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Ievads
Šobrīd optikās tiek piedāvātas jaunāko paaudžu hidrogēla un silikonhidrogēla
materiālu kontaktlēcas (gan 1 dienas , gan ikmēneša nomaiņai).
Jaunāko paaudžu kontaktlēcu materiāli nodrošina labāku skābekļa caurlaidību, lēcas
virsmas mitrināšanos, lēcām ir zemāks modulis, un uzlabotas biosaderības īpašības.

Kontaktlēcu ražotāji apgalvo, ka acu veselības nodrošināšanai vislabākās ir 1
dienas silikonhidrogēla kontaktlēcas.
Līdz šim optometristu praksē galvenokārt tiek novērtētas kontaktlēcu
inducētas hroniskas radzenes fizioloģijas izmaiņas. Attīstoties jaunām
diagnostikas tehnoloģijām, kā optiskās koherences tomogrāfija,
optometristiem ir iespēja novērtēt arī kontaktlēcu inducētas akūtas radzenes
fizioloģijas izmaiņas, kā radzenes epitēlija biezuma samazināšanās.

Radzenes epitēlija anatomija
Radzenes epitēlijs (RE) ir ārējais radzenes
slānis, tas sastāda aptuveni 10%, un ir
aptuveni 50 – 60 µm vienmērīgi biezs visā
radzenes virsmā un pakāpeniski limba
zonā pāriet konjunktīvas epitēlijā.
RE veido 5 līdz 6 slāņi un tas sastāv no 3
dažādām šūnām:
•
•
•
•

virspusējās šūnas mikroplātes un
microvilli (2-4 slāņi)
spārnveida šūnas (2-3 slāņi)
kolonnu bazālās šūnas (1slānis)
bazālā membrāna (veidota no ārpusšūnu
materiāla, ko izdala bazālās šūnas))

(Farjo et al., 2010; Levin, 2011; Nishida, Saika, & Morishige, 2017)
1.att. Radzenes epitēlija anatomija (Farjo et al., 2011)

Radzenes epitēlija funkcijas
Zemas caurlaidības barjeras
funkcija
RE satur dažādus savienojumu
kompleksus (šūna-šūna un
šūna-matrica savienojumi):
•
•
•
•
•

desmosomas,
ciešie savienojumi (tight
junction),
krusteniskie savienojumi ,
spraugas savienojumi (hag
junction),
hemidesmosomas.

2.att. Radzenes epitēlija anatomija (Levin, 2011)

(Farjo et al., 2010; Levin, 2011; Nishida, Saika, & Morishige, 2017)

Radzenes epitēlija reģenerācija

3.att. Radzenes epitēlija reģenerācija (Levin, 2011)

RE konstanti ir atjaunošanās procesā:
• Virspusējās šūnas nepārtraukti
nolobās un nonāk asaru plēvītē (dēļ
mehāniskas plakstiņu iedarbības –
berzes mirkšķināšanas laikā).
• RE pilnībā atjaunojas 7-10 dienu
laikā.
• RE atjaunošanos nodrošina bazālo
šūnu mitoze, kas caur gap junctions
saņem signālu, par virspusējo šūnu
nolobīšanos (veidojas 2 meitas
šūnas → 2 spārnveida šūnas → 2
virspusējās šūnas) – vertikālā
izplatīšanās (x)
Papildus bazālo šūnu mitozei notiek
jaunu bazālo šūnu migrācija no limba,
kur Vogt palisādes satur cilmes šūnas.
Šūnas migrē no perifērijas centra
virzienā ar ātrumu 120 µm / nedēļā –
horizontālā izplatīšanās (y)
(Farjo et al., 2010; Levin, 2011)

Mīksto kontaktlēcu mijiedarbība ar
acs virsmu
Kontaktlēcas mijiedarbība ar acs virsmu ir komplekss,
kurā iekļauta gan imūnā un bakterioloģiskā
mijiedarbība, kā arī mehāniskā mijiedarbība,
metaboliskais stress un kontaktlēcu kopšanas līdzekļu
sastāvdaļu ķīmiskā mijiedarbība.
Mīkstās kontaktlēcas pieguļ acs virsmai ļoti tuvu
Diagramma pa kreisi parāda mīksto KL pielaikošanas filozofiju – 3
punktu saskares principu. Jāņem vērā, ka diagramma atbilst lēcas
piegulēšanai uzreiz pēc lēcas ielikšanas un līdz pirmajai
mirkšķināšanai, pēc tam mīkstā lēca pieņem acs virsmas formu un
kontaktlēcas piegulēšana atbilst vairāk acs priekšējās virsmas
topogrāfijai.
(International Association of Contact Lens Educators, 2016)

Mīksto kontaktlēcu inducētas radzenes fizioloģijas
izmaiņas
Akūtas
• epitēlija biezuma samazināšanās,
• samazināta radzenes jutība,
• epitēlija nobrāzumi,
• stromas tūska,
• endotēlija pūtītes

Hroniskas
• radzenes jaunveidoti asinsvadi,
• stromas biezuma samazināšanās,
• radzenes formas maiņa,
• endotēlija polimegātisms un
pleomorfisms
(Levin, 2011)

Tiek uzskatīts, ka augstākminētās izmaiņas ir saistītas ar kontaktlēcu inducētu skābekļa trūkumu un
audu hiperkapniju (paaugstināts CO2), kā arī ar kontaktlēcu fizisku epitēlija nospiešanu, un asaru
plēvītes hiperosmolaritāti (Levin, 2011; Efron, 2019)

Mīksto kontaktlēcu inducētas radzenes epitēlija
fizioloģijas izmaiņas
Salīdzinājumā ar situāciju bez kontaktlēcas acī, lēcu lietošana
būtiski ietekmē radzenes epitēlija fizioloģiju. Neatkarīgi no lēcu
veida, šūnu līmenī tiek ietekmēta epitēlija homeostāze, īpaši, ja
kontaktlēcas tiek lietotas pagarinātā valkāšanas režīmā. Tas iekļauj
bazālo šūnu pārvietošanās kavēšanu centrālā radzenes daļā,
palēninātu vertikālo migrēšanu un samazina atmirušo šūnu
nolobīšanos.
Veicot pētījumu ar eksperimentālām kontaktlēcām ir secināts, ka
skābekļa caurlaidība tikai daļēji ietekmē centrālo šūnu
pārvietošanos. Epitēlija šūnu proliferācijas ātrumu ietekmē gan
mīkstās kontaktlēcas, gan cietās kontaktlēcas ar augstu skābekļa
caurlaidību, kas liek domāt, ka kontaktlēcas mehāniskā klātbūtne ir
pietiekama, lai mainītu epitēlija homeostāzi.
(Robertson, 2013)

Radzenes gaismas caurlaidība
Radzene absorbē UV starojumu un sasniedz
80% gaismas caurlaidību pie viļņu garuma
380 nm un 90% caurlaidību diapazonā no
500 nm līdz 1300 nm
Radzene laiž cauri infrasarkano gaismu līdz
2500 nm
Daļa starojuma tiek atstarota. Visaugstākā
atstarošanās ir uz robežvirsmas gaiss-asaru
lēca un epitēlijs.
Radzenes slāņu atstarošanas intensitāte:
endotēlija šūnas > epitēlija šūnas > nervu
šūnas > keratocīti > kolagēna šķiedras >
ārpusšūnu matrica

4.att. In-vivo konfokālā mikroskopijas atpakaļ atstarotās gaismas intensitātes profils 25
gadus vecam subj ar veselu radzeni. A-epitēlijs, B-sub-bazālais nervu tīklojums, Cvirspusējais keratocītu slānis, D-endotēlijs (Levin, 2011)

Radzenes epitēlija attēlošanas metodes
Biomikroskopija

Optiskā koherences tomogrāfija

Konfokālā mikroskopija

Optiskais palielinājums 5 – 40 x

5 µm aksiālā izšķirtspēja
20 µm laterālā izšķirtspēja

4 5 µm aksiālā izšķirtspēja
1-2 µm laterālā izšķirtspēja

Maks. 14 mm Ø

6 mm Ø, 9 mm Ø

Maks. 200 – 400 µm Ø

Halogēna vai LED spuldzīte

SLD 840 nm vai 1300 nm

SLD 670 nm vai baltās gaismas
skenējoša sprauga

bezkontakta

bezkontakta

kontakta / bezkontakta

Operatora atkarīgs

1-2 sek. mērījumu laiks

15 sek. mērījumu laiks

Nav objektīvu mērījumu

Epitēlija biezuma kartes

Epitēlija attēlošana šūnu līmenī

AS-OCT radzenes optiskais
šķērsgriezums B-skans

Radzenes epitēlija
virspusējās šūnas

Radzenes epitēlija
spārnveida šūnas

Radzenes epitēlija
bazālās šūnas

Optiskās koherences tomogrāfija
1
2
3
4
5

1.
2.
3.
4.
5.

Epitēlijs
Boumena membrāna
Stroma
Descemē membrāna
Endotēlijs

5.att. Radzenes OCT B-skenējums (Istad Ur & optikk,
2020)

6.att. OCT darbības princips (Levin, 2011)

Radzenes epitēlija biezuma kartējums ar OCT
Radzenes slāņu segmentācijas algoritmi
Lai iegūtu korektu EB kartējumu,
nepieciešams precīzi segmentēt radzenes
slāņu robežlīnijas OCT attēlā. Manuālā
segmentēšana aizņem ļoti daudz laika,
tādēļ ierīcēs tiek lietoti automatizētie
slāņu segmentācijas algoritmi:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kontūras noteikšanas algoritms
Globālās optimizācijas metode
FAC (Fast active contour) un otrās
kārtas polinominālu pielāgošana
EIS (Enhanced Intelligent Scissors)
Sliekšņa metode
Grafu
teorija
un
dinamiskā
programmēšana
GMM (Gausian Mixture Model)
Bajesas atlieku transformāciju
u.c.

(Rabbani et al., 2016)

7.att. OCT radzenes pahimetrijas karte radzenes un epitēlija
biezuma kartējums 6 mm diametrā (Optovue Inc.)

REB kartējums dažādu ražotāju OCT
Tā kā diemžēl nav standartizētu
radzenes slāņu segmentācijas algoritmu,
tad ierīču ražotāji izmanto dažādus
algoritmus un radzenes pahimetrijas un
epitēlija biezuma kartējums var būt
atšķirīgs starp dažādu ražotāju OCT.
Diemžēl nav arī pētījumu ar ierīču
salīdzinājumiem, jo visbiežāk praksēs
tiek lietots tīklenes OCT ar papildus
priekšējā segmenta moduli. Ražotāji
diagnostikas rīkus veidojuši tīklenes
slimību diagnostikai, tādēļ pētījumos
salīdzināti tīklenes un redzes nerva
šķiedru segmentācijas algoritmi un
RNFL, GCC biezuma kartes dažādām
ierīcēm.

Cirrus 9mm diametra REB karte (Zeiss)

Rtvue 9 mm REB karte (Optovue)

RevoNX 6mm diametra REB karte (Optopol)

Kā redzams no dažādu ražotāju REB kartēm, tiek lietotas arī dažādas krāsu diagrammas biezuma definēšanai kā normāls,
plāns un biezs epitēlijs.

Radzenes epitēlija biezuma izmaiņas kontaktlēcu
lietotājiem
Mīkstās kontaktlēcas veicina radzenes epitēlija biezuma samazināšanos
Vislielāko epitēlija biezuma samazināšanos novēroja hidrogēla KL pagarinātā valkāšanas režīmā (Robertson, 2013)
Metode: konfokālā mikroskopija

Mīkstās kontaktlēcas ilgtermiņā samazina radzenes epitēlija biezumu (Lei et al., 2020).
Metode: OCT

Netika atrasta statistiski nozīmīga atšķirība radzenes epitēlija biezuma mērījumiem lietojot1 dienas KL (Turhan
et al., 2020)
Metode: OCT

Kontaktlēcu lietotājiem novēro palielinātu radzenes epitēlija dendrītu šūnu blīvumu (Golebiowski et al., 2020)
Metode: konfokālā mikroskopija

Pēc 3h KL lietošanas (aizvērtas acs) nenovēro būtiskas izmaiņas radzenes epitēlija biezumā (gan mīkstās, gan
cietām KL) (Wang et al., 2003).
Metode: OCT

Mīksto kontaktlēcu lietotājiem EB nozīmīgi plānāks kā briļļu lietotājiem un emetropiem (Nehal et al., 2018).
Metode: OCT
Nav zināms vai MKL bija 1 dienas vai ikmēneša nomaiņas.

Pētījuma mērķis un uzdevumi
Mērķis: Novērtēt vai ir novērojams izmainīts radzenes epitēlija biezums 1
dienas kontaktlēcu lietotājiem un ikmēneša nomaiņas kontaktlēcu lietotājiem
salīdzinājumā ar dalībniekiem, kuri kontaktlēcas nelietoto. Izanalizēt
faktorus, kas var inducēt epitēlija biezuma izmaiņas kā kontaktlēcu materiāls
un valkāšanas režīms (dienas vai nepārtrauktais valkāšanas režīms) .
Darba uzdevumi
1. Noteikt radzenes biezumu centrā un paracentrālos sektoros dalībniekiem
kuri nelieto kontaktlēcas un dalībniekiem kuri lieto kontaktlēcas.
2. Salīdzināt radzenes epitēlija biezuma izmaiņas atkarībā no lietoto
kontaktlēcu materiāla un valkāšanas modalitātes.

Dalībnieki
1.tabula
Dalībnieku kopas sadalījums
n (acis)

Vecums

Sievietes

Vīrieši

NKL

40 (33,33%)

27,55 ± 9,69

16 (32)

4 (8)

KL

80 (66,67%)

32,05 ± 8,63

23 (46)

17 (34)

Kopā

120 (100%)

30,55 ± 9,17

39 (78)

21 (42)

Grupa

NKL – nelieto kontaktlēcas
KL – kontaktlēcu lietotāji

Kontaktlēcu lietotāji (KL grupa)
hidrogēls

silikonhidrogēls

Kopā

1 dienas KL

n = 38 (47,50%)

n = 20 (25,00%)

n = 58 (72,50%)

mēneša KL

-

n = 22 (27,50%)

n = 22 (27,50%)

n = 38 (47,50%)

n = 40 (52,50%)

n = 80 (100%)

KL veids

Kopā

Dalībnieku atlase notika klīniskajā optometrijas praksē Istad Ur & optikk Norvēģijā veicot redzes pārbaudes un
atkārtotas kontaktlēcu kontroles vizītes. Pētījums veikts saskaņā ar Helsinku Deklarācijas principiem.

Metode
Katrai acij tika veikti 3 radzenes skenējumi 6 mm diametrā, izmantojot

AS-OCT Maestro 3D (840 nm SLD, aksiālā izšķirtspēja 6 µm, laterālā
izšķirtspēja 20 µm un skenēšanas ātrums 50 000 A-skenējumi/sekundē)

un iegūtas epitēlija biezuma kartes.

Tika analizēts radzenes centrālais un paracentrāli epitēlija biezums (EB)
sektoros C (centrā), S (superior), SN (superio-nasal), N (nasal), IN (inferionasal), I (inferior), IT (inferio-temporal), T (temporal), ST (superio-temporal).

Mērījumi tika savadīti MS Excel un datu analīzei tika izmantotas
mērījumu vidējās vērtības un standarta novirzes.
Datu analīze veikta ar licencētu programmatūru MedCalc® vers.19.2.1.
•
•
•

Kolmogorova-Smirnova tests datu atbilstība normālsadalījumam,
Jaukta modeļa ANOVA – atšķirību analīze,
Starp-mērījumu standarta novirzes (±SD) un starpklašu koeficienti (SKK)
– mērījumu precizitātes un atkārtojamības analīze.

Rezultāti
55
50

m)

45

m

Epitēlija biezums (

Visiem dalībniekiem radzenes epitēlija
biezuma sadalījums nav vienmērīgs.
Jaukta modeļa ANOVA analīze parādīja,
ka radzenes centrā epitēlijs ir nozīmīgi
biezāks kā paracentrālos sektoros
(F (5,40; 637,54) = 310,54, p < 0,01).
Dēļ zema datu sfēriskuma, tika pielietota
Greenhouse-Geisser korekcija (epsilon
0,675).
Savukārt starp grupām nebija statistiski
nozīmīga atšķirība EB kartējumam (p =
0,106)

40
KL
NKL

35
30
25
20
15
C

S

SN

N
IN
I
EB kartējuma sekotri

IT

T

ST

8.att. Radzenes epitēlija biezuma sadalījums centrā un
paracentrālos sektoros veicot 6 mm radiālo 12 līniju
skenējumu ar AS-OCT.

Rezultāti
Mērījumu precizitāte un atkārtojamība

2. tabula
Starpklašu korelācijas koeficients 3 mērījumu sesijām

6.0

Kartējuma
sektors

NKL/KL

m

SKK*

5.0
4.5

C

0,57

0,69/0,48

±

SD,( m))

5.5

4.0

S

0,33

0,37/0,32

SN

0,47

0,39/0,50

N

0,51

0,51/0,50

2.0

IN

0,37

0,37/0,35

1.5

I

0,33

0,15/0,41

1.0

IT

0,34

0,49/0,29

T

0,34

0,36/0,34

ST

0,35

0,26/0,41

3.5

KL
NKL

3.0
2.5

0.5
0.0
C

S

SN

N
IN
I
EB kartējuma sektori

IT

T

ST

9.att. Starp-mērījumu vidējās novirzes. Mērījumu precizitātei starp
dalībnieku grupām nav statistiski nozīmīga atšķirība (p>0,05). Abām
grupām mērījumu precizitāte bija nozīmīgi augstāka centrā kā
paracentrālos sektoros (epsilon 0,919, F (7,35, 867,37) = 9,45, p<0,001).
Huyinh-Held korekcija.

* Modelis: divpusējais, viens vērtētājs katras acs 3 mērījumiem.
Tips: Absolūta atbilstība. Novērtējums: atsevišķu vērtēt. ticamība
SKK = 1,00 – absolūta
SKK > 0,90 – ļoti augsta atkārtojamība
SKK no 0,50 līdz 0,75 – vidēja atkārtojamība
SKK < 0,50 – zema atkārtojamība

Rezultāti
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10.att. Jaukta modeļa ANOVA analīze parādīja, ka
EB nav nozīmīgi atšķirīgs centrā un paracentrāli starp
dažādu materiālu kontaktlēcu lietotājiem un
dalībniekiem, kuri KL nelieto (NKL) (p > 0,05).

60

Rezultāti

Pagarināta
valkāšanas
režīma
ikmēneša nomaiņas kontaktlēcu
lietotājiem EB vērtības paracentrālos
sektoros S, SN, N, IN, I, T un ST ir
zemākas salīdzinājumā ar 1 dienas
kontaktlēcu lietotājiem un NKL
grupu (F (3, 114) = 2,71, p = 0,049).

m)

40

m

Epitēlija biezums (

Jaukta modeļa ANOVA parādīja
statistiski nozīmīgu atšķirību starp
NKL un KL grupu atkarībā no
kontaktlēcu valkāšanas modalitātes.
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11.att. Epitēlija biezuma sadalījums pa kartējuma sektoriem kontaktlēcu lietotājiem dažādās lēcu modalitātes un
dalībniekiem, kuri kontaktlēcas nelieto. 1DH – 1 dienas hidrogēla lēcu lietotāji, 1DSH – 1 dienas silikonhidrogēla lēcu
lietotāji, MSH – ikmēneša nomaiņas nepārtraukta valkāšanas režīma lēcu lietotāji, NKL – nelieto kontaktlēcas

Secinājumi

Neatkarīgi no mīksto kontaktlēcu materiāla 1 dienas kontaktlēcu
modalitāte neinducē akūtas radzenes fizioloģijas izmaiņas.
Tā kā kontaktlēcu valkāšanas režīms var tikt saistīts ar epitēlija biezuma
izmaiņām radzenes paracentrālos sektoros, tad 1 dienas kontaktlēcas var
uzskatīt par labvēlīgākām acu veselības uzturēšanai kontaktlēcu
lietotājiem.

Paldies!

