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Vīrietis, 1972. dz.g. 
Vizīte: 27.02.2009. (36 gadi) 
Anamnēze: Bijušas brilles bērnībā, lietojis apmēram līdz 14 g.v. Šķielēšana no bērnības (os 
uz iekšu), subjektīvi šobrīd netraucē, šķielēšanu ikdienā nemana. Tālbraucējs šoferis. 
Sūdzības: Nogurst acis braucot, grūtāk palicis koncentrēties tālumā, jo īpaši krēslā un tumsā. 
 
Redzes asums tālumā un subjektīvā korekcija: 
od 1,0-1,25 cc +1,00 Dsph = 1,25 
os 1,0-1,25 cc +1,25 Dsph = 1,25 pēc BB +1,50 Dsph = 1,25     ou cc 1,25 
Redzes asums tuvumā: 
od 1,0 cc 1,0 
os 0,5 cc 0,8 (ar +2,00 Dsph = 1,0)  Vad. acs: tāl. – od, tuv. – os, PD=72 mm 
 
AT tuv un tāl – brīvi skatoties ezoforija, bet, ja sakoncentrējas (sauc burtus) – ezotropija 
PAT nc tāl. 14 pd, tuv. 18-20 pd 
PAT cc tāl=tuv 12 pd periodiska ezotropija (ezotropija, ja sakoncentrējas). Ar brillēm vieglāk. 
RR tāl vienlaicīgs (brīžiem mon (od)), tuv – bin; Stereoredze – rupja (sat. tests) 
Acu kustības, konverģence – N 
Acs struktūras bez izmaiņām. 
 
Tiek izrakstītas brilles pastāvīgai lietošanai: 
od +1,00 Dsph 
os +1,50 Dsph PD=72 mm  

Klīniskais gadījums I 
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2. vizīte: 23.04.2012. (40 gadi) 
Braucot brillēs ir labi, nenogurst, tuvumā sliktā apgaismojumā izjūt, ka sācis sliktāk redzēt, 
bet vēl netraucē. 
 
Autorefraktometrs: 
od +1,00 Dsph +0,50 Dcyl x 90° 
os +2,25 Dsph +0,50 Dcyl x 170° 
 
Redzes asums tālumā un subjektīvā korekcija: 
od 1,6 cc +1,00 Dsph = 1,6 
os 1,25 cc +1,25 Dsph = 1,25 pēc BB +1,50 Dsph = 1,6        ou cc 1,6 
Tuvumā: 
ou cc 0,6 add 0,50 D = 1,0 
 
AT cc tāl=tuv 12pd periodiska ezotropija (ezotropija, ja sakoncentrējas). 
 
RR tāl. – mon alt; tuv. – bin 
 
Tiek izrakstītas brilles pastāvīgai lietošanai: 
od +1,00 Dsph 
os +1,50 Dsph  PD=72 mm 
(tuvumā add vēl neprasās, jo savās brillēs jūtas labi) 

Klīniskais gadījums I 
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3. vizīte: 16.09.2013. (41 gads) 
Tālumā un tuvumā skatoties, labāk ir ar vienu aci, nekā ar abām. Tuvumā grūti 
koncentrēties, lai salasītu, šķiet, ka dubultojas. 
 
Autorefraktometrs: 
od +1,00 Dsph +0.,50 Dcyl x 90° 
os +2,25 Dsph 
 
Redzes asums tālumā un subjektīvā korekcija: 
od 1,25 cc +1,00 Dsph = 1,6 
os 1,0 cc +1,75 Dsph =1,6 pēc BB +2,00 Dsph = 1,6      ou cc 1,6 
 
Tuvumā: 
ou cc 0,6 add 0,75 D = 1,0 
 
AT cc tuv=tāl 12 pd periodiska ezotropija (ezotropija, ja sakoncentrējas). 
 
Tiek izrakstītas progresīvās brilles pastāvīgai lietošanai: 
od +1,00 Dsph add 0,75 D 
os +2,00 Dsph add 0,75 D  PD = 72 mm 

Klīniskais gadījums I 
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4. vizīte: 23.12.2014. (42 gadi) 
Pie progresīvajām brillēm pieradis labi, tāluma redze apmierina, braucot sūdzības neizjūt. 
Tuvumā sajūta, ka pietrūkst. 
 
Redzes asums tālumā un subjektīvā korekcija: 
od 0,8 cc +1,25 Dsph = 1,25+ 
os 0,25 cc +1,75 Dsph = 1,25+ pēc BB +2,00 Dsph = 1,25+      ou cc 1,6 
 
Tuvumā: 
ou cc 0,6 add 1,50 D = 1,0 
 
AT cc tāl 6-8 pd ezoforija; cc tuv 10-12 pd ezoforija (tropija neparādās) 
RR cc tāl - bin (VT), bet sarkanā stikla testā – vienl 
     cc tuv – bin 
 
Tiek izrakstītas progresīvās brilles pastāvīgai lietošanai: 
od +1,25 Dsph add 1,50 D 
os +2,00 Dsph add 1,50 D  PD=72 mm 

Klīniskais gadījums I 
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5. vizīte: 27.12.2016. (44 gadi) 
Ar progresīvajām jūtas labi. Vēlas jaunas, jo esošās ir saskrāpētas. 
 
Redzes asums tālumā un subjektīvā korekcija: 
od 1,0 cc +1,25 Dsph = 1,6 
os 0,4 cc +2,00 Dsph = 1,6      ou cc 1,6 
 
Tuvumā: 
ou cc 0,3 add 1,50 D = 1,0, bet labāk jūtas ar add 2,00 D = 1,0 (skaidrāk) 
 
AT cc tāl 6 pd ezoforija, RR bin (VT), bet sarkanā stikla testā – vienl, stereo – ir. 
AT cc tuv ar add 1,50 D: 8-10 pd periodiska ezotropija; 
 ar add 2,00 D: 4 pd ezoforija, RR bin, stereo – 120” (TNO) 
 
Tiek izrakstītas progresīvās brilles pastāvīgai lietošanai: 
od +1,25 Dsph add 2,00 D 
os +2,00 Dsph add 2,00 D PD=72 mm 
  
Šobrīd pacients jūtas labi, jaunas brilles plāno, jo vecās ir saskrāpētas. Šķielēšanu nemana, 
koncentrēšanās grūtības nav ne tālumā (braucot), ne tuvumā. 

Klīniskais gadījums I 
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Kopsavilkums – additīva pieaugums: 
ou Hipermetropija, akomodatīva ezotropija 
36 gadi: Korekcija nav, sāk traucēt tālums (sliktā apgaismojumā), koncetrējoties sāk atkal 
parādīties šķielēšana 
Risinājums: izraksta brilles tālumam: od +1,00 Dsph os +1,50 Dsph 
 
40 gadi: Korekcija tālumā apmierina, sāk traucēt tuvums (sliktā apgaismojumā) 
Risinājums: Korekcija tikai tālumam, netiek mainīta. 
 
41 gadi: Korekcija tālumā apmierina, sāk traucēt vairāk tuvums, šķiet, ka dubultojas 
Risinājums: Tiek izrakstītas progresīvās brilles: od +1,00 Dsph os +2,00 Dsph add 0,75 D 
 
42 gadi: Korekcija tālumā apmierina, tuvumā šķiet, ka nepietiek, koncentrējoties – ezotropija 
Risinājums: Tiek izrakstītas progresīvās brilles: od +1,25 Dsph os +2,00 Dsph add 1,50 D 
 
44 gadi: Korekcija tālumā un tuvumā apmierina, izmeklējot – tuvumā periodiska ezotropija 
Risinājums: Tiek izrakstītas progresīvās brilles: od +1,25 Dsph os +2,00 Dsph add 2,00 D 
Ar jauno korekciju stabila binokulāra redze, stereoredze (120” TNO), ezoforija 

Klīniskais gadījums I 
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Sieviete, 1995. dz.g. 
Vizīte 17.09.2005. (10 gadi) 
Anamnēze: 
No bērnības šķielē ar vienu aci uz iekšu. Brillēs šķielēšanu neievēro. 
Sūdzības par grūtībām skatīties ar savām esošajām brillēm, izrakstītas 2003. g. 
 
Redzes asums ar esošo korekciju: 
od +5,50 Dsph +1,25 Dcyl x 75° = 1,0 s>z    tuvumā cc 0,7 
os +5,50 Dsph +1,00 Dcyl x 90° = 1,0 s>z   ou=1,0  tuvumā cc 0,8 
 
Subjektīvā korekcija: 
od 0,7 cc +4,00 Dsph +1,00 Dcyl x 90° = 1,0 tuvumā 0,7 cc 1,0 
os  0,8 cc +3,50 Dsph +1,00 Dcyl x 90° = 1,0 tuvumā 0,7 cc 1,0 
Šķiel. leņķis cc 0°, nc 10° od ezotropija 
RR cc tuv/tāl – bin 
PAT cc tuv 6 pd BĀ nc tuv >18 pd BĀ 
       cc tāl 2 pd BĀ nc >10 pd BĀ 
 
Autorefraktometrs (cikloplēģijā); cikloplēģijā šķiel. leņķis 0° 
od +5,75 Dsph +1,50 Dcyl x 80° 
os +5,25 Dsph +1,75 Dcyl x 95° 
 
Izrakstītas brilles pastāvīgai lietošanai: ou +5,00 Dsph +1,00 Dcyl x 90° 

Klīniskais gadījums II 
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Vizīte 16.01.2009. (14 gadi) 
Brillēs atkal sākusi sāpēt galva, gribas ņemt nost. Brillēs nešķielē. Vēlas pamēģināt KL. 
 
Redzes asums ar esošo korekciju: 
od +5,00 Dsph +1,00 Dcyl x 90° = 0,8  tuvumā cc 0,9 
os +4,50 Dsph +1,00 Dcyl x 90° = 0,9  tuvumā cc 0,9 
 
Autorefraktometrs (cikloplēģijā); cikloplēģijā šķiel. leņķis 0° 
od +5,25 Dsph +0,50 Dcyl x 80° 
os +4,75 Dsph +1,00 Dcyl x 95° 
 
Subjektīvā korekcija: 
od 0,7 cc +4,50 Dsph +1,00 Dcyl x 90° = 1,0 tuvumā nc 0,5 cc 1,0 
os 0,8 cc +4,50 Dsph +1,00 Dcyl x 90° = 1,0 tuvumā nc 0,8 cc 1,0 
 
Šķiel. leņķis cc 0°, nc 10° od ezotropija 
RR cc tuv/tāl – bin 
 
Izrakstītas KL Acuvue Oasys for Astigmatism ou +5,00 Dsph +0,75 Dcyl x 90° 
 
Atk. KL vizīte pēc pusgada: 
od kl 0,9-1,0 tuv 0,9 Šķiel. leņķis kl 0°, RR – bin 
os kl 1,0 tuv 0,9 

Klīniskais gadījums II 
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Vizīte 08.05.2010. (15 gadi) 
Brillēs tālumā sākusi migloties redze. KL apmierina, redzes diskomforts nav. 
Redzes asums ar esošo briļļu korekciju: 
od +5,00 Dsph +1,00 Dcyl x 90° = 0,8  tuvumā cc 1,0 
os +4,50 Dsph +1,00 Dcyl x 90° = 0,9  tuvumā cc 1,0 
 
Autorefraktometrs (cikloplēģijā); cikloplēģijā šķiel. leņķis 0° 
od +4,50 Dsph +0,50 Dcyl x 90° 
os +4,25 Dsph +1,00 Dcyl x 95° 
 
Subjektīvā korekcija: 
od 0,7 cc +4,00 Dpsh +1,00 Dcyl x 90° = 1,0 tuvumā nc 0,6 cc 1,0 
os 0,7 cc +4,00 Dsph +1,00 Dcyl x 90° = 1,0 tuvumā nc 0,6 cc 1,0 
 
Šķiel. leņķis cc 0°, nc 10° od ezotropija  RR cc tuv/tāl – bin 
 
Izrakstītas brilles: ou +4,00 Dsph +1,00 Dcyl x 90° pd=60 mm 
KL ou +4,50 Dsph +0,75 Dcyl x 90° 
 
Vizīte 13.01.2012. (17 gadi) 
Visu laiku lieto KL un brilles (2010. g. recepte). Brillēs nedaudz miglojas, KL redzot labāk. 
Šķiel. leņķis cc 0°  RR cc tuv/tāl – bin 

Klīniskais gadījums II 
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Vizīte 20.09.2017. (22 gadi) 
Vēlas pārbaudīt redzi un jaunas brilles. Uz vizīti atnākusi bez jebkādas korekcijas. 
Šobrīd dzīvo Anglijā, kur izrakstītas jaunas KL Acuvue Oasys for Astigmatism: 
od +4,00 Dsph +1,25 Dcyl x 90° 
os +3,75 Dsph +1,25 Dcyl x 90° 
 
Autorefraktometrs: 
od +2,00 Dsph +1,75 Dcyl x 75° 
os +1,75 Dsph +2,25 Dcyl x 95° 
 
Subjektīvā korekcija: 
od 0,9 cc +3,50 Dsph +1,00 Dcyl x 80° = 1,0 z>s tuvumā 0,7 cc 1,0 
os 0,7 cc +3,00 Dsph +1,00 Dcyl x 105° = 1,0 z>s tuvumā 0,6 cc 1,0 
 
Šķiel. leņķis nc/cc 0°, AT nc/cc tuv – ortoforija 
RR nc/cc tuv/tāl – bin 
 
Jaunas brilles: 
od +3,50 Dpsh +1,00 Dcyl x 80° 
os +3,00 Dsph +1,00 Dcyl x 105° pd=60 mm 
 
KL paliek esošās. 

Klīniskais gadījums II 
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Kopsavilkums – korekcijas samazināšanās: 
ou Hipermetropija ar astigmātismu, akomodatīva ezotropiju 
10 gadi: Esošajās brillēs grūtāk redzēt, bet ir stabila ezoforija un binokularitāte: 
od +5,50 Dsph +1,25 Dcyl x 75° = 1,0 s>z 
os +5,50 Dsph +1,00 Dcyl x 90° = 1,0 s>z 
Risinājums: brilles pastāvīgai lietošanai: ou +5,00 Dsph +1,00 Dcyl x 90° 
 
14 gadi: Brillēs sāp galva, gribas ņemt nost. Vēlas kl. 
Risinājums: Brilles vēl nemaina, izraksta kl: ou +5,00 Dsph +0,75 Dcyl x 90° 
 
15 gadi: Brillēs izteikti jūt miglošanos, gribas ņemt nost. KL labi. 
Risinājums: brilles un kl pastāvīgai lietošanai: ou +4,00 Dsph +1,00 Dcyl x 90° 
 KL ou +4,50 Dsph +0,75 Dcyl x 90° 
 
? gadi: Anglijā mainīta korekcija KL: od +4,00 Dsph +1,25 Dcyl x 90° 
 os +3,75 Dsph +1,25 Dcyl x 90° 
 
22 gadi: Nepieciešamas jaunas brilles. 
Risinājums: Kl nemainās, brilles pastāvīgai lietošanai: od +3,50 Dpsh +1,00 Dcyl x 80° 
 os +3,00 Dsph +1,00 Dcyl x 105°  
  
Korekciju mainot, binokularitāte un ezoforija ar korekciju saglabājas. 

Klīniskais gadījums II 
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Sieviete, 1958. dz.g. 
Vizīte 11.10.2005. (47 gadi) 
Anamnēze : 
Bērnībā bijusi šķielēšana, ārstēta ar brillēm. 
Līdz 2005. gadam bija brilles pastāvīgai valkāšanai ou +5,00 Dsph, parādījušās sūdzības par 
grūtībām lasīt ar savām brillēm, darbs pie datora. 
 
Redzes asums tālumā un subjektīvā korekcija: 
od 0,2 cc +5,00 Dsph = 1,0 add 1,50 D = 0,6   add 2,00 D = 1,0 
os 0,2 cc +5,00 Dsph = 0,8  add 1,50 D = 0,6   add 2,00 D = 1,0 
 
Šķiel. leņķis cc 0°, nc 3° os ezotropija 
RR cc tuv/tāl – bin 
 
PAT nc tuv 8-10 pd BĀ, tāl 4-6 pd BĀ 
Acu kustības – pilna apjoma; konverģence - cc laba 
 
Tiek uztaisītas progresīvās brilles: 
ou +5,00 Dsph add 2,00 D  pd=62 mm 

Klīniskais gadījums III 
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Vizīte 19.02.2014. (56 gadi) 
Lieto progresīvās brilles (2005. gada recepte), ir labi. Pārbaudījusi redzi arī citur un 
izrakstītas atsevišķas tuvuma brilles, kuras praktiski nelieto. Darbs pie datora – lieto 
progresīvās brilles, ļoti labi redzot. 
Pēdējā laikā parādījusies šķielēšana uz āru. 
 
Autorefraktometrs: 
od +6,75 Dsph 
OS +7,25 Dsph 
 
Subjektīvā korekcija: 
od +6,00 Dsph = 1,0  add 2,00 D = 0,9-1,0 
os +6,00 Dsph = 0,9  add 2,00 D = 0,9 
 
Šķiel. leņķis cc 15° os eksotropija 
RR cc tuv/tāl– mon (od) 
Konverģence – vāja, līdz 20 cm 
PAT cc tuv 20 pd BIE, cc tāl 15 pd BIE 
 
Tā kā pie progresīvajām brillēm pieradusi un nevēlas 2 atsevišķas, tiek izrakstītas jaunas 
progresīvās brilles un nosūtīta uz šķielēšanas labošanas operāciju. 

Klīniskais gadījums III 
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Vizīte 29.08.2017. (59 gadi) 
2014. g. veikta os mRL recesija 7,5 mm. Pēc operācijas šķielēšanu nemana. Ar esošajām 
progresīvajām brillēm šobrīd ir grūti strādāt tuvumā pie datora, bet ikdienas vajadzībām 
apmierina. 
 
Autorefr.: 
od +6,25 Dsph +0,50 Dcyl x 60° 
os +6,75 Dsph +0,50 Dcyl x 74° 
 
Subjektīvā korekcija: 
od +6,00 Dsph = 1,0   add 2,50 D = 0,9-1,0 
os +6,00 Dsph +0,50 Dcyl x 90° = 0,9  add 2,50 D = 0,9 
 
Šķiel. leņķis cc 7° os eksotropija 
RR cc tuv/tāl – mon alt 
Konverģence – vāja, cc līdz 20 cm 
PAT cc tuv 20 pd BIE 
 
Ikdienai paliek iepriekšējās progresīvās, bet darbam pie datora uztaisītas Zeiss Office 1,6 
Near (skaidras redzes diapazons līdz 2 m) 

Klīniskais gadījums III 
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Distinguishing Neural from Connective Tissue Causes of Adult Acquired Strabismus 
Joseph Demer, Department of Ophthalmology, University of California 

Sagging eye syndrome (SES) – ar vecumu saistīta 
mRL-mRS saišu ligamentu deģenerācija.  Simetriska, 
bilaterāla, asimetriska – var radīt arī ciklotorsijas. SES 
var radīt arī muskuļa atsevišķu šķiedru atrofija. 
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Sieviete, 94 gadi 
Anamnēze: Šobrīd ir brilles tālumam, pavisam senas, taču nav līdzi, jo tāpat ar viņām 
neredzot. Atminas, ka varētu būt ap -3,00 Dsph. Pirms 6 gadiem bijusi kataraktas 
operācija abās acīs. Meita apgalvo, ka vispārēji vesela, arī acis esot veselas, jo vasarā 
bijušas pie acu ārsta uz pārbaudi. Medikamentu lietošanu noliedz. 
Sūdzības par dubultošanos tālumā, jau labu laiku. Lasa bez brillēm, tuvumā nedubultojas.  
Vēlas jaunas brilles tālumam. Un, ja iespējams, novērst dubultošanos. 
 
Autorefraktometrs: 
od  -1,00 Dsph -2,50 Dcyl x 105° 
os  +1,25 Dsph -4,00 Dcyl x 85° 
 
Redzes asums un subjektīvā korekcija (ar foropteru): 
od 0,2 cc -1,00 Dpsh -2,00 Dcyl x 100° = 0,7 
os 0,2 cc +1,00 Dsph -3,75 Dcyl x 90° =0,7 ou cc 0,7-0,8  
 
Pacientei grūti ilgstoši koncentrēties, tāpēc binokulārās funkcijas grūti novērtēt 
RR bin (Šobera tests), AT ortoforija 
 
*Pārbaudot redzes asumu tālumā, vairākas reizes tika pārvaicāts, vai neparādās 
dubultošanās, paciente dubultošanos noliedz 

Klīniskais gadījums IV 
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Redzes asums tuvumā (proves rāmī): 
od 0,7 
os 0,7 ou 0,7-0,8 (30 cm attālumā, ļoti laba apgaismojuma apstākļos) 
 

od cc 0,3     add 1,75 D = 0,6-0,7 

os cc 0,3     add 1,75 D = 0,6-0,7  ou cc+add 0,7-0,8 (35 cm attālumā) 
 

Knc=ļoti labi; AT ortoforija 
 
Secinājums: tuvumā lasīšanai brilles nav nepieciešamas, tikai perfekts apgaismojums  
 
Izmeklējumi:  
• caurspoguļojot aizdomas uz lēcas kapsulas apduļķojumu 
• Radzene –  arcus senilis 
 

Klīniskais gadījums IV 
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Atkārtoti tiek uzlikta SUBJEKTĪVĀ korekcija proves rāmī: 
 
• Pacientu tiek aicināts iziet no kabineta salona zālē, lai izvērtētu korekciju tālumā – 

dzīvē. Pēc dažām minūtēm dubultošanās atgriežas.  
 

• Dubultošanās parādās apmēram 3 metru attālumā no pacientes, skatoties uz 
lielākiem objektiem, piemēram, reklāmas stendiem. Teksts nedubultojas, tikai paši 
stendi. Cilvēks, piemēram, nedubultojas, bet roka dubultojas. 

 
Tālākā rīcība: 
Paciente tiek apsēdināta zālē ar skatu uz reklāmas objektiem un izmeklēšana turpinās ar 
prizmu piemeklēšanu. 
 
Izgatavojam brilles tālumam: 
od -1,00 Dsph -2,00 Dcyl x 100°  5 pd BĀ (180°) 
os +1,00 Dsph -3,75 Dcyl x 90°   5 pd BĀ (0°) 
 
Progresīvās brilles nav iespējamas, jo tuvumā prizmatiskā korekcija nav nepieciešama. 
 

Klīniskais gadījums IV 
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Vertikālā šķielēšana un progresīvās brilles 
 
mOS parēzei raksturīgs: 

• Šķielējošās acs hiperdeviācija (šķielēšana uz augšu) 
• Šķielējošās acs nepilnīga kustība pie skata uz leju un uz iekšu 
• Visdrīzāk sūdzības būs par lasīšanu, nevis tālumu 

 
Bet var būt arī kā sekundāra komplikācija 
 
Var būt kontrindikācija progresīvo briļļu izrakstīšanai un monoredzes korekcijai 

Ilustrācija no https://www.memorangapp.com/flashcards/150283/UWorld+2/ 
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KOPSAVILKUMS 
 
Progresīvo briļļu izrakstīšanai praktiski nav ierobežojumu. 
 
Akomodatīvās ezotropijas gadījumā pilns additīvs var būt nepieciešams krietni 
agrākā vecumā. 
 
Skolas vecumā šķielēšanas kompensēšanas spēja pieaug un nepieciešama 
vājāka refrakcijas korekcija, kas presbiopijas vecumā atkal pasliktinās un 
nepieciešama pilnāka korekcija ar lielāku additīvu. 
 
Vertikālas šķielēšanas gadījumā, jāizvērtē, vai tā nepalielinās pie skata uz leju, 
kas varētu apgrūtināt progresīvo briļļu lasāmās daļas izmantošanu. 
 
Progresīvās brilles nevar izrakstīt, ja ir atšķirīga prizmatiskā korekcija tuvumā 
un tālumā. 
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Paldies Aigai Švedei un Dacei Drupai 
par palīdzību referāta tapšanā 

PALDIES PAR UZMANĪBU! 
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