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Miopijas riska faktori
Miopijai ir multifaktoriāla etioloģija un pētījumi liecina, ka tuvredzības attīstībai un progresēšanai ir gan
ģenētiskā predispozīcija, kā arī ārējie ietekmējošie faktori

ĢENĒTIKA
VIDES FAKTORI
IZGLĪTĪBAS FAKTORS
BINOKULĀRAIS FAKTORS

Childhood Myopia: Epidemiology, Risk Factors, and Prevention. M Recko, E.D.Stal, 2015. Pieejams: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6170055/

Miopijas kontroles iespējas
MIOPIJAS KONTROLE

1

BRIĻĻU LĒCAS

2

KONTAKTLĒCAS

3

MEDIKAMENTOZA TERAPIJA

4

DZĪVESVEIDA/ VIDES IZMAIŅAS

Visām 4 metodēm ir pierādīta efektivitāte miopijas kontrolē, taču katrai savs efektivitātes
procents. Metodes var lietot atsevišķi vai kombinēt kopā.
Update and guidance on management of myopia. European Society of Oftalmology in coperation with International Myiopia institute. 2021. Pieejams
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1120672121998960

Miopijas kontrole – BRIĻĻU LĒCAS
1

MONOFOKĀLAS BRIĻĻU LĒCAS

2

BIFOKĀLĀS BRIĻĻU LĒCAS

miopijas koriģēšanas, nevis kontroles metode

maz pielietota metode

3

KLASISKĀS PROGRESĪVĀS BRIĻĻU LĒCAS

4

SPECIALIZĒTĀS MIOPIJAS KONTROLES BL

PILNA TĀLUMA KOREKCIJA = MUST HAVE

GALVENAIS UZDEVUMS – SAMAZINĀT
ACS AKSIĀLĀ GARUMA IZMAIŅAS
(skaidrs attēls uz tīklenes – centrāli un
perifērais defokuss)

Update and guidance on management of myopia. European Society of Oftalmology in coperation with International Myiopia institute. 2021. Pieejams
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1120672121998960

Specializētās miopijas kontroles briļļu lēcas
PROGRESĪVĀ DIZAINA LĒCAS

Pentax Junior, (Essilor Myopilux Plus)

CIRKULĀRĀ PERIFĒRĀ ADD BRIĻĻU LĒCA

LTL Myo Junior

PERIFOKĀLAS BRIĻĻU LĒCAS

LIKO R Unika MIO

«MEDUSŠŪNU TEHNOLOĢIJAS» JEB ADD
LAUKUMU METODE

FB grupa – Myopia Profile

Essilor Stellest, HOYA Miyosmart

Specializētās miopijas kontroles briļļu lēcas
SPECIĀLI PIELĀGOTA PROGESĪVĀ DIZAINA LĒCA

 Add 1.0D ( standarta izvēle) vai 1.5D
( bērniem ar akomodācijas nepietiekamību
vai cita veida mēreniem traucējumiem).
 Mērķauditorija – bērni ar sākotnēju
miopiju un lielu redzes tuvuma slodzi,
efektivitāte pierādīta īpaši bērniem ar
ezoforiju.

Pentax Junior
Essilor Myopilux Plus

Specializētās miopijas kontroles briļļu lēcas
LTL Myo Junior
CIRKULĀRA PERIFĒRĀ ADD BRIĻĻU LĒCA

 Centrāla sfēriskā daļa ar diametru 12 mm
 Perifērā defokusa zona ar add 2.50 D
 Nodrošina pilnu tāluma korekciju, tuvuma
add – lasīšanai un tuvuma darbiem
 Adaptācijas laiks – aptuveni 2 nedēļas
 Vizuāli lēca estētiska
 Ļoti svarīga pareiza centrācija, individuālie
mērījumi, Vertex distance ne vairāk kā 12
– 13 mm
Pēc līdzīgas ideoloģijas darbojas ZEISS MyoVision un ZEISS MyoVision Pro briļļu lēcas

Specializētās miopijas kontroles briļļu lēcas
«MEDUSŠŪNU TEHNOLOĢIJAS» JEB ADD LAUKUMU
METODE

Hoya MiyoSmart
Essilor Stellest

Specializētās miopijas kontroles briļļu lēcas
PERIFOKĀLĀS BRIĻĻU LĒCAS

 skaidras centrālās redzes zona ar
asimetrisku pozitīvu defokusu horizontālajā
meridiānā
 lēcas vertikālā meridiāna refrakcija ir
stabila un tās lielums līdzīgs
ģeometriskajam centram
 pētījuma rezultāti – salīdzinot ar kontroles
grupu, perifokālās briļļu lēcas samazina
miopijas progresēšanu līdz pat 40%
 adaptācijas periods – 1- 2 ned, svarīga
centrācija!

LIKO R UNIKA MIO

Miopijas kontrole – KONTAKTLĒCAS
1

ORTOKERATOLOĢIJA ( NAKTS KL)

2

SFĒRISKAS/ MULTIFOKĀLAS MKL

3

CIETĀS GĀZU CAURLAIDĪGĀS KL

4

SPECIALIZĒTĀS MIOPIJAS KONTROLES KL

Miopijas kontrole – KONTAKTLĒCAS
ORTOKERATOLOĢIJA
 Latvijā – specializētā KL optika, acu klīnikas.
 Ir pierādīta ortokeratoloģisko kontaktlēcu efektivitāte miopijas progresijas
mazināšanā, viena no plašāk pielietotajām miopijas kontroles metodēm
pasaulē.
 Nepieciešamā lielā pacienta līdzestība, rūpīga attieksme pret lēcu kopšanu,
izmaksas, specifiskā lēcu pielaikošana, pacientu neinformētība - galvenie
iemesli, kādēļ Latvijā nav tik populāra metode.

Update and guidance on management of myopia. European Society of Oftalmology in coperation with International Myiopia institute. 2021. Pieejams
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1120672121998960

Miopijas kontrole – KONTAKTLĒCAS
SFĒRISKĀS/ MULTIFOKĀLĀS MKL
 Pētījumos netiek iegūti stingri pierādījumi, ka sfērisko mīksto kontaktlēcu lietošanai
būtu pozitīva ietekme uz miopijas progresēšanas kontroli.
 Multifokālās MKL ar koncentrisko riņķu dizainu ( abām acīm centrā – D jeb tālums,
high add) pērtījumos uzrāda pozitīvu ietekmi uz miopijas progresēšanas samazināšanu
( līdz pat 30 – 45%), taču ražotāji tās nedefinē kā miopijas kontroles rīku.

Miopijas kontrole – KONTAKTLĒCAS
CIETĀS GĀZU CAURLAIDĪGĀS KL
 Lai arī daži pētījumi norāda uz iespējamu nelielu pozitīvu ietekmi uz miopijas
progresēšanas mazināšanu, lietojot CGCKL ( sfēriskā dizaina) , tomēr plašāki pētījumi
norāda, ka nelielā pozitīvā ietekme vairāk izskaidrojama ar radzenes formas izmaiņām,
nevis reālu acs aksiālā garuma ietekmēšanu un šai metodei nav reālu ilglaicīgu,
pozitīvu ieguvumu miopijas kontroles sfērā.

 Multifokālā/ bifokālā dizaina CGCKL līdzīgs darbības princips un ieguvumi kā MKL ar
līdzvērtīgas ideoloģijas dizainu.

Miopijas kontrole – KONTAKTLĒCAS
SPECIALIZĒTĀS KL MIOPIJAS KONTROLEI
 Latvijā šobrīd nav pieejamas. Pirmās FDA apstiprinātās KL miopijas kontrolei bērniem
 Multizonu centriskais dizains
 Pētījumos pierādītā efektivitāte 3 gadu lietošanas periodā – samazina acs aksiālā
garuma pieaugumu līdz pat 52-59%
 Iespēja viegli/regulāri mainīt nepieciešamo korekciju, laba pacientu līdzestība

Slowing the Progression of Myopia in Children with the MiSight Contact Lens: A Narrative Review of the Evidence. A Ruiz – Pomeda, C Villa- Colar. 2020
https://link.springer.com/article/10.1007/s40123-020-00298-y

Miopijas kontrole – MEDIKAMENTOZA TERAPIJA
ATROPĪNU SATUROŠI MEDIKAMENTI
 Latvijā optometristiem nepieejama metode
 Oftalmologi praktizē, bet ne ļoti plaši. Nepieciešamas regulāras vizītes,
 Nepieciešams liels skaidrojošais darbs, pacienta līdzestība, var būt dažādas
nepatīkamas blaknes
 Visbiežāk pasaulē lieto kombinācijā ar citām metodēm, īpaši Ortho – K
 Lieto zemas koncentrācijas metodi ( 0,1% un 0,01% ) – samazina miopijas
progresēšanu līdz pat par 67%, pēdējie pētījumi – 0,01% maza ietekme uz acs aksiālo
garumu
 Augstas koncentrācijas ( 0,5% un 1% ) terapija uzrāda vislielāko efektivitāti ( līdz pat
75%), taču ir relatīvi grūti panesama ikdienā un ilgstošā lietošanā
Differential Effects on Ocular Biometrics by 0.05%, 0.025%, and 0.01% Atropine: Low-Concentration Atropine for Myopia Progression Study. Dec 2020, pieejams:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0161642020305200

Miopijas kontrole – VIDES UN PARADUMU
IETEKME
1

ĀRĀ PAVADĪTAIS LAIKS ( 14 h nedēļā)

2

TUVUMA REDZES SLODZES KONTROLE ( 20/20/6 likums)

3

TUVUMA DARBA ATTĀLUMA IEVĒROŠANA ( > 20 CM)

4

IEKŠTELPU APGAISMOJUMS

Slowing the Progression of Myopia in Children with the MiSight Contact Lens: A Narrative Review of the Evidence. A Ruiz – Pomeda, C Villa- Colar. 2020
https://link.springer.com/article/10.1007/s40123-020-00298-y

Kas mums ir jāsaprot kā optikas jomas
speciālistiem?
 Diemžēl, neviena no optiskās korekcija metodēm nav pierādīta, apstiprināta vai noraidīta
100%. Ir ļoti daudz dažādu pētījumu, taču nav viennozīmīgu slēdzienu, mums ir statistikas
dati un pieredze.

 Mums ir ierobežots laiks, lai uzsāktu miopijas kontroli.
 Sabiedrības informēšana par pieejamajām iespējām miopijas progresēšanas
samazināšanā var dot nopietnu ieguvumu miopijas izplatības un progresēšanas
ierobežošanā.
 Miopijas kontroles rīki ir investīcija bērna nākotnē : komfortā, karjerā, dzīves kvalitātē!
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