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Sciences 
Abstract 

Ocular ischemic syndrome is a group of symptoms caused by acute or chronic arterial insufficiency of the eye. It 

is a rare disease that threatens optic nerve damage, leading to irreversible visual impairment. The syndrome is 

most commonly associated with obstructive carotid artery disease. Interestingly, half of the patients with marked 

atheromatous carotid artery lesions avoid the development of ischemic eye syndrome. This is associated with 

efficient collateral circulation. The syndrome manifests as impaired visual function, pain in the eye area, changes 

in the anterior and posterior segments of the eye, and is sometimes characterized by orbital infarction syndrome. 

Eye symptoms are not always specific. It is necessary to differentiate with other eye diseases, to evaluate 

comorbidities. Ophthalmoscopy, fluorescent angiography (FAG), biomicroscopy are the main ophthalmological 

examinations. A significant pathophysiological mechanism that develops during ischemic eye syndrome is 

neovascularization. The process can be observed in the iris tissue, in the retina, in the area of the optic disc. 

Neovascularization of the anterior segment of the eye can lead to structural changes in the angle of the anterior 

chamber of the eye, the development of neovascular glaucoma. Ischemia and secondary neovascular glaucoma 

have the greatest significance for optic nerve damage, and irreversible impairment of visual function occurs. 

Treatment of ischemic eye syndrome is complex, requiring ophthalmologists, cardiologists, neurologists, vascular 

surgeons, neurosurgeons, and others. cooperation between medical professionals. The goal of treatment is to 

eliminate the causes of ischemia. The goal of the ophthalmologist is to diagnose the disease in a timely and 

accurate manner, to reduce inflammation of the anterior segment of the eye, retinal ischemia, to treat neovascular 

glaucoma, to regulate increased intraocular pressure. 

Keywords: carotid artery disease, ocular ischemic syndrome, anterior segment ischemia, posterior segment 

ischemia, neovascularization. 
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Santrauka 

Išeminis akies sindromas yra grupė simptomų, kuriuos sukelia akies ūminis arba lėtinis arterinės kraujotakos 

nepakankamumas. Tai reta liga, kuri gresia regos nervo pažeidimu, o tai lemia negrįžtamą regėjimo funkcijos 

sutrikimą. Sindromas dažniausiai susijęs su obstrukcine miego arterijos liga. Idomu, jog pusė pacientų turinčių 

ryškius ateromatozinius miego arterijos pakitimus, išvengia išeminio akies sindromo išsivystymo. Tai siejama su 

efektyvia kolateraline kraujotaka. Sindromas pasireiškia regėjimo funckijos sutrikimu, skausmu akiduobės srityje, 

akių pokyčiais priekiniame bei užpakaliniame akies segmentuose, kartais būdingas akiduobės infarkto sindromas. 

Akių požymiai ne visada yra specifiniai. Reikalinga diferencijuoti su kitomis akių ligomis, įvertinti gretutines 

ligas. Oftalmoskopija, fluorescencinė angiografija (FAG), biomikroskopija yra pagrindiniai oftalmologiniai 

tyrimai. Reikšmingas patofiziologinis mechanizmas, kuris vystosi išeminio akies sindromo metu yra 

neovaskuliarizacija. Procesas gali būti stebimas rainelės audinyje, tinklainėje, regos nervo disko srityje. Priekinio 

akies segmento neovaskuliarizacija gali lemti priekinio akies kameros kampo struktūrinius pokyčius, 

neovaskulinės glaukomos išsivystymą. Išemija ir antrinė neovaskulinė glaukoma turi didžiausią reikšmę regos 

nervo pažaidai, vyksta negrįžtamas regėjimo funckijos sutrikimas. Išeminio akies sindromo gydymas yra 

kompleksinis, reikalauja oftalmologų, kardiologų, neurologų, kraujagyslių chirurgų, neurochirurgų ir kt. gydytojų 

specialistų bendradarbiavimo. Gydymo tikslas-šalinti išemijos priežastis. Oftalmologo tikslas-laiku ir tiksliai 

nustatyti ligą, mažinti priekinio akies segmento uždegimą, tinklainės išemiją, gydyti neovaskulinę glaukomą, 

reguliuoti padidėjusį akies spaudimą. 

 

Reikšminiai žodžiai: miego arterijos liga, išeminis akies sindromas, priekinio segmento išemija, užpakalinio 

segmento išemija, neovaskuliarizacija.  
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Įvadas 

Išeminis akies sindromas (toliau IAS), tai įvairių 

klinikinių požymių visuma, kuriuos sąlygoja akies 

arterinės kraujotakos nepakankamumas.(1) Liga yra 

reta, tačiau gresianti regėjimo praradimu. 

Dažniausiu atveju, sindromas susijęs su miego 

arterijų obstrukcija, kuri gali lemti ipsilateralinės 

pusės akių pokyčius ir net smegenų infarktą. 

Klinikinis išeminio akies sindromo pasireiškimas 

grupuojamas į priekinio ir užpakalinio akies 

segmentų pokyčius bei akiduobės infarkto 

sindromą.(2) Tiksli išeminio akies sindromo 

diagnozė formuluojama taikant diferencinės 

diagnostikos principus, atsižvelgiant į gretutines 

organizmo ligas ir būkles. Tikslinga atmesti kitas 

akių ligas, tokias kaip centrinės tinklainės okliuzija, 

uždegimai, diabetinė retinopatija.(1,3,4) 

Diagnostikos procese pasitarnauja įvairūs 

oftalmologiniai tyrimo metodai, tačiau vienas 

svarbiausių yra fluorescencinė angiografija.(5) 

Sunkiausias uždavinys išeminio akies spaudimo 

metu yra antrinė neovaskulinė glaukoma, kuri 

pasireiškia apyktiksliai 50% pacientų. Dažnu atveju 

vyksta reikšmingi regos nervo pažeidimai, 

negrįžtamai prastėja regėjimo funkcija.(6) 

Gydytojas oftalmologas yra svarbus įvairių sričių 

gydytojų komandos, kuri diagnozuoja ir gydo 

pacientus sergančius išeminiu akių sindromu, 

narys.(6–9)  

 

Epidemiologija 

 Turimais duomenimis, pacientų sergančių 

išeminiu akies sindromu amžiaus vidurkis  yra 65 

metai. Rasinė priklausomybė nenustatyta.(1,6,9) 

Vyrų tarpe, sindromas nustatomas dažniau nei 

moterų, santykiu 2:1. Tai siejama su ateroskleroze, 

rizikos veiksniais, tokiais kaip rūkymas, 

netaisyklinga mityba, stresas.(6,10) Nustatyta, jog 

apytiksliai 50% atvejų išeminis akies sindromas 

diagnozuojamas pacientams, kurie serga išemine 

širdies liga. Maždaug 67% atvejų fiksuojama 

arterinė hipertenzija, 50% cukrinis diabetas. 

Trečdalis (~25%) pacientų yra persirgę insultu, 

~20% serga periferinių arterijų ligomis. Retais 

atvejais, išeminis akies sindromas gali būti susijęs su 

uždegimą sąlygojančiomis ligomis, kaip pavyzdžiui, 

gigantinių ląstelių arteritas.(9,11) Nustatyta, jog 1 

milijonui gyventojų tenka 7,5 atvejo per metus.(12) 

Literatūroje, toks matematinis skaičiavimas 

vertinamas atsargiai, kadangi klinikiniai požymiai 

gali būti klaidingai vertinami kaip centrinės 

tinklainės venų okliuzija ar diabetinė retinopatija. 

Taip pat, nustatomi atvejai (~10-30%), kuomet 

pacientai turintys miego arterijos stenozę/okliuziją 

bei tinkalinės kraujagyslių pakitimus, išlieka 

besimptomiai. Autorių teigimu, 1,5% asimptominių 

pacientų per metus progresuoja, yra patvirtinama 

išeminio akies sindromo diagnozė.(6,13) Dažnu 

atveju, sindromo pasireiškimas yra vienpusis, 

lokalizuojasi pažeistos a.carotis pusėje, tačiau 20% 

pacientų stebimas abipusis pažeidimas. Tokie 

bilateraliniai atvejai, kaip pavyzdys, gali būti susiję 

su trombofilinėmis būklėmis, 

hiperhomocisteinemija, gigantinių ląstelių arteritu ir 

kt.(6,14,15) 

 

Etiologija ir patogenezė 

 Pagrindinė išeminį akies sindromą 

sąlygojanti priežastis yra aterosklerozė. 

Proksimalinėje vidinės miego arterijos dalyje 

formuojasi ateromatozinė stenozė (>90%) arba 

okliuzija. Tai lemia arterinio kraujo hipoperfuziją 

akies ir akiduobės audiniams, vystosi išemija, 

audinių hipoksija.(1,6,9) Gretutinės ligos ir/ar 

būklės, tokios kaip cukrinis diabetas, periferinė 

kraujagyslių liga, gigantinių ląstelių arteritas 

(Hortono liga), Takajasu arteritas, ūminis akinės 

arterijos nepraeinamumas (tromboembolija), 

Bechčeto liga, disekuojamoji miego arterijų 

aneurizma, aortos lanko sindromas, uždegimai ir 
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traumos, nazofaringinių auglių radioterapija, anti-

KEAF injekcijų į stiklakūnį komplikacijos, 

chirurginis priekinių krumplyno arterijų pažeidimas 

operuojant tris ir daugiau tiesiųjų raumenų 

žvairumui koreguoti, gali būti reikšmingai susiję su 

išeminiu akies sindromu.(6,9,16) Akies struktūras 

arteriniu krauju aprūpina.: akinė arterija, centrinė 

tinklainės arterija, priekinės krumplyno arterijos, 

ilgosios ir trumposios užpakalinės krumplyno 

arterijos. Kraujagyslės skyla į smulkesnes šakas, 

maitina skirtingus akies audinius, struktūras (žr. 

paveikslas nr.1). Esant arterinės kraujotakos 

nepakankamumui, organizmas išskiria kapiliarų 

endotelio augimo faktorius, kurie sąlygoja naujų, 

nepilnaverčių kraujagyslių susidarymą, t.y. 

neovaskuliarizaciją. Formuojasi būdingi išeminio 

sindromo pokyčiai akyse.(6,10,17,18)  

 
Paveikslas nr.1 Akies arterinės kraujotakos schema.(1) 
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Kolateralinė kraujotaka, reikšminga išeminio akies 

sindromo patogenzenės grandis. Apytiksliai 50% 

pacientų, kurie turi efektyvią kolateralinę 

kraujotaką, nepaisant pilnos vidinės miego arterijos 

okliuzijos, gali išvengti klinikinio sindromo 

išsivystymo. Kolateralinės kraujagyslių jungtys 

formuojasi tarp vidinės ir išorinės miego arterijų 

baseinų arba tarp vidinių miego arterijų.(1,10,19,20) 

Klinikiniai simptomai 

Maždaug 90% atvejų, išeminio akies 

sindromo metu nustatomi ryškūs regėjimo funkcijos 

sutrikimai.(1,9,21) Tai sąlygoja lėtinė ar ūminė 

išemija, kuri veikia gyslainę, pigmentinį tinklainės 

epitelį, fotoreceptorius. Dažnu atveju, regos nervas 

pažeidžiamas dėl antrinės neovaskulinės 

glaukomos.(6,9,22) Tyrimų duomenimis, 67% 

pacientų regėjimo funkcija silpsta lėtai, tai yra 

savaitėmis ar mėnesiais, siejant su lėtine užpakalinio 

akies segmento išemija, makulos edema, katarakta. 

12% atvejų procesas vystosi greičiau, per keletą 

dienų. Likusiems 12% pasireiškia staiga, per kelias 

minutes, sekundes, siejant su ūmine centrinės 

tinklainės arterijos hipoperfuzija dėl obstrukcijos ar 

embolizacijos, kuomet embolas susiformuoja 

atitrūkęs nuo miego arterijos aterosklerotinės 

plokštelės. Šiuo atveju, akių dugne stebimas 

„vyšnios kauliuko“ simptomas, vatos formos 

židiniai, kraujosruvos vidurinėje periferijos dalyje, 

savaiminės tinklainės arterijų pulsacijos.(1,6,7) 

Maždaug 40% atvejų, regos aštrumas svyruoja nuo 

0,4 iki 1,0. Kiti ~40% pacientų, mato pirštų judesius. 

Nustatyta, jog dvylikos mėnesių stebėjimo 

laikotarpyje, regos aštrumas laipsniškai 

blogėja.(1,7,21)   

Apie 10% IAS pacientų, nustatomas 

laikinas regos sutrikimas (amaurosis fugax), 

trunkantis nuo keleto sekundžių iki keleto 

minučių.(5) Tai lemia laikinas centrinės tinklainės 

arterijos nepraeinamumas, kurį gali sąlygtoi 

mikroembolizaciją, kraujagyslių spazmas. 

Nustatyta, jog kartais, tai gali būti susiję su akinės 

arterijos stenoze.(23) Literatūroje pabrėžiama, kad 

„amaurosis fugax“  nėra savitasis IAS požymis. 

Pastebėta, jog išeminio akies sindromo metu, 

epizodiniai regos sutrikimai trunka ilgiau nei 

įprastai. Tai siejama su geltonosios demės srities 

išemija.(7) 

 Akipločio pokyčiai sindromo metu kinta 

nuo normalaus iki centrinio ar centrocekalinio, tai 

yra apimančio centrą ir akląją dėmę. Normalus 

akiplotis nustatomas maždaug 23% pacientų. 

Centrinės skotomos nustatomos 27% IAS 

sergančiųjų, nazaliniai defektai 23% atvejų, 

centrocekaliniai defektai 5%, likutinės centrinės ar 

temporalinės salelės nusatomos maždaug 18% 

atvejų.(24) 

Apytiksliai 40% pacientų,  išeminio akies 

sindromo metu jaučia akies ir/ar akiduobės 

skausmus, literatūroje vadinamus terminu „akies 

angina“.(5) Būdingas skausmo pobūdis yra bukas, 

aštrėja palaipsniui, valandomis ar dienomis. 

Atsigulus skausmas sumažėja. Išskiriamos dvi akies 

anginos priežastys. Tai antrinė neovaskulinė 

glaukoma, susijusi su akispūdžio padidėjimu arba 

akies ir kietojo smegenų dangalo hipoksija, susijusi 

su išemija.(1,6)  Vyresnio amžiaus žmonėms, 

gigantinių ląstelių arteritas neturėtų būti vertinamas 

kaip skausmą sąlygojanti priežastis.(6) 

Turimais duomenimis, 10% išeminio akies 

sindromo atvejų yra besimptomiai. Pacientams 

fiksuojami ateromatoziniai miego arterijos 

pakitimai, priekinio ar užpakalinio akies segmento 

pokyčiai, tačiau būdingi simptomai, kaip 

pavyzdžiui, akies angina ar regėjimo funkcijos 

sutrikimai nepasireiškia.(1) Taip pat nustatyta, 

pacientai turintys efektyvią kolateralinę kraujotaką 

išvengia išeminio akies sindromo išsivystymo 

nepaisant visiško vidinės miego arterijos 

nepraeinamumo. Tai pasitaiko apytiksliai 50% 

pacientų.(25)  
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Klinikiniai akių požymiai 

 Išskiriami priekinio ir užpakalinio akies 

segmento pokyčiai bei akiduobės infarkto 

sindromas.(1,6,7,9,18) 

Išeminio akies sindromo metu gali būti nustatomi 

gana įvairūs priekinio akies segmento pokyčiai (žr. 

lentelė nr. 1).(1,6,7,9,12,18,23). 

Priekinis akies segmentas 

Junginės ir episklerinių kraujagyslių 

išsiplėtimas 

Ragenos paburkimas, užpakalinės ribinės 

(Descemento) membranos raukšlės, pūslinė 

keratopatija 

Ragenos / odenos tirpimas 

Savaiminė hifema 

Rainelės atrofija 

Nejudrus, pusiau išsiplėtęs vyzdys / 

suletėjusi vyzdžio r-ja į šviesą, aferentinio 

vyzdžio reflekso defektas 

Priekinės ir užpakalinės sąaugos 

Rainelės rubeozė 

Neovaskulinė glaukoma 

Iridociklitas (ląstelės p/k, precipitatai 

ragenoje) 

Asimetrinė katarakta 

 

Lentelė nr.1 Priekinio akies segmento pokyčiai 

išeminio akies sindromo metu. 

 

Literatūros duomenimis, pokyčiai priekiniame akies 

segmente gali būti vienintelė klinikinė išeminio 

akies sindromo išraiška, kuomet užpakalinio akies 

segmento pokyčiai ir regėjimo sutrikimai nėra 

nustatomi.(26) Dėl to, detalus ir nuoseklus paciento 

biomikroskopinis ištyrimas plyšine lempa yra itin 

reikšmingas.(6,7)  

Pirmiausia derėtų įvertinti padidėjusį 

junginės ir episklerinių (antodeninių) kraujagyslių 

išsiplėtimą.(6,18,27) Požymis nėra dažnas, tačiau 

informatyvus. Siejamas su kolateraline kraujotaka 

tarp išorinės ir vidinės miego arterijų baseinų, esant 

vidinės miego arterijos nepraeinamumui.(1,28)  

Vertinant rageną, gali būti stebimas 

paburkimas, descemento membranos raukšlės. 

Požymiai siejami su ilgalaikiu išeminiu procesu, 

tačiau pasireiškia retai. Turimais duomenimis, 

užfiksuoti itin reti IAS atvejai, kuomet ragenos 

būklė komplikuojasi pūslinės keratopatijos 

išsivystymu ar net lizine ragenos nekroze.(6,12,29)  

Nustatyta, išeminis akies procesas gali 

sukelti tirpimo jausmą odenos srityje. Požymis nėra 

specifinis, dažnai klaidingai vertinamas skiriant 

simptominį gydymą lubrikantais ar antibiotikais. 

Fiksuojant nusiskundimą, derėtų įvertinti paciento 

ligos anamneze, gretutines ligas, ieškoti priežastinio 

išeminio ryšio. Schotveld ir kolegos pateikia 

klinikinį išeminio akies sindromo atvejį, kuriame 

tirpimas akies odenos srityje buvo vienintelis 

paciento skundas. Simptominis paciento gydymas 

nebuvo veiksmingas, pagrindinė sąlygojanti 

priežastis ilgai nebuvo nustatyta. Galiausiai, MRT 

angiografijos tyrimas parodė ipsilateralinę a.carotis 

interna obstrukciją, o tolimesni tyrimai koronarinę 

širdies ligą.(6,30) Literatūroje pateikiamas 

mechanizmas, kurio metu išemija ir hipoksija lemia 

padidėjusią kolageno remodeliaciją, nestabilių 

kolageno molekulių sintėzę. Nustatyta, jog procese 

dalyvauja padidintas matrikso metaloproteinazės 

(MMP) kiekis, kuris lemia kolageno denatūraciją, 

angiogenezės defektus. Dėl to oda yra silpna, linkusi 

opėti.(31) Pateiktą mechanizmo modelį autoriai 

pritaiko akies audiniams, jugninei, ragenai.(32) 

Tyrimų su pelėmis metu nustatyta, deguonies 

terapija reikšmingai sumažina ragenos opėjimą.(33) 

Išeminis akies procesas turėtų būti vertinamas kaip 

reikšminga akies tirpimo, opėjimo priežastis.(30,32)  

Literatūroje sutinkamas terminas „išeminis 

pseudoiritas“.(1) Kiti autoriai įvardina kaip lengvos 
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formos iritą. Pasireiškia apytiksliai 20% IAS 

pacientų.(1,6) Būdinga intraokulinio skysčio 

opalescencija į priekinę kamerą. Dėl iridociklito, 

rainelės neovaskuliarizacijos,  priekinėje akies 

kameroje pasireiškia ląstelinė reakcija. Ląstelių 

skaičius gali pasiekti 2+. Retais atvejais, ragenos 

endotelyje stebimi precipitatai, formuojasi 

užpakalinės sąaugos.(5,7,34) Vienpusio IAS metu, 

pažeistoje pusėje kartais vystosi lęšiuko 

drumsmtėjimas. Tai vystosi terminalinėse sindromo 

stadijose.(6,7) 

Išeminis procesas reikšmingai veikia vyzdį 

sutraukiantį raumenį.(1,5,18) Vystosi raumens (lot. 

m. sphincter pupillae) ir rainelės audinio atrofija. Tai 

lemia santykinį (nepilną) vyzdžio išsiplėtimą, jo 

rigidiškumą. Nustatyta, jog suletėjusi vyzdžio 

reakcija į šviesą gali būti susijusi su tinklainės 

išemijos sąlygotais pokyčiais.(6,7) 

Rainelės ir priekinio kampo 

neovaskuliarizacija išeminio akies sindromo metu 

nustatoma apytiksliai 66% sergančių pacientų.(7) 

Procesas aiškinamas kaip organizmo reakcija į 

audinių hipoksiją, dėl kurios išskiriami kapiliarų 

endotelio augimo faktoriai. Vystosi nepilnaverčių 

kraujagyslių sintėzę.(10) Dažnu atveju, 

neovaskuliarizacijos procesas fiksuojamas ties 

vyzdiniu kraštu, rainelės-ragenos (iridokornealiniu) 

kampu. Vyksta perteklinis fibrovaskulinio audinio 

formavimasis. Tai sąlygoja priekinių periferinių 

sinechijų susidarymą, gali lemti priekinės akies 

kameros kampo užsidarymą, sutrinka akies skysčio 

nutekėjimas.(34–36) Teigiama, jog sumažėjusi 

užakinė kraujotaka, gali sąlygoti normalų akies 

spaudimą, netgi esant uždaram priekinės kameros 

kampui.(37) Akyse, kuriose rainelės 

neovaskuliarizacija itin išreikšta, gali būti stebima 

hifema, rainelės pigmentinio epitelio 

hiperplazija.(12,38) Kliniškai reikšminga 

komplikacija, kurią sąlygoja rainelės audinio 

neovaskuliarizacija yra antrinė neovskulinė 

glaukoma. Idomu tai, jog nepaisant sutrikusio akies 

skysčio nutekėjimo, glaukoma išsivysto tik 50% 

IAS pacientų, akies spaudimas nepadidėja. 

Atvirkščiai, gali būti fiksuojama akies hipotonija. 

Tokį reiškinį autoriai aiškina krumplyno išemija, 

kuri lemia sumažėjusią akies skysčio 

gamybą.(5,8,39,40) Fiksuojami atvejai, kuomet 

atlikta chirurginė akies arterinės kraujotakos 

atstatymo operacija, lemia akispūdžio 

padidėjimą.(6,8,41)  

Lyginant su priekiniu segmentu, 

užpakalinio akies segmento pokyčiai išeminio 

proceso metu nustatomi dažniau, vertinami kaip 

labiau specifiški.(6,42) Būdinga skirtingų požymių 

įvairovė (žr. lentelė nr. 2).(1,5,6,27,38,39,43–45) 

Užpakalinis akies segmentas 

Generalizuotas tinkalinės arterijų susiaurėjimas 

Tinklainės venų išsiplėtimas, be vingiuotumo 

padidėjimo 

Savaiminė arterijų pulsacija 

Tinklainės kraujosrūvos 

Mikroaneurizmos 

Geltonosios demės kapiliarų teleangiektazijos 

Geltonosios demės paburkimas 

Arterijoveniniai šuntai 

Vyšnios kauliuko simptomas 

Vatos formos židiniai 

Regos nervo disko neovaskuliarizacija 

Tinklainės neovaskuliarizacija 

Gyslainės neovaskulinės membranos 

Stiklakūnio kraujosrūvos 

Cholesterolio embolai 

Priekinė nearteritinė išeminė optinė neuropatija 

Grindinio tipo tinklainės degeneracija ir pleišto tipo 

tinklainės atrofija 

Lentelė nr. 2. Užpakalinio akies segmento pokyčiai 

išeminio akies sindromo metu. 

Atliekant oftalmoskopinį tyrimą, 

pirmiausia detėtų įvertinti tinklainės kraujagysles. 

Įprastai, išeminio akies sindromo metu tinklainės 
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arterijos susiaurėja, stebimas vingiuotumas. Tuo 

tarpu venos išsiplėčia, jų eiga tiesi, vingiuotumas 

nestebimas. Kartais matoma savaiminė arterijų 

pulsacija. Teigiama, jog retais atvejais gali būti 

nustatomas generalizuotas venų ir arterijų 

susiaurėjimas.(5,6,36,45) Literatūroje, tinklainės 

venų išsiplėtimas ir vingiuotumas aiškinami 

sutrikusiu kraujo nutekėjimo mechanizmu, kuris 

taip pat gali vystytis centrinės tinklainės venos 

okliuzijos metu. Tuo tarpu išeminio sindromo metu 

būdingas sutrikęs kraujo pritekėjimo 

mechanizmas.(43) 

Apytiksliai 80% atvejų akių dugne 

stebimos tinklainės kraujosrūvos.(6,27,46) Išeminis 

procesas neigiamai veikia kraujagyslių endotelio 

ląsteles, dėl to padidėja smulkiųjų kraujagyslių 

pralaidumas. Taip pat, tinklainės kraujosrūvos gali 

susidaryti trūkus kapiliarų mikroaneurizmoms. 

Dažniausiai kraujosrūvos būna pavienės, 

nesusilieja. Lokalizuojasi vidurinėje periferijoje, 

dažniau gilesniuose tinklainės sluoksniuose. 

Lyginant su liepsnos formos tinklainės 

kraujosrūvomis, išeminio akies sindromo metu 

dažniausiai nustatomos taškinės-demės (angl. dot 

and blot) formos kraujosrūvos (žr. paveikslus 

nr.4,5).(1,5,6) 

 

 

 

 

 

 

 

Paveikslas nr.2. Būdingos tinklainės kraujosrūvos 

išeminio akies sindromo metu, žymima juodomis 

rodyklėmis.(6) 

 

Paveikslas nr.3. Histologinis tinklainės 

kraujosrūvos vaizdas išeminio akies sindromo 

metu.(47)  

Fluoresceino angiografijos tyrimo metu, 

išeminio sindromo pacientams fiksuojamos 

mikroaneurizmos, būdingas hiperfluorescencijos 

vaizdas. Dažniausiai lokalizacija didžiųjų 

kraujagyslių arkadų projekcijoje, tinklainės vidurio 

periferijoje. Makulinės srities mikroaneurizmos 

daugiau būdingos diabetinės makulopatijos atvejais, 

tačiau taip pat gali formuotis išeminio akies 

sindromo metu.(4–6,27) 
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Būdingas geltonosios demės paburkimas. 

Požymis formuojasi dėl mikroaneurizmų 

geltonosios demės srityje bei difuzinių 

teleangiektazijų (žr. paveikslas nr.6).(6,7,25) 

Nustatyta, jog makulinės srities teleangiektazijos 

gali būti pirminis tinklainės požymis susijęs su 

bilateraline bendrosios miego arterijos 

okliuzija.(48,49) Atlikto tyrimo duomenimis, 

autoriai praneša 14% požymio pasireiškimo dažnį 

išeminio akies sindromo metu.(48)  

Paveikslas nr.4 Optinės koherentinės 

tomografijos (angl. OCT) vaizdas iliustruojantis 

cistinę makulos edemą išeminio akies sindromo 

metu.(25) 

Apytiksliai 12% IAS pacientų makulinėje 

srityje vystosi tinklainės išemijai būdingas „vyšnios 

kauliuko“ simptomas. Požymis tiesiogiai susijęs su 

centrinės tinklainės arterijos nepraeinamumu. Taip 

pat gali išsivystyti neovaskulinės glaukomos metu, 

kai akies spaudimas viršija tinklainės arterijų 

perfuzinį slėgį.(5) Išemija ir antrinė neovaskulinė 

glaukoma yra esminiai išeminio akies sindromo 

veiksniai, kurie sąlygoja greitai progresuojančią 

regos nervo pažaidą, regėjimo funkcijos 

sutrikimą.(5–7)  

Maždaug 6% išeminio akies sindromo 

atvejų fiksuojami vatos formos židiniai (angl. 

cotton-woll spots) (žr. paveikslas nr.7).(50) Požymis 

vertinamas kaip tinklainės išemijos išraiška, 

hipoperfuzinė zona, kuri sąlygoja kraujagyslių 

endotelio augimo faktorių išsiskyrimą, naujadarinių 

kraujagyslių susidarymą.(5,6,39) Apytiksliai 2% 

pacientų fiksuojamas smulkių centrinės tinklainės 

arterijos šakelių užsikimšimas mikroembolais. Tai 

gali būti susiję su lokaliu tinklainės hipoperfuzinės 

zonos atsiradimu. Savaiminės tinklainės arterijų 

pulsacijos, taip pat gana retas požymis, būdingas 

maždaug 4% IAS pacientų.(5,9,25) Visi šie 

požymiai, literatūroje įvardinami kaip papildomi 

užpakalinio segmento pokyčiai išeminio akies 

sindromo metu.(5) Taip pat, retais atvejais 

fiksuojami gyslainės išeminiai pokyčiai. 

Periferinėse dalyse, akių dugne stebimi pleišto 

formos (angl. wedge-shaped) atrofijos plotai, 

apimantys gyslainės ir tinklainės kraujagyslių 

sluoksnius.(38,51) 

 
Paveikslas nr.5 Fluorescencinės angiografijos 

vaizdas išeminio akies sindromo metu, kuriame 

juodomis rodyklėmis žymima vatos formos židiniai, 

nereguliariai išsiplėtusios tinkalinės venos.(47) 

 

Naujadarinių kraujagyslių formavimasis yra 

būdingas patofiziologinis procesas išeminio akies 

sindromo metu. Literatūros duomenimis, 35% 

pacientų neovaskuliarizacija fiksuojama optinio 

disko srityje, 8% pacientų stebima tinklainėje (žr. 

paveikslus nr.8,9.).(5) Procesas gali sąlygoti 

kraujosrūvų susidarymą stiklakūnyje arba 

tinklainėje. Retais atvejais formuojasi 

fibrovaskulinė proliferacija.(4,5,7) 
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Paveikslas nr.6 Akių dugno nuotrauka vaizduojanti 

neovaskuliarizaciją optinio disko srityje išeminio 

akies sindromo metu.(50) 

 
Paveikslas nr.7 Fluorescencinės angiografijos 

tyrimo vaizdas, juodomis rodyklėmis žymima 

tinklainės neovaskuliarzijacija išeminio akies 

sindromo metu.(50) 

Literatūroje skelbiama, retais atvejais išeminio akies 

sindormo metu vystosi priekinė ar užpakalinė 

išeminė optinė neuropatija, gyslainės neovaskulinės 

membranos, tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio 

paburkimas.(6,7,18,51) 

 Akiduobės infarkto sindromas, reta 

išeminio akies sindromo klinikinė forma, kurią 

sąlygoja akies ir akiduobės strukūrų išemijos 

procesas, nepakankama kolateralinė kraujotaka tarp 

išorinės ir vidinės miego arterijų arba tarp miego ir 

kaklo arteirjų baseinų.(52) Būdingas skausmas 

akiduobės srityje, priekinio bei užpakalinio 

segmentų išemija su intraokuliniu uždegimu ir 

hipotonija, oftalmoplegija, voko nusileidimas (lot. 

ptosis), ragenos jautrumo sumažėjimas.(1,6,7) 

 

Diagnostika 

Įtariant išeminį akies sindromą, atliekamas 

oftalmologinis paciento ištyrimas. Pirmiausia 

vertinamas priekinis akies segmentas, junginės ir 

episklerinių venų išsiplėtimas, ragenos paburkimas, 

ląstelinė priekinės kameros reakcija, rainelės 

neovaskuliarizacija. Svarbu atlikti gonioskopiją, 

priekinės kameros kampo įvertinimui, 

neovaskuliarizacijai nustatyti. Tai svarbu atlikti 

prieš medikamentinės midriazės taikymą.(1,9,10) 

Išplėtus vyzdį, akių dugne ieškoma būdingų 

užpakalinio segmento požymių, tokių kaip 

netaisyklingai išsiplėtusios tinklainės venos, 

susiaurėjusios tinklainės arterijos, savaiminės 

arteirjų pulsacijos, neovaskuliarizacija tinklainės 

vidurio periferijoje, taškinės-demės formos 

kraujosrūvos ir kt.(1,5,25,39,44) 

Pagrindiniai diagnostiniai tyrimai išeminio 

akies sindromo metu yra fluorescencinė angiografija 

(FAG) ir indocianino žaliojo 

angiografija.(1,6,18,25,44) Apytiksliai 60% atvejų, 

FAG tyrimas fiksuoja prailgėjusį gyslainės ir 

tinklainės kraujagyslių užsipildymo laiką. Tai 

būdingas išeminio akies sindromo požymis, todėl 

fluorescencinės angiografijos tyrimas yra visuotinai 

priimtas diagnostikos metodas.(1,5,6,53) Normaliai, 

tinklainės kraujagyslių užsipildymas įvyksta per 5-

20 sek. Išeminio akies sindromo metu įvyksta 

maždaug per minutę laiko, todėl požymis 

vertinamas kaip specifinis ir reikšmingas. 

Jautriausias fluorescencinės angiografijos požymis 

yra tinklainės arterioveninės tėkmės laiko 

prailgėjimas. Nustatomas net 95% atvejų.(5–7) Kiti 

požymiai, tokie kaip arterinės, ankstyvosios veninės 

bei vėlyvosios veninės cirkuliacijos trukmės 

pailgėjimas būdingi išeminio akies sindromo metu, 
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tačiau gali pasireikšti kitų būklių, tokių kaip 

centrinės tinklainės arterijos nepraeinamumas, 

centrinės tinklainės venos nepraeinamumas metu. 

Lyginant su gyslainės užsipildymu, šie požymiai 

vertinami kaip mažiau specifiški.(5,6) Išeminio 

akies sindromo metu būdingas lėtinės išemijos 

procesas, vyksta kraujagyslių endotelio pažeidimai. 

Dėl to, fluorescencinės angiografijos metu, maždaug 

85% pacientų fiksuojamas didžiųjų tinklainės 

arteirjų ir jų šakų kontrastavimas. Požymis rodo 

padidėjusį kraujagyslių pralaidumą. Geltonosios 

dėmės paburkimas, RND hiperfluorescencija 

fiksuojami rėčiau, apie 17% atvejų. Bendrame 

poveikyje, padidėjęs kraujagyslių pralaidumas, 

mikroaneurizmos ir teleangiektazijos gali sąlygoti 

eksudaciją ir skysčio kaupimą 

tinklainėje.(1,6,7,10,25,43) 

Gyslainės cirkuliacijos pokyčiai išeminio 

akies sindromo metu gali būti įvertinami naudojantis 

indocianino žaliojo angiografijos tyrimu. Nustatyta, 

jog normaliai gyslainė pilnai užsipido per 5 

sekundes. Išeminio akies sindromo metu 

užsipildymo laikas prailgėja iki minutės ir 

ilgiau.(1,5,6) Fiksuojamas netolygus gyslainės 

kraujagyslių užsipildymas. Tai siejama su 

hipoperfuzija, kuri sukelia choriokapiliarų 

obstrukciją, gyslainės užsipildymo defektus 

užpakaliniame poliuje ir vidurinėje periferijoje. 

Kitas reikšmingas tyrimo požymis yra selėtėjęs 

gyslainės arterijų ir gyslainės kapiliarų takoskyros 

zonų prisipildymas arterinės fazės metu. Dėl to, 

srityje tarp RND ir geltonosios dėmės, kuri 

priskiriama užpakalinei takoskyros zonai, ilgą laiką 

išlieka hipofluorescencijos zona.(5,7,9,25,44) 
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Diferencinė diagnostika 

Išskiriamos dvi pagrindinės ligos, nuo kurių reikia diferencijuoti išeminį akies sindromą. Tai yra 

diabetinė retinopatija (DR) ir centrinės tinklainės venos nepraeinamumas (CTVN). Literatūroje fiksuojami 

atvejai, kuomet pacientai serga diabetine retinopatija ir išeminiu akies sindromu. Svarbiausias oftalmoskopinis 

požymis, kuris leidžia atskirti nuo CTVN yra tiesi tinklainės venų eiga, vingiuotumo nebuvimas. Strukturizuota 

diferencinės diagnostikos schema pateikiama žemiau (žr.  Lentelė nr.3).(1,5,6,12,17,25,43,44,48) 

Požymis IAS CTVN DR 

Klinikinis akių dugno vaizdas 

Tinklainės venos Išsiplėtusios, vingiuotumas 

nestebimas 

Išsiplėtusios, padidėjęs 

vingiuotumas 

Išsiplėtusios, ypač 

netolygios 

Kraujosruvos (lokalizacija) Taškinės-dėmės formos, 

vidurinėje tinklainės 

periferijoje 

Liepsnos formos, visusoe 

kvadrantuose 

Taškinės formos, 

užpakaliniame 

poliuje ir vidurinėje 

periferijoje 

Mikroaneurizmos 

(lokalizacija) 

Vidurinėje periferijoje Nebūdinga Užpakaliniame 

poliuje 

Kitos mikrovaskulinės 

anomalijos 

Teleangiektazijos geltonosios 

dėmės srityje, tinklainės 

arterioveniniai šuntai 

Optociliariniai šuntai, 

kapiliarų sunykimas 

Intraretininės 

mikrovaskulinės 

anomalijos, kapiliarų 

sunykimas 

Kieti eksudatai Nėra Retai Dažnai 

Regos nervo diskas Normalus Paburkimas Retai diabetinė 

papilopatija 

Centrinės tinklainės 

arterijos perfuzinis slėgis 

Sumažėjęs Normalus Normalus 

Fluorescencinė angiografija 

Arterioveninės cirkuiacijos 

trukmė 

Pailgėjęs Pailgėjęs Normalus 

Tinklainės kraujagyslių 

dažymasis 

Arterijos>Venos Venos>Arterijos Nebūdinga 

Geltonosios dėmės 

paburkimas 

Retas Būdingas Būdingas 

Gyslainės užsipildymas Sulėtėjęs ir netolygus Normalus Normalus 

Lentelė nr.3 Strukturizuota diferencinės diagnostikos schema išeminio akies sindromo metu. 
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