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Santrauka 
Darbo tikslas. Palyginti akies plyšimų ir penetruojančių žaizdų regėjimo rezulta-
tus, įtus, įtus, vertinti blogo regėjimo aštrumo prognostinius veiksnius. Tyrimo medžiaga ir 
metodai. Išanalizuoti 218 sunkių atvirojo tipo akies traumų atvejų perspektyviojo 
tyrimo duomenys, įvertintos akies plyšimų (n = 39) ir penetruojančių žaizdų (n = 
179) regėjimo baigtys ir blogo regėjimo aštrumo (RA≤ 0,02) prognostiniai veiksniai. 
Rezultatai. Vyraujantis sužeidimų laipsnis abiejose grupėse – D (1/∞–0,02): akies 
plyšimų atvejais – 66,67 proc., penetruojančių žaizdų – 64,25 proc. Akies plyšimų at-
vejais D ir E (RA=0) sužeidimų laipsnis statistiškai reikšmingai (p<0,05) dažnesnis nei 
penetruojančių sužeidimų. Akies plyšimų atvejais vyravo bukas daiktas (82,05 proc. 
32/39), o penetruojančių žaizdų atvejais – aštrus daiktas (66,48 proc. 119/179), be to, trus daiktas (66,48 proc. 119/179), be to, 
lyginant šių traumų šaltinius, nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas (p<0,05). mingas skirtumas (p<0,05). 
Vertinant regėjimo aštrumą bloginančius veiksnius, akies plyšimų atvejais statistiškai kai 
reikšmingai dažnesnė buvo akies hipotonija (ŠS 3,93, PI 3,06–5,04 ±95 proc.; p<0,05),95 proc.; p<0,05),
stiklakūnio drumstys (ŠS 3,78, PI 2,93–4,88 ±95 proc.; p<0,05), tinklainės pokyčiai (ŠS S 
3,92, PI 3,15–4,88 ±95 proc.; p<0,05), afakija (ŠS 3,16, PI 2,53–3,94 ±95 proc.; p<0,05),95 proc.; p<0,05),
glaukoma (ŠS 2,81, PI 1,56–5,07 ±95 proc.; p<0,05). Išvados. Blogo regėjimo tikėtini jimo tikėtini 
prognostiniai veiksniai akies plyšimų atvejais buvo vokų, rainelės, stiklakūnio, tinklai-
nės ir akiduobės, o penetruojančių žaizdų – vokų, rainelės, priekinės kameros, lęšiuko iuko 
sužeidimai, tačiau gauti duomenys statistiškai nereikšmingi.
Reikšminiai žodžiai: akies trauma, atvirojojo tipo akies sužalojimas, akies plyšimas, imas, 
penetruojanti žaizda, prognostiniai veiksniai.

Summary 
Purpose. To compere visual outcomes of globe ruptures and penetrating injuries 

and to determine prognostic factors of poor visual results (visual acuity VA≤ 0,02). 
Material and methods. The prospective data of 218 cases of severe open globe injuries 
is presented. Final visual results and prognostic factors of poor visual outcome (VA≤ 
0.02) of globe ruptures (n=39) and penetrating injuries (n=179) are analysed. Results.
Predominant grade of injury in both groups was grade D (VA 1/∞–0.02): 66.67% for 
globe ruptures and 64.25% for penetrating injuries. The rate of grade D and E (VA=0) 
in globe ruptures was significantly higher than in penetrating injuries (p<0.05). The 
blunt mechanism of injury significantly predominated in globe ruptures, and the sharp 
mechanism – in penetrating injuries (82.05% 32/39 vs. 66.48% 119/179)(p<0,05). Ana-
lysis of the rate of visual loss contributing factors demonstared hypotony (OR 3.93 CI 
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3.06–5.04 ±95% ; p<0.05), vitreous opacity (OR 3.78 CI 2.93–4.88 ±95% ; p<0.05), retinal 
pathology (OR 3.92 CI 3.15–4.88 ±95%; p<0.05), aphakia (OR 3.16 CI 2.53–3.94 ±95%; 
p<0.05), glaucoma (OR 2.81 CI 1.56–5.07 ±95%; p<0.05) to be significantly higher in 
ruptures than in penetrating injuries. Conclusion. Prognostic factors of poor visual 
outcome in globe ruptures were injuries of the eyelids, iris, vitreous, retina and orbit. 
Injuries of the eyelids, iris, anterior chamber and lens were predictors or poor visual 
outcome in penetrating injuries, but the data were not significant.

Key words: eye trauma, open–globe eye injury, globe rupture, penetrating injury, 
prognostic factors.

Pasaulyje kasmet įvyksta apie 500 
tūkst. aklumą sukeliančių akių 
traumų. Akių traumos – tai pir-

moji monokulinio aklumo pasaulyje prie-
žastis, o besivystančiose šalyse – antroji 
[6]. JAV kasmet užregistruojama iki 2,5 
mln. akių sužalojimų, o aklumas, sukeltas 
akių traumų traumų ų, nustatomas 40–60 tūkst. at-
vejų. Akių traumos sudaro 40 proc. mono-
kulinio aklumo priežasčių [5].

Vertinant visuomenės sveikatos per-
spektyvas, didžiausią susirūpinimą kelia 
sunkios regėjimą bloginančios akių trau-
mos [18].

Atvirojojo tipo sužeidimų dažnis Aus-
tralijoje – 3,6 /100 000 gyventojų, o dau-
gumą hospitalizavimo dėl akių traumų 
atvejų sudaro jauni vyrai, susižeidę nelai-
mingų atsitikimų metu namuose [7]. Me-
tinis atvirojojo tipo akies pažeidimų (su-
žalojimų) naujų atvejų dažnis JAV siekia 
3,81/100 000 gyventojų [11], 3,1/100 000 
gyventojų [13], Vokietijoje – 3/100 000 
gyventojų [12], atvirojojo tipo sužeidimų 
dažnis – 44,06 proc. [1]. Apskaičiuota, kad 
apie 90 proc. atvejų šių traumų galima 
būtų išvengti [11].

Sunkių atvirojojo tipo akių traumų re-
gė jimo baigė jimo baigė čių ir prognostinių veiksnių 
vertinimas – daugelio sunkius akių pa-
žeidimus tyrusių studijų tikslas [3,4,8,9,
10,11,12,15,16].

Sunkių atvirojo tipo akių traumų diag-
nostika ir gydymas kelia daugybę proble-
mų. Pagal metodiką, pripažįstamą visame 
pasaulyje, pradinės operacijos metu sten-
giamasi kiek įmanoma kokybiškiau atkurti 
sužeistos akies audinių vientisumą neatsi-
žvelgiant žvelgiant ž į pažeidimo apimtį bei pradinį 
regėjimo aštrumą. Nepai sant mikrochi-
rurginės technikos progreso, sunkių akių 
traumų atvejais daugelio akių išsaugoti 
nepavyksta [11].

TIRTŲJŲ KONTINGENTAS IR 
TYRIMO METODAI
Pateikiami 218 ligonių, patyrusių 

sunkias atvirojo tipo akių traumas, per-
spektyviojo tyrimo duomenys. Ligoniai, 
gydyti Kauno medicinos universiteto 
Akių ligų klinikos II akių ligų skyriu-
je 2001 01 01–2005 12 31 laikotarpiu. 
Įtraukimo į tyrimą kriterijus – sunki at-
virojo tipo akies trauma. Akies trauma 
yra sunki tuomet, kai ji sukelia pastovius 

1 lentelė. Dešinės ir kairės akies pažeidimų dažnio palyginimas 
akies plyšimų ir penetruojančių žaizdų atvejais

Pažeista 
akis

Pažeidimo tipas p

Plyšimas,
n (proc.)

Penetruojanti
žaizda, n (proc.)

Dešinė 19 (48,72) 85 (47,49) >0,05

Kairė 20 (51,28) 94 (52,51) >0,05

χ2=0,893; df=1; p>0,05.

2 lentelė. Akies plyšimų ir penetruojančių žaizdų dažnių vien-
faktorinė logistinė analizė vertinant pradinį regėjimo aštrumą

Pažeidimo laipsnis
(pradinis RA)

ŠS ±95 proc. PI p

E (0) 5,27 3,43–8,08 <0,01

D (1/∞–0,02) 1,11 1,09–1,31 <0,05

C (0,03–0,2) 0,11 0,08–0,16 >0,05

A (≥0,5) 0,64 0,39–1,04 >0,05

1 pav. Pradinis regėjimo aštrumo pasiskirstymo dažnumas akies 
plyšimų ir penetruojančių žaizdų atvejais

Lyginamieji regėjimo rezultatai ir jų prognostiniai veiksniai akies plyšimų ir penetruojančių sužeidimų atvejais

ŠS – šansų santykis; PI – pasikliautinasis intervalas; p – reikšmingumo lygmuo.
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ir ilgalaikius anatominius ir funkcinius 
akies pokyčius. Analizuotos ir lygintos 
dvi atvirojo tipo akių pažeidimų rūšys: 
akies plyšimai (n = 39) ir penetruojančios 
žaizdos (n = 179).

Ligoniai tirti atvykus jiems į gydymo 
įstaigą pradinės apžiūros gydymo staciona-
re ir operacijos metu, sužalotos akies būklė 
stebėta šešis mėnesius. Pradinio ir šešių 
mėnesių stebėjimo duomenys įtraukti į 
pradinio tyrimo ir šešių mėnesių stebų stebų ėjimo ėjimo ė
standartizuotas Pasaulinio akių pažeidimų 
registro (WEIR – World Eye Injury Registry) 
anketas (www.weironline.orgwww.weironline.orgwww.weironline.or ).g).g

Vertintas ir lygintas pradinis regėjimo 
aštrumas, sužeisti akies audiniai, geriausiai 
koreguotas galutinis regėjimo aštrumas ir 
jį bloginantys veiksniai, įvykus akies plyši-
mui ir esant penetruojančiai žaizdai. 

Atvirojo tipo akies sužeidimai klasi-
fikuoti remiantis standartizuota BETT 
(Birmingemo akių traumų terminologija) 
sistema. Vertinti šie atvirojo tipo sužei-
dimų parametrai: rūšis (penetruojanti 
žaizda ir akies plyšimas), laipsnis (pradinis 
regėjimo aštrumas).

Atvirojo tipo akies sužeidimas api-
būdinamas kaip viso akies sienos storio 
žaizda (akies siena – aizda (akies siena – aizda (akies siena tai ragena ir odena). 
Penetruojanti žaizda – viso akies sienos 
storio įėjimo įėjimo įė žaizda, padaryta aštriu daiktu 
(mechanizmas „iš išorės – į vidų“). Akies 
plyšimas – viso akies sienos storio žaizda, 
padaryta buku daiktu (mechanizmas „iš 
vidaus – į išorę“). 

Pradinis nekoreguotas ir geriausias 
koreguotas regėjimo aštrumas, tirtas Lan-
dolt‘o žiedais (C optotipas) pagal Snellen‘o 
metodiką (tirta 5 m atstumu). Regėjimo 
aštrumas vertintas dešimtainėje sistemoje 
nuo 0 iki 1,0. Pradinį regėjimo aštrumą 
skirstant į laipsnius, sudaryti intervalai: 
A – ≥ 0,5, B – 0,3–0,4, C – 0,03–0,2, 
D – 1/∞–0,02, E – 0 pagal mechaninių 
akių sužeidimų klasifikaciją.

Pagal geriausiai koreguotą regėjimo 
aštrumą regėjimo rezultatai suskirstyti į
grupes: blogas (RA 0–0,02), vidutinis (RA 
0,03–0,4) ir geras (RA ≥ 0,5).

STATISTINIS DUOMENŲ
APDOROJIMAS
Pacientų duomenys buvo koduojami ir 

įrašyti į statistinės programos paketo „Ex-
cel 2000“ elektronines lenteles. Statistinė 
analizė atlikta naudojant standartinius 

3 lentelė. Pažeistų akies audinių dažnis akies plyšimų (n = 39) 
ir penetruojančių žaizdų (n = 179) atvejais

Pažeisti
audiniai

Plyšimas, 
n (proc.)

Penetruojanti 
žaizda, n (proc.)

p

Vokai 30 (76,92) 50 (27,93) <0,05

Ragena 16 (41,03) 145 (81,01) <0,05

Odena 36 (92,31) 105 (58,66) <0,05

Rainelė 22 (56,41) 124 (69,27) >0,05

Priekinė kamera 32 (82,05) 119 (66,48) <0,05

Lęšiukas 29 (74,36) 124 (69,27) >0,05

Stiklakūnis 37 (94,87) 108 (60,34) <0,05

Tinklainė 5 (12,82) 20 (11,17) >0,05

Geltonoji dėmė – 2 (1,12) –

Gyslainė 1 (2,56) – –

Ekstraokuliniai 
raumenys

1 (2,56) 1 (0,56) >0,05

Akiduobė 2 (5,13) 5 (2,79) >0,05

4 lentelė. Akies plyšimų ir penetruojančių žaizdų dažnių vien-
faktorinė logistinė analizė vertinant pažeistus akies audinius

Pažeisti audiniai ŠS ±95 proc. PI p

Vokai 8,60 6,91–10,71 <0,01

Ragena 0,16 0,14–0,19 >0,05

Odena 8,46 7,17–9,97 <0,01

Rainelė 0,57 0,49–0,68 >0,05

Priekinė kamera 2,30 1,97–2,70 <0,05

Lęšiukas 1,29 1,10–1,51 <0,05

Stiklakūnis 12,16 10,34–14,31 <0,001

Tinklainė 1,17 0,79–1,73 >0,05

Ekstraokuliniai raumenys 4,68 1,17–18,73 <0,05

Akiduobė 1,88 1,61–3,95 <0,05

ŠS – šansų santykis; PI – pasikliautinasis intervalas; p – reikšmingumo lygmuo.

statistinius paketus: STATISTICA 5.0a ir 
SPSS for Windows 12.0. 

Tolydiesiems kintamiesiems įvertinti 
buvo taikomas vidurkis (m) ir jo vidu-
tinis kvadratinis nuokrypis (SD) arba 
95 proc. pasikliautinasis intervalas. Kai 
imties dydis pakankamas (n>20), o skirs-
tinys normalusis, dviejų grupių vidur-
kių skirtumai nepriklausomoms imtims 
buvo lyginti taikant Stjudento (t) dvipusį
kriterijų. 

Lyginamieji regėjimo rezultatai ir jų prognostiniai veiksniai akies plyšimų ir penetruojančių sužeidimų atvejais



752 Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas 2007, tomas XI, Nr. 11

Moksliniai darbai

hipotezes, pasirinktas 0,05 reikšmingumo 
lygmuo.

Tyrimo imtis patikrinta priimant, kad 
reikšmingumo lygmuo (pirmos rūšies 
klaidos tikimybė) α=0,05, leistina mata-
vimo paklaida (antros rūšies klaidos tiki-
mybė) β=0,20 bei atsižvelgiant į tiriamojo 
požymio (blogas regėjimo aštrumas) va-
riaciją literatūroje tokiems sužalojimams.

REZULTATAI
Ištirti 218 atvirojo tipo sunkių akių

sužeidimų atvejai, iš kurių akies plyšimų
buvo 17,89 proc. (39/218), penetruojančių 
žaizdų – 82,11 proc. (179/218).

Ištyrus šias dvi atvirojo tipo akių su-
žeidimų grupes pagal lytį, paaiškėjo, 
kad vyrų buvo 90,83 proc. (198/218), 
moterų – 9,17 proc. (20/218). Vyrų ir 
moterų santykis – 9,9:1. Ligonių amžiaus 
vidurkis – 41,40±16,23 metų. Ligonių 
stebėjimo trukmės vidurkis – 0,51±0,13 
metų. Dešinės ir kairės akies sužeidimų 
dažnis abiejose grupėse buvo panašus 
ir statistiškai reikšmingo skirtumo tarp 
grupių nenustatyta (1 lentelė).

Vyraujantis laipsnis abiejose atvirojo 
tipo sužeidimų grupėse – D (1/∞–0,02): 
akies plyšimų atvejais – 66,67 proc., penet-
ruojančių žaizdų – 64,25 proc. A laipsnis 
(RA ≥ 0,5) nustatytos tik 5,14 proc. akies 
plyšimų ir 7,82 proc. penetruojančių 
žaizdų. Akies plyšimų atvejais D ir E su-
žeidimų laipsnis statistiškai reikšmingai 
(p<0,05) dažnesnis nei penetruojančių 
žaizdų atvejais (1 pav.).

Vienfaktorinės logistinės analizės duo-
menimis, E ir D laipsnis statistiškai reikš-
mingai dažnesnis buvo akies plyšimų nei 
penetruojančių žaizdų atvejais (2 len-
telė).

Vertinant akies traumų dažnį pagal su-
žeidimo lokalizaciją (ragenos, korneoskle-ą (ragenos, korneoskle-ą
ralinė ar odenos), statistiškai reikšmingo 
skirtumo (p>0,05) tarp akies plyšimų ir 
penetruojančių žaizdų nenustatyta.

Išanalizavus sužeidimus pagal traumos 
šaltinį, nustatyta, kad akies plyšimų at-
vejais vyravo bukas daiktas (82,05 proc. 
32/39), o penetruojančių žaizdų atve-
jais – aštrus daiktas (66,48 proc. 119/179), 
lyginant abi grupes (p<0,05), nustatytas
šių traumų šaltinių statistiškai reikšmin-
gas skirtumas.

Aštrus traumos mechanizmas statistiš-
kai reikšmingai (p<0,05) įtakojo blogą, o 

Kokybinių požymių tarpusavio pri-
klausomybė įvertinta taikant Pirsono 
(χ2) kriterijų. Priklausomai nuo imčių 
dydžio taikytas tikslusis ir asimptominis 
chi kvadrato (χ2χ2χ ) kriterijus. Norint įver-
tinti nepriklausomą tiriamųjųjų ų, patyrusių
akies plyšimą ir kuriems atsirado penet-ą ir kuriems atsirado penet-ą
ruojančios žaizdos, analizuotų duomenų 
įtaką regėjimo baigtims, atlikta logistinė 
regresija. Rizikai įvertinti taikytas šansų 
santykis (ŠS) ir nurodytas jo 95 proc. pasi-
kliautinasis intervalas. Tikrinant statistines 

2 pav. Galutinio regėjimo aštrumo pasiskirstymo dažnis akies 
plyšimų ir penetruojančių žaizdų atvejais

5 lentelė. Laiko nuo traumos iki operacijos ir nuo traumos iki 
pradinio tyrimo vertinimas akies plyšimų ir penetruojančių 
žaizdų atvejais

Plyšimas,
vidurkis±SD
(n=39)

Penetruojanti
žaizda, vidurkis±SD
(n=179)

p

Laikas nuo 
traumos iki 
operacijos 
(dienos)

31,40±117,99 10,43±55,25 <0,05

Laikas nuo 
traumos iki
tyrimo (dienos)

17,86±103,38 7,00±47,69 >0,05

SD – vidutinis nuokrypis; p – reikšmingumo lygmuo.

6 lentelė. Akies plyšimų ir penetruojančių žaizdų dažnumų 
vienfaktorinė logistinė analizė vertinant klinikines diagnozes

Diagnozė ŠS ±95 proc. PI p

Lęšiuko pažeidimas 0,11 0,09–0,14 >0,05

Lęšiuko dislokacija 9,19 7,10–11,88 <0,001

Stiklakūnio penetracija 0,26 0,21–0,32 >0,05

Stiklakūnio kraujosruva 15,99 13,49–18,96 <0,001

Rainelės pažeidimas/dializė 0,67 0,57–0,79 >0,05

Tinklainės defektas 1,02 0,57–1,84 >0,05

ŠS – šansų santykis; PI – pasikliautinasis intervalas; p – reikšmingumo lygmuo.

Lyginamieji regėjimo rezultatai ir jų prognostiniai veiksniai akies plyšimų ir penetruojančių sužeidimų atvejais
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bukas mechanizmas – vidutinį regėjimo 
aštrumą.

Lyginant abiejų grupių akies audinių 
pažeidimų dažnį, statistiškai reikšmingai 
(p<0,05) dažniau akies plyšimų atvejais 
diagnozuotas vokų, odenos, priekinės 
kameros ir stiklakūnio, o penetruojančių 
žaizdų atvejais – ragenos pažeidimas (3 
lentelė). 

Atlikus vienfaktorinę logistinę analizę, 
paaiškėjo, kad stiklakūnio, vokų, odenos, 
ekstraokulinių raumenų, priekinės ka-
meros, akiduobės ir lęšiuko pažeidimas 
statistiškai reikšmingai dažnesnis akies 
plyšimų atvejais nei penetruojančių žaiz-
dų (4 lentelė).

Akies plyšimų atvejais sužeistai akiai 
viena operacija atlikta 71,79 proc.(28/39), 
dvi – 25,64 proc. (10/39), trys – 2,57 proc. 
(1/39) atvejų, o penetruojančių žaizdų at-
vejais viena operacija atlikta 68,54 proc. 
(122/179), dvi – 26,97 proc. (48/179), 
trys – 4,49 proc. (8/179). Palyginus abi 
grupes, statistiškai reikšmingo skirtumo 
(p>0,05), vertinant operacijų skaičių, ne-
nustatyta. 

Analizuojant pradinės operacijos atliki-
mo laiką, penetruojančių žaizdų atvejais 
geras regėjimo aštrumas reikšmingai 
susijęs su operacija, atlikta per pirmąjąją ą
parą, palyginus su operacija, atlikta ant-
rąjąją ą trečiąjąją ą para. Operacijos atlikimo 
laikas reikšmingos įtakos galutiniam 
regėjimo aštrumui akies plyšimų atvejais 
neturėjo.

Statistiškai reikšmingas (p<0,05) skirtu-
mas tarp grupių nustatytas vertinant laiką 
nuo traumos iki operacijos, o nereikšmin-
gas – vertinant laiką nuo traumos iki akies 
pradinio tyrimo (5 lentelė).

Vienfaktorinės logistinės analizės duo-
menimis, vertinant klinikines diagnozes, 
statistiškai reikšmingai dažniau akies ply-
šimų nei penetruojančių žaizdų atvejais 
rasta stiklakūnio kraujosruva ir lęšiuko 
dislokacija (6 lentelė).

Akies audinių: vokų, ragenos, odenos, 
rainelės, priekinės kameros, lęšiuko ir 
stiklakūnio sužeidimas statistiškai reikš-
mingai susijęs su blogu regėjimo aštrumu 
akies plyšimų atvejais (7 lentelė).

Blogas regėjimo aštrumas reikšmingai 
susijęs su vokųs su vokųs su vok , priekinės kameros, lęšiuko 
sužeidimu ir penetruojančių žaizdų at-
vejais (8 lentelė).

Analizuojant galutinį regėjimo aėjimo aė štrumą, 

7 lentelė. Akies plyšimų regėjimo rezultatų vertinimas pagal 
pažeistų audinių dažnumą

Pažeisti 
audiniai

Plyšimai, galutinis RA

0 – 0,02 0,03–0,4 ≥0,5

Vokai 18 (46,15)1,2 7 (17,95) 3 (7,69)

Ragena 11(28,20)1,2 2 (5,13) 3 (7,69)

Odena 21 (53,85)1,2 8 (20,51) 5 (12,82)

Rainelė 12 (30,77)1,2 5 (12,82) 5 (12,82)

Priekinė kamera 19 (48,72)1,2 7 (17,95) 4 (10,26)

Lęšiukas 16 (41,03)1,2 8 (20,51) 3 (7,69)

Stiklakūnis 22 (56,41)1,2 8 (20,51) 5 (12,82)

Tinklainė 5 (12,82) – –

Geltonoji dėmė – – –

Gyslainė – 1 (2,56) –

Ekstraokuliniai 
raumenys

1 (2,56) – –

Akiduobė 2 (5,13) – –

Pastaba: 1 – p<0,05 tarp 0–0,02 ir 0,03–0,4 grupių; 2 – p<0,05 tarp 
0–0,02 ir ≥0,5 grupių.

8 lentelė. Penetruojančių žaizdų regėjimo rezultatų vertinimas 
pagal pažeistų audinių dažnį

Pažeisti
audiniai

Penetruojančios žaizdos, galutinis RA

0 – 0,02 0,03–0,4 ≥0,5

Vokai 31 (17,32)1,2 13 (7,26)3 6 (3,35)

Ragena 49 (27,37) 59 (32,96)3 36 (20,11)

Odena 47 (26,26)2 34 (18,99)3 22 (12,29)

Rainelė 51 (28,49)2 46 (25,69)3 24 (13,41)

Priekinė kamera 55 (30,73)1,2 40 (22,35)3 22 (12,29)

Lęšiukas 59 (32,96)1,2 45 (25,14)3 18 (10,06)

Stiklakūnis 59 (32,96)1,2 32 (17,88)3 14 (7,82)

Tinklainė 8 (4,47)2 8 (4,47)3 2 (1,12)

Geltonoji dėmė – 2 (1,12) –

Gyslainė – – –

Ekstraokuliniai 
raumenys

– 1 (0,56) –

Akiduobė 5 (2,79) – –
Pastaba: 1 – p<0,05 tarp 0–0,02 ir 0,03–0,4 grupių; 2 – p<0,05 tarp 0–0,02 
ir ≥0,5 grupių; 3 – p<0,05 tarp 0,03–0,4 ir ≥0,5 grupių.
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tiek akies plyšimų, tiek penetruojančių 
žaizdų atvejų dažnis, kai RA=0, išliko pa-
stovus ir statistiškai reikšmingai skyrėsi 
RA grupėse 0 ir 0,03–0,2 (2 pav.).

Vertinant galutinį regėjimo aštrumą
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9 lentelė. Galutinį regėjimo aštrumą bloginančių veiksnių dažnis akies plyšimų ir penetruojančių žaizdų
atvejais

Regėjimėjimė ą bloginantys veiksniai Plyšimas, n (proc.) Penetruojanti žaizda, n (proc.) p

Vokų deformacijos 2 (5,13) 4 (2,23) >0,05

Ragenos drumstys 15 (38,46) 133 (74,30) <0,05

Glaukoma 4 (10,26) 7 (3,91) >0,05

Hipotonija 21 (53,85) 41 (22,91) <0,05

Drumstys vyzdžio plote 19 (48,72) 93 (51,96) >0,05

Vyzdžio deformacijos 22 (56,41) 71 (39,66) >0,05

Katarakta 5 (12,82) 40 (22,35) >0,05

Afakija 23 (58,97) 56 (31,28) <0,05

Stiklakūnio drumstys 20 (51,28) 39 (21,79) <0,05

Tinklainės pokyčiai 25 (64,10) 56 (31,28) <0,05

Geltonosios dėmės pokyčiai 1 (2,56) 2 (1,12) >0,05

Gyslainės pokyčiai 1 (2,56) 2 (1,12) >0,05

Akiduobės pokyčiai – – –

Regos nervo pokyčiai – – –

10 lentelė. Akies plyšimų ir penetruojančių žaizdų dažnių 
vienfaktorinė logistinė analizė vertinant galutinį regėjimo
aštrumą bloginančius veiksnius

Regėjimėjimė ą bloginantys 
veiksniai

ŠS ±95 proc. PI p

Vokų deformacijos 2,36 1,06–5,26 <0,05

Ragenos drumstys 0,22 0,18–0,25 >0,05

Glaukoma 2,81 1,56–5,07 <0,05

Hipotonija 3,93 3,06–5,04 <0,05

Drumstys vyzdžio plote 0,88 0,73–1,06 >0,05

Vyzdžio deformacijos 1,97 1,61–2,41 <0,05

Katarakta 0,51 0,38–0,68 >0,05

Afakija 3,16 2,53–3,94 <0,05

Stiklakūnio drumstys 3,78 2,93–4,88 <0,05

Tinklainės pokyčiai 3,92 3,15–4,88 <0,05

Geltonosios dėmės
pokyčiai

2,33 0,75–7,22 >0,05

Gyslainės pokyčiai 2,33 0,75–7,22 >0,05

ŠS – šansų santykis; PI – pasikliautinasis intervalas; p – reikšmingumo lygmuo.

Vienfaktorinės logistinės analizės me-
todu vertinant regėjimo aštrumą blogi-
nančius veiksnius, statistiškai reikšmingai 
dažnesni akies plyšimų atvejais buvo akies 
hipotonija, tinklainės pokyčiai, stiklakū-
nio drumstys, afakija, glaukoma ir vyzdžio 
deformacijos (10 lentelė).

Išanalizuavus sužeidimo lokalizacijos 
įtaką regėjimo aštrumui, pastebėta, kad 
akies plyšimų atvejais statistiškai reikš-
mingo skirtumo (p>0,05) tarp ragenos, 
korneoskleralinės ir odenos sužeidimo 
lokalizacijos nenustatyta. Penetruojančių 
žaizdų atvejais odenos lokalizacija statis-
tiškai reikšmingai dažnesnė nei ragenos 
(56,25 ir 28,0 proc. p<0,05), kai regėjimo 
aštrumas buvo blogas, ragenos dažnesnė 
nei odenos (45,33 ir 25,0 proc. p<0,05), kai 
regėjimo aštrumas buvo vidutinis.

Atlikus daugiavektorinę logistinę reg-
resiją, paaiškėjo, kad blogo regėjimo 
prognostiniai veiksniai akies plyšimų 
atvejais buvo vokų, rainelės, stiklakū-
nio, tinklainės ir akiduobės (11 lente-
lė), o penetruojančių žaizdų atvejais –
vokų, rainelės, priekinės kameros, lęšiuko 
sužeidimai (12 lentelė), tačiau gauti duo-
menys nebuvo statistiškai reikšmingi.

REZULTATŲ APTARIMAS
Pieramici ir kolegų duomenimis, pro-

gnostiniai veiksniai, statistiškai reikšmin-

bloginančius veiksnius, akies plyšimų 
atvejais statistiškai reikšmingai dažniau 
diagnozuota akies hipotonija, afakija, stik-
lakūnio drumstys ir tinklainės pokyčiai, o 
penetruojančių žaizdų atvejais – ragenos 
drumstys. Regėjimo aštrumą bloginančių 
veiksnių dažnis pateikiamas 9 lentelėje.

Lyginamieji regėjimo rezultatai ir jų prognostiniai veiksniai akies plyšimų ir penetruojančių sužeidimų atvejais
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gai (p<0,001) susiję su regėjimo rezul-
tatu, yra: 1) sužeidimo tipas; 2) žaizdos 
lokalizacija ir dydis; 3) pradinis regėjimo 
aštrumas; 4) reliatyvus aferentinis vyzdžio 
defektas (RAVD); 5) lęšiuko sužeidimas; 
6) stiklakūnio kraujosruva (10). 

Kitų autorių nuomone, veiksniai, susi-
ję su nepalankia regėjimo prognoze (kai 
galutinis RA <5/200) yra: pradinis blogas 
RA (2, 10, 13), teigiamas RAVD (2, 9, 10, 
14, 17) bukas, sukeliantis akies plyšimą 
traumos mechanizmas (2), žaizda odenoje 
ir(ar) besitęsianti už tiesiųjųjų ų raumenų 
prisitvirtinimo vietos (2), ir(ar) žaizda >10 
mm (2), lęšiuko panirimas/išnirimas per 
akies sienos plyšimą (2), intensyvi stikla-
kūkūk nio kraujosruva (2, 10), sužeidimo zona 
(9), žaizdos ilgis (9), pradinė tinklainės at-
šoka (9), santykinai dažnesnis užpakalinio 
akies segmento pažeidimas (12), ilgesnis 
laikas nuo traumos iki atvykimo į gydymo 
įstaigą (13), lą (13), lą ęšiuko pažeidimas (10), akies 
plyšimas (14), III zonos (odena užpaka-
liniame poliuje) (14). Daugiavektorinės 
analizės duomenimis, RAVD – vienintelis 
stipriausias blogo regėjimo aštrumo pro-
gnostinis veiksnys (ŠS 10,3; 95 proc. PI 
1,1–92; p = 0,04) [9]. 

Wong ir kolegų duomenimis, tokie 
veiksniai, kaip pradinis regėjimo aėjimo aė štrumas, 
žaizdos lokalizacija, iškritęs kraujagyslinis 
dangalas, pažeistas lęšiukas nėra statis-
tiškai reikšmingi prognostiniai veiksniai, 
tačiau jie turi įtakos regėjimo aštrumui ir 
priklauso nuo pažeidimo pobūdžio bei 
pradinio sužalojimo apimties [17]. 

Mūsų duomenimis, veiksniai, susiję su 
blogu regėjimu, akies plyšimų atvejais 
buvo vokųbuvo vokųbuvo vok , rainelės, stiklakūs, stiklakūs, stiklak nio, tinklainės 
ir akiduobės, o penetruojančių žaizdų at-
vejais – vokų, rainelės, priekinės kameros 
ir lęšiuko pažeidimai, tačiau gauti duome-
nys nebuvo statistiškai reikšmingi. 

Pieramici ir kolegų duomenimis, regų duomenimis, regų ėji-
mas buvo statistiškai reikšmingai geresnis
ragenos žaizdų atvejais nei kitos lokaliza-
cijos. Statistiškai reikšmingai (p<0,001) 
geresnių regėjimo rezultatų pasiekta 
tiems ligoniams, kuriems nereikėjo atlikti 
papildomų operacijų [10]. Operacija per 
pirmąsias 24 val. turėjo įtakos geresniems 
rezultatams, nei atlikta praėjus daugiau 
kaip 24 val., bet jis nebuvo statistiškai 
reikšmingas (p=0,08; ŠS=1,65) [14]. Mūsų 
duomenimis, penetruojančių žaizdų at-
vejais palankesnė regėjimo prognozė taip 

11 lentelė. Daugiavektorinis blogą galutinį regėjimo aštrumą 
(priklausomas kintamasis) sąlygojančių veiksnių įvertinimas 
akies plyšimų atvejais

Plyšimas. Pažeisti au-
diniai

Exp(B) ±95 proc. PI p

Vokai 1,123 0,073–7,265 0,934

Ragena 0,967 0,033–8,248 0,984

Odena 0,364 0,042–3,155 0,359

Rainelė 1,296 0,116–4,452 0,833

Priekinė kamera 0,827 0,130–5,277 0,841

Lęšiukas 0,219 0,023–2,103 0,188

Stiklakūnis 3,646 0,297–4,764 0,312

Tinklainė 4,516 0,341–9,747 0,253

Akiduobė 2,200 0,097–9,785 0,620

12 lentelė. Daugiavektorinis blogą galutinį regėjimo aštrumą 
(priklausomas kintamasis) sąlygojančių veiksnių įvertinimas 
penetruojančių žaizdų atvejais

Penetruojanti žaizda. 
Pažeisti audiniai

Exp(B) ±95 proc. PI p

Vokai 2,475 0,895–6,845 0,081

Ragena 0,164 0,050–0,535 0,003

Odena 0,049 0,016–0,146 0,000

Rainelė 1,122 0,448–2,806 0,806

Priekinė kamera 1,441 0,543–3,821 0,463

Lęšiukas 1,728 0,698–4,279 0,237

Stiklakūnis 0,473 0,168–1,330 0,156

Tinklainė 0,164 0,028–0,947 0,043

Akiduobė 0,000 0,000–17,625 0,999

Exp(B) – šansų santykis; PI – pasikliautinasis intervalas; p – reikšmingumo 
lygmuo.
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pat buvo susijusi su ragenos, o bloga su 
odenos lokalizacija. Operacijų skaičius 
reikšmingos įtakos regėjimui neturėjo. 
Penetruojančių žaizdų atvejais geras re-
gėjimas buvo susijęs su operacija, atlikta 
per pirmąjąją ą parą, palyginus su rezultatais, 
kai operacija atlikta 2–3 parą.

IŠVADOS
1. Akies plyšimų atvejais D ir E laipsnio 

pažeidimų dažnis statistiškai reikš-
mingai didesnis nei penetruojančių 
žaizdų.

2. Blogas regėjimas statistiėjimas statistiė škai reikšmin-
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gai buvo susijęs su aštriu, o viduti-
nis – su buku traumos mechanizmu.

3. Regėjimėjimė ą bloginantys veiksniai statis-ą bloginantys veiksniai statis-ą
tiškai reikšmingai dažnesni akies ply-
šimų atvejais nei penetruojančių žaiz-
dų buvo akies hipotonija, tinklainės 
pokyčiai, stiklakūiai, stiklakūiai, stiklak nio drumstys, afaki-
ja, glaukoma ir vyzdžio deformacijos, 
o klinikinės diagnozės – stiklakūstiklakūstiklak nio 
kraujosruvos ir lęšiuko dislokacija.

4. Penetruojančių žaizdų atvejais blo-
gas regėjimas statistiėjimas statistiė škai reikšmingai 
buvo susijęs su odenos lokalizacija, 
palyginus su ragenos lokalizacija, vi-

dutinis regėjimo rezultatas ėjimo rezultatas ė – su rage-
nos lokalizacija, palyginus su odenos 
lokalizacija, o geras regėjimas – su 
pradine operacija, atlikta per pirmąjąją ą
parą, palyginus su rezultatais, kai 
operacija atlikta 2–3 parą.

5. Blogo regėjimo tikėtini prognostiniai ėjimo tikėtini prognostiniai ė
veiksniai akies plyšimų atvejais buvo 
vokųvokųvok , rainelės, stiklakūs, stiklakūs, stiklak nio, tinklainės 
ir akiduobės, o penetruojančių žaiz-
dų atvejais: vokų, rainelės, priekinės 
kameros ir lęšiuko pažeidimai, tačiau 
gauti duomenys statistiškai nereikš-
mingi.

Lyginamieji regėjimo rezultatai ir jų prognostiniai veiksniai akies plyšimų ir penetruojančių sužeidimų atvejais
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