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SANTRAUKA
Įgimta aniridija gali pasireikšti autosominiu dominuojančiu būdu paveldint ją iš tėvų, kaip savaiminė
mutacija, arba kaip dalis WAGR, WAGRO sindromų ir sindromų, susijusių su protinio vystymosi vėlavimu. Be
to, naujausi tyrimai parodė, kad įgimta aniridija yra susijusi su pokyčiais Pax6 gene, papildomai turi pakitimų
endokrininės ir nervų, medžiagų apykaitos sistemose). Todėl Pax6 siejimas su aniridija vis dažniau ir dažniau
apibūdinamas kaip "Aniridinis sindromas" ar " Pax6 sindromas ".

Tikslas
Darbe pristatomi 130 klinikinių įgimtos aniridijos analizės atvejų, siekiant didinti akių ligų gydytojo
informuotumą apie sunkumus ir sistemines įgimtų sutrikimų vystymosi apraiškas, skubias ir būtinas jų
sisteminio gydymo išeitis. Skirtingai nuo kitų įgimtų akies pažeidimų, aniridija (katarakta, keratopatija,
antrinė glaukoma) progresuoja visą gyvenimą ir gali sukelti aklumą. Be to, esant aniridijai egzistuoja
pochirurginė aniridijos rizika - aniridinis fibrozės sindromas (AFS) arba priekinio akies segmento fibrozės
sindromas, pasireiškiantis neinfekcinių audinių randų prolifiracija, membranos formavimusi priekiniame
akies segmente, kas sukelia hipotoniją ir akių tuberkuliozę. Glaukoma - dar viena sunki komplikacija esant
įgimtai aniridijai, kuri nustatoma vėlai dėl diagnostinių problemų, o tai, savo ruožtu, gali sukelti nepataisomą
regos nervo žalą.
Darbe pateikiamos kompleksinės išeitys pacientų, sergančių įgimta aniridija, kuriuos paliečia įvairių sričių
akių chirurgija (katarakta, glaukoma ir ragenos operacijos, priekinio ir užpakalinio akies segmentų
intervencijos). Tokie pacientai reikalauja sisteminės pagalbos tokiais klausimais, kaip komplikacijų korekcija ir
reabilitacija.
Raktažodžiai: įgimta aniridija, aniridinis sindromas, Pax6 sindromas, keratopatija, susijusi su aniridija,
aniridinė glaukoma, aniridinis fibrozės sindromas, silpnaregystė, medicininė pagalba esant įgimtai aniridijai.
Autoriai siūlo įgimtos aniridijos medicininės priežiūros modelį, kuriame vienas oftalmologas,
pageidautina, pediatras arba specialistas, dirbantis su silpnaregystės problemomis, gerai išmano įgimtos
aniridijos specifiką, ir dirba kartu su siauro profilio gydytojais oftalmologais, apžiūri ir stebi aniridinį pacientą
daugelį metų; sprendžia problemas, susijusias su jo silpnu regėjimu; nustato komplikacijas ir laiku siunčia
pacientą chirurginiam gydymui siauro profilio specialistams. Pagrindinis oftalmologas toliau stebi pacientą po
kiekvienos chirurginės operacijos, jis pritaiko priemones, skirtas silpnaregiams, priklausomai nuo prarasto
regėjimo laipsnio ir nurodo pacientui apsilankymus iš vieno chirurgo pas kitą. Be to, pagrindinis oftalmologas
turėtų informuoti pacientus su įgimta aniridija apie įmanomas PAX6 sindromo sistemines apraiškas,
privedančias prie medžiagų apykaitos ir neurologinių sutrikimų, ir turėtų informuoti apie atitinkamus
tyrimus, jei tai būtina.
Priemonės, kuriomis siekiama gerinti sveikatos priežiūros kokybę.
Metodai, gerinantys pacientų gyvenimo kokybę ir kontrolę aniridijos patologinių apraiškų metu:


pastovi progresuojančios keratopatijos profilaktika nuo ankstyvo amžiaus ir toliau visą gyvenimą;
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ankstyva pagalba vaikams, turintiems įgimtą aniridiją (ankstyva refrakcijos sutrikimų korekcija,
silpnaregiams skirtos įrangos paskyrimas ir naudojimas, ankstyvos diagnostinės procedūros, su
pakaitine okliuzija kiekvienos akies, siekiant pagerinti regėjimo aštrumą (priklausomai nuo žvairumo
buvimo ar nebuvimo), akinius naudoti su neatspindinčia danga;
nuolatinis akispūdžio matavimas nuo ankstyvo amžiaus;
ankstyvas, kiek tai įmanoma, vizualinių sukeliamų potencialų (VEP) tyrimas ir regos lauko ribų
identifikavimas;
kompleksiniai optimizuoti chirurginio gydymo pacientams metodai (geriausių savo srities oftalmologų
- chirurgų konsultacijos ir gydymas); stebėjimas vieno vaikų oftalmologo ar specialisto, susijusio su
silpnaregiais, dėl ligos valdymo, stebint ligos eigą, stebint atsirandančias komplikacijas, siekiant laiku
nukreipti chirurginiam gydymui: taip vadinamasis "aniridijos vadovas" pacientams;
lankymasis pas specialistą, dirbantį su silpnaregiais, kuris parenka ir padeda išmokti naudotis
pagalbinėmis priemonėmis, skirtomis silpnaregiams, priklausomai nuo ligos stadijos, padeda
pacientams integruotis mokyklos aplinkoje ir darbo vietoje, konsultuoja socialiniais ir teisiniais
kompensacijų klausimais.

SANTRUMPOS
Santrumpos

AFS / ASFS

AN

Pavadinimas
Aniridinis fibrozės
sindromas/Priekinio akies
segmento fibrozės
sindromas
Aniridija
Aniridinė keratopatija

AAK

CYP1B1
FOXC1

CYtochrome P450,
subfamily I,Polypeptide 1genas
FОrkhead boХC1 genas

NLKL

Limbalinių kamieninių
ląstelių nepakankamumas

PAX

Bokso poros genas

Aprašymas
Intraokulinis progresuojantis fibrozinio audinio
formavimasis, kuris yra minimas tik aniridijos atveju ir
atsirandantis po intraokulinių chirurginių procedūrų.
Randėjimas veda prie tankaus pluošto membranos
formavimosi [1]
Anksčiau OMIM naudojosi AN2 santrumpa aprašant
PAX6 sąsajas su aniridija.
Tipiškas limbalinių kamieninių ląstelių trūkumas,
privedantis prie progresuojančios aniridinės
keratopatijos.
Aniridija nėra susijusi su geno Pax6 genetiniais defektais:
bufthalmas, priekinio akių segmento disgenezė, Peterso
anomalija [2]
Aniridija, susijusi su iridogoniodisgeneze, nėra susijusi su
PAX6 genu.
Limbalinių kamieninių ląstelių trūkumas yra viena
pagrindinių priežasčių vienos iš labiausiai sunkių
komplikacijų esant aniridijai, būtent keratopatijos.
Šeimos genai, koduojantys transkripcijos faktorius
embriono vystymesi, sudarantys poros boksą; šių genų
ekspresija yra gyvybiškai svarbi embrioninių audinių
ląstelių diferenciacijai, be to, jų rolė yra svarbi
pogimdyviniame periode tam tikrų tipų ląstelių funkcijų
veiklos išlaikymo atžvilgiu [3, 4]
Genas - meistras, akių vystymosi reguliatorius; vaidina
svarbų vaidmenį embriono ląstelių diferenciacijoje
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PAX6

Bokso poros 6 genas

PITX2

Genas, koduojantis
transkripcijos faktorių PITX2

WAGR(O)

WILMS 'o auglys, aniridija,
urogenitalinės anomalijos,
protinis atsilikimas
(nutukimas)

Centrinėje nervų sistemoje, uoslės, kasos. Šiuo metu
aprašyta daugiau nei 350 šio geno mutacijų, kurios
susijusios su aniridijos išsivystymu; Kita akių patologija
dėl Pax6 trūkumo pasireiškia rainelės koloboma,
gyslainės, tinklainės, "vijoklio" sindromo, optinio nervo
disko ar Peterso anomalija. [3, 4]
Aniridija nėra susijusi su Pax6 geno genetiniu defektu,
pasireiškia Aksenfeld Rieger sindrome I tipo RIEG1,
iridogoniodisgenezė II tipo IRID2, Peterso anomalija.
Nefroblastomos esant šiam sindromui pasireiškia
daugiau kaip 50% vaikų, visų pirma, nuo vieno iki
ketverių metų amžiaus; inkstų nepakankamumas gali
išsivystyti ir suaugus; urogenitalinės anomalijos gali
sutrikdyti lytinių organų morfologiją; protinis atsilikimas
vystosi mikrodelecijose 11p14-p12; nutukimo lygis yra
aukštas [3, 5, 6]

Įvadas
OMIM įrašai apie aniridiją





106210: ANIRIDIJA; AN
194072: WILMS NAVIKAS, ANIRIDIJA, UROGENITALINIAI SUTRIKIMAI IR INTELEKTINIO SUTRIKIMO
SINDROMAS; WAGR
206700: ANIRIDIJA, SMEGENĖLIŲ ATAKSIJA IR INTELEKTO SUTRIKIMAS (GILLESPIE SINDROMAS)
607108: POROS BOX GENE 6; PAX6

AKTUALUMAS
"Aniridijos" sąvoka yra ne visai teisinga ir išliko literatūroje dėl to, kad siejama su akies rainelės nebuvimu,
kas yra akivaizdu ir charakteringas požymis ankstyvoje vaikystėje. Tačiau rainelės nebuvimas nėra absoliutus
reiškinys, ir dalį jos visada galima pamatyti gonioskopijos metu. Be to, pati aniridija nelemia laipsniško regos
mažėjimo visą gyvenimą. Įgimta aniridija - sunki panokuliarinė įgimta malformacija, įskaitant pokyčius
priekiniame ir užpakaliniame akies segmente, taip pat sisteminį poveikį. Daugumoje atvejų aniridija susijusi
su autosominėmis dominuojančiomis mutacijomis ar Pax6 geno delecijomis.
Vaikams, sergantiems įgimta aniridija, būdingas įvairaus laipsnio rainelės audinio nebuvimas ir foveos
hipoplazija, kuri yra nistagmo pasėkoje sensorinio nepakankamumo ir įgimto sumažėjusio regėjimo aštrumo
(paprastai nuo 0,1 su korekcija) priežastis. Kitos įgimtos būklės gali būti ragenos drumstumas, glaukoma,
katarakta, lęšiuko panirimas, žvairumas, koloboma ir regos nervo hipoplazija. Vėliau, gyvenimo eigoje,
palaipsniui regėjimą mažina katarakta, glaukoma, ragenos drumstys, dėl NLKL yra ir didelė rizika atsirasti AFS
po chirurginių intervencijų.
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Be to, dažnai sutinkami sisteminiai pažeidimai, ypač medžiagų apykaitos, Pax6 geno fone - siejami su
aniridija. Todėl būtų teisinga, Pax6 siejamą su aniridija vadinti "Aniridiniu sindromu" ar "Pax6 sindromu".
Šiame skyriuje mes norime pakeisti standartinę oftalmologinę apžiūrą pacientų, sergančių įgimta
aniridija, kuriems dažnai reikia ekspertų patarimų iš kelių siauro profilio specialistų, dirbančių kataraktos,
glaukomos ar ragenos drumsčių srityje. Oftalmologo pakeitimas arba užsitęsęs lankymasis tik pas vieną
specialistą gali sukelti uždelstą kitų akių komplikacijų diagnostiką. Pavyzdžiui, pavėluotai diagnozuojama
glaukoma, kuri gali sukelti negrįžtamus sumažėjusio regėjimo pakitimus.

Mūsų nuomone, vaikų oftalmologai aniridinius pacientus turėtų nukreipti tik geriausiems, siauros
specializacijos akių chirurgams ir stebėti juos vėlesniame pooperaciniame periode. Štai kodėl mes tikimės,
kad naujasis pateiktas medicinos požiūris esant įgimtai aniridijai pagerins sveikatos priežiūros kokybę
daugeliui tokių pacientų.

2013 Vokietijoje (Homburg Saar) vykusi aniridijos konferencija.

PAX6 susijęs su aniridija (PAX6 sindromas) ir kitų formų aniridija.
ANIRIDIJA
Galima išskirti su Pax6 susijusią aniridiją ir kito tipo anridiją, kuri nėra susijusi su Pax6 geno pokyčiais.
Tačiau su Pax6 geno pokyčiais susijusi aniridija atsiranda daug dažniau. Ji dažniau pasireiškia klasikinėmis
klinikinėmis komplikacijomis nei aniridija, nesusijusi su Pax6 genu.

Su genu PAX6 susijusi aniridija (aniridinis sindromas, Pax6 - sindromas).
Su PAX6 genu susijusią aniridiją galima suskirstyti į dvi kategorijas: autosominis dominuojantis ir pavienis
(sporadinis) tipas. Taip pat galima nustatyti retus sindromus, kurie taip pat susijusiję su genu Pax6 ir
paveldėti autosominiu recesyviniu būdu: Gillespie sindromas (aniridija, smegenėlių ataksija, protinis
atsilikimas). 1 Lentelėje nuoroda į ICD, OMIM ir kt.
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1 lentelė. Aniridijos, susijusios su PAX6 genu, nuorodos į duomenų bazes.

Duomenų bazės

Pavadinimas

Aniridija susijusi su PAX6
(11p13)
743.45
ICD-9
Tarptautinė ligų klasifikacija (9 versija)
Q13.1
ICD-10
Tarptautinė ligų klasifikacija (10 versija)
- 106210 aniridija
- 194072 - WAGR - 612469
OMIM
Žmogaus Mendelio paveldėjimas, bazės
- WAGRO
internetinė versija
- 206700 - Gillespi sidromas
- 136520 - Foveos
hipoplazija, tipas su/be
priekinio segmento
anomalijų.
723
DiseaseDB
Ligų duomenų bazė
D015783
MeSH
Medicinos dalykinės rubrikos
Ankstesniais metais aniridija, susijusi su Pax6, buvo suskirstyta į vadinamąją "izoliuotąją" ir "sindrominę"
aniridiją. Tačiau pastaruoju metu tampa vis labiau aišku, kad aniridija, susijusi su Pax6, dažnai susijusi su
sisteminėmis apraiškomis ir su jų susijusiomis ligomis. Todėl aniridiją, susijusią su Pax6, reikėtų vadinti
aniridiniu sindromu ar Pax6 sindromu [3, 7, 8, 9]. 2 lentelėje pristatoma aniridija, susijusi su Pax6 esant
įvairiems sindromams ir su jais susijusioms apraiškoms.
2 lentelė. Aniridija, susijusi su PAX6.

OMIM

106210

106210

Detalės
An - "izoliuota" aniridija (intrageninių mutacijų haplo nepakankamumas):
Galimi apykaitos sutrikimai:

elatonino metabolizmo sutrikimai (epifizinėje liaukoje)
Galimi anatominiai ir neuroanatominiai reiškiniai:
iposmija, anosmija (uodžiamojo stormens (bulbi olfactorii) hipoplazija)
Epifizės liaukos hipoplazija arba aplazija
Vienašališkas disbalansas
Didžiosios smegenų jungties hipoplazija
Priekinės sąaugos (anterior commissure) hipoplazija
Galimi nefrologiniai sutrikimai.
antis WAGR (O) sindromui inkstų nepakankamumas. Gali pasireikšti
vyresnėje amžiaus grupėje.
Sindrominė aniridija:
 aniridija + intelekto sutrikimas
 aniridia + ptozė + intelekto sutrikimas
 aniridija + ptozė + intelekto sutrikimas + nutukimas + atsitiktinis atvejis
 aniridija + ptozė + intelekto sutrikimas + nutukimas + dominuojantis
paveldėjimo pobūdis
 aniridia + nėra girnelės
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194072
612469
206700
136520

aniridija + vieno ar abiejų inkstų agenezija + intelekto sutrikimas
 aniridija + progresuojantis inkstų nepakankamumas
WAGR – sindromas (Miller-sindromas, 11p - -sindromas)
WAGRO – sindromas
Gillespie sindromas: aniridija + smegenėlių ataksija, intelekto sutrikimas
Foveos hipoplazija I tipo su/be priekinio akies segmento anomalijomis

Aniridija, susijusi su Pax6, yra sunki visos akies patologija, kurios pasekmės gyvenimo eigoje gali sukelti
aklumą. Be to, ją dažnai lydi sisteminiai veiksniai: neurologiniai ir medžiagų apykaitos sutrikimai. Pacientai,
sergantys įgimta aniridija, gali turėti skirtingas juslines patologijas, įskaitant kvapo (hiposmija) ir klausos
problemų.
Pax6 genų homozigotinė mutacija yra nesuderinama su gyvybe. Misenso Pax6 mutaciją dažnai lydi
netipiškas fenotipas (nuo nedidelių rainelės pokyčių iki Peters patologijos) arba mikroftalmijos. Yra keletas
Pax6 mutacijų, kur pacientų regėjimo aštrumas stebimas didesnis nei vidutinis ir komplikacijų skaičius
nedidelis. [10, 11].
1 pav. iliustruoja dažną problemą - limbalinių kamieninių ląstelių nepakankamumą esant aniridijai, kas
gali sukelti progresuojantį panuso formavimąsi su poepiteline ragenos fibroze ir centrine ragenos
neovaskuliarizacija.

WAGR-sindromas, WAGRO sindromas
Platus Pax6 geno ištrynimas gali turėti įtakos gretimoms sritims, pavyzdžiui, WT1 genui (Wilms auglio
genui). Pažeidus jį atsiranda pagrindinė priežastis WAGR/O sindromui (Wilms navikas, aniridija,
urogenitaliniai sutrikimai ir protinis atsilikimas/nutukimas) [5, 6, 12, 13]. Pacientai, turintys atsitiktinę
aniridiją, turi maždaug 30% tikimybę Wilms navikui, nepertraukiamų trynimų atveju, pažeidus PAX6 ir WT1
genus ši rizika padidėja iki 50%. Gretutinių genų sindromas reiškia, kad DNR segmente pažeidžiami keli
gretimi genai, kurie veda į fenotipinį reiškinį, kai pažeidžiamos kelios organų ir ląstelių sistemos. Wilms
navikas 80% nustatomas pirmais ir penktais gyvenimo metais (1 pav.).
1 pav. Negiminingi pacientai, turintieji WAGR sindromą. Šiems pacientams yra sindrominiai patologiniai požymiai: hipotenzija,
"apverstos" šnervės, žemos ausys.
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Aniridija, nesusijusi su PAX6 geno pažeidimais.
Yra daug pažeistų lokusų ir genų, kurie gali būti visiškos ar dalinės aniridijos priežastis. 3 lentelė rodo
veiksnius, nesusijusius su PAX6 geno pažeidimais, lemiančiais aniridiją. Esant aniridijai, neturinčiai sąsajų su
PAX6 geno pažeidimais, esti gerokai mažiau tipiškų ragenos panuso formavimosi ir vaskuliarizacijos
komplikacijų, dėl limbalinių kamieninių ląstelių nepakankamumo. Tai vėlgi skatina PAX6 sindromas. Reikia
nepamiršti, kad bet koks mikroftalmijos atvejis gali lydėti visą ar dalinę aniridiją [2, 14-16].
3 lentelė. Klinikiniai reiškiniai pilnos ir dalinės aniridijos, kai nėra PAX geno genetinių defektų.

Chromasoma

Genas

Klinikiniai reiškiniai (aprašymas su
/ be aniridijos)

Genas, koduojantis
6p25.3
transkripcijos faktorius Iridogoniodisgenezė tipas I IRID1
šeimos Forkhead box
C1 (FOXC1)
Genas, koduojantis
transkripcijos faktorius Rieger sindromas I tipo RIEG1
4q25
Iridogoniodisgenezė II tipo IRID2
PITX2, yra panašus į
Peterso anomalija
porinį homeobox
domeną (PITX2)
Genas, koduojantis
Įgimta glaukoma, III tipo 3A
2p22.2
polipeptidą 1 po
Nepilnamečių glaukoma, Peterso
šeimos
anomalija [2]
I citochroma P450
(CYP1B1)
Mikroftalmija
SOX2, OTX2, PAX2, CHD7, OMT1

Paveldėjimo
charakteristika
AD

ADADAR >>

ARARAR >>

AR

2 paveikslas rodo 130 pacientų iš Homburg/Saar, įgimtos aniridijos klinikinių tipų paskirstymą.
2. pav. 130 klinikinės aniridijos Homburg/Saar pacientų pasiskirstymas pagal paveldėjimą ir lytį.
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Iš histogramų duomenų (2 pav.) matyti, kad daugiausia atvejų užima atsitiktinė aniridija. Ši grupė taip
pat apima atvejus įgimtos aniridijos, nesusijusios su Pax6 geno mutacijomis (ypač pacientai, kurių regėjimo
aštrumas didesnis nei vidutinis, arba atvejai, susiję su mikroftalmija). Be to, tarp sporadinės (atsitiktinės)
grupės pacientų esti tų, kuriems nebuvo atlikta molekulinė genetinė diagnostika (žmonių iš Europos ir Azijos
(n = 17), migrantų (N = 18)). Reikia turėti omenyje, kad embrioninės mutacijos priveda prie atsitiktinės
aniridijos, todėl paveldimos ir perduodamos autosominiu dominuojančiu būdu. Didelė dalis tariamai
atsitiktinės aniridijos dažnai minima ir literatūroje [12, 14, 15]. Tarp mūsų pacientų, turinčių šeimyninę
aniridiją, lyginant ją su atsitiktinės aniridijos grupe, didžiąją dalį sudaro moterys, kas anksčiau literatūroje
aprašyta nebuvo.

Akių ir sisteminių sutrikimų gydymo specifika esant įgimtai aniridijai.
Akių būklė nuo gimimo ir vaikystėje.
Vaikams simptominė aniridija, paprastai, labai anksti nustatoma pediatrų, o nereikšmingais atvejais, kai
rainelės patologiniai procesai nedideli, diagnozė gali būti nenustatyta daugelį metų.
Rainelė svyruoja nuo jos visiško nebuvimo iki mažos hipoplazijos. Mažiau sunkiais atvejais vyzdys gali būti
normalus, tačiau pokyčiai gali būti stebimi rainelėje, gali būti ir jos transiluminaciniai defektai. Kiti rainelės
pakeitimai apima dalinius defektus, primenančius netipišką kolobomą (nelokalizuota 6 valandos).
Ekscentrinis vyzdys polikorniją ar ektropioninę rainelę. Rainelės patologinis laipsnis tam pačiam pacientui gali
pasireikšti įvairiai (3B pav.).
3. paveikslas - A nuotraukoje akis - visiška aniridija; B - paciento nuotrauka su įvairaus laipsnio abiejų akių rainelių patologija.

Mažas centrinis priekinės arba užpakalinės lęšiuko kapsulės drumstumas dažnai stebimas nuo gimimo ir dažnai lieka nepakitęs (4
pav.).
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4. pav. Nuotraukoje akis su priekine poliarine katarakta esant aniridijai.

Atsirandančios ir progresuojančios kataraktos drumstys esant įgimtai aniridijai dažniausiai pasitaiko tarp
5 ir 15 metų amžiaus.
Vaikams, turintiems įgimtą aniridiją, būdinga įvairaus laipsnio rainelės ir foveos hipoplazija, pastaroji yra
nistagmo priežastis, dėl sensorinio nepakankamumo ir įgimto sumažėjusio regėjimo aštrumo (paprastai nuo
0,1 su korekcija). Aniridijos 1/3 atvejų esti vėluojantis regėjimo vystymasis (delayed visual maturation —
DVM) - sulėtėjęs gebėjimas fiksuoti žvilgsnį per pirmuosius tris gyvenimo mėnesius, kuris labai būdingas
daugeliui įgimtą regėjimo patologiją turinčių žmonių. Kiti galimi sutrikimai esant įgimtai aniridijai - ragenos
drumstumas, glaukoma, katarakta, lęšiuko panirimas, žvairumas, koloboma ir regos nervo hipoplazija.
Net tais, šeimyninės aniridijos atvejais, yra didelės individualios akių sistemos variacijos. Tačiau, kaip
taisyklė, pasitaiko tik keletas mažų skirtumų tarp vieno ir to paties paciento akių.
Galimi akių sistemos sutrikimai esant aniridiniam sindromui.
Akies obuolio
- Mikroftalmija;
Ragenos
- Mikrokornija;
- Limbalinių kamieninių ląstelių nepakankamumas, kaip panuso formavimasis: pilkšvai apskritas limbalinis
drumstumas išplitęs link ragenos centro, pirmieji avaskuliariniai požymiai, toliau auga kraujagyslės, ragenos
epitelis sulaiko ektopirines junginės ląsteles;
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- Ragenos neovaskuliarizacija, pradedanti nuo 6 ir 12 valandų, sąlyginio valandinio meridiano ir toliau
progresuojanti visur aplink;
Rainelės (3 pav.)
- Visiška aniridija - gonioskopuojant visada aptinkama rainelės audinio užuomazgų;
- Dalinė aniridija;
- Netipiška koloboma;
- Ektropinis kraujagyslinis dangalas (uvea);
Lęšiuko
- Įgimta katarakta: dažniausiai pasitaiko priekinė ir užpakalinė poliarinė katarakta be progresavimo požymių
(4 pav.);
- Ankstyvas kataraktos formavimasis reikalauja kataraktos operacijos vaikystėje ar paauglystėje;
- Lęšio panirimas, kurį sukelia raiščių stabilumo nepakankamumas (5 pav.).
5. pav. Nuotraukoje įgimtos dalinės aniridijos akis su panirusiu lęšiuku, apatiniai Zinn raiščiai išsitempę. Lęšio panirimas gali sukelti
refrakcijos problemas.

Akispūdis (VAS)
- Antrinė glaukoma esant aniridijai dažna patologija vaikams;
- Mechanizmas/patofiziologija: "kontraktilinė membrana", įsikūrusi virš priekinės kameros kampo, iššaukia
rainelės likučių pasislinkimą link ragenos, kas padidina priekinės kameros kampo blokados progresavimą;
- Nediagnozuota antrinė glaukoma esant aniridijai yra didelė rizika laipsniškam regėjimo praradimui ir
apakimui visam laikui;
Makulos ir Foveos
- Makuliarinių struktūrų hipoplazija;
- Fovealinė ir foveoliarinė hipoplazija;
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Regos nervo disko
- Regos nervo diskas paprastai yra labai mažas;
- Regos nervo hipoplazija;
- Regos nervo displazija;
Periferinė tinklainės dalis
- Dažnai sutinkama periferinės tinklainės dalies hipopigmentacija;
Sensorinės sistemos pokyčiai
- Įgimta nepakankamai išsivysčiusi regėjimo sistema - įgimtas menkas regėjimas;
- Netipiškas regėjimo vystymasis;
- Uždelstas regos vystymasis (DVM);
- Nistagmas (iki 90% visų pacientų);
- Žvairumas (daugiau kaip ¾ visų pacientų).

Akių būklė ir komplikacijos, susijusios su įgimta aniridija, jauniems ir suaugusiems
pacientams. Bendrieji aspektai.
Aniridija pasižymi dauginėmis akių komplikacijomis, atsirandančiomis gyvenimo eigoje. Tuo ji skiriasi nuo
kitų įgimtų akių anomalijų, tokių, kaip albinizmas. Pacientai, turintys aniridiją, negali būti tikri dėl savo regos
funkcijų stabilumo nei mokykloje, nei vėliau savo profesiniame gyvenime. Taigi, ši pacientų kategorija yra
daug rečiau apsaugota nuo mokymosi ar darbinės veiklos sunkumų, susijusių dėl ligos ir kintančių
reikalavimų pagalbinėms prisitaikymo technologijoms.
Pagrindinės komplikacijos, dėl kurių prarandamos regėjimo funkcijos, yra akių paviršiaus ligos (6, 7 pav.),
dėl ko vėliau seka NLKL ir ji susijusi su aniridine keratopatija (AAK) [1, 18, 19, 20].
6 paveikslas. 4 skirtingų pacientų akių nuotraukos, turinčių aniridiją, susijusią su Pax6 genu, ir su įvairių stadijų keratopatija,
atsiradusią dėl NLKL. Nuotraukose vaikų amžius: A - 22 mėnesiai: B - 7 metai; C - 9 metai, D - 14 metų
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7 paveikslas. 14 metų mergaitės akies nuotrauka. Regėjimo aštrumas - nėra šviesos suvokimo, VAS - daugiau nei 40 mm Hg, pilna
sudėtinga katarakta, lęšio panirimas, sunkios formos keratopatija.

Vystantis sudėtingai kataraktai ir esant nepakankamai akispūdžio kontrolei esant antrinei glaukomai taip pat
prarandamas regėjimas. Ypač aniridinė glaukoma ilgainiui gali sukelti aklumą dėl per vėlai aptiktos
glaukominės regos nervo atrofijos [1, 21, 22].

Priekinio akies segmento fibrozės sindromas = aniridinis fibrozės sindromas
Kita komplikacija, dramatiškai mažinanti regėjimo funkciją ir aprašyta tik aniridijoje, yra APS (8 pav.). Tai
neuždegiminis fibrozinis randinis procesas, dažnai susijęs su besivystančia hipotenzija ir akių džiova[23],
atsirandantis po chirurginių intervencijų. Išsamiau, kaip pooperacinis procesas, pirmą kartą buvo aprašytas
2005 m. Tsai ir kt., kaip "fibrozinis priekinio akies segmento sindromas"[1].
8 paveikslas. Nuotraukoje 64 metų moters (turinčios sunkios formos AFS: priekinė kamera yra pripildyta fibrozinio randinio
audinio, keratopatiją) akis.
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Komplikacijos, susijusios su lęšio padrumstėjimu.
Gimus dažnai stebima priekinė ir užpakalinė poliarinė katarakta (4 pav.) be polinkio progresuoti.
Priklausomai nuo įgimtos aniridijos sunkumo ir Zinn raiščių, gali būti diagnozuotas lęšiuko panirimas
būdingas savo ektopija į viršų (pav. 5, 7). Ciklodestrukcinė intervencija gali sustiprinti lęšiuko dislokaciją ir
suaktyvinti kataraktos sudrumstėjimą, dėl tos jos turėtų būti vengiama.
Atsiradus sudėtingai kataraktai dažnai jauniems pacientams prireikia kataraktos operacijos. Siekiant
išvengti AFS arba pavėluotų komplikacijų, pavyzdžiui, lėtinio uveito, patartina atlikti nedidelius chirurginius
pjūvius, naudoti nedažytus lanksčius Intraokuliarinius lęšius ir vengti dirbtinių rainelių implantacijos, ragenos
segmento bei didelių pjūvių.

Antrinė glaukoma (aniridinė glaukoma).
Antrinė glaukoma, sergantiems įgimta aniridija, yra skaudžiausia komplikacija, susijusi su nuolatiniu
nepataisomu regėjimo praradimu [21, 22]. Jos vystymąsi sukelia laipsniškas priekinės kameros kampo
užsidarymas (CPC), kaip rainelės audinio-ragenos sukibimo rezultatas (adhezija): traukos buvimas (trakcija)
veda į rudimentinio rainelės audinio likučių tempimą per trabekulinį tinklą. Gonioskopinė nuotrauka esant
įgimtai aniridijai demonstruoja plonų sruogų sumažinimą, kuris veda į priekinio kameros kampo uždarymą,
priešingai nei Aksenfeld-Rieger sindromas, kur sruogos pristatomos plačiomis juostelėmis.
Nuotraukoje berniuko su įgimta aniridija akių dugno vaizdas (9 pav.). Dešinės akies regos nervo disko
vaizdas su glaukominiais pokyčiais. Pacientui prieš 1,5 metų buvo sėkmingai taikyta trabekulotomija, kuri
lėmė nedidelį glaukominės ekskavacijos sumažėjimą.
9 paveikslas. Nuotraukoje 4 metų berniuko su įgimta aniridija akių dugnas. Dešinioji akis buvo sėkmingai operuota dėl glaukomos
(trabekulotomija prieš 1,5 metų).
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Regėjimo galimi pavojai esant antrinei glaukomai, yra daugybiniai ir susiję su diagnostika, dinaminiu
stebėjimu, konservatyviu gydymu, komplikacijomis glaukomos operacijų metu.




Problemos aniridinės glaukomos diagnostikoje ir jos stebėsena:
 Glaukoma gali atsirasti ankstyvame amžiuje ir gali būti nediagnozuota dėl šių priežasčių:
nepakankamas kontaktas tarp vaiko tėvų ir gydytojų;
regos lauko tyrimai, neuronų juostos skenuojanti lazerinė tomografija, akies dugno
fotoregistracija ir kita glaukominė patikra (jaunesniems pacientams ir tiems, kurių
didelis nistagmas), jei neįmanoma arba sunku įvertinti, ar yra nepatikimi ir
neinformatyvūs duomenys;
 Sunku įvertinti regos nervo būklę dėl šių priežasčių:
katarakta, progresuojanti keratopatija (6 pav.), nistagmas;
regos nervo disko įgimtos anomalijos (regos nervo hipoplazija, displazija), kurios
apsunkina regos nervo disko ekskavacijos įvertinimą;
negalėjimas atlikti perimetrijos mažiems vaikams, šiuo klausimu rekomenduojama:
o Naudoti regos sukeltų potencialų tyrimą paskesnių vertinimų
dinamikai;
o Monokuliarinio spalvinio regėjimo ir spalvų jutimo palyginimo vertinimas
OD/OS;
 Akispūdžio matavimo patikimumo įvertinimas, siejamas su:
aniridinių pacientų ragenos storis paprastai yra didesnis;
dinaminiai pokyčiai vyksta ligos eigoje;
o progresuojantys fibroziniai randai gali padaryti rageną plonesnę;
o antrinė epitelio dekompensacija kartu su ragenos edema gali koreguoti
akispūdžio matavimo duomenų vertinimą;
pacientams, sergantiems įgimta aniridija, būtina reguliariai matuoti ragenos
parametrus;
Glaukominės aniridijos konservatyvaus nechirurginio gydymo problemos
 sunkūs dėl NLKL akies paviršiaus pažeidimai:
prasta tolerancija vietos hipotenzinei terapijai;
su tuo susijęs mažas šio gydymo laikymasis vaikų ir suaugusiųjų tarpe;
skausmo pojūtis, svetimkūnio pojūtis mažina norą laikytis gydymo taktikos;
būtinas kelių antihipertenzinių preparatų vartojimas didina ragenos problemas,
įskaitant taškinės keratopatijos ir pasikartojančių erozijų atsiradimą, kurios didina
neovaskularizacinius procesus;
 vietinės antihipertenzinės terapijos sisteminiai, nepageidaujami reiškiniai:
ši problema pasireiškia daugiausia vaikams, tai labai apriboja potencialių vaistų
vartojimo galimybes;
beta-blokatoriai dažniausiai veda prie vaikų nuovargio ir jų fizinės jėgos praradimo;
 sisteminės antihipertenzinės terapijos sisteminiai, nepageidaujami reiškiniai:
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kartais laikinas dorzolamido vartojimas, būtinas mažinant akispūdį, gali sukelti
elektrolitų pokyčius kraujo sudėtyje (mažas kalio kiekis), pykinimą, vėmimą,
sumažėjusi fizinį aktyvumą;
Chirurginio aniridinės glaukomos gydymo problemos, dar labiau mažinančios regėjimo funkcijas:
 indikacijos antglaukominių operacijų įgimtoje aniridijoje skiriasi nuo pacientų, neturinčių
įgimtos aniridijos:
gonioskopinė lazerinė chirurgija, mažinanti akispūdį, yra neįmanoma, nenaudotina
esant įgimtai aniridijai;
cyklofotokoaguliacija:
o cyklofotokoaguliacijos atlikimas žymiai apsunkintas dėl anatominio
specifiškumo krumplyne ir priekinės kameros kampo;
o cyklofotokoaguliacijai būdingos dažnos pooperacinės komplikacijos:
 sunkios uždegiminės reakcijos;
 zonuliarinių raiščių pažeidimai priveda prie vėlesnio lęšiuko panirimo;
 paspartina sudėtingos formos kataraktos formavimąsi;
o venkite atlikti cyklofotokoaguliaciją;
trabekulotomija geriau nei trabekulektomija dėl to, kad mažesnė AFS rizika ir, jei
būtina, galima atlikti antrąją operaciją;
o gali būti ją sunkiau atlikti dėl šių priežasčių:
 anatomiškai neteisinga Schlemm'o kanalo padėtis;
 esamas NLKL ir mažėjanti vizualizacija;
glaukomos chirurgija naudojant drenažo sistemas (Ahmed vožtuvą, Baerveldt
implantą);
o galimas daug ankstesnis taikymas nei neaniridiniams pacientams;
 prognozė antiglaukominės chirurgijos yra prasta, o vidinių (intro) ir pooperacinė rizika yra
didesnė:
Intraoperacinė rizika:
o padidėjęs polinkis į kraujavimą;
o aukštas dažnis į uždegiminį atsaką;
o mažas operacijos nuspėjamumas;
pooperacinė rizika:
o mažas stabilaus hipotenzinio poveikio nuspėjamumas;
o didelė randų rizika;
o didelė akispūdžio dekompensacijos rizika, privedanti prie hipotenzijos, dėl ko
būna gyslainės atšoka be akispūdžio sunormolizavimo bei vėliau išsivystanti
atrofija ir akies obuolio tuberkuliozė;
o ASF atsiradimo rizika yra tiesiogiai susijusi su sunkiomis operacinėmis
traumomis;
pakartotinės antiglaukominės intervencijos šiems pacientams dažniau reikalingos
dažniau nei glaukomos pacientams, neturintiems aniridijos:
o su šiuo faktu turi būti supažindintas pacientas;
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o pateisinamos minimaliai invazinės antiglaukominės operacijos, turinčios
menką riziką vystytis ASF ir formuotis antriniams randiniams procesams, net
jei reikia pakartoti operaciją, tai yra geriau nei agresyvios traumuojančios
glaukomos operacijos;
Schlemm'o kanalo ir trabekulinio tinklo anatomija ;
didelis procentas pooperacinių randų, kurie neleidžia sumažinti akių spaudimo;
glaukomos operacijos, naudojant drenažo vožtuvą, šiems pacientams taikomos
dažniau negu glaukomos pacientams, kuriems nėra aniridijos;
Išvados: savybės, kurių negalima pamiršti gydant įgimtą aniridiją ir ją lydinčią antrinę glaukomą:
 glaukomos diagnostika:
glaukoma gali atsirasti ankstyvoje vaikystėje;
kiekvieno apsilankymo metu bet kuriam aniridiniam pacientui turėtų būti matuojamas
akispūdis, nepriklausomai nuo paciento amžiaus;
nebuvimas kontakto su pacientu ir negalėjimas vizualiai įvertinti akies dugno neturėtų
būti priežastimi nediagnozuoti glaukomos! Jei abejojate, būtina tai patikrinti bendroje
nejautroje;
atsižvelgti į ragenos storį;
 aniridinės glaukomos apžiūra:
patikrinti ragenos parametrus bent kartą per metus;
perimetrų matavimas kuo anksčiau, kai tik leidžia pacientų amžius;
regos sukeltų potencialų tyrimas (VEP) (modelis);
mažesnės vertės VAS laikomas geresniu neuroprotekciniu gydymu, reiškia, akispūdžio
reikšmė neturi viršyti 16 mm Hg.;
Jeigu esti abejonių, tai tuoj pat turi būti pradėtas gydymas!
 Konservatyvus glaukomos gydymas:
atsižvelgti į ragenos paviršiaus pažeidimus ir NLKL;
aukščiau nurodytų sąlygų stebėsena;
didžiausias skaičius vartojamų vaistų neturėtų būti daugiau kaip trys tam, kad būtų
išvengta tolimesnių ragenos pažeidimų;
nuolat vartoti akių lašus tik be konservantų!
papildoma ragenos epitelio apsauga (deksapantenolis, hialurono rūgštis), jei pacientui
nuolat reikalingi antiglaukominiai vaistai;
 Chirurginis glaukomos gydymas:
pakartotinės antiglaukominės intervencijos šiems pacientams dažniau reikalingos nei
glaukomos pacientams, neturintiems aniridijos:
 Ši informacija turėtų būti paaiškinta pacientui;
 pateisinamos minimaliai invazinės antiglaukominės operacijos, turinčios
menką riziką vystytis ASF ir formuotis antriniams randiniams procesams,
net jei reikia pakartoti operaciją, tai geriau nei agresyvios traumuojančios
glaukomos operacijos;
Schlemm'o kanalo ir trabekulinio tinklo anatomija;
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didelis procentas pooperacinių randų, kurie mažina hipotenzinį operacijos poveikį;
rizika atsirasti ASF;
glaukomos operacijos, naudojant drenažo vožtuvą, šiems pacientams taikomos
dažniau negu glaukomos pacientams, kuriems nėra aniridijos;

Ragenos komplikacijos - NLKL: panuso formavimasis, ragenos vaskuliarizuoti randai, susiję
su aniridine keratopatija (AAK), antrine Salzmanno mazgo degeneracija.
Nors antrinė glaukoma kelią didelį pavojų, aniridinių pacientų regėjimui, AAK pacientai kenčia nuo nuolat
pasikartojančių ir kartais sunkių akies paviršiaus pažeidimų. Keratopatiją lydi skausmas ir regėjimo funkcijos
sumažėjimas, kas gerokai apsunkina kasdienį pacientų gyvenimą.
Su PAX6 siejama aniridija susijusi su įgimtos, kamieninių ląstelių nišos anomalija, kas savo ruožtu veda
prie NLKL, taip pažeidžiamas epitelio ląstelių gebėjimas integruotis, regeneruoti ir vykdyti gydomuosius
procesus. Pirmasis NLKL ženklas yra pilkšvas avaskuliarinis panusas, susidaręs ant ragenos periferijos,
pradedant 6 ir 12 valandomis ant laikrodžio (6 pav.). Tada plinta per visą perimetrą. Progresuojanti
konjunktyvizacija ir migruojančių taurinių ląstelių neovaskuliarizacija pradeda įsiterpti į centrinę ragenos
zoną [3, 18, 19]. Šis procesas yra lydimas epitelio vientisumo praradimo, problemų, pabloginančių epitelio
defektų gijimą, pasikartojančiomis erozijomis ir ragenos opų rizikos. Kai kuriems pacientams, papildomai
formuojantis vaskuliarizuotoms ragenos drumstims, aptinkama antrinė Salzmano mazginė degeneracija. Šie
antriniai pokyčiai gali būti gydomi fototerapine keratektomija (PTK) ir pannusektomija, kurios žymiai
pagerina ragenos paviršiaus kokybę ir šiek tiek, bent jau keletui mėnesių ar metų, pagerina regėjimą.
Intensyvi cyklofotokoaguliacija gydant aniridinę glaukomą gali sukelti reikšmingai pagreitintą ragenos
dekompensaciją ir ragenos drumsties vaskuliarizaciją (10 pav.), todėl turėtų būti vengiama šios intervencijos.
10 paveikslas. Nuotraukoje 6 metų pacientas, turintis aniridinę glaukomą pirmaisiais gyvenimo metais, anamnezėje kelių
cyklofotokoaguliacijos sesijų istorija. Lankymosi pas gydytoją priežastis - nuolatinis akių skausmas. Objektyvumui: akispūdis
nekompensuotas, ragenos opų susidarymas.
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Apsauga nuo ragenos komplikacijų
Iki šio laiko dar nėra įrodytos veiksmingos AKK prevencijos. Mūsų nuomone, efektyviausias būdas užkirsti
kelią NLKL - lėtinė ragenos mitybos sutrikimų profilaktika, nes paprastai jie sukelia dezintegracijos ir akies
paviršiaus ligas. Nepertraukiamas vietinis gydymas turėtų prasidėti ankstyvoje vaikystėje naudojant
vaistinius preparatus (lašai, tepalai ir geliai) be konservantų. Pavyzdžiui, hialurono rūgšties prieparatai,
lyginant mūsų nedidelę patirtį, gali sumažinti AAK progresavimo greitį.

Naujų terapijų požiūris į aniridijos komplikacijas molekulinėje genetikoje
Naują požiūrį į LSCI ir AAK gydymą neseniai pateikė Gregory - Evans ir kt.
Po sėkmingų tyrimų su graužikais dabar (2014 m.) yra pradėti pirmieji klinikiniai tyrimai su pirmaisiais
pasirinktais pacientais [ 8,9 ]. Metodas gali būti naudojamas tik tiems pacientams, kurie turi nonsenco
mutacijos STOP kodoną. Autoriai parodė komplikacijų sumažėjimą ir net kai kurias ragenos patologijas
graužikams pašalino.
Sisteminės Pax6 apraiškos, susijusios su aniridija.
Pastaraisiais metais paaiškėjo, kad pacientams, sergantiems aniridija, susieta su Pax6, daugeliu atveju
esti sisteminiai sutrikimai. Jie randami tose anatominėse zonose, kur Pax6 turi svarbias reguliavimo funkcijas
embriono vystymosi metu. [3, 4, 11]. Sisteminiai reiškiniai yra išvardyti 2 lentelėje [3, 4, 11, 24].
Žinios apie Pax6 geno įtaką tam tikroms anatominėms struktūroms be akių yra ypač svarbios vaikams,
turintiems įgimtą aniridiją ir vėluojantį vystymąsi. Raidos vėlavimas gali būti susijęs ne tik su įgimtu
sumažėjusiu regėjimu, bet taip pat su tiesioginiais Pax6 sindromo ypatumais, todėl siūlome vaiko patikras ir
stebėjimą, ypač atsiliekantį vystymąsi ir sisteminius pokyčius, kurie išvardyti 2 lentelėje.
4 lentelė. Pasiūlymai, kaip optimizuoti padėtį aniridiniams pacientams.

Patikros, aniridinių pacientų, dažnis:
Vaiko amžius
Apsilankymai
0 - 2 amžius
Kas 3 - 4 mėnesius
2 - 8 amžius
Kas 6 mėnesius
8 - 18 amžiaus
Kas 6 - 8 mėnesius
Suaugusieji
Kartą per metus ar dažniau, priklausomai nuo akių problemų
Ką turėtų atlikti gydytojas kiekvieno apsilankymo metu, nepriklausomai nuo amžiaus:
Regėjimo aštrumo įvertinimas
Ortoptinis įvertinimas
Priekinio ir užpakalinio segmento įvertinimas
Retinoskopija
Glaukomos atveju atlikti regos sukeltų potencialų tyrimą ir apibrėžti regėjimo lauko ribas
Ką turėtų atlikti gydytojas, priklausomai nuo paciento amžiaus:
Nustatyti refrakciją,
0 - 2 amžius
Išrašyti akinius su UV spindulių blokavimu ir poliarizacija, tinkamus nešioti
viduje ir lauke,
išmokyti metodų ankstyvos regos vystymosi aktyvinimui.
2 - 8 amžius
Viskas, kas išvardinta aukščiau,
keisti akinių dioptrijas, jei to reikia.
Viskas, kas aprašyta aukščiau,
8 - 18 amžius
pagalba apsisprendžiant dėl vaiko mokyklos tipo ir rekomendacijos pasirenkant
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mokslo įstaigą.
Viskas, kas aprašyta aukščiau,
speciali patikra ir rekomendacijos remiantis esančiomis komplikacijomis.
Apsauga nuo komplikacijų (dažniausiai svarbūs aspektai):
Kiekvieno apsilankymo metu matuoti akispūdį! Kai kuriais atvejais tai gali būti
0 - 2 amžius
būtina matuoti bendrosios anestezijos pagalba, tačiau tai turėtų būti ne per
dažnai.
Tepimas maitinančių tepalų be konservantų nakčiai, dėl profilaktikos prieš
keratopatiją (deksapantenolio tipo).
2 - 18 amžius
Viskas, kas aprašyta aukščiau,
nuo 5 metų gali prireikti pagalbos iš silpnaregių specialisto.
Glaukomos gydymą reikia pradėti tuoj pat, kai tik ji buvo atrasta,
8 - 18 amžius
Jei akispūdžio sumažinimas yra nepakankamas su antiglaukominiais vaistais nereikia atlikti lazerinės chirurgijos.
Reikia dažnai lankytis daugiau nei pas vieną specialistą,
Suaugusieji
ragenos specialisto priežiūra,
glaukomos specialisto priežiūra.
Svarbu visoms amžiaus grupėms:
Pagalvokite du kartus,
jūs turite būti tikri, kad suprantate visus niuansus, kuriuos paaiškino jums jūsų
Jei planuojama
oftalmologas.
operacija:
Nebijokite klausti,
nebijokite konsultuotis su kitu specialistu, kad išgirstumėte antrą nuomonę.
Pasikonsultuokite su savo aniridinių pacientų organizacija ar susisiekite su
"Aniridija Europoje."
Jis išrašo jums kontaktinius lęšius,
jis išrašo jums lęšius, imituojančius rainelę,
jis rekomenduoja operaciją, implantuojant dirbtinę rainelę, ši procedūra gali
Visada būkite
atimti jums regėjimo likutį,
atsargūs, budrūs
jei jis išrašo akių lašus su konservantais,
ir raskite
jei jis išrašo jums lašus akims su fosfatais.
alternatyvias
Jei jis siūlo lazerio operaciją: negalima atlikti lazerinės antiglaukominės
ekspertų
chirurgijos, jei lašeliai negali pakankamai kontroliuoti akispūdžio, nes tai gali
nuomones, jeigu
pakenkti aniridinėms akims. Šiuo atveju, tai gali būti atliekama perforavimo
gydytojas
veikimo būdais, tokiais, kaip trabekulotomija, kas palengvintų vidinio akies
rekomenduoja
skysčio ištekėjimą iš priekinės kameros. Jums gali prireikti daugiau nei vienos
Jums:
operacijos. Kitos chirurgijos rūšys gali būti taikomos, jei trabekulotomija būna
nepakankamai veiksminga.
Jei jis ketina sumažinti apsilankymų skaičių per metus. Jei glaukoma nustatoma,
tada akispūdis bet kokio amžiaus pacientui matuojamas kas 3 mėnesius.
Papildomi dalykai, kurie padeda gyventi su aniridija:
Palaikykite ryšį su savo nacionaline, pacientų paramos su aniridija organizacija,
- Susisiekite su "Aniridia Europa".
0 - 2 amžius
Dalykitės patirtimi ir žiniomis su kitais tėvais ir mokykitės iš tėvų, turinčių
vyresnius vaikus.
Sužinokite daugiau apie reikalavimus, kreipiantis dėl neįgalumo jūsų šalyje.
Pradėkite bendrauti su šeimomis, kurių mažesni vaikai, turintys aniridiją, siekiant
2 - 8 amžius
padėti jiems prisitaikyti ir patarti, kokią gavote pagalbą, kai jūsų vaikas buvo
jaunesnis.
Jauni žmonės, turintys aniridiją, gali pradėti dalyvauti aniridijos konferencijose
Suaugusieji
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8 - 18 amžius

Suaugusieji

ir įvairiuose susitikimuose, kur galima surasti jaunų žmonių su tokia pat
diagnoze ir pradėti su jais bendrauti. Pabandykite sportuoti su kitais žmonėmis,
turinčiais regos sutrikimų.
Tapkite aktyviais nariais savo nacionalinėje, aniridinių pacientų organizacijoje,
Pasidalinkite savo patirtimi su kitais žmonėmis, turinčiais aniridiją, apie
vaizdinių priemonių naudojimą ir t.t. Sužinokite ir sekite naujausius mokslo
pasiekimus.

Planinė patikra ir komplikacijų aptikimas - pagrindinis medicininės pagalbos tikslas
esant įgimtai aniridijai.
Pasiūlymai, realizuojant medicinos pagalbą esant įgimtai aniridijai.
Įgimta aniridija - būklė, kuri jungia beveik visas oftalmologines specializacijas. Per pirmuosius gyvenimo
metus vaikams reikalinga priežiūra vaikų oftalmologo, turinčio patirties dirbant su sutrikusios regos pacientais
ir vaikais, turinčiais nistagmą. Šiuo metu taip pat reikia stebėti ir gydyti žvairumą ir ambliopiją (ambliopija
itin dažnai yra "praleidžiama" regos negalią turintiems vaikams!). Vėliau, atsirandant komplikacijoms, reikia
kitų siaurų specializacijų specialistų: kataraktos chirurgų, glaukomatologų, ragenos specialistų, atsižvelgiant į
AFS ar tinklainės atšoką (aukštas atsiradimo dažnis aniridijoje) turėtų būti konsultuojami vitreoretinalogo
chirurgo. Gyvenimo eigoje pacientui, turinčiam įgimtą aniridiją, bus reikalingas specialus oftalmologas,
dirbantis su silpnaregiais. Jis padės ne tik pasirinkti ir išrašys kompensacines priemones, skirtas
silpnaregiams, bet taip pat padės spręsti daugelį socialinių ir teisinių klausimų, kuriems reikia profesinių žinių
ir rašytinių specialisto išvadų (neįgalumo įforminimas - sutvarkymas, specialių simbolių išdavimas,
rekomendacijos pacientams ir jų tėvams, mokytojams ir t.t.).
11 pav. Žvairumas ir ambliopija esant aniridijai.

Medicininės pagalbos patirtis esant įgimtai aniridijai.
Mūsų centre dauguma aniridinių pacientų ilgus metus buvo stebimi vieno specialisto. Paprastai, apžiūra
buvo atliekama ligoninėje, o ne privačių praktikuojančių oftalmologų, pas kuriuos gydosi apie 80% visų
Vokietijos oftalmologinių pacientų. Privačių specialistų paslaugų sąskaitas dengia draudimo kampanijos. Kaip
taisyklė, kai atsirasdavo pirmosios komplikacijos, pasirenkamas siauros specializacijos specialistas iš
regioninio universiteto arba savivaldybių ligoninių. Pacientai toliau tęsdavo gydymą pas gydytoją, kuris
specializuojasi priekinio akies segmento srityje, arba glaukomos, arba ragenos chirurgijoje. Paprastai,
pacientai likdavo kontrolei pas pasirinktą gydytoją tam tikram laikui atlikti būtinus tyrimus.
Iš savo pacientų mes sužinojome, kad labai dažnai siauri specialistai daugiausia dėmesio skirdavo tik
savo srities problemai, kas gali sukelti kitas progresuojančias komplikacijas, ir sunkiais atvejais sukelti visišką
aklumą, pavyzdžiui, laipsniškas regos nervo nykimas dėl glaukomos. Be to, gydantis gydytojas (paprastai
chirurgas) retai susiduria ir turi žinių, susijusių su silpnaregiams skirtomis priemonėmis. Mes dažnai
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sutinkame pacientus, kurie vis dar nebuvo informuoti apie švietimo, profesinę, socialinę ir teisinę pagalbą
asmenims, turintiems silpnaregystę. Šiuo metu techninė pažanga pastebima visoje oftalmologijoje, ir žinios
siauros specializacijos plečiasi, todėl labai sunku visapusiškai tokį sudėtingą sutrikimą, kaip aniridija, gydyti
vienoje ligoninėje ar vienam specialistui.

Siekiant tinkamos medicininės pagalbos esant įgimtai aniridijai, turi būti atitinkami šie
standartai:










pagrindinis konsultantas yra specialistas, susijęs su silpnaregiais ar vaikų oftalmologas;
pastovus, tikslingas domėjimasis pacientų, turinčių aniridiją, labui:
techninės išsamios galimybės:
 glaukomos diagnostinė įranga (kompiuterinė perimetrija, lazerinė skenuojanti tomografija,
optinė korneogerentinė tomografija);
 ragenos įvertinimo Įranga (korneotopografija, priekinio segmento optinė korneogerentinė
tomografija);
 klinika (ar skyrius), užsiimanti akių paviršiaus ligų gydymu;
didelė patirtis reabilitacijoje ir socialinėje - teisinėje srityse padedant visų amžiaus grupių pacientams,
silpnaregiams:
 klinikoje skyrius, skirtas silpnaregiams;
 kontaktai ir bendradarbiavimas:
ankstyvos silpnaregių vaikų palaikymo grupės;
mokykla regos negalią turintiems vaikams;
integruoti paramos centrai;
gilios oftalmologinės ir oftalmofarmakologinės žinios šiais klausimais:
 glaukoma;
 NLKL;
 akių paviršiaus ligos;
 pooperacinė būklė po keratoplastikos ir glaukomos operacijų;
egzistavimas ir sukūrimas efektyvaus kompiuterinio tinklo kvalifikuotiems, visų oftalmologijos
specialybių, chirurgams, organizuojant bendradarbiavimą ir greitą pacientų iškvietimą chirurginiam
gydymui.

Iš šio trumpo sąrašo du faktai atrodo akivaizdūs:
1. medicininės paramos centras pacientams, sergantiems įgimta aniridija, paprastai esti
stacionare, dažniausiai universitetinėse ligoninėse;
2. kaip taisyklė, ne visi siauros specializacijos specialistai dirba toje pačioje vietoje, todėl
kompiuterinio tinklo naudojimas palengvina paciento apiforminimą optimaliam chirurginiam
gydymui ir tolimesniam pooperaciniui stebėjimui.
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Mano nuomone, tokioje šalyje, kaip Vokietija, (apie 370 000 km2) su maždaug 81 mln gyventojų, turėtų
būti 4, geriausiu atveju, 6 įgimtos aniridijos medicininės pagalbos centrai, tolygiai pasiskirstę visoje šalyje,
priklausomai nuo gyventojų tankumo.
Kaip parodyta 12 pav., gyventojų tankis Vokietijoje labai įvairus (kaip ir daugelyje Europos šalių) ir
kontrastuoja su oftalmologų tankiu.
12 pav. Oftalmologų paplitimas ir gyventojų tankumas Vokietijoje. Raudoname žemėlapyje - oftalmologai 100 000 gyventojų
(įskaitant ligoninių ir praktinę veiklą), geltoname - populiacijos tankis 16 Vokietijos žemių, asmuo 1km2.

Yra sričių su dideliu gyventojų tankumu ir dideliu oftalmologų tankiu, ypač regionuose, pavyzdžiui,
Šiaurės Reino-Vestfalijos, kur daug universitetų, daug kaimyninių miestų, ir todėl didelis procentas
oftalmologų 100 000 gyventojų. Yra Vokietijos regionų, kur oftalmologų tankis pakankamas (SaksonijosAnhaltas, Tiuringija, Mecklenburgas), tačiau gyventojų tankumas yra labai mažas, todėl kai kuriems
pacientams tenka ilgos išvykos aplankant savo gydytoją. Į visus šiuos aspektus būtina atkreipti dėmesį
organizuojant įgimtos aniridijos medicininius pagalbos centrus Vokietijoje, siekiant tolygiai paskirstyti
apkrovą ir vienodas darbo sąlygas, dirbant su aniridiniais pacientais.
Neracionalus ar uždelstas kiekvieno siauros specializacijos specialisto gydymas potencialiai gali sukelti
negrįžtamą aklumą (fibrozės sindromas, glaukoma). Be to, norint pasiekti mokyklinio amžiaus pacientus ir
nustatyti profesinių interesų spektrą, remiant silpnaregius vaikus specialistas turi būti lankstus ir
prisitaikantis prie kintančių regėjimo funkcijų, priklausomai nuo komplikacijų ir jų gydymo. Aniridijoje
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regėjimo aštrumas niekada negali būti nuspėjamas, stabilus ir patikimas, palyginus su kitais įgimtais regėjimo
sutrikimais, pvz., albinizmu.

Nechirurginė pagalba
Ankstyvas tinklainės vaizdo kokybės pagerėjimas ir regimojo analizatoriaus vystymosi stimuliacija.
Maži pacientai, sergantys aniridija, turėtų pasikonsultuoti su gydytoju ir pradėti gydymą kaip tik
įmanoma anksčiau, siekiant skatinti regos vystymąsi ir komplikacijų prevenciją. Ankstyva regos pagalba
padeda smegenims "išmokti" naudoti (sumažinti) nereikalingus vaizdo signalus, nepaisant morfologinių
pokyčių regos organe. Kai tik patvirtinama įgimtos aniridijos diagnozė, vaikui turėtų būti atliekama:
 apsauga nuo akinimo, vaizdinės informacijos optimizavimas ir tinklainės vaizdas.
a. ciklopleginė refrakcija:
1. aniridijoje sutinkama trumparegystė, toliaregystė, astigmatizmas - tai optinės
aberacijos, kurios turėtų būti koreguojamos, siekiant gerinti vaiko vaizdo kokybės
suvokimą;
b. paskyrimas dviejų porų akinių:
1. abi poros akinių turi turėti UV filtrą (UVA ir UVB blokus), dėl ilgų šviesos bangų
didesnių nei 400 nm;
2. viena pora akinių turėtų būti šiek tiek "lengviau" tamsinta 20% (dėvint namuose ar
apsiniaukusią dieną lauke);
3. kita pora pritemdyti iki 80% (kai lauke saulėta diena).

Ankstyvoji intervencija sutrikusios regos vaikams
Pediatras ir oftalmologas neturėtų nuvertinti ankstyvosios intervencijos naudos silpno regėjimo mažiems
ligoniams. Žinoma, niekas negali išgydyti foveos ir regos nervo hipoplazijų. Tačiau, nepaisant jų buvimo,
galima vystyti ir tobulinti vizualinį suvokimą, ir taip paspartinti regos sistemos vystymąsi per pirmuosius 6
gyvenimo metus. Nei pakitimai priekiniame akies segmente, nei foveos hipoplazija, ar regos nervo
hipoplazija, nereiškia "tikro" ir "nekintamo" mažo regėjimo aštrumo.
Regėjimas - tai išmokstama funkcija!
Galima treniruoti regėjimo sistemą 0,05 ir 0,2 regėjimo aštrumo ribose. Tai yra labai svarbu ir reikšminga
tolesniam gyvenimui! Raumenys, pavyzdžiui, gali būti treniruojami visą gyvenimą, bet regėjimo vystymasis ir
galvos smegenų plastiškumas tęsiasi iki 6-8 metų amžiaus. Jei šios galimybės neišnaudojamos laiku, jos bus
prarastos visam laikui.
Todėl kiekvienam aniridiniam vaikui turi būti koreguojama refrakcija, parinkti akiniai, ir jis, kaip galima
greičiau, turi būti priskirtas prie menko regėjimo kontrolės programos. Be to, tėvai turėtų prisidėti prie regos
sistemos vystymo namie žaidimo forma.
 Ankstyvo regos vystymosi "palaikymas":
1. sąveika su tarnybomis, dirbančiomis su sutrikusio regėjimo vaikais: tokias paslaugas dažnai
teikia regioninės, specialios - regos negalėss vaikams skirtos mokyklos;

27

2. paaiškinti tėvams užsiėmimų su vaikais namuose svarbą, žaidimo forma išmokyti vaiką
pamatyti aukšto kontrasto objektus, skatinti vaiko domėjimąsi vizualiniu pasauliu; tokie
užsiėmimai taip pat padeda bendram vaiko vystymuisi, pagreitina jo judėjimą, socialinę ir
pažintinę raidą.

Išankstinis perspėjimas apie galimas komplikacijas


Apsauga nuo vėlyvųjų komplikacijų
 anksti pradėjus naudoti rageną apsaugančius ir atnaujinančius ašarų plėvelę preparatus,
išsaugoma ragenos epitelio būklė;
dirbtinių ašarų preparatų naudojimas kasdien;
gelio preparatai ir tepalai turėtų būti naudojami prieš miegą kiekvieną dieną;
preparatų vartojimas be konservantų!
 nuolatinis akispūdžio matavimas prisideda prie ankstyvo glaukomos aptikimo;
 akinių naudojimas su UV filtru atitolina kataraktos formavimąsi ir saugo ragenos paviršių.

Rekomendacijos dėl prietaisų parinkimo silpnaregiams
Silpnaregių pacientų algoritmo vedimas:
 nustatyti regėjimo sutrikimų priežastis;
 atlikti chirurgines intervencijas, jei tai būtina;
 vaiko įvairių regos funkcijų įvertinimas (regėjimas iš toli ir arti, kontrastinis jautrumas, regėjimo laukas);
 kontrastinio jautrumo tyrimas;
 spalvinio regėjimo tyrimas;
 Nustatyti refrakciją ir akinių gamyba;
 pagerinti kontrastinį jautrumą ir kontrastinį vaizdą (svarbu!);
 prietaisai, skirti silpnaregiams (didinamieji stiklai);
 neoptiniai prietaisai silpnaregiams (skaitymo stendai);
 mokymas šiomis priemonėmis naudotis;
 ligos progresavimo arba stabilumo stebėsena, regėjimo aštrumo pokyčių valdymas, pažangos vertinimas,
reabilitacijos priemonių naudojimas;
 priverstinės galvos padėties ir esamų įgūdžių vertinimas;
 gebėjimų ir nuskaitymo vertinimas (pacientams, turintiems regos lauko susiaurėjimą);
 paciento motyvacijos vertinimas;
 mokymosi pagrindinių sąvokų ir įgūdžių, susijusių su reabilitacijos procesu (pavyzdžiui, ekscentriško regėjimo
išmokimas).
Pagrindinis uždavinys apžiūrint silpnaregius pacientus yra maksimalūs efektyviausi būdai naudotis likusiu
regėjimu. Kontrastinio jautrumo įvertis tampa vertingu kriterijumi, nustatant jautrumą šviesoje ir reikalingą
kiekį šviesos sukūrimo. Sumažintas kontrasto jautrumas gali sumažinti gebėjimą skaityti, gebėjimą
orientuotis aplinkoje ir padidinti riziką nukristi.
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Chirurginė pagalba
Tik geriausi specialistai aniridiniams pacientams!
Kaip minėta aukščiau, tik geriausi specialistai turėtų gydyti pacientus, turinčius įgimtą aniridiją. Toks
pasirinkimas gali užtikrinti išsamius, kruopščius ir tikslius pacientui "geriausio specialisto" tyrimus, kas toliau
padės jo gydyme. Be to, ši taktika apima paciento siuntimą pas siauros specializacijos specialistą kitoje
ligoninėje, kuri dirba sveikatos priežiūros įgimtos aniridijos srityje. Kita vertus, geri kontaktiniai tinklai padeda
vėlesniu periodu (pooperaciniu) grąžinti pacientą gydytis pas jį gydantį oftalmologą.
Mūsų nuomone, toks algoritmas yra vienintelis būdas kovoti su tokia sunkia komplikacija, prisidedančia
prie regėjimo praradimo, kaip AFS.

Kita oftalmochirurgija aniridijoje
Dažnai aniridiniams pacientams prireikia papildomos oftalmochirurginės pagalbos, pavyzdžiui, dėl
ptozės, nistagmo ar žvairumo.
Socialinė, švietimo ir teisinė parama medicininės įgimtos aniridijos pagalbos centre, ir specialistai
dirbantys su silpnaregiais.

Padėti integracijoje, kuriant prieinamą aplinką
Sukuriant prieinamą aplinką, susijusią su studentų integracija, turintiems negalią, mokytis kartu su
sveikaisiais bendrojo profilio mokyklose, ir klasėse įrengiant atitinkamus pagalbinius kompensacinius
prietaisus. Integracija padės akliems/silpnaregiams vaikams eiti į mokyklą savo teritorijoje, bendrauti su kitais
vaikais, išplėsti bendravimo ratą ir prisitaikyti prie normų ir vertybių socialinėje aplinkoje. Medicininis ir
edukacinis vaiko gebėjimų vertinimas leidžia aklųjų ir silpnaregių vaikų tėvams tinkamai užsiimti su jais. Tai
padeda pasirenkant specialią įrangą, atitinkančią vaikų gebėjimus, tinkamai motyvuojant juos pažinti supantį
pasaulį, įsilieti į kasdienį gyvenimą ir įsisavinti išgyvenimo įgūdžius jame.
Silpnaregių centrai ir diagnostikos centrai idealiai tinka pradinei pacientų identifikacijai, diagnostikai,
atliekant būtinas procedūras. Tačiau yra būtina parinkti vaikų darželius ir mokyklas, įskaitant mokyklas, kurios
yra prieinamos neįgaliems asmenims, su švietimo paramos programomis ir mokymo medžiaga.

Regėjimas nėra tik akys!
Silpnai matantis žmogus turi reikšmingai apribotą regėjimo aktyvumą ir/arba gerokai sumažėjusį
regėjimo lauką, kuris negali būti koreguojamas akiniais, vaistais arba operacija. Asmenys, turintys regos
sutrikimų, kiekvieną dieną patiria įvairių problemų. Šie sunkumai dažnai tampa vienatvės priežastimi, lemia
socialinę atskirtį ir izoliaciją, sukelia depresiją su elgesio sutrikimais.
Įgimtas silpnas regėjimas gali sukelti nuolatinį pastovų regėjimo funkcijos mažėjimą vaikams. Skaitymas
yra vienas iš pagrindinių būdų gauti išsilavinimą ir su juo būti sėkmingu. Jei regėjimo sutrikimai turi įtakos
vaiko gebėjimui skaityti, tai gali būti didelė kliūtis pasiekti sėkmės mokymosi procese.
Skaitymas yra pirmas žingsnis į ugdymo procesą ir geras žinias. Silpnaregiams vaikams paprastai reikia
didinamųjų priemonių vizualizuojant raides. Išsamiai diagnozuojant, kiekvienam vaikui silpno regėjimo
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požymius ir tinkamai parenkant korekcijos priemones, vaikai gali pasiekti gerą skaitymo kokybę. Be to,
regėjimo aštrumas turi ir kitų aspektų, kurie turėtų būti įtraukti į silpno regėjimo požymių analizę. Aštrumo
rezervas ir kontrasto rezervas yra geri prognozuotojai vaiko gebėjime skaityti ir jų nustatymas vaikams yra
svarbus. Optimalių didinimo priemonių pasirinkimas aštrumo rezervui ir kontrasto rezervui, kaip taisyklė,
prisideda prie maksimalaus skaitymo įgūdžių vystymosi.
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išvados
4 lentelėje apibendrinamos išvados ir pagrindiniai aspektai, į kuriuos turėtų atkreipti dėmesį
įgimtos aniridijos pacientus gydantis oftalmologas, priklausomai nuo asmens amžiaus ir ligos
pobūdžio tuo metu. Tikslas turėtų būti sparčiai progresuojančių komplikacijų profilaktika ir, kiek tik
įmanoma, jų sumažinimo dažnis.
4 lentelėje pristatoma modifikuota lentelė, skirta brošiūrai apie aniridiją, kuri pateikta Europos
aniridinių pacientų paramos draugijai - "Aniridia Europoje". Šio straipsnio autorius yra vienas iš
bendraautorių ir brošiūros, todėl nėra autorių teisių problemos. Gydantys gydytojai (taip pat, kaip ir
mūsų pacientai) turi teisę žinoti apie esamus svarbius momentus gydant įgimtą aniridiją!
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