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Santrauka
Sausų akių problema gali atsirasti, kai sutrinka ašarų 
gamybos ir jų nutekėjimo pusiausvyra. Sausų akių ligą 
(SAL) sukelia ašarų plėvelės nestabilumas, akies pa-
viršiaus uždegimas ir pažeidimai, padidėjęs osmosinis 
slėgis ir neurosensoriniai sutrikimai. Šie veiksniai susiję 
su ligos patogeneze. Veiksnių supratimas gali pagerinti 
intervencijas ir gydymo metodus. Gydymo intervenci-
jos turėtų būti taikomos siekiant pagerinti teigiamus  ir 
jų rezultatus.  

Įvadas
SAL būdingas sausumo, nešvaros, deginimo pojūtis 

akyje, jautrumas šviesai ir per didelis ašarojimas [7]. Dėl 
regėjimo sutrikimų kenčia gyvenimo kokybė. Pagrindinis 
veiksnys, sukeliantis sausų akių ligą, yra pažeista ašarų plė-
velė. Oro tarša, sausumas, alergija, dūmai ir UV šviesa turi 
įtakos ašarų osmoliariškumui ir dėl to gali pažeisti ašarų plė-
velę [7]. Dėl SAL proceso sudėtingumo reikia intervencijų, 
kurios padėtų skatinti diagnostikos ir gydymo tobulinimą. 
Ligos paplitimo padidėjimas yra pagrindinė priežastis, dėl 
kurios pradėta mąstyti apie tinkamiausias intervencijas. 

Tyrimo tikslas − atrinkti ir išanalizuoti ekspertų nustaty-
tas ir visuotinai pripažintas sausų akių sindromo priežastis, 
diagnostikos bei gydymo rekomendacijas.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Mokslinių darbų paieška atlikta naudojant kompiuterines 

mokslinių darbų bazes PubMed, ScienceDirect, UpToDate. 
Analizuoti 2017-2021 metais išspausdinti moksliniai straips-
niai anglų kalba, atitinkantys tyrimo temą.

Tyrimo rezultatai
Sausų akių liga.  SAL didina visuomenės sveikatos susi-

rūpinimą dėl neigiamo poveikio gyvenimo kokybei ir regėjimo 
funkcijoms [2,3]. Nuo šios ligos kenčia 5− 50 proc. suaugu-

siųjų [2]. Tai uždegiminė liga, susijusi su imuninės sistemos, 
ašarų, meibomijos liaukų, ragenos ir junginės uždegimu ir 
hormonų, tokių kaip androgenai ir estrogenai, padidėjimu 
[7,14,20]. Papildomi rizikos veiksniai yra vyresnis pacientų 
amžius, sisteminės gretutinės ligos, tokios kaip diabetas ir 
autoimuninės ligos, terapinis nerimo, depresijos ir miego su-
trikimų gydymas [11]. Yra 2 imuninio atsako tipai: įgimtas 
ir prisitaikantis. Įgimtas atsakas yra pirmoji gynybos linija, 
o adaptyvusis imunitetas yra įgytas. Įgimtas imunitetas su-
daro fizinį barjerą, apimantį muciną, rageną, junginės epitelį 
ir ašarose esančius antimikrobinius apsauginius baltymus [7]. 
Barjeras saugo akis nuo išorinio aplinkos poveikio.  Įgimtas 
imuninis atsakas sukelia ūminį uždegiminį atsaką, aktyvuoda-
mas priešuždegiminių citokinų, matricos metaloproteinazių ir 
chemokinų gamybą [11]. Adaptyvioji  imuninė fazė reaguoja į 
akies stresą, limfmazgiuose  gamindama antigenui specifines 
ląsteles [7].   Limfmazgiuose susidaro specifinės T ląstelės, 
kurios migruoja į akies paviršių, kovai su akies stresoriais 
[3,11,14]. Konkrečiai kalbant, TH1 ir TH17 yra pirminės lim-
focitų ląstelės, susijusios su akių paviršiaus pažeidimu ir už-
degimu [11,17]. Jos išskiria citokinus, kurie pakeičia normalią 
pusiausvyrą ir sukelia epitelio pažeidimus bei ašarų disfunk-
ciją. Tai sukelia imuninį atsaką ir skatina SAL patogenezės 
savaiminį tęsimosi ciklą. Iškelta hipotezė, kad adaptyviosios 
imunologinės reakcijos gali atsirasti dėl ilgalaikio išorinių 
dirgiklių poveikio, o pacientas gali patirti lėtines akies ligas, 
jei imuninė sistema negali užkirsti kelio SAL patogenezei dėl 
ašarų plėvelės praradimo [3,14]. 

Užburtas uždegimo ratas. „Užburtas uždegimo ratas“ 
buvo pasiūlytas kaip pagrindinis SAL veiksnys. Tai dvikryptė 
sąveika tarp akių jutimo neuronų ir akies homeostazės. At-
liktame tyrime buvo teigiama, kad hiperosmoliškumo bū-
sena aktyvina ūminę imuninę sistemą ir adaptyviąją imuninę 
sistemą [9]. Uždegimo mediatoriai skatina metaloproteazės 
gamybą, uždegiminių ląstelių prisitraukimą ir dendritinių ląs-
telių brendimą. Ragenos barjero sutrikimas sukelia ląstelių 
mirtį, pleiskanojimą ir epitelio nociceptorių jautrinimą [16]. 
Pokyčiai epitelio ląstelėse destabilizuoja ašarų plėvelę, sukelia 
uždegimą ir tęsia užburtą ratą. Šis ciklas gali tęstis ir sukelti 
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akių paviršiaus sutrikimus. Liga laikoma lėtine dėl jos povei-
kio adneksams ir akies paviršiui [9]. Ligos pradžioje pacientui 
galimas neryškus matymas ir akių paraudimas.

Sausos akies uždegiminis ciklas prasideda dėl vidinių ir 
išorinių veiksnių [7,16,20]. Būdingi veiksniai yra senėjimas, 
moteriškoji lytis, disbiozė, sistemingi anticholinerginiai vaistai 
ir sistemingas autoimuniškumas. Išorinių veiksnių pavyzdžiai 
yra Lasik operacija, sausa aplinka, akių lašų toksiškumas, 
ilgalaikis vaizdo ekrano žiūrėjimas ir šalutinis poveikis po 
blefaroplastikos. Šie veiksniai veikia uždegimo mediatorius, 
kurie skatina CD4+ T ląstelių, kurios vėliau gamina citokinus, 
gamybą [16]. Tyrimas parodė, kad terapija turi būti nukreipta 
į imuninės sistemos streso lygio mažinimą. SAL gydymas 
turėtų nutraukti uždegiminį ciklą [20]. 

Ašarų plėvelės nestabilumas. Ašarų plėvelės praradimas 
yra pagrindinis SAL patogenezės veiksnys [13,14]. Ašarų 
išsiskyrimo laiko įvertinimas yra pagrindinis ašarų stabilumo 
matas, o jo matavimas yra pagrindinis klinikinių sausos akies 
tyrimų rodiklis, rodantis ašarų garavimo greitį [13]. 

Ašarų plėvelės vandeninio sluoksnio plonėjimas dėl su-
mažėjusios ašarų sekrecijos iš ašarų liaukų arba ašarų plėvelės 
lipidinio sluoksnio plonėjimas dėl sumažėjusio meibomo se-
krecijos iš Meibomo liaukų, sukelia greitą išgaravimą ir ašarų 
plėvelės lūžimą [5]. Nestabilumui turi įtakos ašarų kiekis, 
kokybė ir prieinamumas [2]. 

Moterų hormoniniai ciklai turi įtakos akių funkcijai, struk-
tūrai ir sveikatai. Ciklus lemia menstruacijos, nėštumas ir 
menopauzė. Androgenai ir estrogenai yra lytiniai steroidai, tu-
rintys įtakos ašarų susidarymui [14]. SAL etiologijoje turi būti 

atsižvelgta į lytį, kuri gali būti patogenezės proceso veiksnys. 
Dėl sumažėjusio androgenų kiekio sausų akių papliti-

mas didėja daugiau tarp moterų, palygintų su vyrais [7]. 
Tyrime teigiama, kad androgenai sustiprina kseroftalmijos 
patogenezę ir imuninį uždegimą. Sumažėjęs androgenų kie-
kis mažina ašarų kokybę ir kiekį dėl ašarų epitelio ląstelių 
atrofijos [7]. 

Meibomo liaukos disfunkcija (MLD). Meibomo liaukos 
yra vertikaliai išsidėsčiusios riebalinės liaukos, esančios 
viršutinėje ir apatinėje vokų tarsalinėse plokštelėse [4,6,15]. 
Šios liaukos sintezuoja ir išskiria meibomą – sekretą, suside-
dantį iš fosfolipidų, cholesterolio, vaško esterių ir cholestero-
lio esterių. Meibomas suformuoja apsauginį akies sluoksnį, 
vadinamą ašarų plėvele, kuri neleidžia akims išsausėti ir 
saugo  nuo įvairių ligų. Viena iš pagrindinių sausų akių ligos 
priežasčių yra ašarų plėvelės pažeidimas. Kiti veiksniai yra 
hiperosmoliariškumas, akies paviršiaus uždegimas ir pažei-
dimai bei neurosensoriniai sutrikimai [9,21].

Dažniausia sausų akių ligos priežastis yra MLD. Aplinkos 
stresas, kamieninių ląstelių atsinaujinimas ir senėjimas taip 
pat gali sukelti MLD [12,15,19]. Ragena gali būti pažeista 
dėl uždegimo ir padidėjusio ragenos nervų jautrumo,   apop-
tozės, taurelių ląstelių  praradimo ir jų sumažėjusio kiekio 
[7,8]. Sausų akių ligų gydymas galimas  naudojant lakto-
feriną ir mimetines laktobionines rūgštis dėl jų gebėjimo 
išlaikyti drėgmę [9,17]. MLD gydymui tinka terminė pulsinė 
terapija, intraduktalinis zondavimas, intensyvi impulsinė 
šviesa, antibiotikai, nesteroidinės nepakeičiamosios riebalų 
rūgštys ir hormonų terapija [4,18]. Meibomo liaukai įvertinti 

1 pav. SAL mechanizmai [9].

galima naudoti Meiboscore  klasifikavimo sistemą, 
kuri skirta kiekybiškai apibrėžti meibomo liaukos 
ploto praradimą [4,18]. SAL mechanizmai parodyti 
1 paveiksle.

Išvados
1. Akių plėvelės nestabilumas, akies paviršiaus 

uždegimas ir pažeidimai, padidėjęs osmosinis slė-
gis ir neurosensoriniai sutrikimai yra pagrindiniai 
aspektai, susiję su SAL. Imuninis atsakas susijęs su 
uždegiminių mediatorių akių paviršiuje valdymu. 
MLD gali sukelti SAL, nes dėl meibomo trūkumo 
atsiranda ašarų plėvelės nestabilumas. Gali būti pa-
žeistas akies paviršius, o pažeistos epitelio ląstelės 
gali sukelti uždegimą. 

2. Apžvelgta literatūra rodo, kad moterys ir 
senėjanti visuomenė yra susiję su dideliu SAL 
paplitimu. Tikėtina, kad lytiniai hormonai sukels 
imuninio atsako į užburtą ciklą pradžią. Gydymo 
intervencijos turi remtis sausų akių patogeneze, 
siekiant pagerinti gyvenimo kokybę. 
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Summary
Dry eye disease (DED) is caused by instability of the tear film, 

inflammation, and damage to the surface of the eye, increased 
osmotic pressure, and neurosensory disorders. These factors are 
associated with the pathogenesis of the disease. Understanding 
the factors can help improve interventions that will help promote 
treatments. Treatment interventions should be applied to improve 
positive outcomes.
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