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Iš viso konferencijoje pristatyti 38 pranešimai. Juos skaitė oftalmologai, 

onkologai, genetikai, silpnaregystės specialistai, oftalmologai 

mokslininkai - ekspertai, mikrobiologai ir WAGR sindromo specialistai, 

taip pat visuomenės veikėjai iš Vokietijos, JAV, Kanados, Pietų Korėjos, 

Anglijos, Švedijos, Rusijos, Norvegijos, Prancūzijos, Belgijos, Ispanijos, 

Vengrijos ir Lenkijos. 

 

Išskirtinis šios konferencijos bruožas buvo tas, kad pirmą kartą istorijoje 

aniridijos konferencijos metu viena iš sekcijų buvo skirta WAGR 

sindromo pranešimams. Be to, buvo skirta konsultacijos diena, kurios 

metu ekspertai iš Tarptautinės WAGR sindromo asociacijos konsultavo 

asmeniškai kiekvieną šeimą, paliestą WAGR sindromo. 



 
"Aniridia Europe" ir Tarptautinės WAGR sindromo asociacijos vadovai 

 

 
"Aniridia Europe" direktorių valdyba ir "Aniridia Europe" mokslinio komiteto vadovė  - prof. 

Barbara Kaesmann - Kellner 



 
Rusijos organizacijos "Rainelė" prezidentė Galina Gening ir Tarptautinio WAGR sindromo 

asociacijos medicinos konsultantė Kelly Trou 

 
Rusijos gydytojų ir mokslininkų delegacija 

 



 

Pirmoji konferencijos diena - rugpjūčio 26 - 
Ligonių diena. 

         Šią dieną aniridiniai pacientai galėjo bendrauti su gydytojais ir 
tarpusavyje (neformalioje aplinkoje). Kiekvienas pacientas, turintis 
WAGR sindromą, turėjo galimybę gauti patarimų iš Tarptautinės 
paramai žmonių su WAGR sindromu asociacijos gydytojų ir medicinos 
konsultantų (http://wagr.org/). 
 

 

 

 

 



 
        Nuo 17.00 iki 20.00 val. vyko "Aniridia Europe" visuotinis 
susirinkimas, kuriame buvo pristatyta direktorių valdybos ataskaita už 
"Aniridia Europe" laikotarpį nuo 2014 iki 2016 m., taip pat buvo išrinkti 
nauji "Aniridia Europe"  direktorių valdybos nariai 2016 – 2018 m. 
 

 
 
"Aniridia Europa" prezidente išrinkta Rosa Sanchez (Ispanija), 
pirmininko pavaduotoja - Barbara Poli (Italija), atsakingąja sekretore - 
Galina Gening (Rusija), atsakinga už finansų pritraukimą į organizaciją - 
Denise Toews-Hennig (Vokietija). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antroji konferencijos diena - rugpjūčio 27 d. 
 

     Antrąją konferencijos dieną buvo pristatyti bendri pranešimai apie 
aniridiją ir jos gydymą, genetikų, molekulinių biologų, mokslinių tyrimų 
mokslininkų ragenos kamieninių ląstelių gydymo srityje, taip pat 
ragenos chirurgų. 
 

    
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pranešėjai: 
 

1) Vaikų oftalmologas iš Norvegijos 

Oslo universitetinės ligoninės, 

oftalmologijos departamento Erlend 

Sommer Landsen skaitė pranešimą 

"Oftalmologinių duomenų 

spektras įgimtoje aniridijoje, 

sukeltoje mutacijos Pax6 geno". 
    

 

Gydytojas atkreipė dėmesį į kai 

kurias paskutiniu metu šiuolaikinių 

mokslininkų padarytas išvadas, 

susijusias su aniridija. Taigi, jei 

anksčiau buvo tikima, kad 

keratopatija visą gyvenimą vystosi 

78 - 90% aniridinių pacientų, tai 

dabar mokslininkai pastebėjo, kad 

keratopatija atsiranda beveik 100% 

pacientų, turinčių "klasikinę įgimtą aniridiją", t.y., aniridiją, sukeltą 

Pax6 geno mutacijos. Laikas, nuo kada pradeda vystytis keratopatija, 



yra skirtingas - nuo vienerių metų laikotarpio iki vyresnio amžiaus 

vaikų. Keratopatija esant "klasikinei aniridijai" pradeda vystytis nuo 

periferijos. Iš pradžių tai yra beveik nematoma, o kartais oftalmologai 

gali net nepastebėti jos pradžios. Tada ji "juda" į centrą. Taip pat dažnai 

keratopatijoje pastebimas kraujagyslių įaugimas į rageną ir sausų akių 

sindromas. 

 

      Geltonosios dėmės hipoplazija yra antra "dažniausia" apraiška 

aniridijoje. 

 

      Ektopija (lęšiuko poslinkis) įvyksta 56% pacientų, katarakta nuo 

50% iki 90%, tame tarpe ji gali būti ir įgimta. 

 

      Glaukoma atsiranda 70% aniridinių pacientų, ir su kiekviena tolesne 

paciento gyvenimo dekada rizika susirgti glaukoma padidėja iki 15%. 

 

      Regos nervo hipoplazija pastebėta 10% pacientų, sergančių 

aniridija. 

 

Taip pat gydytojas pažymėjo, kad skirtingos Pax6 genų mutacijos 

sukelia gana skirtingus ligos fenotipus, tai yra, jos pasireiškimus. 

Pavyzdžiui, Pax6 geno missense mutacijos "prognozuoja" švelnesnį 

fenotipą, mažiau sunkių simptomų ir todėl mažiau galimybių apakti. 

Mutacijos, vedančios į priešlaikinį stop kodoną, priešingai, gali turėti 

ryškesnį fenotipą. 

----------------------------------------------------------------  

 2) Pranešimą "Klinikiniai duomenys apie aniridiją 

be Pax6 geno mutacijų" pristatė Vokietijos 

aniridinio centro vadovė, Saarlando (Homburgo m.) 

universiteto ligoninės oftalmologijos departamento 

vadovė ir "Aniridia Europe" mokslinio komiteto 

vadovė, profesorė Barbara Kaesmann - Kellner. 

 

 

 

"Iki 2016 m. rugpjūčio Vokietijos aniridiniame centre išsamiai apžiūrėti 

196 pacientai. Problema ta, kad vyresnio amžiaus pacientai nėra atlikę 



molekulinių genetinių tyrimų, todėl jų duomenys nėra išsamūs, ir tai 

apsunkina mūsų tyrimus.", - sakė gydytoja Barbara. Apžiūros rezultatai 

parodė, kad iš 196 tirtų pacientų 75 turi paveldimą aniridiją, 14 pacientų 

aniridija įtraukta į WAGR sindromą, 32 pacientai turi atsitiktinę 

aniridiją, atsiradusią dėl Pax6 genų mutacijos. Tokiu būdu, 121 iš 196 

pacientų turi Pax6 geno mutaciją. Iš likusių 75 pacientų 13 pacientų 

buvo rastos kitos genetinės ar chromosomų anomalijos be Pax6 geno 

mutacijų. Kitiems 14 pacientų nebuvo rasta nei Pax6 geno mutacijų, nei 

bet kokių kitų tariamų genų mutacijų (PITX2 (4q25), FOXC1 (6p25), 

SOX2 (3q26)). 48 pacientai nėra atlikę molekulinių genetinių tyrimų. 

 

     Pateiktoje skaidrėje profesorė Kaesmann išsamiai apžvelgia 27 (13 ir 

14) pacientų, neturinčių Pax6 geno mutacijų, situacijas. 

 

 
 

 Genetinės ligos, kurios buvo rastos 13 pacientų: 

 

- Peterso sindromas - 1 asmuo. 

 



- Peters Plius - 2 žmonės. 

 

- Rieger sindromas - 3 žmonės . 

 

- CHARGE asociacija - 1 žmogus. 

 

- Marinesko - Šergeno sindromas - 1 asmuo. 

 

- ELP4 genų mutacija - 1 asmuo. 

 

Mikrodelecijos: 

 

- vienas pacientas su dviem mikrodelecijomis (chromosoma 2r21.3 ir 

12r14.3); 

 

- vienas pacientas su mikrodelecija 20 chromosomoje;  

 

- vienas pacientas su balansuojančia translokacija (tarp 5 ir 11 

chromosomos); 

 

- vienas pacientas su Patau sindromu. 

 

     Tarp 14 ligonių su neaptikta Pax6 genų ir kitų tariamų genų mutacija 

buvo 2 seserys, kurioms yra sunki mikroftalmija ir rainelių stoka, 

dvyniai berniukai su daline aniridija, šeima, kurioje sūnui buvo rasta 

Pax6 geno mutacija, ir jo sesuo su sunkia mikroftalmija - be Pax6 geno 

mutacijos. Jų motinai (sunki vienos akies mikroftalmija ir anoftalmas 

(trūksta akių) neaptikta mutacijų nei Pax6 gene, nei kituose genuose. 

Trys pacientai buvo su visais "klasikinės aniridijos" bruožais + 

albinizmu (diagnozė patvirtinama Albino - VEP), bet taip pat nepavyko 

juose rasti genų mutacijų. Vienai merginai aniridija pasireiškė  nuo 

gimimo su įgimta glaukoma ir ragenos drumstumu. Trims pacientams 

be rainelės stokos nebuvo pastebėta jokių kitų komplikacijų, jie net 

neturėjo nistagmo ir pasižymėjo geru regėjimo aštrumu. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Mokslininkas iš Pietų Korėjos (Seulo miesto) Azijos medicinos 

centro oftalmologijos skyriaus Lim Hyun Taek pristatė pranešimą 



"Korėjos pacientų, sergančių aniridija su ir be Pax6 genų 

mutacijos, klinikiniai požymiai". 

 

     
 

 
 



Nuo 2012 iki 2016 m. gydytojas Limas ištyrė 28 pacientus, turinčius 

įgimtą aniridiją iš 18 šeimų. 13 šeimų buvo nustatytos Pax6 genų 

mutacijos, iš esmės tai buvo missense, nonsense ir splaising mutacijos ir 

viena Run - on mutacija. Pacientams iš 5 šeimų Pax6 genų mutacijų 

nerasta. Gydytojas pažymėjo, kad trys iš šių pacientų turi gerą regėjimą 

(0,8), jiems nėra nistagmo ir nepasireiškė tipiniai "klasikinės aniridijos" 

požymiai. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

4) Stulbinantį pranešimą "Praeities ir ateities aniridija" pristatė 

Vokietijos Tiubingeno miesto universitetinės ligoninės daktaras, 

oftalmologijos katedros prof. Jens Martin Rorbach. Pirmą kartą 

aniridinėje konferencijoje buvo pristatyti aniridijos analizės tyrimai 

istoriniame kontekste. 

 

      Savo kalboje profesorius Rorbachas atskleidė visą aniridijos tyrimų 

istoriją medicinoje ir oftalmologijoje. "Aniridijos istorija yra svarbus 

taškas šios ligos supratime", - sakė gydytojas. Pirmasis įrašas apie 

aniridiją mokslinėje literatūroje siejamas su 1819 m., kai prancūzų 

gydytojas Aleksas Morisonas pirmą kartą medicinos žurnale parašė 

trumpą straipsnį, pavadintą "Vaiko be rainelės akyse, apžiūra". 19 

amžiaus pradžioje mokslo ir medicinos bendruomenėje buvo priimtinas 

terminas "irideremija", kuris verčiamas kaip "rainelės trūkumas". 

Terminas "aniridija" pasirodė tik 1844 m. Jau beveik 200 metų (2019 m. 

bus 200 metų nuo pirmojo aniridijos paminėjimo apmokslo pasaulyje), 

kai apie aniridiją buvo rašyta didesniu ar mažesniu rakursu šių gydytojų 

- oftalmologų: 

 

- Friderich August von Ammon (1799-1861) Vokietija 

 

- Thomas Wharton Jones (1808-1891) Аnglija 

 

- Wilhelm Manz (1833 - 1911) Vokietija 

 

- Ernst Fuchs (1851 - 1930) Аustrija 

 

- Alfred Vogt (1879 - 1943) Šveicarija 

 



- Ida Mann (1893 - 1983) Anglija 

 

- Gunter Badtke (1910 - 1967) Vokietija. 

 

    "Tokiu atveju negalima įvardinti, jog aniridija nėra visiškai netirta 

liga. Ir, jei Jūsų gydytojas laiku nediagnozavo Jūsų vaikui ligos, tai 

greičiausiai kalbame apie Jūsų oftalmologo nekompetenciją ", - sakė 

prof. Rorbachas. 

 

     Prasidėjus 19-ojo amžiaus viduriui, atsiranda leidinių su tikslesnėmis 

morfologinėmis ir klinikinėmis ataskaitomis apie aniridiją. Vienas iš 

įspūdingiausių buvo Richardo Seefelderio "Aniridija kaip tinklainės 

vystymosi slopinimo priežastis" (1909). Taigi, net tada pirmą kartą 

nuskambėjo mintis apie tai, kad aniridija - tai ne tik rainelės nebuvimas, 

o kad tai yra sindromas, tarpusavyje susijusių pokyčių rinkinys akies 

struktūroje. Buvo nustatyta, kad aniridinėse akyse neišsivysčiusi 

geltonosios dėmės duobutė, ir ji yra nepakankamai išvysčiusi jau 

gimimo metu, taip pat nepakankamai išsivysčiusios kai kurios kitos 

akies struktūros. Daugelis aniridijos "apraiškų" tapo paaiškinamos. 

Taip, struktūriniai pokyčiai kameros kampe sukelia glaukomą, 

nepakankamas celiarinio kūno išsivystymas didina hipotenzijos riziką 

po ciklodestrukcijos. Taigi, publikacija paaiškino beveik viską, išskyrus 

kamieninių ląstelių trūkumą aniridinėse akyse. 

 

        Kitas "proveržio" darbas buvo parašytas 1964 metais ir skirtas 

aniridijos ir Wilms'o auglio ryšiui. Darbas buvo parašytas gydytojų 

komandos, vadovaujamos Robertr Miller. 

 

Šiuolaikinio mokslo rezultatai: 

 

1.Šiandien mes žinome, kad aniridija yra dar nepagydoma, tačiau 

gydoma. Dideles viltis mes dedame į genų terapiją. 

 

2. Rainelės transplantacija yra ir bus (dėl ligos pobūdžio) nesėkminga ir 

betikslė operacija. 

 



3.Šiuolaikiniai gydytojai ir mokslininkai dirba ir dirbs aniridinių 

komplikacijų prevencijos klausimais, kokybiško gydymo problematikos 

kontekste, maksimaliai padedant pacientams išsaugoti regėjimą. 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 



5) Buvusi Edinburgo universiteto profesorė, o dabar neetatinė Londono 

oftalmologijos instituto ir Edinburgo žmogaus genetikos ir molekulinės 

medicinos instituto mokslo darbuotoja ir konsultantė, Britų sergančiųjų 

aniridija asociacijos mecenatė ir globėja Veronika van Heyningen. Ji 

skyrė daugiau kaip 35 savo gyvenimo metus aniridijos studijoms, Pax6 

geno ir jo mutacijų, taip pat kitų genų, kurie veda į ligos paieškas, 

tyrinėjimui. Jos parengtas pranešimas - "Pax6 ir kitų genų mutacijos 

ir fenotipai". 

 

    Veronika van Heyningen pažymėjo, kad Pax6 genas yra vienas iš 

svarbiausių genų, kurie kontroliuoja kitų genų, kurie yra susiję su 

normaliu žmogaus akies vystymusi, išraišką. 

     85-90% aniridiją sukelia Pax6 geno mutacijos. Daugumos 

"klasikinės" aniridijos atvejais viena iš Pax6 geno kopijos gamina 

neveiklų baltymą. Mažesniais atvejais proteinas yra, bet jo pagrindinis 

aktyvus domenas arba jo pabaiga yra nenormali, o 10% atvejų esti 

pakitimai tik vieno baltymo aminorūgštyje, kurie gali sukelti keletą 

skirtingų fenotipų: nuo nelabai vidutinio iki itin sunkaus. Dažnai įgimta 

ar ankstyva glaukoma aniridijoje susijusi su mutacijomis ir kituose 

genuose, pavyzdžiui, tokiuose, kaip FOXC1 ir PITX2. 

    Visai neseniai buvo atrastas genas, kuris yra atsakingas už labai retą 

sindromą, kuriame taip pat esti aniridija. Šis genas ITPR1, kuris yra 

Gillespie sindromo (smegenėlių ataksija, aniridija, lėtesnis vystymasis) 

priežastis. 

     Mes žinome, kad Pax6 genų mutacijos taip pat turi įtakos smegenų 

funkcionavimui, tačiau daugeliu atvejų, yra kompensuojamos patiems 

aniridiniams pacientams galimos problemos. Paprastai aniridiniai vaikai 

sėkmingi mokykloje ir savo tolimesniame gyvenime. Tačiau šie vaikai 

gali turėti sutrikimų, susijusių su miegu ar sensorika (mes kalbėjome 

apie tai ankstesnėse konferencijose). 

     Mes taip pat žinome, kad Pax6 veikia kasą, o tai savo ruožtu gali 

sukelti hormoninius ir medžiagų apykaitos sutrikimus. 

      Iki šiol duomenų bazėse užfiksuotos 952 skirtingų rūšių Pax6 genų 

mutacijos, iš kurių 90% yra susijusios su priešlaikiniu baltymo 

sutrumpinimu. 



       Šioje savo kalboje profesorė pabaigoje paskatino visų šalių 

genetikus drauge kurti bendrą mokslinę naujų atrastų genų duomenų, 

susijusių su aniridija, bazę. 

 

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Hanno Bolz, Vokietijos žmogaus genetikos centro direktoriaus 

pavaduotojas pristatė pranešimą "Įgimtos aniridijos genetika".  



 

 
 

 
 



Savo pranešime jis pažymėjo, kad Pax6 genų mutacijos yra pagrindinė 

nesindrominės (izoliuotos) aniridijos, su dominantiniu autosominiu 

paveldėjimu ir šeimyninės aniridijos priežastis. Pax6 ir WT1 genų 

kombinuotos delecijos (išbraukimas) sukelia aniridijos įtraukimą į 

WAGR sindromą, kur yra didelė nefroblastomos rizika. Ryšium su tuo, 

kas išdėstyta pirmiau, įvertinant pasikartojimo ir ankstyvo vaikų su 

WAGR sindromu riziką, vienas iš pagrindinių žingsnių, pacientui 

diagnozavus aniridiją, būtini jo genetiniai tyrimai. Be to, siekiant 

optimalių gydymo aniridiniams pacientams strategijų, reikalingas 

glaudus bendradarbiavimas tarp akių ligų gydytojų ir medicinos 

genetikų. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Tatjana Vasiljeva iš Maskvos genetinės epidemiologijos ir funkcinės 

genomikos laboratorijos pristatė pranešimą "Rusijos pacientų, 

turinčių įgimtą aniridiją, PAX6 geno mutacijų spektras ir intronų 

sekos variantų funkcinė analizė." 

 

 

Ataskaitoje pateikiami dviejų metų - 

oftalmologų, molekulinės genetikos 

darbuotojų darbo rezultatai - klinikinių ir 

molekulinių genetinių bruožų, Rusijos 117 

aniridinių pacientų, turinčių įgimtą aniridiją ir 

WAGR sindromą, analizė. 

 

 

 

 

 

Tatjana pažymi, kad Rusijos pacientams būdinga: 

1) regėjimo organo kompleksinė patologija su įvairaus laipsnio rainelės 

pakitimais (įgimtas visiškas arba dalinis rainelės nebuvimas, išreikšta 

hipoplazija arba jos displazija); 

 

2) įgimtos kataraktos buvimas; 

 

3) hipoplazija geltonosios dėmės srityje; 



 

4) optinio regos disko displazija ar hipoplazija; 

 

5) keratopatija; 

 

6) glaukoma. 

 

      Be to, pastebėtos kitų organų ir sistemų gretutinės ligos. 

Atsižvelgiant į PAX6 geno mutaciją mikrodelecijos 11q13 regione. 

Pirmą PAX6 mutacijų spektro analizę išskiria didelės chromosomų 

dalių kartą įgimtos aniridijos pacientams funkciškai patvirtintas 

poveikis į normalaus splaisingo, identifikuojančio intronų  sekų genų 

PAX6 variacijas, procesą, už kanoninių kirpimo vietų. Tokiu būdu, su 

molekulinių genetinių metodų pagalba - Sanger ir MLPA sekos 

nustatymu - ir po to PAX6 genų gilios intronų variacijos funkcinės 

analizės, patologinės mutacijos buvo nustatytos 97% pacientų. Toks 

procentas aptiktų mutacijų etiologinėje nevienalytėje, pacientų, 

sergančių aniridija, grupėje rodo tikslią patikrintą klinikinę ir genetinę 

diagnozę. 

 

 



------------------------------------------------------------------------------------- 

Po genetikų pristatymo prasidėjo oficialus konferencijos 

atidarymas. 

 

8) Sveikinimo žodžiais kalbą pradėjo Vokietijos 

pagalbos aniridiniams pacientams ir WAGR 

sindromo asociacijos  prezidentė Denice Toews 

-Hennig. 

 

 

     

   Savo pristatymą ji pradėjo klausimu. "Kodėl aš tai darau?", - klausiate 

Jūs. "Kodėl aš padedu aniridiniams pacientams Vokietijoje? Kodėl 

aukoju savo asmeninį laiką ir pastangas?... Iš meilės, nes meilė 

kiekvienam iš mūsų - tai yra kažkas tokio ypatingo ir unikalaus, kas 

leidžia mums daryti kažką svarbaus ir didingo, tai leidžia mums daryti 

net tuos dalykus, apie kuriuos mes anksčiau manėme, kad jie 

neįmanomi. Meilė suartina žmones ir suteikia jiems jausmą, kad jie yra 

ne vieni. Man labai svarbu perteikti šį jausmą savo pacientams, kad jie 

jaustųsi pakankamai saugūs kiek įmanoma konkrečioje situacijoje, kad 

jie žinotų, kad mes suprantame juos, ir esame pasirengę ištiesti pagalbos 

ranką. 

     Pavyzdžiui, mūsų vaikų gyvenimas mums kiekvieną dieną parodo, 

kad jie gali ir turi gyventi oriai, net su tokia liga, kaip ši. Turime 

padaryti viską, kas įmanoma, kad jų ateitis būtų nepavojinga ir 

sėkminga, kaip ir jų vaikystė. Todėl mes kovojame už kokybišką jų 

gydymą, išsaugotą regėjimą, už geresnę jų kasdienio gyvenimo kokybę, 

už netikslingas procedūras ir neteisingas chirurgines procedūras šiems 

pacientams. Gydytojams būtina vienytis tarpusavyje nacionaliniu ir 

tarptautiniu lygiu, keistis mokslinių tyrimų patirtimi. Kiekvienas iš 

mūsų čia šiandien savaip prisideda prie mūsų bendro tikslo, bet mūsų 

pagrindinis tikslas yra - aktyvinti per pacientų organizacijas mokslinius 

tyrimus aniridijos srityje, suvienyti gydytojus ir mokslininkus, surinkti 

visus pacientus į vieną laimingą šeimą! 

    Būtina, kad gydytojai įsiklausytų į pacientų organizacijas. Tai ne 

gėda, kai gydytojas prašo paciento aniridijos srities specialisto - 

eksperto kontaktų, jei jis nori pasikonsultuoti su juo, sudaryti tinkamą 



gydymo taktiką. Niekas ir nesitiki, kad visi vietiniai gydytojai 

oftalmologai turi būti ekspertai, tačiau jie turėtų stengtis mokytis, ir mes 

galime jiems padėti. Reikia uždegti ugnį jauniems gydytojams, kad jie 

turėtų interesų ir noro dirbti su tokiais retais pacientais, mokytis iš 

ekspertų, dalyvauti aniridijos konferencijose - tai turėtų būti mūsų 

bendras tikslas dėl mūsų vaikų. 

     Džiaugiuosi, kad šiandien čia yra tiek daug vaikų oftalmologų, 

chirurgų, genetikų, molekulinių biologų, pacientų iš skirtingų šalių. Mes 

esame labai dėkingi, kad jūs nusprendėte dalyvauti Trečioje Europos 

aniridijos konferencijoje. Didžiausias mūsų dėkingumas dr. Barbarai 

Kaesmann - Vokietijos aniridinio centro vadovei už viską, ką ji padarė 

ir daro kasdien dėl mūsų. Aš nenustoju tikėti, kad tai, ką mes padarėme, 

darome ir darysime visi kartu, leis išsaugoti akis absoliučiai visiems 

aniridiniams vaikams. Nė vienas vaikas neturi apakti, dėl to mes 

padarysime viską! 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 



9) Sveikinimo žodį tarė Asbjorn Akerlie, 2014 – 2016 m. "Aniridia 

Europe" prezidentas. Jis pažymėjo, kad tai jau yra trečioji konferencija, 

kurią suorganizavo "Aniridia Europe" - Europos visuomeninė 

aniridinijos organizacija. Pirmoji konferencija vyko Osle 2012 m. 

birželio mėn., antroji Venecijoje 2014 rugsėjį. "Tikimės, - sakė 

asociacijos prezidentas,- kad ši konferencija bus geras tęsinys tradicijos, 

pradėtos Osle, esant aukšto mokslinio lygio konferencijai.". 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

10) Sveikinimo žodžiais pradėjo 

Vokietijos aniridinio centro vadovė 

profesorė Barbara Kesmann - 

Kellner. 

 

Ji pasveikino visus dalyvius, 

pažymėdama pagrindinį šios 

konferencijos bruožą - didelę 

sekciją, specialiai skirtą WAGR 

sindromo pranešimams. Pranešėjai 

iš viso pasaulio žemės kampelių 

(JAV, Kanados, Pietų Korėjos, 

Rusijos, Norvegijos, Anglijos, 

Prancūzijos, Vokietijos) pristatys 35 

pranešimus ir pristatymus. Profesorė 

palinkėjo visiems gero bendravimo 

ir vaisingo darbo konferencijoje! 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

11) Duisburgo meras Manfredas Osengeras pasveikino auditoriją 

merijos vardu. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 Kita konferencijos dalis "Moksliniai tyrimai ląstelių biologijos 

srityje" buvo skirta molekulinės biologijos  mokslininkų ataskaitoms. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

12) Cheryl Y Gregory - Evans iš Britų 

Kolumbijos universiteto (Vankuveris, Kanada) 

skaitė pranešimą tema "Naujausi duomenys 

iš RNR terapijos aniridijoje", kuriame 

pateikė informaciją apie naujus molekulinės 



terapijos gydymo metodus savo laboratorijoje su dr. Nauf Sannan. 

 

   "Nors dėl įgimtos aniridijos gydymo šiuo metu pasiūlyta visa eilė 

išeičių ir metodų, pavyzdžiui, kamieninių ląstelių transplantacija ar genų 

terapija, bet iki šiol šių metodų naudojimas klinikinėje aplinkoje vis dar 

yra pernelyg sudėtingas", - sakė dr. Cheryl. 

     RNR terapija yra naujas būdas ir patraukli galimybė, nes tai padeda 

išvengti problemų, kilusių naudojant standartinius genų terapijos 

metodus, būtent silpnos ekspresijos kontrolės ir tikimybės pažeisti 

genomą. 

 

 
 

     Naudojant šį metodą, jie naudoja RNR nonsenco supresorinę terapiją 

gydymui gydant įgimtas akių patologijas, įskaitant ir aniridiją. 

     Atsižvelgiant į ne nonsenco mutacijas autorių išvystyta "SMaRT" 

technologija, kuri naudoja lastelės mechanizmą tarpininkaujant su 

splaisosomos RNR transplaisingu ir leidžia pakeisti dirbtinai sukurtą 

pažeistą iRNR molekulę. 



 

     "RNR transplaisingo modulis gali susidėti iš (i) rišančio domeno, 

kuris yra komplementarus 150 introno 1 nukleotidų, prie - pelės Pax6 

genų mRNR, (ii) introno 1 seka, apimanti šakos tašką, polipirimidinis 

traktas, 3' akceptorinis splaisingo tinklas, ir (iii) seka, atitinkanti 

egzonams kDNR be Pax6 mutacijų ir FLAG tag. Visos sekos klonuojasi 

į vektorių dėl ekspresijos. Kiekvieno modulio efektyvumas testuojamas 

COS-7 ląstelėse, ekspresuojančiose mutantinio geno seką. Pirmieji šios 

technologijos ląstelių kultūroje tyrimo rezultatai parodė, kad 

efektyvumui padidinti turėtų būti blokuojamas ląstelėse vyravimas, cis - 

splaisingo proceso normaliomis sąlygomis, su papildomų 

oligonukleotidų pagalba. 

      

Kas liečia anksčiau sukurtą metodą, START terapiją nonsenco 

mutacijoms, tai dabar prasideda antrasis etapas šių tyrimų (Kanadoje, 

Vankuveryje, vadovaujant dr. Kevinui Gregory - Evans ir Jungtinėse 

Amerikos Valstijose, Virdžinijoje, vadovaujant dr. Pieteriui Netlandui), 

kuriame įtraukti 36 vaikai virš 2 metų, sveriantys daugiau kaip 12 kg, su 

silpnesniu nei 0.2 regėjimo aštrumu. Vaikai gauna 10 mg vaisto ryte, 

vidurdienį - 10 mg, ir 20 mg skiriama vakare oraliniu būdu. 1/3 pacientų 

metus vartoja placebo, tada jiems metus duodamas preparatas. 

Fiksuojami šie rodikliai: regėjimo aštrumas (ETDRS), akies pakitimai, 

ragenos pokyčiai (įskaitant nuotraukas), citologija Pax6 geno baltymų 

lygmenyje. Trečiame etape tyrimai bus atliekami Europoje, įjungiant į 

eksperimentą vaikus vyresnius nei 5 metai. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 13) Profesorius Jamesas D. 

Loderdeilas, mokslų daktaras iš 

Gergios universiteto ląstelių biologijos 

fakulteto, tarptautinio aniridijos fondo 

mokslinio komiteto narys, jau 20 metų 

tyrinėja Pax6 geną ir jo mutacijas 

aniridijoje. Jis pristatė pranešimą 

"Didinti gaminamo tirotropino 

hormoną, hipofizės ląstelėse skaičių 

pelėms, su PAX6 geno hiplo nepakankamumo funkcija". Šis 

pranešimas apie Pax6 geno ir skydliaukės santykį. Klausytojams buvo 



pristatyti jo tyrimų grupės (Anastasija Bobilev, Kenji Jonson, Khanas 

Hehmatyar) šioje srityje rezultatai. 

    

 
      

    Profesorius atkreipė dėmesį, kad aniridijos akių apraiškos šiandien 

gana gerai išstudijuotos. Bet aniridija - tai ne tik akių sutrikimas, tai 

sindromas. Dabar daugiau ir giliau tyrimai mokslininkus veda į Pax6 

geno ir smegenų, o taip pat endokrininės sistemos santykį. Naujausi 

tyrimai parodė, kad pacientai, sergantys aniridija, turi aukštą polinkį į 

nutukimą, nevaisingumą, jie gali turėti policistinės kiaušidės sindromą, 

diabetą, sunkių alerginių reakcijų (egzemą), sutrikusį kvapų ir garsų 

suvokimą. Buvo nustatyta, kad triukšmingame kambaryje pacientams, 

turintiems aniridiją, yra daug sunkiau susikoncentruoti, kad gauti 

informaciją, nei paprastam žmogui. Be to, nustatyti pažeidimai, susiję 

su miegu (pabudimo problemomis, miego apnėja). Be viso to, kas 

išvardinta aukščiau, dantų problemų buvo aptikta pas 35% aniridinių 

pacientų, nedidelis vystymosi sulėtėjimas - 17%, 13% problemos, 

susijusios su skeletu ir raumenų mase, astma buvo nustatyta  12% 



pacientų, depresija - 12%, nevaisingumas - 11 %, tulžies pūslės liga - 

8%, 8% - hipertenzija, cukrinis diabetas - 7%, 5% - hiposmija, 

pankreatitas - 1% pacientų, sergančių aniridija. 

        

     Profesoriaus Lauderdeilo mokslo grupė pastaruosius kelerius metus 

tyrinėjo Pax6 geno ir endokrininės sistemos sąveiką. Tyrimo metu 

mokslininkai nustatė, kad naujagimių pelių su mažų akių (įgimtos 

žmogaus aniridijos modelis) fenotipu sumažėjęs Pax6 ekspresijos lygis 

priveda prie sumažinto hipofizės dalies ląstelių skaičiaus, kurios gamina 

augimo hormoną ir padidina ląstelių skaičių, kurios gamina tirotropino 

hormoną. Padidėjusi šio hormono gamyba lieka pelėms ir suaugus. 

Autoriai taip pat atskleidė, kad padidėjęs hipofizės Tirotropino 

hormonas pelėms su Pax6 haplo nepakankamumu veda prie 

padidėjusios tiroksino gamybos skydliaukėje, tada, kai trijodotironinas 

nesikeičia. Tyrimas patvirtina Pax6 geno vaidmenį endokrininės 

sistemos vystymesi ir siūlo naują, endokrininių sutrikimų tyrimo kryptį 

pacientams, sergantiems aniridija. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

14) Ursula Schlotzer - Schrehardt iš Vokietijos 

Niurnbergo, Erlangeno Friedrich - Alexanderio 

universiteto oftalmologijos departamento, 

parengė pristatymą "Molekulinė anatomija niša 

limbalinių kamieninių ląstelių". 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Ji pažymėjo, kad ragenos epitelio regeneracijos procesas ir 

aprūpinimas priklauso nuo unipotentinių ląstelių ragenos odenoje, kurių 

darbas reguliuojasi, kaip ir išorės veiksniai, taip pat jų pačių kamieninių 

ląstelių nišos ypatumai. Ataskaitoje pateikiama ragenos regeneracijos 

medicinos metodų apžvalga, ypač limbalinių kamieninių ląstelių 

transplantacijos naudojimas. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Kitas konferencijos blokas buvo skirtas 

eksperimentinei oftalmologijai. 
 

 

15) Dr. Tor Paaske Utheim iš Norvegijos Oslo 

universitetinės ligoninės medicinos biochemijos 

skyriaus, "Aniridia Europe" mokslinio komiteto 

narys skaitė pranešimą "Limbalinių kamieninių 

ląstelių trūkumas (LSCD)". 
 

     

 

 

 

 Gydytojas pažymėjo, kad ragena yra labai svarbi normaliam žmogaus 

regėjimui. Bet koks ragenos sužalojimas arba jos laipsniškas prastėjimas 

dėl ligos, kaip antai aniridijos, gali sukelti jos limbalinių kamieninių 

ląstelių nepakankamumą (deficitą). Tai gali lemti tolesnį didelį 

skausmą, o galiausiai - aklumą. Limbalinių kamieninių ląstelių 

trūkumas aniridijoje yra labai dažnas reiškinys. Šiuo metu yra keletas 

požiūrių į limbalinių kamieninių ląstelių trūkumo gydymą. Daugiausia 

kamieninių ląstelių persodinimo operacijų atliekama Indijoje ir 

Japonijoje. Kamieninės ląstelės auginamos šiandien iš ląstelės, gautos iš 

vidinio paviršiaus skruostų epitelio, esančio ant odos ir t.t. Pasaulyje yra 

draudžiama naudoti embrionus dėl kamieninių ląstelių gavimo. Rinkoje 

šiandien kamieninės ląstelės pateikiamos 10 skirtingų kamieninių 

ląstelių tipų, auginamų 10 skirtingų būdų. 



 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

16) Dr. Oygunn Aass Utheim iš Norvegijos Oslo universitetinės 

ligoninės oftalmologijos katedros skaitė pranešimą "Epitelio ląstelių, 

auginimas ir transportavimas dėl jų būsimos transplantacijos." 
 

      Gydytojas pažymėjo, kad aniridija yra viena iš daugelio akių ligų, 

kuri gali sukelti limbalinių kamieninių ląstelių trūkumą. Pažeistas 

ragenos epitelis negali būti atstatytas dėl epitelio kamieninių ląstelių 

nebuvimo. Kamieninių ląstelių persodinimas aniridiniams pacientams 

yra labai ilgas ir sudėtingas procesas. Visų pirma, klinikoje turi būti 

įrengta pažangiausia laboratorinė įranga, klinika turi turėti patirties 

ląstelių kultūroje (auginime). Visų antra, yra didelis pavojus pernešti 

kenksmingus mikroorganizmus, kurie gali būti labai pavojingi 

aniridinėms akims, iš išaugintų ląstelių į akies paviršių. Dr. Oygunn 

tyrimo grupė sukūrė gatavų kamieninių ląstelių laikymo ir 

transportavimo metodą. Tokiu būdu klinikoje naudojant tokius 

transportavimo ir saugojimo metodus, bus perspektyvios, be 

kenksmingų mikroorganizmų paruoštos transplantavimui kamieninės 



ląstelės. Visa tai daro operaciją daugiau sėkminga ir leidžia naudoti šį 

metodą dažniau įvairiose akių klinikose. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

17) Neilas Lagalis savo 

pranešime pristatė mokslinio 

tiriamojo darbo rezultatus iš 

trijų mokslinių tyrimų 

institutų: Švedijos 

Linkopingo m. universiteto 

klinikinės ir eksperimentinės 

medicinos instituto 

oftalmologijos departamento 

(Neilas Lagali, Ulla Eden, 

Per Fagerholm); Lenkijos 

Katovicų miesto medicinos Silezijos universiteto oftalmologijos 

departamento (Bogumil Wowra, Edward Wylegala); Norvegijos Oslo 

universiteto oftalmologijos departamento (Tor Paaske Utheim). 



    Jo pranešimas "Kamieninių ląstelių nišų degradacijos pristatymas 

aniridinės keratopatijos progresavimo situacijoje keliose pacientų 

grupėse." 
 

    Mokslininkai tyrė ragenos epitelio limbalinių kamieninių ląstelių 

nišos morfologiją, per laiką progresuojančios keratopatijos pacientų iš 

Švedijos, Lenkijos ir Norvegijos, grupėse. Buvo ištirta iš viso 80 

pacientų. Mokslininkas nurodė, kad limbalinių kamieninių ląstelių nišos 

buvimas ragenos epitelyje koreliuoja su keratopatijos stadijomis. Nors 

kai kuriais atvejais limbalinių kamieninių ląstelių niša išnyko jau 

ankstyviausiose keratopatijos stadijose. Mokslininkai stebėjo 

keratopatiją visais 4 etapais (stadijomis). Jei pirmajame etape, 

limbalinių kamieninių ląstelių keratopatijos niša (įduba) pacientams 

daugeliu atvejų yra, tai 2, 3 arba 4 etapuose jos praktiškai nėra. Štai 

kodėl kamieninių ląstelių implantacijos keratopatijos operacijos 2, 3 ir 4 

etapuose aniridiniams pacientams nėra visiškai sėkmingos. Išvada: 

fenotipo pokyčių, vykstančių ragenos epitelyje, kamieninių ląstelių 

nišoje, supratimas gali padėti išaiškinti progresavimo pacientams, 

sergantiems aniridija, keratopatijos priežastis ir priimti sprendimus dėl 

kamieninių ląstelių implantacijos operacijų laiko. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 



18) Che J Connon pristatė mokslininkų iš 

kelių Jungtinės Karalystės universitetų 

rezultatus: Niukaslio miesto universiteto 

medicinos mokslų fakulteto (Che J 

Connon, Ricardo M Gouvera); Skaitymo 

universiteto chemijos fakulteto (Ian W 

Hamley) ir iš Londono imperatoriškojo 

koledžo  fotonikos departamento 

(Guillamaume Lepert, Carl Paterson).  

 

Jo pranešimas "Stromos standumo, palaikomo regėjimo fenotipo, 

vaidmuo: Bioinžinerijos ragenai reikšmė". 
 

      Mokslininkai iškėlė hipotezę ir įrodė, kad ragenos paviršiaus 

biocheminės savybės tiesiai po ragenos epiteliu vaidina esminį vaidmenį  

audinių homeostazėje, t.y., balansas tarp epitelio ląstelių migracijos, 

diferenciacijos, proliferacijos ir lupimosi. 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 



19) Neilas Lagalis iš 

Linkopingo miesto Švedijos 

eksperimentinės medicinos 

instituto ir Clausas Curiefenas 

iš Vokietijos Kelno universiteto 

oftalmologijos departamento 

padarė bendrą pristatymą 

"Esami ir būsimi Europos 

moksliniai retų kompleksinių 

akių ligų (įskaitant aniridiją) 

tyrimai". 
    

  Mokslininkai nurodė skubius bendrus Europos bendradarbiavimo 

klausimus retų akių ligų kontekste, svarbą palaikant mokslinių tyrimų 

projektus visose Europos šalyse. Jie aptarė patirtį, galimybes ir 

mechanizmus, kurie gali būti naudojami siekiant sukurti visos Europos 

mokslinių tyrimų projektus. Žinoma, subūrus visos Europos šalių 

mokslininkų pastangas, atsirastų galimybė daug giliau tyrinėti tokių 

ligų, kaip aniridija, mechanizmus ir aktyviai kurti naujus gydymo 

metodus. 

 

 



----------------------------------------------------------------------------------- 

20) Dr Lorenz Latta iš Vokietijos 

(Homburg Saar m.) Oftalmologijos 

Saarlando universiteto oftalmologijos 

departamento pristatė šios klinikos 

gydytojų (Barbara Kaesmann - Kellner, 

Tanja Stashon, Arne Vienstenz, 

Berthold Seitz) ir dr. Nora Szentmary iš 

Vengrijos Budapešto universitetinės 

klinikos bendro darbo rezultatus, 

perskaitydamas pranešimą "Aniridijos tyrimai klinikinėje aplinkoje. 

Galimybės ir trūkumai tyrimų procese." 

         

 
 

     Savo pranešime jis pažymėjo, kad didžioji dalis tyrimų aniridijos 

srityje atlikta su gyvūnais. "Mes dirbame klinikinėje aplinkoje su 

žmonėmis ir turime visai kitas sąlygas ir reikalavimus atliekant bet 

kokius tyrimus. Siekiant giliau suprasti, koks yra Pax6 geno vaidmuo 



formuojantis ir vystantis skirtingiems žmogaus akių audiniams, o ypač 

formuojantis limbalinėms epitelio ląstelėms, mes pradėjome studijuoti 

Pax6 geno ekspresiją skirtinguose žmogaus akies audiniuose", - sakė 

pranešėjas. Tokiu atveju, tyrėjų komandos nariai mėgino išanalizuoti 

genų PAX6 ekspresiją žmonių audiniuose. Toks perėjimas aniridijos 

tyrimų iš gyvūnų modelių į žmogaus padės ateityje paaiškinti skirtingą 

klinikinį paveikslą ir fenotipo kintamumą skirtingose pacientuose su 

skirtingais patogeniniais mechanizmais. Esančios dabartinės metodikos 

neleidžia palyginti pokyčių transkriptų lygių skirtingiems žmonėms. 

PAX6 transkriptai aptikti sveikų donorų ragenos ląstelėse, junginėse, 

limbalinių epitelinių ląstelių kultūroje, o taip pat burnos ertmės 

gleivinėje. 

----------------------------------------------------------------- 

Kita konferencijos dalis buvo skirta klinikinei 

oftalmologijai, ypač ragenos operacijoms. 

----------------------------------------------------------------- 
 

21) Dr Gerd GEERLING iš Diuseldorfo 

(Vokietija) universiteto ligoninės pristatė 

pranešimą "Ragenos ligų diagnostikos 

priemonės". 
     

 

 

     Gydytojas pažymėjo, kad sausų akių sindromas gali būti pirmasis 

ženklas, kad prasideda keratopatija. Todėl yra labai svarbu nustatyti 

drėgmės kiekį ant akies paviršiaus. Be to, aniridinių pacientų ašaros turi 

visiškai kitą cheminę sudėtį, ir tokiu būdu net ji gali būti aniridinių 

pacientų keratopatijos pradžios priežastis. Didelis iššūkis pacientams, 

sergantiems aniridija, yra ir tai, kad limbalinės kamieninės ląstelės 

nustoja gamintis tam tikru metu (limbalinių kamieninių ląstelių 

trūkumas). Atsižvelgiant į visa tai, mes turime daryti išvadą, kad  

svarbiausia profilaktika ir tokių pacientų ragenos gydymas 1 

keratopatijos etape, ir net prieš jos pradžią. Užduotis - sustabdyti 

keratopatijos progresavimą, išvengti jos perėjimo į 2, 3, 4 stadijas. Tam 



mes galime naudoti drėkinamuosius lašus, gelius ir tepalus, remiantis į 

Dekspantenolį. 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

22) Dr. Claus Cursiefenas iš Vokietijos Oftalmologijos Kelno 

universiteto oftalmologijos skyriaus skaitė pranešimą "Bostono 

keratoprotezas - įsodinimo paskutinėje keratopatijos stadijoje 

patirtis" 
   Bostono keratoprotezas - kartais vienintelis galimas sprendimas 

pacientams galutiniame keratopatijos etape. Nuo 2013 m. rugsėjo iki 

2015 m. gegužės Kelno universiteto oftalmologijos katedros gydytojai  

operavo 13 akių, įstatant Bostono keratoprotezą. Pacientai buvo 26 - 92 

metų, šeši vyrai ir šešios moterys. Visiems pacientams buvo paskutinė, 

4 keratopatijos stadija, su tankiu ragenos padrumstėjimu ir stipria 

vaskuliarizacija, regėjimo aštrumas buvo stipriai sumažėjęs (daugumos 

pacientų tik reakcija į šviesą). Įstačius Bostono keratoprotezą, 6 akys 

neturėjo esminių pooperacinių komplikacijų, o papildomo chirurginio 

gydymo prireikė 7 akims. Buvo stebimas reikšmingas 85% pagerėjimas. 



Tokiu būdu, Bostono keratoprotezo įrengimas yra labai rizikinga 

operacija, bet ji yra būtina, jeigu kitos gydymo galimybės jau buvo 

išnaudotos ir yra nebegalimos. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

23) Prof Bertholdas Seitzas - Vokietijos 

Saarlando (Homburg Saar) universiteto 

klinikos oftalmologijos departamento 

klinikos direktorius, geriausias Vokietijos 

aniridinio centro (ir ne tik) ragenos 

chirurgas kalbėjo apie " EXCIМER - 

PTK ir keratoplastika, įgimtoje 

aniridijoje". 
      

 

 

 

 

   Konservatyvus aniridijos su AAK (keratopatija, susijusi su 

aniridija) gydymas ankstyvosiose AAK stadijose apima 

drėkinamuosius gelius ir tepalus su hialurono rūgštimi ir 

Dekspantenoliu. Jie būtinai turi būti be konservantų. Taip pat gali 

būti skiriamas specialaus serumo (autologinio) naudojimas. 3 - 4 

AAK stadijoje gali būti naudojamas ragenos persodinimas. 

Atsižvelgiant į gerokai sumažėjusi regėjimą paskutinėse AAK 

stadijose naudojamas Bostono keratoprotezas. 

     Ir ragenos transplantacija, ir Bostono keratoprotezas gali turėti daug 

ir labai sudėtingų komplikacijų, ir išlieka labai sunki ir rimta operacija. 

Gijimas paprastai užtrunka iki 9 mėnesių, net jei operacija buvo 

sėkminga ir nėra jokių komplikacijų. Niekada negalima daryti ragenos 

persodinimo, jei pacientas serga glaukoma. 
      Gydytojas parodė savo sėkmingo darbo skaidres, kai persodinimas 

vyko 1,5 metų mergaitei su aniridija, turinčiai 4 AAK stadiją, taip pat 

vyresnio amžiaus moteriai su ta pačia diagnoze. "Ragenos persodinimas  

- daugiau nei menas ir mokslas!", - sakė gydytojas. 



      Taigi, gydytojas sakė: „Aniridijos atveju mes stengiamės vengti, 

jei įmanoma, bet kokios operacijos. Darome jas tik rimtai apsvarstę 

visus argumentus. Prieš 10 metų oftalmologai, nežinodami ligos 

specifiškumo, įgimtos aniridijos pacientams implantuodavo 

dirbtines raineles. Laimei, visi šiuolaikiniai gydytojai supranta šių 

operacijų beprasmiškumą ir netinkamumą ir atsisakė jų. Ateitis 

priklauso genetikoai, o mes, oftalmologai, turime išlaikyti aniridines 

akis ir bandyti išsaugoti šių pacientų regėjimą iki geresnių laikų, 

kai liga bus nugalėta". 

 

 
 

 



------------------------------------------------------------------------------------- 

Sekantis pristatymų blokas buvo skirtas 

neurologijai, sutrikusio regėjimo aspektams ir 

gyvenimo kokybei sergant aniridija. 

----------------------------------------------------------------- 
24) Dr Irena Gottlob iš Lesterio universiteto mokslo medicinos ir 

biologijos katedros (Didžioji Britanija) pristatė pranešimą "Fovealinė 

morfologija. Pax6 ir regėjimo vystymasis prie geltonosios dėmės 

hipoplazijos". 

 

    Gydytoja pastebėjo, kad rainelės nebuvimas Pax6 sindromo 

(aniridijos) pacientams yra tik išorinis aniridijos pasireiškimas. Kiti 

svarbūs reiškiniai joje yra nistagmas ir geltonosios dėmės hipoplazija. 

Dauguma pacientų, turinčių Pax6 mutaciją, turi 1-3 lygio geltonosios 

dėmės hipoplaziją. Paprastai aktyviai tinklainė vystosi po vaiko gimimo. 

Irenos Kottlob mokslininkų komanda palygino tinklainės vystymosi 

sveikų akių procesą ir akį su geltonosios dėmės hipoplazija.   

     Vaikams, turintiems geltonosios dėmės hipoplaziją, po gimimo 

tinklainė taip pat toliau vystėsi. Tai rodo, kad administracinės terapijos 

įvedimas kūdikystės ir vaikystės metu gali padėti tinklainės vystymosi 

procese ir optimizuoti vaiko regėjimo vystymąsi. 

 

 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

25) Tiflopedagogas Nhung Nguyenas iš Tiubingeno (Vokietija) 

universiteto oftalmologijos centro silpnaregių reabilitacijos klinikos 

"Darbas su aniridiniais pacientais, kaip su silpnaregiais pacientais: 

galimybės ir iššūkiai". 
 

     Atsižvelgiant į tai, kad aniridija eina kartu su ragenos distrofija, 

glaukoma, katarakta, geltonosios dėmės hipoplazija, regos nervo 

hipoplazija, tai ji sukelia rimtus ir laipsniškai progresuojančius 

sutrikimus ir net aklumą. 

 

Ką mes galime padaryti: 

 

- Mums reikia apsaugoti vaiko akis nuo akinimo. Šviesos šaltinis turi 

būti šaltas, apšvietimas be akinimo. 

 

- Tekstinė medžiaga turi būti padidinto dydžio (knygų, vadovėlių su 

dideliu, ryškiu šriftu). 

 

- Išmokyti vaiką nuo mažens, kaip naudotis elementaria lūpa su šviesa ir 

sudėtingomis elektroninėmis vaizdo priemonėmis, teleskopiniais 



akiniais, akiniais - lūpomis. Labai naudingi nešiojami vaizdo prietaisai, 

kuriais vaikas galėtų naudotis tiek mokykloje, tiek namuose. 

 

- Pacientai su stipriai susilpnėjusia rega ar aklieji turi gauti mobilumo 

pamokas, kurios padės jiems orientuotis aplinkoje, keliauti, 

šeimininkauti. 

 

- Oftalmologai, žinodami apie progresavimą ir ligos sunkumą, turi nuo 

pat pradžių rekomenduoti šeimai tiflopedagogo pagalbą. 

 

Mūsų tikslas - teikti aniridiniams pacientams galimybę būti 

nepriklausomais ir sėkmingais visuomenės nariais, kurie gali vesti 

saugų ir produktyvų gyvenimą. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

26) Prof. Barbara Kaesmann – Kellner, 

Vokietijos aniridinio centro vadovė ir 

mokslinio "Aniridia Europe" komiteto 

vadovė pristatė pranešimą "Aniridinių 

pacientų regėjimo problemų spektras". 
 

    

     "Nuo 2016 m. pradžios mūsų aniridijos centras oficialiai veda 

Vokietijos aniridinių pacientų registrą. Mes bendradarbiaujame su 

visomis oftalmologijos klinikomis ir skyriais Vokietijoje." - pradėjo Dr. 

Barbara.  

    Visi aniridiniai aniridinio centro pacientai užpildo klausimynus, 

apibūdinančius jų akių problemas, taip pat gyvenimo būdą, susijusį su 

aniridija. Be to, dabar aniridiniame centre prasidėjo naujų akių lašų, 

skirtų ragenos gydymui, bandymai. Tyrimo rezultatai dar neparuošti.  

    Pacientų atsakymai padeda gydytojams daugiau individualizuoti 

požiūrį į kiekvieną pacientą, o taip pat giliau nagrinėti bendrus svarbius 

modelius. Skiriamasis bruožas visų pacientų atsakymų buvo tas, kad 

absoliučiai visi suaugę pacientai rainelės nebuvimo nelaiko rimta 

problema. Jų skundai daugiausia susiję su glaukoma, įvairaus sunkumo 

keratopatija ir katarakta. 



 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

27) Rosa Sancjes de Vega - naujai išrinkta 

(generalinės asamblėjos) 2016 – 2018 m."Aniridia 

Europe " prezidentė pasakojo apie tai, kaip ji gimė su 

aniridija, gyvena aktyvų ir visavertį gyvenimą, kokius 

sunkumus turi įveikti kasdieniame gyvenime ir kaip ji 

susidoroja su jais. 

  

 

   "Problemų ir iššūkių pacientui su aniridija gali būti visur - pradėjo 

Rosa, - namuose (valymas, maisto ruošimas, korespondencijos 

skaitymas), taip pat po atviru dangumi (mes negalime matyti bortelių ir 

kitų kliūčių, stiklinių durų, sunku naudotis visuomeniniu transportu, 

skaityti užrašus kelyje ir viešose vietose). 

    Mums reikia nešioti akinius nuo saulės su dideliu patamsinimu dėl 

stipraus saulės diskomforto. 

    Mokyklose vaikams taip pat iškyla problemos: jie nemato lentos, 

nemato smulkaus šrifto, nemato, toli, ar arti. Tai baisu? Taip ir ne. 

    Šie vaikai užauga ir jiems reikia susirasti darbą. Mums reikia rasti 

tokį darbdavį, kuris pasiruošęs, atsižvelgiant į ligą, suteikti jiems 

tinkamas darbo sąlygas ir kai kuriuos palengvinimus. Jis turi būti 

pasirengęs staigiam paciento "nebuvimui" per operacijos laikotarpius ir 

pan. Tai baisu? Taip ir ne. 



    Vaikai auga - jauni vyrai ir moterys įsimyli ir nori turėti šeimą. Ar yra 

problemų sukuriant draugiškus ir romantiškus santykius? Taip, yra. Tai 

baisu? Taip ir ne. 

    Mes negalime (daugelis iš mūsų) eiti į kiną, užsiimti kai kuriomis 

sporto šakomis. Tai baisu? O, taip. 

    Jei manote, kad tai yra baisu, tai ir bus baisu. Jei Jūs nepasiduosite, 

dirbsite su savimi kasdien (o kartais net su aplinkiniais), sieksite tikslo, 

sutelkę visą valią į kumščius, tai gali būti ne taip jau ir blogai. Sunku? 

Taip... Bet liga jau yra, ir su ja reikia gyventi, o dar geriau - gyventi 

laimingai!" 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 28) Kaitie Atkinson, Britanijos aniridijos 

asociacijos prezidentė, pradėdama savo 

kalbą, sakė: "Aš esu sėkmingas žmogus ir 

visi aniridiniai pacientai turi galimybę 

būti sėkmingais ir įgalintais žmonėmis 

gyvenime, bet jie turi įveikti daug kliūčių 

ir barjerų savo gyvenimo kelyje tam, ką 

jie planavo - gyventi normalų gyvenimą, 

kaip paprasti žmonės. Problemos gali būti mokykloje, darbe, ieškant 

tinkamos medicininės gydytojų (išmanančių ligą) priežiūros. Visa tai, 

žinoma, sukels psichologinių problemų ir nuolatinį stresą, kurie, savo 

ruožtu, įtakos paciento šeimą ir šalia jo esančią aplinką." 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

29) Joeri Van Den Bosch – 

34 metų aniridijos pacientas iš 

Belgijos dalijosi patirtimi, 

susijusia su aniridija. 

"Kai aš gimiau, - pradėjo Jour 

- nebuvo žinančių gydytojų, 

nebuvo pacientų 

organizacijos, kaip ir dabar, 

nebuvo silpnaregių specialistų. 

Aš turėjau 8 operacijas, 

įskaitant 5 iš jų ragenos 

transplantacijos... Dėl mano neryškaus ir migloto žvilgsnio mane visada 

sustabdo policija ir tikrina dėl alkoholio ar narkotikų vartojimo. Tai 



juokinga? Tikriausiai. Aš prarandu savo regėjimą, tai yra labai 

skausminga suprasti, kad tu jį prarandi... Bet aš turiu mylimą draugę, ji 

mane palaiko visada  ir visur. Aš nesu laimingas? Ne, aš laimingas ir aš 

tikiu, kad jauni pacientai, sergantys aniridija, gali išvengti daugelio 

dalykų, kuriuos išgyvenau aš ir mano karta. Džiaugiuosi, kad pacientai, 

sergantieji aniridija, daugelyje šalių dabar turi savo organizacijas ir 

centrus, kurie juos palaiko, kurie bendradarbiauja su gydytojais, ieško 

pinigų finansuoti naujus mokslinių tyrimų projektus, skirtus aniridijos 

gydymui. Tikiu šviesia aniridinių vaikų ateitimi, sėkmės jiems ir jų 

tėvams!". 

 

 
 

 



 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 



Trečioji konferencijos diena prasidėjo dideliu 

skyriumi, skirtu WAGR sindromui. 

----------------------------------------------------------- 
30) Šią sekciją atidarė tarptautinės WAGR sindromo asociacijos 

medicinos konsultantė Kelly Trout. Pristatymas buvo skirtas WAGR 

sindromui ir pagrindinės, Tarptautinės WAGR sindromo asociacijos, 

veiklos apžvalgai. 

 

Kelly, pradėjusi savo kalbą, sakė, jog šiuo pristatymu ji nori ne tik 

pasidalinti naujausia informacija apie WAGR sindromą, bet parodyti ir 

šių pacientų ateitį. 

WAGR sindromas yra labai reta liga. Tokie pacientai gimsta 1: 

1,000,000. Santrumpa WAGR reiškia pagrindinių simptomų sutrikimus: 

 

Wilms Navikas (Wilms auglys). 

      Apie 50% pacientų, sergančių WAGR, turi Wilms naviką (inkstų 

vėžį). Pirmoji Wilms naviko stadija, paprastai, būna besimptomė. 

Vėliau vaiko šlapime gali pasirodyti kraujas, atsirasti apetito 

praradimas, svorio netekimas, silpnumas, karščiavimas. 

      Daugeliu atvejų Wilms navikas vaikams su WAGR sindromu 

pasireiškia 17-28 mėnesį. Apskritai, dauguma atvejų Wilms navikas 

vaikams, sergantiems WAGR sindromu, diagnozuojamas 3 metais. Taip 

pat yra reti atvejai, kai Wilms navikas pacientams, sergantiems WAGR, 

nustatomas iki 28 metų amžiaus. Dėl šios priežasties tam tikrų rūšių 

tyrimai turėtų trukti visą gyvenimą. Pavyzdžiui, ultragarsas, 

rekomenduojamas kas 6 - 12 mėnesių ir suaugusiems, ir vaikams nuo 8 

metų (iki 8 metų - kas 3 mėnesius), pacientams, kuriems diagnozuotas 

WAGR sindromas. 

- Aniridija 

- Genitourina problems (urogenitalinės sistemos patologija). 

Berniukams gali būti sėklidžių ir šlaplės anomalijos. Merginoms - 

kiaušidžių, kiaušintakių ir makšties vystymosi anomalijos. Neatmetama 

kiaušidžių vėžio vystymosi galimybė. WAGR sindromo pacientai turėtų 

reguliariai tikrintis baltymų kiekį šlapime ir daryti ultragarso 

urogenitalinės sistemos tyrimus. 



 

- Mental Retardation (protinis atsilikimas). 

WAGR pacientai dažnai, bet ne visada, gali turėti protinį atsilikimą, dėl 

informacijos pateikimo ir apdorojimo procesų sutrikimų smegenyse. 

 

Be to, visai neseniai, mokslininkai nustatė dar dvi ligas, kurios gali būti 

įtrauktos į WAGR sindromą, bet neįeinančios į jo sutrumpinimą: 

 

- Lėtinis inkstų nepakankamumas. Vaikai su WAGR sindromu 40% 

neapsaugoti nuo lėtinio inkstų nepakankamumo, paprastai 

pasireiškiančio paauglystėje. 

 

- Pankreatitas (kasos uždegimas). 

 

Mokslininkai iš Nacionalinio sveikatos instituto stebėjo 20 pacientų, 

turinčių WAGR sindromą, Pacientai nuo 2 iki 39 metų - 2006 m. Šiais 

studijų duomenimis nustatyta, kad: 

 

- 5 pacientams nebuvo pastebėta problemų su protiniu ir apskritai 

psichikos vystymosi sulėtėjimu. 

 

- Lyginant su tradiciniais PAX6 mutacijų pacientais, sergantiesiems 

WAGR sindromu gali būti: 

 chirurginės ankstyvosios intervencijos jauname amžiuje; 

 dažnai (nuolatinis) akių tyrimas taikant anesteziją (dėl paciento 

negebėjimo bendradarbiauti); 

 pacientai turi didesnių sunkumų - ragenos komplikacijų, glaukomą, 

refrakcijos ydų. 

- 3 pacientams buvo rasta patologinė miopija ir vienos ar abiejų akių 

tinklainės atšoka. 

 

Kelly pažymėjo, kad WAGR sindromas yra daugiau nei W-A-G-R. 

 

Taigi, nors gali visiškai nebūti klasikinių WAGR sindromo požymių, 

bet tai nereiškia diagnozės nebuvimo. Todėl genetiniai tyrimai 

privalomi visiems aniridiniams pacientams. 



- Genitalinės anomalijos yra labiau paplitusios tarp berniukų, tačiau gali 

būti ir mergaitėms. Reikšminga yra tai, kad jos yra vidaus (kiaušidžių, 

makšties, gimdos), todėl gali būti nediagnozuotos. 

- Klausos ir klausos informacijos apdorojimo sutrikimai pastebėti 92% 

atvejų, klausos praradimo - 5% atvejų; 

- Skausmo suvokimo pažeidimai - 50% atvejų; 

- 60% pacientų vyresnių nei 12 metų amžiaus rastas inkstų 

nepakankamumas; 

- Smegenims signalo perdavimo sutrikimai - 50% atvejų; 

- Kankorėžinės liaukos hipoplazija; 

- Apnėja; 

- Problemos su širdies veikla; 

- Problemos su padidėjusia raumenų mase; 

- Autizmas ir kitos elgesio problemos; 

- Medžiagų apykaitos problemos; 

- Psichikos problemos. Kai kurie vaistai, išrašomi kontroliuoti paciento 

elgesį, kenkia glaukomai. Į tai turėtų būti atsižvelgta. 

 

   Kelly taip pat pažymėjo, kad vaikus su WAGR sindromu labai svarbu 

nuo ankstyvos vaikystės mokyti gestų kalbos, kuri ateityje padės vystyti 

kalbą. Turėkite omenyje, kad dėl to, kad esti signalo perdavimo 

smegenyse pažeidimų, gali būti problemų su pažinimo vystymusi ir 

bendra vaiko adaptacija.  

 

Dėmesio!!! Vaistas propofolis (vaistas dažniausiai naudojamas 

bendrajai anestezijai) turėtų būti naudojamas labai atsargiai, taip pat, 

kaip ir didelio cholesterolio kiekio pacientui, nes jis gali sukelti ūminio 

pankreatito priepuolį. 

 

    Tarptautinė WAGR sindromo asociacija, bendradarbiaudama su 

nacionaliniu sveikatos institutu, sukūrė WAGR sindromo klinikines 

rekomendacijas. Kelly maloniai perdavė Rusijos aniridijos organizacijai 

visą medžiagą. Dabar rusų kalba ją galite rasti tinklalapyje adresu 

http://www.aniridia.ru/wagr-syndrome~~HEAD=pobj 

 

Nacionalinis sveikatos institutas (JAV) į registrą įtraukia visus šiuos 

pacientus iš viso pasaulio. Tai labai svarbu mokslininkams. Kadangi 

http://www.aniridia.ru/wagr-syndrome~~HEAD=pobj


gimstamumas šių pacientų 1: 1,000,000, tai kiekvienas pacientas yra 

labai vertingas mokslininkams. Taigi, Kelly paragino visus gydytojus iš 

viso pasaulio susivienyti bendriems moksliniams tyrimams ir kaupti 

vieną pasaulinį tokių pacientų registrą. 

 

    Kelly pažymėjo, kad kartais WAGR sindromas būna kartu su Potoki -

Shaffer sindromu. Tai dar labiau reta. 

 

WAGR sindromo diagnozei patvirtinti reikia 3 tyrimų: 

 

1) FISH 

2) MLPA 

3) Array CGH (Array Comperative Genomic Hybridization). 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

31) Europos nefroblastomos protokolo kūrėjas, prof. 

Norbertas Grafas iš Saarlando universiteto (Vokietija) 

vaikų onkologijos (hematologijos) departamento skaitė 

pranešimą "Wilms auglys: Terapija, gydymo 

protokolai ir gyvenimo kokybė". 

 

     WILMS navikas yra labiausiai paplitęs inkstų vėžio tipas vaikams. 

Per pastaruosius 40 metų įvyko reikšmingas šuolis, padidinęs vaikų su 

Wilms augliu, išgyvenamumo rodiklius. Šiandien vaikų inkstų vėžiui 

gydyti visame pasaulyje yra naudojami 2 protokolai: Europos (SIOP) ir 

Šiaurės Amerikos (COG). Ir iš tiesų, abiem atvejais priimant šiuos 

protokolus, gydytojai laikosi pagrindinio tikslo - siekia sumažinti vaikų 

mirtingumą, o taip pat sumažinti vaikų apsinuodijimo intensyvumą ir 

dažnumą. 



Europos protokolas skiria didelę reikšmę priešoperacinei terapijai. 

Naudojant chemoterapiją prieš operaciją, daugeliu atvejų gydytojams 

pavyksta išgelbėti sergantį organą. Išgyvenamumas  taikant šį protokolą 

Vokietijoje siekia 90%. 10% mirčių išsivysto sunkiais atvejais. Iki šiol 

mokslinių tyrimų programoje SIOP įregistruota daugiau nei 1000 

pacientų. 

Genai, kurie yra susiję su Wilms naviko atsiradimu - tai WT1, WTX, 

CTNNB1 ir TP53. 

Būtina pažymėti, kad 30% atvejų ankstyvoje nefroblastomos stadijoje 

vaikas neturės jokių ligos simptomų (skausmo ar vėmimo, arba kitų 

simptomų). Navikas per dvi savaites padvigubėja. Todėl pacientams, 

sergantiems aniridija, labai svarbu kas 3 mėnesius atlikti pilvo 

ultragarso ir genetinės analizės tyrimus, kurie leis diagnozuoti WAGR 

sindromą. 

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 



32) Tarptautinės WAGR sindromo asociacijos vyriausiasis daktaras 

Joan C. Han skaitė pranešimą tema "WAGR sindromas: žmogaus 

BDNF (smegenų neurotrofinio faktoriaus) haplo nepakankamumo 

modelis". 
 

Daugeliui WAGR pacientų, pastebėtas haplo nepakankamumas BDNF 

(brain - derived neurotrophic factor - smegenų neurotropinis faktorius). 

BDNF - viena iš aktyviausiai tiriamų neurotropinų - medžiaga, 

skatinanti ir  padedanti neuronams vystytis, svarbi žmogaus energijos 

homeostazei. Grupė nacionalinio sveikatos instituto mokslininkų 

nustatė, kad haplo nepakankamumas (buvimas vienos geno kopijos 

vietoj dviejų) BDNF geno, kuris yra atsakingas už smegenų neurotrofinį 

faktorių, įtakoja formavimąsi ir vystymąsi organizmo, kaip visumos, o 

taip pat vaikų, turinčių WAGR sindromą, psichikos vystymąsi. 

 

Visų pirma, BDNF geno haplo nepakankamumas susijęs su nutukimu, 

prasidėjusiu vaikystėje žmonėms su WAGR sindromu. 

 

Visų antra, pelės su BDNF haplo nepakankamumu ne tik kenčia nuo 

persivalgymo (hiperfagijos - pernelyg padidėjusio alkio) ir nutukimo, 

bet ir rodo sumažintą reakciją į terminalinį skausmą. Nacionalinio 

sveikatos instituto mokslininkų grupė nustatė, kad BDNF haplo 

nepakankamumas pacientams su WAGR sindromu taip pat yra susijęs 

su žymiai sumažinta reakcija į to tipo sužalojimus ir skausmą, į kuriuos 

reaguoja dauguma žmonių, laikant juos sergančiaisiais (pagal atliktą 

įvertinimą, remiantis tėvų klausimyno užpildymu). Tai rodo, kad 

smegenų neurotrofinis faktorius vaidina svarbų vaidmenį žmogaus 

skausmo suvokime. 

 

Trečia, pelėms su BDNF haplo nepakankamumu aptiktas nepakankamas 

gebėjimas mokytis, taip pat socialinio elgesio nukrypimai. Mokslininkų 

iš nacionalinio sveikatos instituto grupė pastebėjo, kad pacientams, 

sergantiems WAGR sindromu, BDNF haplo nepakankamumas yra 

susijęs su 20 kartų sumažėjusiu intelekto lygiu ir 15 kartų sumažėjusiu 

adaptyviu lygiu - elgesio  reakcijos (įvertinimas naudojant Vineland 

Adaptive Behavior Composite score testą), palyginti su tais, kurie neturi 

haplo nepakankamumo. BDNF haplo nepakankamumas taip pat buvo 



susijęs su reikšmingais socialiniais sutrikimais, kaip procentiniame 

santykyje atitinkantį autizmo kriterijų, įvertinant Autism Diagnostic 

Interview - Revised metodikos pagalba, kuris, vis dėlto, nebuvo 

patvirtintas Autism Diagnostic Observation Schedule metodikos, 

diagnozuojančios autizmą, o taip pat klinikinio įvertinimo vaikų 

psichologų. 

 

Visi šie faktai patvirtina BDNF vaidmenį kognityvinių gebėjimų 

vystymesi. 

Be to, per smegenų MRT apžiūrą buvo nustatyta neišsivysčiusi (mažai 

ar silpnai išsivysčiusi) didžioji smegenų jungtis 31% pacientų, sergančių 

WAGR sindromu, tačiau šie duomenys nėra priklausomi nuo buvimo ar 

nebuvimo pacientams BDNF haplo nepakankamumo. Taigi, tai rodo, 

kad didžiosios smegenų jungties vystymuisi svarbūs ir kai kurie kiti 

genai, įsikūrę 11p chromosomos srityje. 

 

 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

33) Prof.Barbara Kaesmann-Kellner pristatyme "Pacientų, turinčių 

WAGR sindromą, oftalmologiniai ypatumai" pateikė Vokietijos 

aniridinio centro WAGR sindromo pacientų tyrimų rezultatus 

(bendraautoriai prof. Norbert Graf, prof. Arne Viestenz, dok. Rhoikos 

Furtwangler - Vokietijos aniridinio centro gydytojai). 

 

WAGR sindromas yra labai sudėtinga liga. Terminas "protinis 

atsilikimas" WAGR sindromo charakteristikoje yra nebenaudojamas. 

Mes naudojame terminą "intelektinis negebėjimas" (jo mechanizmą 

gerai paaiškino Amerikos kolegos iš tarptautinės WAGR sindromo 

asociacijos). 

 

Dažnai vaikai su šio sindromu yra nutukę jau vaikystėje. Tokį sindromą 

mes vadiname WAGRO. Ir šiuo, ir kitu atvejais mes galime susidurti su 

sunkumais socializacijoje, adaptacijoje, taip pat galime susidurti su 

elgesio problemomis. 

 



Ligos sunkumas priklauso nuo nukentėjusios grandinės (išbrauktų) 11 

chromosomos trumpojo paties genų. Šio sindromo paplitimas nuo 1: 

500,000 iki 1: 1000000. Maždaug 7 iš 1000 atvejų Wilms auglys 

siejamas su WAGR sindromu. 

 

Ligoniams su WAGR sindromu yra 45 - 60% rizika atsirasti Wilms 

navikui. Lytinių organų anomalijos yra mažiau paplitusios ir esti 

dažniau berniukams nei mergaitėms. Dažniausia anomalija - sėklidžių 

nusileidimas. 

 

Vokietijos aniridiniame centre reguliariai stebimi 14 ligonių, sergančių 

WAGR sindromu, dar 6 pacientai buvo apžiūrėti prof. Barbaros 

Kaesmann - Kellner pirmosios Rusijos aniridijos konferencijos metu 

(2015 m. liepos 2 – 4 d.) Maskvoje. Visi pacientai šiuo metu yra nuo 2 

iki 39 metų. 

 

Iš šių 20 pacientų, 5 turi dalinį intelektinį negebėjimą, du aukštųjų 

mokyklų studentai, du prarado regėjimą ir šiuo metu mokosi Brailio 

rašto. 

 

Iš šių 20 pacientų, 13 turėjo Wilms auglį vaikystėje. Visi 13 buvo 

gydomi chemoterapijos kursais ir chirurgijos metodais. 7 vaikai be 

Wilms naviko (nuo 2 iki 7 metų). Vienai mergaitei be Wilms naviko 

esant 7 metų amžiaus atsirado dešiniosios akies neoplazma. Kitas 

berniukas dabar atidžiai prižiūrimas onkologų - inkstų biopsija rodo 

ikivėžinius pakitimus. 

 

Kas liečia oftalmologines ypatybes, tai absoliučiai visi pacientai, 

sergantys WAGR (O) sindromu turi rimtų ragenos komplikacijų ir 

glaukomą. Yra pacientų, turinčių tinklainės atšoką vienoje ar abiejose 

akyse. Lyginant WAGR (O) pacientus su įprastos aniridijos pacientais, 

reikėtų pažymėti, kad WAGR (O) sindromo pacientams rimtos akių 

problemos prasideda žymiai ankstesniame amžiuje. Kita rimta problema 

pacientų su WAGR (O) sindromu yra sunkiau gauti informaciją ir ją 

atitinkamai apdoroti. Tai kelia adaptacijos, elgesio ir mokymosi 

problemų. Kai kurie WAGR (O)  sindromo pacientai turi psichologinių 

problemų (depresija, dėmesio deficito sindromas, hiperaktyvumas, 



autizmo spektro sutrikimas, dažnas nerimas ir agresija). Ryšium su 

aukščiau išvardintais ypatumais, gydytojai, kurie dirba su šiais 

pacientais, dažnai priversti naudoti bendrąją anesteziją diagnostikoje. 

 

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

34) Joan C Han "Miego sutrikimai ir Pax6 geno haplo 

nepakankamumas". 
 

Yra žinoma, kad daugeliu atvejų aniridiją sukelia PAX6 geno haplo 

nepakankamumas. 

Taip pat manoma, kad šis genas vaidina vaidmenį kankorėžinės liaukos 

(epifizės) vystymesi - tos smegenų struktūros, kuri kontroliuoja paros 

ritmą (pavyzdžiui, "miego - būdravimo" ritmą) ir gamina miego 

hormoną melatoniną. Nacionalinio sveikatos instituto mokslininkų 

grupė nustatė, kad pacientai, sergantys WAGR sindromu arba izoliuota 

(atsitiktine) aniridija, turi mažesnę kankorėžinės liaukos apimtį, 



sumažėjusią melatonino gamybą ir, kaip pasekmė, pasireiškia įvairūs 

miego sutrikimai. Šie rezultatai rodo, kad PAX6 genas vaidina svarbų 

vaidmenį kankorėžinės liaukos vystymesi ir funkcionavime. 

 

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Kitas konferencijos blokas buvo skirtas gydymo klausimams, o taip pat 

aniridinės kataraktos ir glaukomos chirurgijai. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

35) Dominique Bremond-Gignac, MD, PhD, Šv. Viktoro universiteto 

ligoninės (Prancūzija, Paryžius) oftalmologijos departamento direktorė 



ir Prancūzijos pagalbos pacientams, sergantiems aniridija, asociacijos 

"Geniris" mokslinio komiteto vadovė pristatė pranešimą "Katarakta 

pacientams, sergantiems įgimta aniridija: specialūs gydymo 

metodai". Savo pranešime ji ypatingą dėmesį atkreipė į tai, kad 

kataraktos operacijos laikas priklauso nuo gebėjimo matyti ir gyventi 

normalų gyvenimą. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į kataraktos 

lokalizacijos vietą ir kokybišką regėjimą iš arti. Jei su regėjimu iš arti 

pacientui viskas gerai, tai geriau kataraktos neoperuoti. Taip pat 

nepageidautinos dvi operacijos iškart, vienu metu (pvz, kataraktos ir 

glaukomos). Prancūzijos asociacijoje šiuo metu įregistruoti 275 

pacientai, sergantys aniridija. Iš jų 76 pacientams katarakta atsirado iki 

16 metų, 6 vaikams ji buvo įgimta. Suaugus katarakta pasireiškia 75% 

pacientų. 

 

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 



36) Vadimas Bondaris, vaikų oftalmologas iš Rusijos, "Fantazijos" 

klinikos, skaitė pranešimą "Dirbtinės rainelės implantacijos rizika 

pacientams, sergantiems įgimta aniridija". 
 

Šis pristatymas buvo skirtas komplikacijų analizei po dirbtinės rainelės 

implantavimo įgimtoje aniridijoje. Šiame pristatyme, visų pirma, buvo 

išsamiai aptariami parodymai, kurie paprastai siūlomi gydytojų  

oftalmologų - implantuoti dirbtinę rainelę pacientams, sergantiems 

įgimta aniridija. Buvo pažymėta, kad operacija yra dažniausiai siūloma 

vaikams ir sprendimą priima tėvai. Tokiu atveju tėvams aiškinama, kad 

dirbtinė rainelė sumažina šviesos jautrumo laipsnį ir pagerina kosmetinį 

efektą. Tačiau niekas netyrė ir neaprašė, kiek šviesos baimė išreikšta 

pacientams, sergantiems įgimta aniridija, ir kiek kosmetinis poveikis 

jiems patiems svarbus. 

      Apklausus 49 pacientus, turinčius įgimtą aniridiją, gydytojo buvo 

nustatyta, kad dauguma pacientų, turinčių įgimtą aniridiją, ne itin 

nerimauja dėl šių dviejų aspektų. Be to, faktas, kad skirtingiems 

aniridiniams pacientams šviesos baimė gali būti išreikšta įvairiai, tai 

kalba apie tai, kad pats rainelės nebuvimas nėra pagrindinė šviesos 

baimės priežastis. Bet būtent apie šviesos baimę pasakoja gydytojai, kai 

pateisina dirbtinės akies rainelės implantaciją įgimtoje aniridijoje. 

Trečia svarbi indikacija rainelės implantacijoje yra laikomas menkas 

regėjimo aštrumas. Negi regėjimo aštrumas susijęs su rainelės 

nebuvimu, ar čia svarbios kitos koreliacijos? 

     Gydytojas pastebėjo, kad yra pacientų, turinčių įgimtą aniridiją, 

kurių regėjimo aštrumas yra geras. Paprastai, tokių pacientų aniridija 

nesiejama su PAX6 geno mutacijomis, ir tokio tipo aniridijos tinklainės 

centrinė dalis ir regos nervas yra be pokyčių. Regėjimo aštrumas šiems 

pacientams - ne šimtosios, o dešimtosiomis, kaip sveiko žmogaus. 

Tokiu būdu, buvimas arba akies rainelės nebuvimas - nebūtina sąlyga 

geram regėjimo aštrumui. Kita vertus, didžiajai daugumai aniridinių 

pacientų geltonosios dėmės srityje nustatyta hipoplazija. 

Oftalmologijoje yra izoliuota geltonosios dėmės hipoplazija. Prie šios 

būklės pacientų regėjimo funkcijos (su visiškai įprastom rainelėm) yra 

toks pat, kaip ir įgimtos aniridijos. Tai reiškia, kad pagrindinį vaidmenį 

pacientų, turinčių įgimtą aniridiją, regėjimo aštrumui turi geltonoji 

dėmė, regos nervas, bet ne akies rainelės nebuvimas. 



 

Toliau, savo pranešime gydytojas pateikė komplikacijų po dirbtinės 

rainelės implantacijos vaikams, turintiems įgimtą aniridiją Tai, visų 

pirma: 

 

1. Antrinė glaukoma - stebima 52% pirmaisiais metais po operacijos; 

2. Sustiprėjusi (pradžioje) keratopatija - stebima 47% atvejų pirmaisiais 

metais po operacijos; 

3. Gifema - kraujo sankaupos priekinėje akies kameroje; 

4.Uveitas –  gyslainės uždegimas; 

5. Aniridinė fibrozė. 

 

Taigi, dirbtinės akies rainelės implantacija, ypač įgimtoje aniridijoje, 

kuomet priežastis PAX6 genų mutacijos arba 11 chromosomos dilecijos 

(ištrynimas), griežtai nerekomenduojama. 

 

 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 



37) Profesorius, Virdžinijos universiteto medicinos mokyklos 

Oftalmologijos departamento vedėjas, tarptautinio aniridijos fondo 

mokslinio komiteto vadovas Peteris A. Netlandas pristatė pranešimą 

"Chirurginis glaukomos ir kataraktos gydymas pacientams, 

sergantiems įgimta aniridija". 
 

Aniridija - kompleksinis sutrikimas, paveikiantis kūną kaip visumą. 

Tačiau, jei kalbame apie akių ligų charakteristikas, tai  ir čia aniridiniam 

pacientui gali būti pažeistos beveik visos akies struktūros. Vienos iš 

labiausiai paplitusių apraiškų yra aniridinė glaukoma ir katarakta. 

Dažniausias amžius, kada paprastai diagnozuojama katarakta aniridinėje 

akyje - laikotarpis nuo 9 iki 28 metų. Ir nors mes visi, tiek pacientai, 

tiek gydytojai visada prie bet kurios operacijos bijome aniridinės 

fibrozės, paprastai lęšiuko pašalinimo operacija praeina sėkmingai. 

 

Glaukoma, paprastai, aniridiniams pacientams išsivysto dar vaikystėje. 

Akispūdžio kontrolės nebuvimas pacientams, turintiems aniridiją, gali 

virsti negrįžtamu regėjimo praradimu. Tarp tarptautinio aniridijos fondo 

pacientų vidutinis amžius, kai diagnozuojama glaukoma - 8,5 metų. 

Tokiu atveju, iki 8 metų pusė pacientų, sergančių aniridija, jau turi 

glaukomą. Reikėtų turėti omenyje, kad daugeliui pacientų, sergančių 

aniridija, pastebėtas ragenos sustorėjimas. Į tai prie akispūdžio kontrolės 

turėtų būti atsižvelgta. Žinoma, dažnai aniridiniai pacientai priversti 

ištverti chirurginį glaukomos gydymą, kai lašai jau nepadeda. Tačiau 

mes neturėtume pamiršti, kad savalaikis akispūdžio stebėjimas, 

individualios gydymo schemos pasirinkimas gali padėti daugeliui 

pacientų išvengti operacijos. Pasaulyje žinoma 50000 galimų 

antiglaukominių lašų kombinacijų. Būkime dėmesingi aniridinėms 

akims nuo pat pradžių. Profilaktika ir nuolatinė kontrolė - aniridinių 

akių sveikatos garantija! Tačiau prie aukštų akispūdžio parodymų, kai 

jis nepasiduoda korekcijai akių lašų pagalba, aniridijoje buvo pastebėti 3 

geri - rezultatyvūs chirurginio gydymo tipai: trabekulotomija, 

trabekulektomija ir Ahmed vožtuvas. Naujagimiams taikoma 

goniotomija. Lazerinės operacijos nėra indikuotinos pacientams, 

turintiems aniridiją. "Didieji lūkesčiai, - sakė gydytojas Neatlandas, - 

nukreipti į šiuolaikinį mokslą - Kanados mokslininkus, kurie dirba 

aniridijos genų terapijos srityje." 



 

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

38) Prof. Arne Viestenz - Vokietijos aniridinio centro (Saarlandas, 

Vokietija) vyriausiasis chirurgas. Jo pranešimas "Glaukomos 

operacijos esant įgimtai aniridijai". 
 

Parodymai glaukomos operacijų atlikimo įgimtoje aniridijoje skiriasi 

nuo tų pacientų, kurie neturi įgimtos aniridijos, būtent: 

- Lazerinė chirurgija UPK, mažinanti akispūdį, neįmanoma, 

nerekomenduotina įgimtoje aniridijoje. 

 



- Ciklofotokoguliacijos atlikimas gerokai apsunkintas dėl anatominių 

ypatingų krumplyno savybių ir UPK. Be to, ciklofotokoguliacijai 

būdingos dažnos pooperacinės komplikacijos, pavyzdžiui, sunkios 

uždegiminės reakcijos; zonulinių raiščių pažeidimai, privedimas prie 

lęšiuko panirimo; paspartėjęs priešsenatvinės sudėtingos kataraktos 

formavimasis. Taigi, turėtų būti vengiama ciklofotokoguliacijos. 

 

- Trabekulotomija priimtinesnė trabekulektomijai dėl mažos 

aniridinės fibrozės (AFS) rizikos ir, galimybės pakartotinai operacijai, 

jei ji reikalinga. Žinoma, tai gali būti sunkiau techniškai atlikti, dėl 

anatomiškai neteisingos Schlemm'o kanalo padėties ir LKLN 

(limbalinių kamieninių ląstelių nepakankamumas) buvimo, mažinančio 

matomumą. 

 

- Drenažo sistemos naudojimas (Ahmedo vožtuvas, Baerveldt 

implantas). Prognozė šios antiglaukominės operacijos yra prastesnė, o 

intro (vidinė) ir pooperacinė rizika yra didesnė. 

 

Intraoperacinės rizikos: padidėjęs polinkis į kraujavimą, didelis 

uždegiminio atsako paplitimas, mažas operacijos nuspėjamumas; 

 

Pooperacinės rizikos: mažas stabilaus hipotenzinio poveikio 

nuspėjamumas, didelė randų rizika, didelė akispūdžio dekompensacijos 

rizika, hipotenzijos atsiradimo rizika, rizika gyslainės atšokai be 

akispūdžio normalizacijos, sekantis akies obuolio atrofijos vystymasis, 

ASF (aniridinio fibrozės sindromo) vystymosi rizika yra tiesiogiai 

susijusi su operacinėm sunkiom traumom, pakartotinės antiglaukominės 

intervencijos dažniau reikalingos nei pacientams, neturintiems 

aniridijos. 

 

Taigi, aniridinėje chirurgijoje pateisinamos minimaliai invazinės 

antiglaukominės operacijos su mažesne ASF  atsiradimo ir antrinių 

randų formavimosi rizika. Geriau pakartotinė tokia operacija, nei 

agresyvi, traumuojanti glaukomos operacija. 
 



 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

39) Pranešimą apie vieningą visos Europos mokslinių tyrimų, retų akių 

ligų, tinklo sukūrimą skaitė Prancūzijos "Geniris" - pacientų, sergančių 

aniridija, asociacijos prezidentė Gaell Jouanjan ir tos pačios asociacijos 

mokslinio komiteto vadovė prof. Dominique Bremond - Ginac. 

 

 



      Savo pranešimu jos atskleidė bendrą gydytojų ir mokslininkų 

pastangų visose Europos šalyse svarbą ir vieningą mokslinių tyrimų 

tinklo sukūrimo būtinybę, kad būtų produktyvesni darbai retų akių ligų 

srityje. 

 

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 



40) Sekančiame pranešime Prof. Barbara Kaesmann apibendrino visą 

konferenciją ir ją pateikė vokiečių kalba vokiškai kalbantiems 

pacientams. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

41) Prof. Barbaba Kesmann - Kellner (Vokietijos aniridinio centro 

vadovė, "Aniridia Europe" mokslinio komiteto vadovė) ir Vokietijos 

pacientų, sergančių aniridija, asociacijos prezidentė Denice Toews -

HENNIG tarė padėkos žodį Vokietijos pacientų, sergančių aniridija ir 

WAGR sindromu asociacijos rėmėjams - futbolo komandai "Union 

Berlin". 

     Bendradarbiavimas futbolo komandos ir jos gerbėjų su Vokietijos 

pacientų, sergančių aniridija, asociacija prasidėjo 2013 m., kai Martino 

Dausch, vieno iš "Union Berlin" komandos žaidėjų, sūnus gimė su 

aniridija. "Futbolo Dievas" - taip vadino Martiną jo gerbėjai. Kai jie 

pirmą kartą sužinojo, kad jų stabo vaikui diagnozuota keista liga - 

aniridija, žaidėjų interesas padidėjo, ir tuo pačiu metu žmonės pradėjo 

domėtis aniridija. Padidėjo susidomėjimas apskritai retom ligom. 

Futbolo komanda nuolat rengia akcijas remti aniridinius pacientus. 

Taigi, 2013 m. rugpjūčio 18 d. komanda pakvietė į savo stadioną šimtus 

savo gerbėjų ir žiūrovų organizuotai akcijai padėti aniridiniams vaikams 

"Nupiešk mano akis". Šimtai žmonių ėmė į rankas dažus, piešė, kalbėjo 

apie aniridiją ir, žinoma, apie futbolą. Kitą dieną šiame stadione vyko 

futbolo rungtynės, o vietoj reklaminių stendų visos stadiono sienos buvo 

padengtos piešiniais. Paskui buvo surengtas šių paveikslėlių aukcionas. 

Visi surinkti pinigai, daugiau kaip 18.000 eurų suma, buvo pervesti 

remti aniridinius pacientus, į Vokietijos aniridijos asociacijos sąskaitą. 

Ši akcija buvo plačiai remiama žurnalistų ir žiniasklaidos. Taip aniridija 

tapo žinoma ir populiari Vokietijoje. Ir tai buvo pradžia... 

      Šiandien aniridiniai pacientai, žinoma, prisijungė prie "Union 

Berlin" gerbėjų gretų, o "Union Berlin" gerbėjai žino daug apie 

aniridiją. Vokietijos pagalbos pacientams, sergantiems aniridija, 

asociacija išreiškia padėką visiems FC "Union Berlin" gerbėjams, taip 

pat pačiai komandai už kasdienį palaikymą ir pagalbą!. 

 

 



 

 
 

 



 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

42) Kitą europinę aniridijos konferenciją anonsavo Prancūzijos 

pacientų, sergančių aniridija, asociacijos "Geniris" prezidentė Gaell 

Jouanjan ir Prancūzijos "Geniris" asociacijos mokslinio komiteto 

vadovė prof. Dominique Bremond-Ginac. 

 

Sekanti ketvirta įgimtos aniridijos konferencija, surengta "Aniridia 

Europe" vyks 2018 m. rugpjūčio 24 – 26 d.d. Prancūzijos sostinėje 

Paryžiuje, tarptautiniame kongresų centre "Ravel". 

 

Preliminari konferencijos programa: 

 

Rugpjūčio 24 d. Ligonių diena. Paauglių su aniridija diena. 

 

9.00 -12.00 - Konferencijoje registruotų pacientų apžiūra 

Oftalmologijos centre "OPHTARA". 

14.00 -16.00 - Generalinė Asamblėja "Aniridia Europe" ir veiklos 

rezultatų 2016 - 2018 m. apibendrinimas. 



 

16.00 -18.00 - "Aniridia Europe" mokslinio komiteto narių susirinkimas 

ir veiklos rezultatų apibendrinimas 2016 – 2018 m. 

19.30 - 21.00 - "Aniridia Europe" valdybos narių ir "Aniridia Europe" 

mokslinio komiteto narių draugiška vakarienė. 

 

Rugpjūčio 25 d. Pristatymai ir pranešimai. 

 

9.00 -18.00 - moksliniai darbai ir pristatymai. 

19.30 - 21.00 - šventinė vakarienė visiems gydytojams, skaičiusiems 

pranešimus bei "Aniridia Europe" direktorių valdybos nariams. 

 

Rugpjūčio 26 d. Pristatymai ir pranešimai. 

 

9.00 -15.00- Mokslo pristatymai ir pranešimai. 

 

Norint dalyvauti konferencijoje nuo 2018 m. sausio bus nuoroda į 

registraciją Prancūzijos asociacijos tinklalapyje: www.geniris.fr 
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