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1. SERGANČIŲJŲ TINKLAINĖS LIGOMIS 
ASOCIACIJA

Sergančiųjų tinklainės ligomis asociacija – tai visuomeninė or
ganizacija, atstovaujanti sergantiems amžinės geltonosios dėmės 
degeneracija ir kitomis tinklainės ligomis asmenims, siekianti ge
rinti gydymosi galimybes Lietuvoje.

Asociacijos misija – burti tinklainės ligomis sergančius žmo
nes, jų šeimos narius, medikus ir kitus asmenis šia liga sergančių 
žmonių sveikatos priežiūrai gerinti.

Uždaviniai:
• Šviesti visuomenę apie tinklainės ligas, jų priežastis, simp

tomus, profilaktiką bei gydymą.
• Koordinuoti Asociacijos veiklą.
• Atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti.
• Rūpintis akių ligomis sergančių asmenų sveikata, mokyti 

juos gyventi visavertį gyvenimą.
• Skatinti tinklainės ligų mokslo tyrimus ir jų praktinį taikymą 

ligos profilaktikai, gydymui ir reabilitacijai.
• Bendradarbiauti su įmonėmis, įstaigomis, asociacijomis ir 

kitais juridiniais asmenimis, vykdančiais sergančių tinklai
nės ligomis asmenų tyrimus, vienijančiais šia liga sergan
čius ir (ar) jų interesams atstovaujančius asmenis.
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2. AKIES STRUKTŪRA IR FUNKCIJA

Akies obuolys yra netaisyklingo rutulio formos, maždaug sta
lo teniso kamuoliuko dydžio. Akies obuolio priekinį paviršių iki 
ragenos dengia junginė, kuri pereina ant vokų vidinės dalies. Išo
rinį akies obuolio dangalą sudaro ragena ir odena (sklera), vidurinį 
kraujagyslinį – rainelė, krumplynas ir gyslainė, vidinį – tinklainė. 
Akies branduolį sudaro skaidrūs, šviesą praleidžiantys dariniai – 
lęšiukas ir stiklakūnis. 

Vidinės akies dalys pirmiausia dalyvauja akies struktūrų sufor
muoto vaizdo susidaryme ir šviesos energijos pavertime elektros 
impulsu, kurį smegenys paverčia regimuoju vaizdu.

Būtent tinklainė paverčia šviesos impulsą nerviniu impulsu. 
Tai plona skaidri plėvelė, kuri apšviesta atrodo rausva. Tinklainę 
sudaro du sluoksniai: pigmentinis (TPE) ir neurosensorinis (nervi
nis). Šviesa turi praeiti pro tinklainės vidinius sluoksnius, kad pa
siektų šviesai jautrias ląsteles – lazdeles ir kolbeles, į kurių sudėtį 
įeina vitaminas A. Jose šviesos bangų dirgikliai virsta nerviniais 
impulsais. Lazdelių tinklainėje yra apie 130–150 milijonų, išsisklai
džiusių po visą tinklainę. Jos yra labai jautrios šviesai, tačiau spal
vų neskiria. Kolbelių yra mažiau – apie 6–7 milijonus, jos yra susi

1 pav. Akies obuolio struktūra

Stiklakūnis
Rainelė

Ragena

Vyzdys

Lęšiukas

Rainelė
Tinklainė

Regos nervas

Makula
Fovea



5

kaupusios centrinėje tink lainės dalyje (makuloje), jos leidžia skirti 
daiktų spalvą, jų formą, detales. Tinklainė yra storiausia aplink re
gos nervo diską, o ploniausia – centrinėje tinklainės dalyje ir kraš
tuose prie dantytosios zonos. Tinklainės centre yra ovali gelsva 
sritis su duobute viduryje, turinti tik kolbelių – tai geltonoji dėmė 
(makula). Dienos šviesoje geltonoji dėmė yra aukštos kokybės ryš
kiausio spalvoto matymo vieta, o prieblandoje ir naktį ji beveik 
nejautri. Tuo metu impulsus perduoda likusioje tinklainės dalyje 
esančios lazdelės. 

Tinklainę krauju aprūpina centrinė tinklainės arterija ir vena 
bei gyslainės kraujagyslės.
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3. DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS  
TINKLAINĖS LIGOS IR JŲ DIAGNOSTIKA

Tinklainės ligų simptomai

Daugumai tinklainės ligų yra būdingi panašūs simptomai:
• Neaiškus matymas; 
• Linijų kreivinimas (tiesios linijos atrodo lenktos);
• Matomos plaukiojančios dėmės, musytės, voratinkliai ar 

tinklas;
• Periferinio ar centrinio regėjimo defektai;
• Pablogėjęs spalvinis matymas;
• Regėjimo silpnėjimas ir praradimas;
• Kartais, kad šie simptomai būtų pastebėti, matymą reikia 

tik rinti uždengus vieną akį.
Svarbu atkreipti dėmesį į bet kokius regėjimo pokyčius ir, juos 

pastebėjus, kreiptis į gydytoją. Akyje matomi plaukiojantys objek
tai, musytės, blykčiojimas, žaibavimas ar regėjimo lauko sumažė
jimas gali būti rimtos tinklainės ligos simptomai, todėl į gydytoją 
reiktų kreiptis nedelsiant.

Dažniausiai pasitaikančios tinklainės ligos

Tinklainės plyšys. Tinklainėje susiformuoja plyšys, kai stikla
kūnis staiga atšoka ir patraukia tinklainę. Plyšimas paprastai yra 
lydimas staiga pasireiškiančių simptomų – plaukiojančių dėmių ir 
mirguliavimo akyse.

Tinklainės atšoka. Tinklainės atsisluoksniavimas nuo akies 
obuolio vidinio paviršiaus, nuo po ja esančio akies kraujagyslinio 
dangalo – gyslainės. Taip dažniausiai nutinka, kai per tinklainės 
plyšį patekęs skystis atskiria tinklainę nuo po ja esančių sluoksnių.

Epiretininė membrana (preretininė fibrozė). Ligos metu 
ant geltonosios dėmės susiformuoja plona jungiamojo audinio 
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plėvelė, kuri iškraipo geltonosios dėmės kontūrą ir sukelia jos pa
burkimą. Taip suardomi tarpląsteliniai tinklainės ryšiai, ir tai nule
mia centrinio matymo didesnio ar mažesnio laipsnio pažeidimą. 
Prie paburkimo dar prisideda ir netolygus geltonosios dėmės kon
tūras – vaizdas tampa kreivas, tiesios linijos iškrypusios. Procesui 
užsitęsus, blogėja matymas ir pakitimai tampa negrįžtami.

Diabetinė retinopatija. Sergant diabetu smulkiosios krauja
gyslės (kapiliarai), esančios akies dugne, yra pažeidžiamos ir pasi
daro pralaidžios, todėl tinklainėje ir po ja pradeda kauptis skystis. 
Tai sukelia tinklainės paburkimą, todėl regėjimas sutrinka, pasida
ro neaiškus. 

Geltonosios dėmės skylė. Tai tinklainės centre esančios 
geltonosios dėmės defektas, kuris dažniausiai atsiranda dėl sti
klakūnio amžinio senėjimo, kurio metu jis traukiasi nuo tinklai
nės ir gali tempti centrinę tinklainės dalį. Taip tinklainė išsitem
pia ir gali susiformuoti skylė.

Amžinė geltonosios dėmės degeneracija. Tai dažniausia 
vyresnių žmonių negrįžtamai pablogėjusio regėjimo priežastis. 
Šios ligos metu yra pažeidžiama akies tinklainės geltonoji dėmė, 
kuri yra atsakinga už centrinį ir spalvinį matymą. Liga pasireiškia 
neaiškiu centriniu matymu, dėmės regėjimo lauko centre atsiradi
mu, tiesių linijų iškraipymu. Išskiriami du šios ligos tipai: sausoji ir 
šlapioji (eksudacinė). Daugumai žmonių ligos pradžioje pasireiškia 
sausoji forma, kuri kartais gali progresuoti į šlapiąją degeneraciją 
vienoje ar abiejose akyse.

Pigmentinis retinitas. Tai tinklainę pažeidžianti progresuo
janti degeneracinė liga, susijusi su paveldėjimu.

Apie diabetinę retinopatiją, amžinę geltonosios dėmės dege
neraciją ir pigmentinį retinitą plačiau skaitykite tolesniuose sky
riuose.

Akies ištyrimas, tinklainės ligų diagnostika

Akių ligų gydytojo kabinete dažniausiai atliekamas ištyrimas: 
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regėjimo aštrumo nustatymas, akispūdžio matavimas, vyzdžio 
plėtimas lašais, priekinės akies dalies apžiūra plyšine lempa, akių 
dugno apžiūra plačiu vyzdžiu, naudojant specialų lęšį. 

Papildomai gydytojas gali atlikti šiuos tyrimus:
Akių dugno fotografiją. Specialiu aparatu nufotografuoja

mas akies dugnas. Šis tyrimas leidžia sekti pokyčius, palyginti pa
kitimus laiko eigoje ar sekti naujai nustatytus požymius. Taip pat 
galima fotografiją atlikti specialiu autofluorescencijos režimu, kai 
akių dugnas fotografuojamas pilku atspalviu ir parodo pakitimus 
gilesniuose sluoksniuose.

Optinę koherentinę tomografiją. Tai yra lazerinis tyrimo 
metodas, kuriuo ištiriama akies vidinė struktūra. Tyrimas neinvazi
nis, t. y. akis neliečiama ir jokios apšvitos tyrimo metu nėra. Tiriant 
įvertinamas ir tiksliai išmatuojamas regos nervo diskas, tinklainės 
sluoksniai, jų storis, geltonosios dėmės anatomija. Šis tyrimas gali 
būti atliekamas ir vertinant gydymo efektyvumą.

Fluorescencinę angiografiją. Tai tinklainės ir gyslainės 
kraujotaką leidžiantis įvertinti akių tyrimo metodas, atliekamas 
naudojant dažomąją medžiagą (fluoresceiną) bei akių dugno fo
tografavimo sistemą. Tyrimo metu vertinamos kraujagyslės, paki
tusių (naujadarių) kraujagyslių buvimas, kraujotakos sutrikimai ar 
padidėjęs kraujagyslių pralaidumas. Esant kraujotakos sutrikimui 
ar padidėjusiam kraujagyslių pralaidumui, nuotraukose matoma 
patologijos vieta.

2 pav. Akių ištyrimas
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4. DIABETINĖ RETINOPATIJA

Diabetinė retinopatija yra cukrinio diabeto komplikacija, 
pažeidžianti akis. Šią ligą sukelia diabeto nulemtas tinklainės 
kraujagyslių pažeidimas. Ligos pradžioje diabetinė retinopatija 
gali nesukelti jokių simptomų arba tik nedidelius regėjimo su
trikimus, tačiau, ligai progresuojant, gali išsivystyti aklumas. Ši 
komplikacija gali išsivystyti tiek 1 tipo, tiek 2 tipo cukriniu di
abetu sergantiems pacientams. Kuo ilgesnė diabeto trukmė ir 
kuo prastesnė gliukozės koncentracijos kraujyje kontrolė, tuo 
didesnė diabetinės retinopatijos rizika. 

Rizikos veiksniai

Diabetinė retinopatija gali išsivystyti kiekvienam cukriniu dia
betu sergančiam pacientui. Šios komplikacijos riziką didina:

• Diabeto trukmė – kuo ilgiau žmogus serga diabetu, tuo di
desnė yra diabetinės retinopatijos išsivystymo rizika;

• Bloga gliukozės koncentracijos kraujyje kontrolė;
• Didelis kraujo spaudimas;
• Didelė cholesterolio koncentracija;
• Nėštumas;
• Rūkymas.

Simptomai 

Pradinėje diabetinės retinopatijos stadijoje gali nepasireikšti 
jokie simptomai. Diabetinė retinopatija paprastai pažeidžia abi 
akis. Pažeidimas abejose akyse gali būti skirtingo sunkumo. Ligai 
progresuojant, gali atsirasti:

• Regėjimo lauke plaukiojančios dėmės, musytės;
• Neaiškus regėjimas;
• Regėjimo svyravimai;
• Pablogėjęs spalvinis matymas;
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• Tamsios ar tuščios vietos regėjimo lauke;
• Regėjimo praradimas.

3 pav. Diabetinės retinopatijos sukeltas matymo sutrikimas:  
kairėje – normalus matymas, viduryje – proliferacinė diabetinė 

retinopatija, dešinėje – diabetinės retinopatijos sukeltas 
geltonosios dėmės paburkimas

Kada kreiptis į gydytoją

Geriausias būdas išvengti regėjimo prastėjimo ir praradimo 
yra tinkamas cukrinio diabeto gydymas. Jeigu jūs sergate diabetu, 
bent kartą per metus turėtumėte apsilankyti pas akių gydytoją, 
net ir tuomet, jei jūsų regėjimas yra geras. Nėštumas gali pablo
ginti diabetinę retinopatiją, todėl nėštumo metu akių gydytojas 
gali pasiūlyti atlikti papildomus tyrimus.

Kreipkitės į akių gydytoją nedelsdami, jei jūsų regėjimas stai
ga tampa neaiškus, staigiai pablogėja, atsiranda dėmių.

Priežastys

Ilgą laiką esanti per didelė gliukozės koncentracija kraujyje 
gali sukelti smulkiųjų kraujagyslių, maitinančių tinklainę, užsiki
šimą, todėl sutrinka tinklainės aprūpinimas krauju. Siekiant kom
pensuoti sumažėjusią kraujotaką, akyje susidaro naujos kraujagys
lės. Tačiau šios naujos kraujagyslės nėra visavertės, nes jų sienelių 
pralaidumas yra didesnis. 

Skiriami du diabetinės retinopatijos tipai:
1. Ankstyvoji diabetinė retinopatija. Tai dažniau pasitai

kanti forma, kuri dar yra vadinama neproliferacine diabeti



11

ne retinopatija, nes naujos kraujagyslės dar neauga.
Šioje stadijoje tinklainės kraujagyslių sienelės susilpnėja, 
atsiranda nedideli kraujagyslių sienelių defektai (mikro
aneurizmos), pro kuriuos į tinklainę gali prasiskverbti skystis 
ir kraujas. Didesnės tinklainės kraujagyslės vietomis išsiple
čia, kraujagyslių skersmuo tampa netolygus. Kai pažeidžia
ma vis daugiau kraujagyslių, retinopatija progresuoja nuo 
lengvos iki sunkios formos. Tinklainėje esančios nervinės 
skaidulos pradeda burkti, taip pat kartais paburksta ir cen
trinė tinklainės dalis – išsivysto geltonosios dėmės (maku
los) edema.

2. Progresuojanti diabetinė retinopatija. Diabetinė retino
patija gali progresuoti į sunkesnę formą – proliferacinę dia
betinę retinopatiją. Šios formos metu pažeistos kraujagys
lės visiškai užsikemša, todėl tinklainėje pradeda formuotis 

4 pav.
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naujos kraujagyslės, kurios nėra visavertės, ir dėl jų didesnio 
pralaidumo kraujas gali patekti po tinklaine (susidaro krau
josruvos) ir į stiklakūnį (hemoftalmas). Be to, randinio audi
nio susidarymas dėl naujų kraujagyslių augimo gali skatinti 
tinklainės atsisluoksniavimą. Jei naujosios kraujagyslės su
trikdo skysčio ištekėjimą iš akies, akies obuolio viduje gali 
padidėti spaudimas. Tai gali pažeisti regos nervą, kuris per
duoda nervinius impulsus iš akies į galvos smegenis, bei su
kelti glaukomą.

Komplikacijos

Diabetinė retinopatija yra susijusi su naujų kraujagyslių su
sidarymu tinklainėje. Komplikacijos gali turėti rimtų pasekmių 
regėjimui:

Kraujavimas į stiklakūnį (hemoftalmas). Iš naujai susida
riusių kraujagyslių kraujas gali išsilieti į stiklakūnį. Jei kraujo kiekis 
nedidelis, regėjimo lauke gali atsirasti plaukiojančių tamsių dėmių. 
Sunkesniais atvejais kraujas gali užpildyti stiklakūnį ir visiškai už
blokuoti vaizdą.

Kraujavimas į stiklakūnį paprastai nesukelia negrįžtamo re
gėjimo praradimo. Akyje išsiliejęs kraujas paprastai išsivaikšto per 
keletą savaičių ar mėnesių ir jei tinklainė nėra pažeista, regėjimas 
sugrįžta. Kai kuriais sunkesniais atvejais reikia kraują iš stiklakūnio 
pašalinti chirurginiu būdu.

Tinklainės atšoka. Sergant diabetine retinopatija, naujai su
sidariusios kraujagyslės skatina jungiamojo audinio augimą, kuris 
gali patraukti tinklainę nuo po ja esančių audinių. Tai gali sukelti 
plaukiojančių dėmių regėjimo lauke atsiradimą, blykčiojimą, žai
bavimą ar sunkų regėjimo praradimą. Tinklainės atšoka gydoma 
chirurginiu būdu.

Glaukoma. Naujos kraujagyslės gali susidaryti priekinėje 
akies dalyje, pavyzdžiui rainelėje, ir taip sutrikdyti normalų skysčių 
nutekėjimą iš akies, todėl akyje pradeda didėti spaudimas –  vystosi 
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antrinė glaukoma. Padidėjęs spaudimas gali pažeisti regos nervą, 
perduodantį nervinius impulsus iš akies į smegenis. Glaukoma gy
doma akies spaudimą mažinančiais lašais.

Aklumas. Galiausiai diabetinė retinopatija, glaukoma arba 
abi šios būklės kartu gali nulemti visišką regėjimo praradimą. 

Profilaktika

Deja, diabetinės retinopatijos išvengti ne visuomet pavyksta. 
Tačiau reguliari akių gydytojo patikra, tinkama gliukozės koncen
tracijos kraujyje ir kraujo spaudimo kontrolė bei neuždelstas atsi
radusių regėjimo problemų sprendimas gali padėti išvengti sun
kaus regėjimo praradimo.

Jeigu sergate diabetu, diabetinės retinopatijos išsivystymo ri
ziką sumažinti gali padėti:

Tinkamas diabeto gydymas. Sveika mityba ir fizinis akty
vumas turėtų tapti neatsiejama jūsų kasdienybės dalimi. Stenkitės 
bent 150 minučių per savaitę skirti vidutinio intensyvumo aerobi
niam aktyvumui, pvz., ėjimui. Vartokite geriamuosius vaistus nuo 
diabeto ar insuliną, kaip paskirta gydytojo.

Gliukozės koncentracijos kraujyje stebėjimas. Gliukozės 
koncentraciją kraujyje reikia stebėti bent keletą kartų per dieną – 
dar dažniau matuoti gali reikėti sergant ar patiriant stresą.

Glikozilinto hemoglobino stebėjimas. Glikozilinto hemog
lobino (HbA1c) tyrimas atspindi vidutinę gliukozės koncentraciją 
per 2–3 mėnesių laikotarpį iki tyrimo. Daugumai žmonių tikslinis 
glikozilinto hemoglobino kiekis yra mažiau nei 7 proc.

Kraujo spaudimo ir cholesterolio koncentracijos kontro-
liavimas. Svarbu laikytis sveikos mitybos, reguliariai mankštintis ir 
atsikratyti antsvorio. Kartais gali reikėti ir medikamentinio gydymo.

Rūkymo ir kitų tabako gaminių atsisakymas. Rūkymas pa
didina įvairių diabeto komplikacijų, taip pat ir diabetinės retinopa
tijos, riziką.
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Reguliarus lankymasis pas akių gydytoją. Jei pastebėjote 
staigų regėjimo pablogėjimą, regėjimas tapo neaiškus ar regėjimo 
lauke atsirado plaukiojančių dėmių, kreipkitės į gydytoją nedels
dami.

Prisiminkite, kad diabetas nebūtinai turi komplikuotis regėji
mo praradimu. Aktyvus dalyvavimas gydant diabetą ir atsakomy
bės prisiėmimas gali padėti išvengti šios komplikacijos.

Diagnozė

Akies dugno tyrimo metu gali būti nustatyta:
• Kraujagyslių pokyčiai;
• Tinklainės paburkimas, kraujosruvos ar riebalų kaupimasis;
• Naujų kraujagyslių susiformavimas ir randinis audinys;
• Kraujavimas į stiklakūnį;
• Tinklainės atšoka;
• Regos nervo pokyčiai.

Gydymas

Gydymas priklauso nuo diabetinės retinopatijos tipo ir sun
kumo laipsnio ir yra skirtas ligos progresavimui sustabdyti ar 
bent sulėtinti.

Ankstyvoji diabetinė retinopatija. Jei retinopatija yra ne
proliferacinė ir nedidelio ar vidutinio sunkumo, gydymo iš karto 
gali ir nereikėti, tačiau akių gydytojas reguliariai turi stebėti ir ti
krinti jūsų akių būklę. Be to, pasitarkite su savo endokrinologu, 
kaip galima būtų pagerinti diabeto kontrolę, nes gera gliukozės 
koncentracijos kraujyje ankstyvose retinopatijos stadijose gali su
lėtinti ligos progresavimą.

Progresuojanti diabetinė retinopatija. Sergant proliferaci
ne diabetine retinopatija ar atsiradus geltonosios dėmės edemai, 
reikalingas lazerinis ar chirurginis gydymas. Priklausomai nuo tin
klainės pažeidimo gali būti taikoma:
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Fotokoaguliacija. Tai yra gydymas lazeriu, kurio metu sunai
kinamos naujai susidariusios kraujagyslės ir sumažėja kraujavimo į 
akies vidų bei tinklainės atšokos rizika. Ši procedūra paprastai yra 
atliekama akių klinikoje per vieną ar kelis kartus. Jei jūsų regėjimas 
prieš procedūrą buvo neaiškus dėl geltonosios dėmės edemos, 
regėjimas gali ir nepagerėti, tačiau fotokoaguliacija paprastai pri
stabdo tolimesnį paburkimo ir naujadarių kraujagyslių atsiradimo 
progresavimą.

Vaistų injekcijos į akį. Antiangiogeninių vaistų suleidimas į 
stiklakūnį šiuo metu yra pripažintas kaip standartinis diabetinės 
retinopatijos nulemto geltonosios dėmės paburkimo ir šlapiosios 
amžinės geltonos dėmės degeneracijos (AGDD) gydymo metodas. 
Įrodyta, kad kraujagyslių endotelio augimo faktorius (KEAF) yra 
pagrindinis veiksnys, skatinantis pakitusių, pralaidžių naujų krau
jagyslių formavimąsi. Pakitusios kraujagyslės nulemia geltonosios 
dėmės pakitimus, dėl kurių žmogus apanka. Todėl šio kraujagyslių 
endotelio augimo faktoriaus (KEAF) slopinimas vaistais teikia daug 
vilčių siekiant išsaugoti diabetinės retinopatijos nulemtu gelto
nosios dėmės paburkimu bei AGDD sergančių  asmenų matymą 

5 pav. Diabetine retinopatija sergančio paciento  
akių dugnas: prieš (kairėje) ir po (dešinėje) gydymo  

antiKEAF vaistų injekcijomis į akį
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ir sumažinti ligos progresavimą. Gali būti vartojami įvairūs žmo
gaus KEAF inhibitoriai. Priklausomai nuo vartojamo vaisto, dozės 
bei injekcijų dažnio, rega stabilizuojasi apie 70–96  proc. gydytų 
asmenų, daliai jų matymas pagerėja. Injekcija atliekama po vie
tinės nejautros, sulašinus į akis anestetiko tirpalo. Akies paviršius 
dezinfekuojamas. Norint išvengti mirksėjimo ir akies užmerkimo, 
įdedamas vokų laikiklis – blefarostatas. Mažyte plona adata pro 
odeną (sklerą) atliekama vaisto injekcija į akies obuolį. Po proce
dūros joks specifinis gydymas nėra skiriamas. Pradedant gydymą 
injekcijos kartojamos kas mėnesį, vėliau retinant injekcijų dažnį, o 
kiek ir kaip dažnai jų prireiks, priklauso nuo individualios būklės. 
Galimi injekcijos į akį šalutiniai poveikiai yra junginės kraujosruva, 
akies skausmas, padidėjęs akispūdis, akies uždegimas ir infekcija. 
Kai kurie iš šių vaistų gali padidinti insulto riziką.

Vitrektomija. Šios operacijos metu per nedidelį pjūvį akyje 
pašalinamas kraujas iš stiklakūnio, taip pat randinis audinys, kuris 
tempia tinklainę nuo po ja esančių audinių. Operacija atliekama 
chirurginėje klinikoje naudojant bendrinę nejautrą.
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5. AMŽINĖ GELTONOSIOS DĖMĖS  
DEGENERACIJA 

Tai dažniausia vyresnio amžiaus žmonių negrįžtamai pablo
gėjusio regėjimo priežastis. Šios ligos metu yra pažeidžiama akies 
tinklainės geltonoji dėmė (makula). Dėl suplonėjusios geltonosios 
dėmės centrinis matymas tampa neaiškus, neryškus, tiesios linijos 
gali būti matomos kaip kreivos. Beveik visada yra pažeidžiamos abi 
akys, tačiau pažeidimas abiejose akyse gali būti skirtingas. Jei pa
žeidžiama tik viena akis, pacientas gali nejausti jokių regėjimo su
trikimų, nes sveikoji akis kompensuoja už pažeistąją. Ši liga nepa
žeidžia periferinio regėjimo, todėl visiškas aklumas pasitaiko retai. 
Liga turi dvi formas: sausąją ir šlapiąją (neovaskulinę, eksudacinę), 
kuriai būdinga kraujagyslių po tinklaine augimas bei eksudacija iš 
jų. Liga paprastai prasideda kaip sausoji, kuri lėtai progresuoja (me
tais) ir 10–20 proc. atvejų gali pereiti į šlapiąją formą, kuriai būdingi 
staigūs matymo pokyčiai, galintys lemti regėjimo praradimą. Anks
tyvas ligos nustatymas gali padėti sustabdyti regėjimo blogėjimo 
progresavimą, o kai kuriais atvejais ir pagerinti regėjimą. 

Rizikos veiksniai

Amžinės geltonosios dėmės degeneracijos riziką padidinan
tys veiksniai:

• Amžius. Ši liga dažniausiai pasireiškia vyresniems nei 50 m. 
amžiaus žmonėms.

• Šeiminė anamnezė. Nustatyta keletas genų, susijusių su 
amžinės geltonosios dėmės degeneracijos vystymusi.

• Rūkymas. Cigarečių rūkymas ar buvimas prirūkytoje aplin
koje reikšmingai padidina geltonosios dėmės degeneraci
jos riziką. 

• Nutukimas. Tyrimai rodo, jog nutukimas padidina riziką, 
kad degeneracija progresuos iki sunkios formos.
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• Širdies ir kraujagyslių ligos. Šios ligos padidina ir amžinės 
geltonosios dėmės degeneracijos riziką.

Simptomai

Dažniausiai pasitaikantys simptomai:
• Iškraipytas vaizdas, pvz., tiesios linijos atrodo lenktos;
• Sumažėjęs centrinis matymas viena ar abiem akimis;
• Neryškaus matymo aiškių ribų dėmė regėjimo lauke;
• Ryškesnės šviesos poreikis skaitant;
• Sunkesnis prisitaikymas prie nedidelio apšviestumo, pvz., 

įeinant į tamsią patalpą;
• Susiliejantis spausdintas tekstas;
• Sumažėjęs spalvų ryškumas;
• Būna sunku atskirti veidus.
Sausoji amžinė geltonosios dėmės degeneracija paprastai 

vystosi lėtai ir be skausmo. Šlapiosios amžinės geltonosios dėmės 
degeneracijos simptomai paprastai pasireiškia staiga ir progre
suoja greitai. 

6 pav. Amžinės geltonosios dėmės degeneracijos sukeltas  
matymo sutrikimas

Kada kreiptis į gydytoją

Į gydytoją reiktų kreiptis pastebėjus centrinio matymo poky
čius ar pablogėjus spalvų ir smulkių detalių matymui. Šie pokyčiai 
gali būti pirmieji amžinės geltonosios dėmės degeneracijos simp
tomai, ypač vyresniems nei 50 m. amžiaus žmonėms.
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Priežastys

Tikslios amžinės geltonosios dėmės degeneracijos priežastys 
nėra žinomos, tačiau tyrimai rodo, kad jos gali būti susijusios tiek 
su paveldėjimu, tiek su aplinkos veiksniais, tokiais kaip rūkymas ir 
mityba. Šlapiosios geltonosios dėmės degeneracijos skiriamos dvi 
pagrindinės ligos atsiradimo grandys:

Regėjimo praradimas dėl naujų kraujagyslių augimo. 
Kartais į geltonąją dėmę įauga naujos kraujagyslės iš po tinklaine 
esančio kraujagyslinio dangalo – gyslainės (vyksta neovaskuliari
zacija). Šios naujos kraujagyslės yra nevisavertės, pro jas prasisun
kęs skystis ar kraujas sutrikdo tinklainės funkciją.

Regėjimo praradimas dėl skysčio susikaupimo akies du-
gne. Skystis, prasiskverbęs iš gyslainės, gali pradėti kauptis tinklai
nėje ir suformuoti netolygumus geltonosios dėmės srityje, todėl 
vaizdas atrodo iškraipytas.

Diagnozė

Akių dugno tyrimas. Esant sausajai degeneracijos formai, 
tinklainė atrodo dėmėta dėl geltonų nuosėdų – drūzų, susidaran
čių po tinklaine. Esant šlapiajai formai, tinklainės centrinėje srityje 
gali būti paburkimas, kraujosruvos ar randiniai pakitimai.

7 pav. Kairėje – sausajai AGDD būdingos drūzos, dešinėje – drūzos 
ir šlapiajai AGDD būdingas geltonosios dėmės paburkimas
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8 pav. Tyrimas Amslerio tinkleliu.  Kairėje – sveiko asmens 
matomas vaizdas, dešinėje –  sergančiojo AGDD matomas vaizdas

Centrinio matymo defektai. Naudodamas Amslerio tinklelį, 
gydytojas gali įvertinti paciento centrinio matymo defektus. Dėl 
amžinės geltonosios dėmės degeneracijos tiesios tinklelio linijos 
gali atrodyti kreivos, neryškios ar nutrūkusios.

Gydymas

Šiuo metu amžinė geltonosios dėmės degeneracija nėra išgy
doma. Anksti diagnozavus ligą, galima sulėtinti jos progresavimą 
metus rūkyti ir laikantis kitų sveikos gyvensenos principų. 

Sergant sausąja forma, būtinas akių gydytojo stebėjimas, nes 
10–20 proc. atvejų gali progresuoti į šlapiąją. Gydymas gali padėti 
sustabdyti ligos progresavimą ir apsaugoti nuo tolesnio regėjimo 
blogėjimo. Kartais, jei gydymas pradedamas pakankamai anksti, 
dalį prarasto regėjimo pavyksta sugrąžinti.

Šlapiosios amžinės geltonosios dėmės degeneracijos gydymas:
Vaistų injekcijos į akį 
Antiangiogeninių vaistų suleidimas į stiklakūnį šiuo metu yra 

pripažintas kaip standartinis diabetinės retinopatijos nulemto gel
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tonosios dėmės paburkimo ir šlapiosios amžinės geltonos dėmės 
degeneracijos (AGDD) gydymo metodas. Įrodyta, kad kraujagys
lių endotelio augimo faktorius (KEAF) yra pagrindinis veiksnys, 
skatinantis pakitusių, pralaidžių naujų kraujagyslių formavimąsi. 
Pakitusios kraujagyslės nulemia geltonosios dėmės pakitimus, 
dėl kurių žmogus apanka. Todėl šio kraujagyslių endotelio augi
mo faktoriaus (KEAF) slopinimas vaistais teikia daug vilčių siekiant 
išsaugoti diabetinės retinopatijos nulemtu geltonosios dėmės 
paburkimu bei šlapiąja AGDD sergančių asmenų matymą ir li
gos progresavimą. Gali būti vartojami įvairūs žmogaus KEAF in
hibitoriai. Priklausomai nuo vartojamo vaisto, dozės bei injekcijų 
dažnio, rega stabilizuojasi apie 70–96 proc. gydytų asmenų, daliai 
jų matymas pagerėja. Injekcija atliekama po vietinės nejautros, su
lašinus į akis anestetiko tirpalo. Akies paviršius dezinfekuojamas. 
Norint išvengti mirksėjimo ir akies užmerkimo, įdedamas vokų lai
kiklis – blefarostatas. Mažyte plona adata pro odeną (sklerą) atlie
kama vaisto injekcija į akies obuolį. Po procedūros joks specifinis 
gydymas nėra skiriamas. Pradedant gydymą injekcijos kartojamos 
kas mėnesį, vėliau retinant injekcijų dažnį, o kiek ir kaip dažnai jų 
prireiks, priklauso nuo individualios situacijos. Galimi injekcijos į 
akį šalutiniai poveikiai yra junginės kraujosruva, akies skausmas, 
padidėjęs akispūdis, akies uždegimas ir infekcija. Kai kurie iš šių 
vaistų gali padidinti insulto riziką. 

Fotodinaminė terapija
Šios procedūros metu per periferinę veną į kraują yra sulei

džiama fotosensibilizuojamosios medžiagos, kuri nukeliauja ir į 
akies kraujagysles. Pašvietus specialiu lazeriu, ši medžiaga akty
vuojama ir užblokuoja kraujagyslę bei taip sustabdo skysčių kau
pimąsi. 

Po procedūros reikia vengti tiesioginių saulės spindulių ir ryš
kios šviesos, kol vaistas pasišalins iš organizmo, o tai gali užtrukti 
iki poros dienų. Lietuvoje šis gydymo metodas būdavo taikomas 
seniau, dabar naudojamas retai.
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Fotokoaguliacija
Šios procedūros metu naudojamas didelės energijos laze

ris nevisavertėms kraujagyslėms, esančioms po geltonąja dėme, 
sunaikinti. Po gydymo lazerio šviesa lieka negyvybingi tinklainės 
ploteliai, kurie gali nulemti matymo defektų regėjimo lauke atsira
dimą, tačiau ši procedūra taikoma siekiant sustabdyti kraujavimą 
iš naujadarių kraujagyslių ir taip sumažinti tolimesnį geltonosios 
dėmės pažeidimą bei ligos progresavimą.

Gyvensena ir naminės priemonės

Net jau ir nustačius šlapiosios dėmės degeneraciją, galima su
lėtinti ligos progresavimą ir regėjimo netekimą:

Nerūkykite. Jeigu rūkote, kreipkitės į šeimos gydytoją, kad 
padėtų mesti rūkyti.

Laikykitės sveikos mitybos principų. Sveikai akių būklei 
ypač svarbūs yra antioksidantai, esantys vaisiuose ir daržovėse. 
Kalė kopūstuose, špinatuose, brokoliuose ir kitose daržovėse esan
tis didelis kiekis antioksidantų, įskaitant liuteiną ir zeaksantiną, yra 
ypač naudingas žmonėms, sergantiems amžine geltonosios dė
mės degeneracija. Taip pat ypač naudingi yra maisto produktai, 
kuriuose yra daug cinko. Tai daug baltymų turintys produktai – 
jautiena, kiauliena, aviena, taip pat pienas, sūris, viso grūdo pro
duktai.

Svarbu vartoti ir sveikų nesočiųjų riebalų, tokių kaip alyvuo
gių aliejus. Tyrimai rodo, kad dieta, kurioje gausu omega3 rieba
lų rūgščių, kurių daug turi lašiša, tunas, graikiniai riešutai, padeda 
sumažinti amžinės geltonosios dėmės degeneracijos išsivystymo 
riziką. Deja, toks pats teigiamas poveikis vartojant omega3 riebių
jų rūgščių papildus ar žuvų taukų nebuvo nustatytas.

Gydykite kitas ligas. Jei sergate širdies ir kraujagyslių ligo
mis, pvz., aukšto kraujospūdžio liga, laikykitės gydytojo paskirto 
gydymo, kad liga būtų tinkamai valdoma.
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Išlaikykite normalų kūno svorį ir reguliariai judėkite. Jei
gu jums reikia numesti svorio, sumažinkite suvartojamų kalorijų 
kiekį ir padidinkite fizinį aktyvumą.

Reguliariai tikrinkite akis. Tarp vizitų pas akių gydytoją re
gėjimą reguliariai galite pasitikrinti namie naudodami Amslerio 
tinklelį.

Vitaminų papildai. Amerikos oftalmologų akademijos nuo
mone, žmonėms, sergantiems vidutinio sunkumo ar sunkia am
žine geltonosios dėmės degeneracija, gali padėti didelės dozės 
antioksidacinių vitaminų ir mineralų. Tyrimai rodo, kad naudinga 
yra tokia sudėtis:

• Vitaminas C 500 mg 
• Vitaminas E 400 TV 
• Luteinas 10 mg
• Zeaksantinas 2 mg
• Cinkas (cinko oksidas) 80 mg
• Varis (vario oksidas) 2 mg

Pagalbinės priemonės

Regėjimo sutrikimas dėl amžinės geltonosios dėmės degene
racijos gali apriboti galimybę skaityti, vairuoti, atpažinti veidus. Šie 
patarimai turėtų padėti jums prisitaikyti prie pablogėjusio regėjimo:

• Paprašykite gydytojo patikrinti jūsų akinių receptą. Jei 
naudojate akinius ar kontaktinius lęšius, paprašykite gydy
tojo atnaujinti akinių receptą. 

• Naudokite didinamąjį stiklą. Yra įvairių vaizdą didinančių 
priemonių, kurios palengvina skaitymą ar kitus darbus, kai 
reikia detalaus matymo iš arti.

• Pakeiskite kompiuterio ekrano nustatymus ir naudokite 
garsines sistemas. Padidinkite kompiuterio raidžių dydį 
bei kontrastą. Taip pat papildomai galima įdiegti specialias 
garsines sistemas.
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• Naudokite elektronines skaitymo priemones. Galite pa
bandyti skaityti knygas planšetėje ar klausytis įskaitytų (au
dio) knygų. Yra sukurta specialių planšetinių kompiuterių 
ir mobiliųjų telefonų programų žmonėms, kurių regėjimas 
prastas.

• Namie naudokite ryškų apšvietimą. Ryškioje šviesoje 
leng viau skaityti ir daryti kitus darbus, be to, tai sumažina 
kritimų riziką.

• Įvertinkite savo vairavimo galimybes. Jei vis dar vairuoja
te, pasitarkite su gydytoju, ar saugu ir toliau tai daryti. Ypač 
reikia atkreipti dėmesį į tam tikras situacijas: vairavimą naktį 
ar blogomis oro sąlygomis, esant intensyviam eismui.
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6. TINKLAINĖS VENŲ NEPRAEINAMUMAS

Sutrikus tinklainės venos praeinamumui, regėjimas staiga 
tampa neryškus arba galimas ir visiškas apakimas. Tinklainės pa
žeidimas įvyksta, nes kraujas negali nutekėti iš akies, todėl padi
dėja spaudimas akyje, gali pasireikšti kraujavimas į akį, tinklainės 
paburkimas ir skysčių kaupimasis. 

Priežastys

Tinklainės venos nepraeinamumas atsiranda dėl susidariusio 
kraujo krešulio (trombo), kuris užkemša kraujagyslę, dėl ko nu
trūksta kraujo nutekėjimas iš tinklainės. Kartais veną gali užspausti 
ir šalia esanti arterija, nes tinklainėje arterijos ir venos eina viena 
virš kitos, todėl dėl aterosklerozės sustandėjusi arterija gali pradėti 
spausti veną, tuomet kraujo srovė venoje tampa netolygi, ir tai gali 
paskatinti krešulio formavimąsi. Todėl diabetu sergantiems asme
nims arba tiems, kurių kraujo spaudimas aukštas, tinklainės venos 
trombozės rizika yra didesnė.

Rizikos veiksniai:

• Rūkymas;
• Antsvoris;
• Padidėjęs kraujo spaudimas;
• Cukrinis diabetas;
• Vyresnis amžius;
• Glaukoma;
• Akies trauma;
• Kraujo ligos, vaskulitai.

Simptomai

Kartais, ypač jei pažeidžiamos smulkios kraujagyslės, jokie 
simptomai gali nepasireikšti. Beveik visuomet pažeidžiama tik 
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viena akis. Dažniausiai būna:
• Neryškus regėjimas arba staigus visiškas centrinio regėjimo 

netekimas;
• Plaukiojančios tamsios dėmės regėjimo lauke;
• Skausmas ar spaudimas akyje.
Pastebėję šiuos simptomus, iš karto kreipkitės į gydytoją. 

Gydymas

Gydymo, galinčio normalizuoti tinklainės venų praeinamumą, 
nėra. Gydymas yra skirtas komplikacijoms išvengti ir apsaugoti 
nuo tolesnio regėjimo blogėjimo. Būtina gydyti pagrindinę ligą ir 
koreguoti rizikos veiksnius.

Vaistų injekcijos į akį. Į akį yra leidžiami vaistai, stabdan
tys naujų kraujagyslių formavimąsi, blokuodami augimo signa
lus (daugiau informacijos žr. Diabetinės retinopatijos ir šlapiosios 
AGDD gydymas). 

Fotokoaguliacija. Šios procedūros metu naudojamas dide
lės energijos lazeris pažeistoms kraujagyslėms sklerozuoti. Lazerio 
šviesa sukelia randus, kurie gali paskatinti aklų dėmių atsiradimą, 
tačiau ši procedūra taikoma siekiant sustabdyti eksudaciją iš krau
jagyslių ir taip sumažinti tolimesnį regėjimo blogėjimą.
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7. RETOS AKIŲ LIGOS

Retos akių ligos yra pagrindinė vaikų ir jaunų suaugusiųjų re
gos sutrikimo bei aklumo priežastis. Šiuo metu yra užregistruota 
per 900 retų akių ligų, kurių dauguma susijusios su paveldėjimu 
ir genetika. Atrasta per 280 genų, susijusių su retomis tinklainės 
ligomis, apimančių 60–70 proc. visų atvejų. Pasaulyje yra tik keli 
gydymo metodai, taikomi gydant paveldimomis tinklainės ligo
mis sergančius pacientus: dirbtinis tinklainės implantas (Argus II) 
ir genų terapija (turintiems defektą RPE65 gene). Nuo daugumos 
ligų jokio gydymo dar nėra, tačiau pasaulyje atliekami klinikiniai 
bandymai žada daug, ypač vilties suteikia genų terapija paremtas 
gydymas ir kamieninių ląstelių terapija.

Retos tinklainės ligos dauguma yra retos įgimtos tinklainės 
distrofijos ir degeneracijos, pvz.: pigmentinis retinitas, Ušerio sin
dromas, Leberio įgimta amaurozė, Štargardto liga, viteliforminė 
Besto distrofija, chorioidemija, kolbelių distrofija, juvenilinė su X 
chromosoma susijusi retinošizė.

Leberio įgimta amaurozė. Netipinė pigmentinio retinito 
forma, kuri gali būti susijusi su neurologinėmis ir kitomis sistemi
nėmis ligomis. Dažniausiai pasireiškia praėjus keliems mėnesiams 
po gimimo ir yra susijusi su ryškiu regėjimo pablogėjimu ar prara
dimu.

Štargardto liga. Geltonosios dėmės degeneracija, sukelianti 
centrinio regėjimo progresuojantį blogėjimą paauglystėje, daž
niausiai būna abiejų akių. Pasireiškia blogesniu matymu prieblan
doje, centriniu matymo defektu, sutrinka spalvų suvokimas.

Viteliforminė Besto distrofija. Geltonosios dėmės degene
racija, kurios metu geltonojoje dėmėje atsiranda gelsvos spalvos 
skysčio, primenančio kiaušinio trynį. Gali komplikuotis tinklainės 
paburkimu, tuomet reikia gydyti leidžiant vaistus į akies obuolį.

Chorioidemija. Įgimta paveldima liga, kurios metu progre
suoja gyslainės smulkių kraujagyslių ir tinklainės ląstelių žūtis. 
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 Sukelia prastą matymą prieblandoje vaikystėje, matymo susiaurė
jimą ir centrinio matymo pablogėjimą.

Kolbelių distrofija. Pasireiškia centrinio regėjimo netekimu ir 
spalvinio matymo pablogėjimu. 

Juvenilinė su X chromosoma susijusi retinošizė. Retinoši
zė yra tinklainės išsisluoksniavimas, kurio metu geltonojoje dėmė
je kaupiasi skystis. Dėl atsisluoksniavimo tinklainė gali atšokti.

PIGMENTINIS RETINITAS

Pigmentinis retinitas – tai grupė retų paveldimų degeneraci
nių tinklainės ligų, kurių metu pažeidžiamos šviesai jautrios tinklai
nės ląstelės. Dažniausiai pasireiškia pablogėjusiu matymu tamsoje 
ir periferinio (šoninio) regėjimo praradimu.

Jeigu pigmentinis retinitas pasireiškia kartu su įgimtu kurtu
mu, liga vadinama Ušerio sindromu.

Simptomai

Ankstyvose ligos stadijose lazdelės yra labiau pažeidžiamos 
nei kolbelės, todėl pacientams iš pradžių sutrinka regėjimas prie
blandoje ir siaurėja regėjimo laukas, t.  y. sumažėja erdvė, kurią 
pacientas mato iš karto, nesukiodamas akių. Vėliau netenkama 
ir kolbelių, todėl regėjimo laukas dar sumažėja iki tunelinio ma
tymo. 

Sutrinka kasdieninė paciento veikla – sunku skaityti, vairuoti, 
eiti, atpažinti veidus ir kitus objektus.

9 pav. Pigmentinio retinito sukeltas matymo sutrikimas
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Pirmieji pigmentinio retinito požymiai paprastai pasireiškia 
jau vaikystėje. Vaikams dažnai būna sunku orientuotis tamsoje, 
vėliau, blogėjant regėjimui, pacientai pradeda kliūti už daiktų. 

Gali pasireikšti fotofobija – ryškios šviesos baimė, kai ryški 
šviesa atrodo nemaloni.

Ligos eiga ir sunkumas gali būti įvairūs, o progresavimas labai 
priklauso nuo konkretaus genetinio pažeidimo.

Priežastys

Pigmentinis retinitas yra paveldima liga, kurią sukelia bent 
vieno iš daugiau nei 50 genų pokyčiai. Šie genai yra atsakingi už 
baltymų, reikalingų fotoreceptoriams (lazdelėms ir kolbelėms), 
sintezę. Kai kurios mutacijos yra tokios žalingos, kad reikalingi bal
tymai iš viso nėra sintetinami, todėl sutrinka ląstelės funkcija, arba 
dėl mutacijos sintetinami pakitę baltymai, kurie yra toksiški ląste
lei, arba sintetinami baltymai tiesiog neatlieka savo funkcijos. Bet 
kuriuo iš šių trijų atvejų yra pažeidžiami fotoreceptoriai.

Diagnostika

Pigmentinis retinitas yra diagnozuojamas ištyrus akies dugną 
ir tinklainėje nustačius tamsias pigmento nuosėdas, dar vadina
mas ,,kauliniais kūneliais“. Ligai patvirtinti ir patikslinti gali būti 
atliekami ir kiti tyrimai:

Elektroretinograma. Šio tyrimo metu yra matuojamas fo
toreceptorių elektrinis aktyvumas per prijungtus elektrodus. Pa
švietus į akį yra išmatuojamas lazdelių ir kolbelių elektrinis atsakas. 
Pacientams, sergantiems pigmentiniu retinitu, būdingas sumažė
jęs elektrinis aktyvumas, atspindintis fotoreceptorių funkcijos su
trikimą. 

Regėjimo lauko tyrimas. Tyrimo metu pacientas žiūri į tašką, 
judantį puslankiu tiesiai priešais akis, ir paspaudžia mygtuką, jei 
mato tašką. Šio tyrimo rezultatas yra regėjimo lauko schema.
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Gydymas

Šiuo metu efektyvaus gydymo nėra, tačiau pasaulyje ypač 
sparčiai vystomi tyrimai su genų terapija. Amerikoje ir Europoje 
jau yra patvirtintas gydymas genų terapija turintiems specifinę 
mutaciją RPE65 gene. Be genų terapijos, pasaulyje patvirtintas 
dirbtinis tinklainės implantas (Argus II), tyrimai ir bandymai akty
viai vyksta ir toliau.

Sergant pigmentiniu retinu svarbūs papildai su vitaminais A 
ir E, liuteinu. Tačiau šios priemonės nestabdo ligos progresavimo, 
neišgydo ligos, tai yra papildomos medžiagos, kurios naudingos 
tinklainėje esančioms šviesai jautrioms ląstelėms. 
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8. AMSLERIO TINKLELIS 

Tai tinklainės centrinės srities (geltonosios dėmės) tyrimas. Jis 
atliekamas naudojant Amslerio tinklelį. 

Standartinis tinklelis – tai juodos linijos baltame fone, su cen
tre esančiu juodu fiksacijos tašku. Abi akys tiriamos atskirai, žiūrė
damas iš 40 cm atstumo į tinklelio viduryje esantį tašką, pacientas 
turi pasakyti, ar tinklelyje nėra vietų, kurios iškraipytos ar nemato
mos. 

10 pav. Amslerio tinklelis

Tyrimo atlikimo tvarka:
1. Tinklelis turi būti akių lygyje, ~ 40 cm atstumu, žiūrima švie

sioje aplinkoje.
2. Jei nešiojate akinius, galite atlikti tyrimą su jais.
3. Uždenkite vieną akį.
4. Žiūrėkite į tinklelio viduryje esantį juodą tašką.
5. Pažymėkite / prisiminkite matymo defektus.



32

6. Patikrinkite kitą akį.
7. Jei matote naujus ar ryškesnius linijų iškraipymus, kreipkitės 

į gydytoją.
8. Tyrimą kartokite kiekvieną kartą Amslerio tinklelį laikydami 

vienodu atstumu. Akis visada reikia tikrinti atskirai po vieną, kitą 
akį uždengus.

11 pav. Galimi regėjimo sutrikimai – A, B, C.  
Regėjimas normalus – D



DAUGIAU INFORMACIJOS:

https://tinklaine.lt/
http://www.retina-international.org/
https://www.nei.nih.gov/
https://www.ern-eye.eu/lt/

PAVEIKSLĖLIŲ ŠALTINIAI:

https://medialibrary.nei.nih.gov/
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