikams. Tipiškai siejamas su išsėtine skleroze (IS), 
regos nervo neurito priežastimi gali būti ir uždegiminiai 
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procesai. Gerai žinomos ir ištirtos regos nervo uždegimo 
priežastys: autoimuninės ligos, infekcijos, granuliomatozinės 
ligos, paraneoplastiniai sutrikimai ir demielinizacija. ON pro-
gnozė ir gydymas skirsis priklausomai nuo dominuojančios 
etiologijos, patologijos pasireiškimo, regėjimo sunkumo ir 
regos praradimo trukmės [6]. Optinį neuritą pagal atsiradimo 
priežastį galima suskirstyti į tipinį ir atipinį, kai tipinis sieja-
mas su IS dėl demielinizacinių procesų galvos smegenyse, 
kurie sukelia aksonų netekimą. Atipinis susijęs su kitomis 
būklėmis: infekcijomis (pvz., Laimo liga), autoimuninėmis 
ligomis (pvz., sisteminė raudonoji vilkligė), paveldėtomis 
optinėmis neuropatijomis, toksinėmis, maistinėmis (pvz., 
vitamino B12 trūkumas) ar vaistų sukeltomis neuropatijomis 
[4]. Tipinį ir atipinį ON veikia skirtingi predisponuojantys 
veiksniai, būdinga anamnezė bei jiems savita proceso pa-
žeidimo lokalizacija. Pvz., tipinis regos nervo uždegimas 
yra būdingesnis <50 metų pacientams, pasireiškiantis ūmiu 
(poūmiu) vienpusiu regos netekimu ir skausmu, didėjančiu 
su akies judesiu. Atipinis būdingesnis <12 metų ir >50 metų 
žmonėms. Gali pasireikšti kaip staigus, vienpusis (abipusis) 
skausmas [7].

Klinika. Simptomiškai ON pasireiškia skausmu, kuris 
paprastai stiprėja judesių metu, taip pat vienpusiu regos pra-
radimu [3]. Matymas lyg pro rūką ir dischromatopsija (dvi-
gubi spalvų pakitimai, kai ūmioje fazėje sutrinka mėlynos 
ir geltonos spalvų juslė, o poūmėje – rausvos ir žalios) yra 
anksti pasireiškiantys ligos požymiai [4]. Regos aštrumas gali 
kisti nuo minimalių regėjimo pokyčių iki absoliutaus regos 
netekimo. Fototopsijos (šviesos žybsniai) gali būti dar vienas 
požymis, signalizuojantis apie regos nervo pokyčius [5]. 
Pasitaiko ir gylio pojūčio sutrikimas judantiems objektams, 
toks simptomas vadinamas Pulfricho fenomenu (PF). Tai 
iliuzinis suvokimas, kad objektas, judantis tiesiai išilgai 2-D 
plokštumos, vietoj to eina elipsine 3-D trajektorija [8]. Kitas 
regos nervo uždegimo požymis yra Unthoffo simptomas, kai 
pakilus kūno temperatūrai (po karšto dušo ar fizinės veiklos), 
regos atsikūrimo periodu pacientai skundžiasi trumpalaikiu 
ligos pablogėjimu [9]. Regos nervo uždegimo metu galimi 
centriniai bei periferiniai akipločio pakitimai. Pažymėtina ir 
tai, kad periferiniai pakitimai, nors ir retesni, tačiau atsikuria 
žymiai greičiau, nei centriniai [5].

Diagnostika. Norint laiku ir tinkamai gydyti ON, svarbu 
greitai nustatyti šios ligos etiologiją, suprasti regos nervo 
uždegimo priežastį, gebėti įvertinti specifinių simptomų 
pasireiškimą [6]. Nors tipiniam optiniam neuritui nustatyti 
dažnai užtenka tik klinikinių požymių, atipinio neurito atveju 
gali pasireikšti ir kitų ligų simptomai (pvz. akiduobės už-
degimas) [3]. Tuomet tenka remtis ir instrumentinių tyrimų 
rodmenimis bei neurooftalmologiniu ištyrimu. Įprastai atlie-
kami optinės koherentinės tomografijos (OKT), serologiniai 

tyrimai bei magnetinio rezonanso tyrimas (MRT) − viena 
tiksliausių priemonių regos nervo uždegimui diagnozuoti (95 
proc. tikslumu nustatomas ON asmenims, kuriems maždaug 
per 20 dienų gresia regos praradimas). OKT yra tyrimas, 
tinkamas subtiliai optinio nervo ir tinklainės patologijai ap-
tikti. Jo metu galima identifikuoti peripapiliarinio tinklainės 
nervinio skaidulų pluošto sluoksnio sustorėjimą, kuris dažnai 
aptinkamas optinio neurito metu. Kaip alternatyva šiam ty-
rimui taikoma ir OKT angiografija, kuri teikia informaciją 
apie tinklainės kraujagysles bei diagnostinę ir prognostinę 
informaciją pacientams su regos nervo uždegimu [6].

Gydymo galimybės. Gydymo pasirinkimas priklauso 
nuo etiologijos ir ligą sukėlusios priežasties. Gairės, kuriomis 
paremtas skirtingų ON tipų gydymas, sudarytos pagal atliktus 
tyrimus, įrodžiusius efektyviausias šios patologijos šalinimo 
priemones. Vienas jų – optinio neurito gydymo atsitiktinių 
imčių tyrimas (ONTT), kuriame dalyvavę pacientai su regos 
nervo uždegimu buvo stebėti 15 metų. Iki šių dienų šis dide-
lės apimties tyrimas išlieka demielizuojančio optinio neurito 
gydymo pagrindu.  Palyginti gydymo intraveniniu metilpre-
dnizolonu, peroraliniu prednizolonu ir peroraliniu placebu 
variantai privedė prie išvados, kad geriamasis prednizolonas 
nėra pranašesnis už placebą ir yra susijęs su padidėjusia 
rizika pasikartoti ON. Pasirinkimas pradėti gydymą intra-
veniniu metilprednizolonu lėmė greitesnį regos pagerėjimą 
po 30 dienų. Vėliau atlikti mažesnės apimties tyrimai parodė 
panašius rezultatus: i/v steroidai lemia greitesnį pasveikimą, 
tačiau nėra reikšmingi ilgalaikiam regos atsikūrimui [13]. 
Nepaisant šių rezultatų, vis dar nėra įtikinamų įrodymų, kad 
intraveniniai steroidai gerintų regėjimo rezultatus ir po 6 
mėnesių [14]. Remiantis atliktų tyrimų išvadomis, šiuo metu 
naudojamos gairės nurodo skirtingą preparatų pasirinkimą 
tipinio ir atipinio ON gydymui [3,5,10-12].

STAT4 vaidmuo ON patologijos metu. Vis daugiau 
mokslinių tyrimų krypčių veda į įvairių genetinių veiksnių 
bei jų poveikio organizmui paiešką. Šiandien žmogaus ge-
nome nustatyti 7 STAT (transkripcijos signalo keitikliai ir 
aktyvintojai) baltymų šeimos nariai: STAT1, STAT2, STAT3, 
STAT4, STAT5A, STAT5B, STAT6 [17]. Kaip pavadinimas ir 
nurodo, šie baltymai yra atsakingi už signalų perdavimą iš 
ląstelės membranos į branduolį, taip suaktyvindami genų 
transkripciją. Kitaip tariant, jie lemia daugiafunkcinį fiziolo-
ginių ląstelių procesų reguliavimą, kuris apima proliferaciją, 
diferenciaciją, apoptozę, angiogenę ir imuninės sistemos 
reguliavimą. Šie veiksniai, būdami aktyvūs, keliauja į ląstelės 
branduolį, ten susiriša su DNR ir taip reguliuoja genų trans-
kripciją, todėl ir vadinami transkripcijos signalo keitikliais 
[15]. Galimi pažeidimai, kurie lemia netinkamą STAT raišką, 
sąlygojančią įvairių piktybinių ląstelių transformacijas bei 
metastazes [16]. STAT3 ir STAT5 jau pripažinti onkogenais 
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[18], o šiandien plačiau aptariamas STAT4 laikomas kaip 
imlus genas daugelio autoimuninių sutrikimų atvejais bei 
atlieka svarbų vaidmenį įgimtų ir prisitaikančių imuninių 
ląstelių veikloje. Savyje talpindamas keletą pavienių nukle-
otidų polimorfizmų (VNP), siejamų su padidėjusia autoimu-
ninių sutrikimų rizika, pvz., sistemine raudonąja vilklige 
(SLE), reumatoidiniu artritu (RA) ir skydliaukės sutrikimais, 
STAT4 išlieka tyrimų objektu, siekiant išsiaiškinti daugelio 
autoimuninių ligų mechanizmus. 

Aiškinantis, kokią įtaką organizmui gali turėti ketvirtasis 
STAT baltymų šeimos atstovas,  pasaulyje jau atlikta įvairių 
tyrimų. Vienas jų yra atvejo kontrolės tyrimas, kuriuo siekta 
išsiaiškinti, ar STAT4 prisideda prie neuromielito optikos 
spektro sutrikimo (NMOSD) rizikos, kadangi baltymo ry-
šys su NMOSD sutrikimais išlieka neaiškus. Parinkti penki 
pavieniai nukleotidų polimorfizmai (VNP) atskleidė, kad 
STAT4 polimorfizmai vis tik yra susiję su NMOSD rizikos 
padidėjimu [19]. 

Kito tyrimo metu buvo siekiama rasti  STAT4 ir reuma-
toidinio artrito bei sisteminės raudonosios vilkligės sąsajas. 
Išvados parodė, kad VNP buvo susijęs tiek su reumatoidinio 
artrito, tiek su sisteminės raudonosios vilkligės pasireiškimu 
[20]. STAT4 geno pasireiškimas siejamas taip pat ir su 1 
tipo cukriniu diabetu (1 tipo CD). Atliktuose tyrimuose tei-
giama, kad europiečiams ir korėjiečiams nustatytas bendro 
STAT4 haplotipo ryšys su 1 tipo cukriniu diabetu (T1D) ir 
reumatoidiniu artritu, o išvadose skelbta, kad STAT4 aleliai 
ir tie patys haplotipai gali turėti įtakos autoimuninio tiroi-
dito bei T1D vystymuisi [21]. Dar vienas tyrimas išskirstė 
pacientus į ankstyvojo ir vėlyvojo laikotarpio pogrupius 
ir pateikė išvadas, kuriose nedideli aleliai vis tik atskleidė 
reikšmingą ryšį su 1 tipo CD. Tai privedė prie rezultatų, kad 
STAT4 gali būti ne tik siejamas su šia liga, bet yra būdingas 
būtent ankstyvajam 1 tipo cukrinio diabeto vystymusi [22]. 

Išvados
1. Regos nervo uždegimas yra įvairialypės etiologijos, 

savitos klinikos liga, dažnai siejama su gerai žinomomis 
priežastimis. Greitas patologijos diferencijavimas ir anks-
tyvas nustatymas yra pirmas žingsnis į sėkmingą ir teigiamą 
paciento ligos prognozę. 

2. Nepaisant atliktų tyrimų, informacija apie genetinių 
veiksnių poveikį vis dar skurdi. Iš apžvelgtų tyrimų matome, 
kad egzistuoja ir genetinė šios ligos predispozicija, siejama 
su baltymų transkripcijos signalo keitiklių ir aktyvintojų 
baltymų šeimos nariu STAT4.
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Summary
The optic nerve is the structure of white matter in the brain that 

connects the brain to the retina and performs the function of trans-
mitting visual information. Anatomically, this structure can be di-
vided into 4 segments: intraocular segment, intraorbital cavity, 
the part in the skull box and the part of the nerve in the bone canal. 
Often, the optic nerve can be exposed to a variety of environmental 
and genetic factors that can affect the onset of optic neuritis. Pro-
bably the best known and most common cause of inflammation is 
multiple sclerosis, where atypical inflammation is associated with 
other conditions such as infections, autoimmune diseases, toxic, 
nutritional or drug-induced neuropathies. Recently, a number of 
questions have been raised as to what are the genetic causes that 
may influence the onset of optic neuritis, as the effects of genetic 
factors still remain vague.

In this article we review the etiology, clinic, diagnostic and tre-
atment possibilities of the optic nerve inflammation, the effect of 
the STAT4 gene on the occurrence of optic neuritis.
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