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Ievadam…

CISS aptaujas rezultāti
studentiem

• Dators
• Planšetes
• Viedtālruņi

• Nemitīga slodze redzes
sistēmai tuvumā
• Nepareiza darba
ergonomika

I.Siliņa, A.Švede

Latvijas Universitātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa, Rīga, Latvija
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Rezultāts

2

Viena no lielākajām cietēju grupām…

• Acu nogurums
• Galvassāpes
• Miglošanās
• Paviršība
• Miegainums
• Nepatika ilgi strādāt
• Sliktāki darba rezultāti
3

Shantacumari et al (2014). Computer use and vision-related
problems among university students in Ajman, United Arab
Emirate

Shantacumari et al (2014). Computer use and vision-related
problems among university students in Ajman, United Arab
Emirate

Simptomi

• Gulf Medical University, Ajman
University of Science and
technology.
• 500 studenti (471 iesniedza
savas atbildes), 67 % sieviešu,
33 % vīriešu.
• Vecums no 17 līdz 31 gadam.
• Aptauja
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Dzimums

Vīrieši

Sievietes

Vidusāzieši

Āzieši

Galvassāpes

43,9

58,2

52,6

Dedzināšanas sajūta
acīm
Oreoli ap objektiem

17,4

Sausas, noguršas un
sūrstošas acis

• Demogrāfiskie dati
• Datora lietošanas paradumi
• Subjektīvās sajūtas

Shantacumari, N., Eldeeb, R., Sreedharan, J., Gopal, K. (2014). Computer use and vision-related problems among university students in Ajman, United Arab Emirate.
Annals of medical and health sciences research. 4(2), 258-263
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49,7

46,9

51,3

Nacionalitāte
Afrikāņi

Amerikāņi

Citi

53,1

53,6

52,9

57,1

42,9

46,4

41,2

57,1

Kopējie
rezultāti
procentos
53,3
48,0

52,9

55,6

56,5

54,4

51,8

47,1

50

54,8

Dubultošanās

12,9

10,9

12,6

10,9

5,4

11,8

14,3

11,5

Ir nepieciešami
pārtraukumi darba
laikā

32,3

37,3

39,1

33,3

30,4

29,4

35,7

35,7

29,6

26,5

23,9

25,0

17,6

21,4

Miglojas tālumā

16,1

19,4

23

14,3

10,7

11,8

14,3

18,3

24,8

Shantacumari, N., Eldeeb, R., Sreedharan, J., Gopal, K. (2014). Computer use and vision-related problems among university students in Ajman, United Arab Emirate.
Annals of medical and health sciences research. 4(2), 258-263
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Shantacumari et al (2014). Computer use and vision-related
problems among university students in Ajman, United Arab
Emirate.

Darba ergonomika

Grupas

Galvassāpes (cilvēku skaits/procenti)

Attālums līdz
ekrānam

<50 cm

132 / 60

110 / 50

123 / 55,9

Stundu skaits
darbam ar datoru

>100 cm

<4 stundas

25 / 52,1

15 / 46,5

23 / 51,7

50-100 cm

Pauzes

4-6 stundas
6 stundas
Jā

Filtru lietošana
Telpas
apgaismojums
Ekrāna spilgtums

Nē
Jā

Nē

Ļoti spilgts
Spilgts
Blāvs

Tumšs

Ļoti spilgts
Spilgts
Blāvs

Tumšs

23 / 47,9

91 / 45,5

120 / 58,2

96 / 54,5

83 / 48,0

70 / 57,4

95 / 54,9

68 / 55,7

208 / 53,1

67 / 54,9

186 / 47,7

43 / 53,3

209 / 53,6

40 / 49,4

30 / 51,7

49 / 60,5

20 / 34,5

216 / 53,1

26 / 44,8

203 / 49,9

27 / 54

229 / 56,3

27 / 54,0

179 / 52,8

25 / 50

156 / 46,0

32 / 54,2

183 / 54,0

31 / 52,5

13 / 56,5

12 / 52,2

45 / 50,6

170 / 51,8

61 / 58,5

151 / 46,0

22 / 47,8

164 / 50

23 / 50,0

3 / 37,5

• līdz 18 gadiem – 16
• 18 līdz 30 gadiem - 21

38 / 64,4

12 / 52,2

56 / 62,9

• CISS jeb Convergence
Insufficiency Symptom
Survey
• 15 jautājumi, 5 atbilžu
varianti
• ļauj novērtēt
subjektīvās sajūtas
veicot tuvuma darbus
• tiek pielietota
simptomu novērtēšanai
konverģences
nepietiekamības
gadījumā pirms un pēc
redzes treniņiem
• Robežvērtība:

111 / 55,5

75 / 42,6

101 / 58,4

CISS aptauja

Acu sausums (cilvēku skaits/procenti) Dedzināšanas sajūta (cilvēku
skaits/procenti)

25 / 54,3

7 / 87,5

Izmantošana pētniecībā
Scheiman et al , 2005a

Scheiman et al, 2005b

CISS rezultāti studentiem, 1.daļa
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Bade, A., Boas, M., Gallaway, M., Mitchell G., Scheiman, M., Kulp, M. T., Cotter, S. A. & Rouse, M. (2013). Relationship between clinical signs and
symptoms of convergence insufficiency. Optometry and Vision Science. 90(9), 988-995.

CISS rezultāti ne-studentiem
• 33 dalībnieki, 4 vīrieši, 29 sievietes
• Vecums 26 (±2) gadi

19

• 30 % aptaujāto CISS vērtība ir virs kritiskās (21)
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Ne-studentu CISS aptaujas rezultāti
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5.

Cilvēku skaits

2%

23

20

Cilvēku skaits

2%

Sadalījums pa augstskolām

Studentu CISS aptaujas rezultāti

25

• 45 % aptaujāto CISS vērtība ir virs kritiskās (21)

4.

Nekad

Bade et al (2013). Relationship between clinical signs and
symptoms of convergence insufficiency.

Scheiman, M., Mitchell, G.L., Coter, S., Kulp, M.T., Cooper, J., Rouse, M., Borsting, E., London, R. & Wensveen, J. (2005b). A randomized clinical trial of vision therapy/orthoptics versus
9
pencil pushups for the treatment of convergence insufficiency in young adults. Optometry and Vision Science. 82(7), E583-E595.

• Vecums 23 (±1,5) gadi

3.

Vai jūtat acu nogurumu, lasot vai veicot citus tuvuma darbus?
Vai Jūsu acis jūtas neērti, lasot vai veicot citus tuvuma darbus?
Vai Jums sāk sāpēt galva, lasot vai veicot citus tuvuma darbus?
Vai jūtaties miegains, kad lasāt vai veicat citus tuvuma darbus?
Vai Jums zūd koncentrēšanās spējas, lasot vai veicot tuvuma
darbus?
Vai Jums ir grūtības atcerēties izlasīto tekstu?
Vai Jums mēdz dubultoties teksts, lasot vai veicot citus
tuvuma darbus?
Vai Jums mēdz pārvietoties, peldēt, lēkāt vai migloties vārdi,
lasot vai veicot citus tuvuma darbus?
Vai Jums šķiet, ka Jūs lēni lasāt?
Vai Jums mēdz būt acu sāpes, lasot vai veicot citus tuvuma
darbus?
Vai Jūsu acis kļūst jutīgas, sūrstošas, lasot vai veicot citus
tuvuma darbus?
Vai Jums mēdz būt velkoša sajūta ap acīm, lasot vai veicot
citus tuvuma darbus?
Vai esat pamanījis īslaicīgu vārdu miglošanos, pārfokusēšanos,
lasot vai veicot tuvuma darbus?
Vai Jums mēdz pazust vieta, kur lasījāt, lasot vai veicot citus
tuvuma darbus?
Vai Jums ir atkārtoti jāpārlasa teksta iepriekšējā rindiņa, kad
jūs lasāt vai veicat citus tuvuma darbus?

Pieejams: http://www.sankaranethralaya.org/pdf/patient-care/Convergence-Insufficiency-Symptom-Survey.pdf

Scheiman, M., Mitchell, G.L., Cotter, S., Cooper, J., Kulp, M., Rouse, M., Borsting, E., London, R. & Wensveen, J. (2005a). A Randomized clinical trial of treatments for convergence
insufficiency in children. Archives of Ophthalmology. 123(1), 14-24.

• 60 dalībnieki, 6 vīrieši, 54 sievietes
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CISS koeficients
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CISS rezultāti studentiem, 2. daļa
• LU FMF Optometrijas nodaļas bakalaura un
maģistra programmu studenti

• 24 % aptaujāto CISS vērtība ir virs kritiskās (21)
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Vai jūtat acu nogurumu, lasot vai veicot citus tuvuma darbus?
Vai Jūsu acis jūtas neērti, lasot vai veicot citus tuvuma darbus?
Vai Jums sāk sāpēt galva, lasot vai veicot citus tuvuma darbus?
Vai jūtaties miegains, kad lasāt vai veicat citus tuvuma darbus?
Vai Jums zūd koncentrēšanās spējas, lasot vai veicot tuvuma darbus?
Vai Jums ir grūtības atcerēties izlasīto tekstu?
Vai Jums mēdz dubultoties teksts, lasot vai veicot citus tuvuma darbus?
Vai Jums mēdz pārvietoties, peldēt, lēkāt vai migloties vārdi, lasot vai
veicot citus tuvuma darbus?
Vai Jums šķiet, ka Jūs lēni lasāt?
Vai Jums mēdz būt acu sāpes, lasot vai veicot citus tuvuma darbus?
Vai Jūsu acis kļūst jutīgas, sūrstošas, lasot vai veicot citus tuvuma darbus?
Vai Jums mēdz būt velkoša sajūta ap acīm, lasot vai veicot citus tuvuma
darbus?
Vai esat pamanījis īslaicīgu vārdu miglošanos, pārfokusēšanos, lasot vai
veicot tuvuma darbus?
Vai Jums mēdz pazust vieta, kur lasījāt, lasot vai veicot citus tuvuma darbus?
Vai Jums ir atkārtoti jāpārlasa teksta iepriekšējā rindiņa, kad jūs lasāt vai
veicat citus tuvuma darbus?
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CISS rezultāti pa kursiem

Cilvēku skaits

• Vecums 22 (±2 gadi)

Cilvēku skaits

• 86 dalībnieki, 7 vīrieši, 79 sievietes

LU FMF Optometrijas nodaļas studentu
CISS aptaujas rezultāti

0

31 līdz 40

1 līdz 10

13

Dažreiz Diezgan bieži Vienmēr
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Bakalauri, 1.kurss (23)
Bakalauri, 2.kurss (19)
Bakalauri, 3.kurss (17)
Maģistri, 1.kurss (15)
Maģistri, 2.kurss (13)
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CISS koeficients
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Klīniskie gadījumi

CISS
Pacients koeficients

15

3 3

10

Anamnēze

Klīniskās atradnes
Konverģences punkts - normāls.
Sūdzību cēlonis – asaru kvalitātes problēmas.

1.

34

Ikdienā nēsā kontaktlēcas. Tikko izgatavotas
jaunas brilles - ar tām miglošanos tuvumā
nejūt.

2.

30

No rītiem dubultojas un miglojas. Ir nelielas "+"
brilles slodzes noņemšanai, ar tām
nedubultojas.

Konverģences tuvuma punkts - normāls.
Sūdzību cēlonis – konverģences ekscess.

3.

27

Strādājot pie datora, sāp acis un galva (8
stundas).

Konverģences tuvuma punkts – normāls.
Sūdzību cēlonis – darba ergonomika.

4.

24

Daudz strādā pie datora. Kad studēja, mēdza
migloties datorekrāns.

Konverģences tuvuma punkts - normāls.
Sūdzību cēlonis – akomodācijas vājums.

5.

14

Kopumā sūdzību nav. Dažreiz pie noguruma
dubultojas, bet tas netraucē.

Konverģences tuvuma punkts attālināts.
Sūdzību cēlonis – konverģences nepietiekamība.

16

Secinājumi

1. CISS anketa ir labs veids, kā ātri noskaidrot cilvēka izjūtas, veicot
tuvuma darbus.
2. Ne vienmēr augsts CISS koeficients liecina par konverģences
nepietiekamību; tas var netieši norādīt uz citām problēmām –
akomodācijas darbības traucējumiem, asaru kvalitāti, darba
ergonomiku, korekcijas nepieciešamību.
3. CISS anketa ir ļoti subjektīva, ne vienmēr cilvēki ar problēmām
izjutīs diskomfortu.
4. Lai noteiktu precīzu diagnozi vai dalītu pacientus dažādās grupā, ir
jāveic pilna redzes funkciju izmeklēšana.

Paldies par uzmanību!
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Iridokorneālā leņķa novērtēšana
optometrista praksē
Annija Keiša, Gatis Ikaunieks

Ievads
• Slēgta kakta glaukoma ir viens no izplatītākajiem akluma cēloņiem pasaulē
(Quigley & Broman, 2006; Friedman & He, 2008)

• Pacientiem ar šauru iridokorneālo leņķi ir lielāks risks saslimt ar slēgta kakta
glaukomu (Nolan et al., 2000)

Rīga 2016
2

1

Primāras slēgta kakta riska grupa (Foster et al., 2002)

Primāras slēgta kakta glaukomas klasifikācija
• Primāra slēgta kakta riska grupa (PACS – primary angle closure suspect)
• Primāra kakta slēgšanās (PAC – primary angle closure)
• Primāra slēgta kakta glaukoma (PACG – primary angle closure glaucoma)

PACS

Primāra
slēgta kakta
riska grupa

Šī klasifikācija un tās kritēriji ir saskaņoti ar ISGEO (International Society of
Geographic and Epidemiologic Ophthalmology) nomenklatūru (Foster et al.,
2002)

- Anatomiski šaurs IKL
- Norm. RN disks
- Mugurējā korneosklerālo trabekulu
līnija (parasti pigmentēta) nav redzama - Norm. RL
≥270° (goniosk.izmeklējums)
- Norm. IOS
- Nav acīmredzamu perifēro priekšējo
sinehiju

3

Slēgta kakta glaukomas epidemioloģija

4

Primāras slēgta kakta glaukomas etioloģija

• Atkārtots kontakts starp varavīksneni un korneosklerālajām trabekulu

• Slēgta kakta glaukomas izplatība Eiropas cilmes iedzīvotājiem
• pēc 40 gadu vecuma ir 0,4%
• pēc 70 gadu vecuma 0,94%
• Trīs ceturtdaļas no visām saslimšanām ir tieši sievietēm (3,25 sievietes uz 1

struktūrām var būt iemesls anomālijām un bojājumiem šūnu līmenī
(Hamanaka et al., 2011)

• Slēgta kakta glaukomas predispozīcija pieaug ar gadiem, jo acs lēca
pakāpeniski palielinās (Friedman & He, 2008)

• Zīlītes paplašināšanās medikamentu ietekmē var izraisīt slēgta kakta

vīrieti) (Day et al., 2012)

glaukomas lēkmi predisponētiem cilvēkiem (Lachkar & Bouassida, 2007)

5
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Glaukomas veidošanās riska izvērtēšanas veidi

Iridokorneālā leņķa novērtēšana

• Tādi acs biometriskie parametri kā
• mazs radzenes diametrs,
• sekla priekšējā acs kamera,
• īss acs aksiālais garums,
• šaurs iridokorneālais leņķis ir aprakstīti kā riska faktori

• Vidējais IKL lielums ir apmēram 30°
• Tikai 35% šaurākais IKL novietots pie

T
35%

temporālā limba

(Salmon, 1999; Nongpiur et al., 2011)

• Novērota atšķirība līdz pat 9,8° starp
minimālo un temporālo IKL (Gispets
et al., 2014)

7

Iridokorneālā leņķa novērtēšanas metodes

Van Herick metode

McDonnell, Claire. (2010). Assessment of the anterior chamber angle and depth. Optometry Today: 15/10/2010, 42-44

Leņķa gradācija

A:B

0.1

1 : 1/10

0.3

1 : 3/10

0.5

1 : 1/2

0.0
0.2

0.4
0.6

-

1 : 1/5

1 : 2/5
1 : 3/5

0.7

1 : 7/10

0.9

1 : 9/10

0.8
1.0

1 : 4/5
1:1

Pakāpe

A:B

Leņķa tips

IKL lielums

4

≥1:1

Plati atvērts

~35°-45°

Neiespējama

3

1:½

Atvērts

~20°-35°

Maz iespējama

2

1:¼

Šaurs

~20°

Iespējama

1

<1:¼

Bīstami
šaurs

~10°

Ļoti iespējama

0

-

Slēgts

~0°

Jau notikusi

1.pakāpei

•
•

Jutība 83,7%

Specifitāte 85,7%

• 2.pakāpei
9

IKL slēgšanās
Jau notikusi

8

Priekšējā kameras kakta atvēruma gradācija (Wilke,2012)

• Van Herick klasifikācijas

•

I
19%

N
24%

Van Herick metode

R.Wilke. Van
Herick's
Method for the
Estimation of
the Chamber
Angle.
Zeiss.2012

• Gaismas zīmuļa ēnas tests
• Goldmana kontakta gonioskopija
• Van Herick metode
• Sirius-Scheimpflug kamera
• Ultraskaņas biomikroskopija (UBM)
• Priekšējā segmenta optiskās koherences tomogrāfija (AS-OCT)

S
22%

•
•

Jutība 99,2%

Specifitāte 65,5%

(Devereux et al., 2000)

IKL slēgšanās

10

Apgaismojuma ietekme

• IKL gan nazālajā, gan temporālajā

kvadrantā ir lielāks gaismas apstākļos
(368 lx) nekā tumsas apstākļos (20 lx)
(abos kvadrantos p=0,000).

Ļoti iespējama

• Temporālajā kvadrantā atvērtiem IKL

Iespējama

vidējais lielums

• 37,57° gaismas apstākļos (van Herick

Maz iespējama

4.pakāpe)

• 29,65° tumsas apstākļos (van Herick

Neiespējama
11

3.pakāpe)

(Masoodi et al., 2014)
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2

Bakalaura darba eksperimentālā daļa

Sagaidāmie rezultāti

Darba uzdevumi

•
•
•
•
•

• Van Herick tehnika ir piemērota IKL novērtēšanas metode ikdienas redzes

Papildināt van Herick metodes pakāpes atvērtu iridokorneālo leņķu novērtēšanai

pārbaudē (Kallmark & Sakhi, 2013)

Novērtēt iridokorneālo leņķi kontrolgrupai ar AS-OCT un van Herick metodi

• Sievietēm IKL šaurāks nekā vīriešiem (Rufer et al., 2009)
• Miopiem IKL ir platāks nekā emetropiem un hipermetropiem (Chen et al.,

Pārbaudīt van Herick metodes precizitāti iridokorneālā leņķa novērtēšanā

Noskaidrot apgaismojuma ietekmi iridokorneālā leņķa novērtēšanā ar van Herick
metodi

Pārbaudīt, kā iridokorneālā leņķa lielums korelē ar intraokulāro spiedienu,
dzimumu, radzenes liekuma rādiusu, radzenes diametru, ametropiju, tās pakāpi un
veidu

2009 / korelācija 0.651,.p<0.001)

• Apgaismojums ietekmē IKL pakāpi (Masoodi et al., 2014)

13

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Izmaiņas acs radzenē keratokonusa
pacientiem





REDZES ASUMS UN KONTRASTREDZE
KERATOKONUSA GADĪJUMOS ATKARĪBĀ NO
VIRSOTNES ATRAŠANĀS VIETAS




Sanita Līduma, Gunta Krūmiņa

Keratokonuss ir bilaterāla,
progresējoša, neinfekcioza radzenes
saslimšana
Redzes kvalitāti pasliktina radzenes
plānināšanās un izvirzījums, kādēļ
veidojas irregulārs astigmātisms ar
vai bez miopijas
Sastopamība ir 1 no 2000

Radzenes formas maiņa rada
izmaiņas:
◦ acs optiskajā kvalitātē
◦ tīklenes attēla kvalitātē
2

Radzenes slāņu histoloģijas izmaiņas

Keratokonusa gaita




(a) normāla radzene
(b) stromas plānināšanās ar šķietamu radzenes locīšanos
(c) plīsumi Boumena slānī vāja kolagēna šķiedru slāņa dēļ
(d) dzelzs depozīti radzenes bazālajā epitēlija slānī



Keratokonusa radzenē samazinās keratocītu un epitēlija skaits.
Radzenes mehāniskā vājuma cēlonis ir kolagēna šķiedru
mikrostrukturālās izmaiņas.

Keratokonuss ir reta progresējoša radzenes
saslimšana, kuras rezultātā samazinās redzes
asums un palielinās redzes diskomforts visa
mūža garumā
Pacientu vidējais vecums ir 9-28
Keratokonusa ārstēšana:
1.
2.
3.
4.

cietās gāzcaurlaidīgās k/l
kroslinkings
keraringi
radzenes transplantācija gala stadijā

3

Keratokonusa pacientu kontrastredze

Dzīves kvalitāti ietekmējošie faktori


Kymes (2004)

◦ dzīves kvalitātes pasliktināšanos izjūt, ja mainās:
 augsta kontrasta redzes asums
 radzenes liekuma rādiuss





4

Kymes (2008)

◦ vislielākā korelācija, pasliktinoties pacienta dzīves kvalitātes
mērījumam, ir ar redzes asumu, kas ir sliktāks par 20/40, un
radzenes liekums ≥52,0 D



Kontrastredzes mērījums ir nozīmīgs subjektīvs redzes
kvalitātes mērījums!



Keratokonusa pacientam kontrastredze var būt būtiski
izmainīta arī ar augstu Snellena redzes asumu



Santos Paranhos (2010)

Dzīves kvalitāti ietekmējošie faktori:



◦ dzimums (vīrieši vairāk apmierināti ar dzīvi kā sievietes)
◦ cilindra lielums (vismaz 1D liels cilindra izmaiņa)
◦ kontrastredze (3 un 6 cikli/grādu)

5

Kontrastredzes augstās frekvences korelē ar Snellena redzes
asumu, bet zemās frekvences nav saistītas ar Snellena redzes
asumu
Kontrastredzes izmaiņas nav atkarīgas no korekcijas veida –
brillēm vai k/l

6
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Keratokonusa pacientu kontrastredze




Haegerstrom-Portnoy (2000) pētījumā tika atrasta augsta korelācija starp
kontrastjutību un standarta redzes asumu, korelācijas koeficients ir 0,86.
Tomēr dažiem dalībniekiem, zinot viena mērījuma rezultātus, nav
iespējams prognozēt citus rezultātus

Kontrastredzes samazinājuma
lielums ir atšķirīgs dažādos
pētījumos
Samazināta kontrastredze
vidējās un augstajās
kontrastredzes frekvencēs

7

Darba metode

Pētījuma pirmie rezultāti




8

Pētījuma mērķis ir novērtēt keratokonusa virsotnes
lokalizācijas korelāciju ar redzes asumu un kontrastredzi



Pirmie rezultāti apstiprina hipotēzi - jo tuvāk centrālajai
redzes asij atrodas keratokonusa virsotne, jo zemāks ir
redzes asums un kontrastredze:



◦ ja keratokonusa virsotne atrodas radzenes centrā, tad samazinās
kontrastredze vidējās un augstās frekvencēs
◦ ja virsotne atrodas radzenes perifērijā, tad kontrastredzes
samazinājumu novēro tikai augstās frekvencēs





Darbā tiek noteikts redzes asums
un kontrastredze ar FrACT testu
(izstrādātājs M.Bach).
Kontrastredze tiek novērtēta
sekojošās frekvencēs: 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13 un 15 cikli/grādu.
Šobrīd izmērītas ir 10 acis ar
keratokonusu – 4 pacienti ar
virsotni centrā un 6 perifērijā
Keratokonusa virsotne tiek definēta
centrā, ja tā atrodas 3mm
diametrā ap redzes asi

9

KONTRASJUTĪBA (REL.VIEN.)

Pētījuma pirmie rezultāti
10

Secinājumi

Kontrastjutība keratokonusa gadījumā

1
0,1

0,5

1
2
4
8
16
TELPISKĀ FREKVENCE (CIKLI/GRĀDU)

virsotne centrā

virsotne perifērijā



Iegūtie rezultāti izskaidro iepriekšējo pētījumu
atšķirīgos datus



Virsotnes atrašanās vieta uz radzenes ļoti būtiski
izmaina attēla kvalitāti uz tīklenes:

◦ keratokonusa radzenes virsotnei atrodoties tuvāk redzes
centrālajai asij radzenes optika tiek vairāk izmainīta, radot
attēla kropļojumus uz tīklenes, kas keratokonusa pacientiem
pasliktina redzes asumu un kontrastredzi

0,01
0,001

10

normāla kontrastredze

11
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Paldies par uzmanību!
13
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Vai Jūs vairāk laika pavadiet darbojoties pie
monitoriem, vai miegam?

Pretnoguruma lēcas

Doc., Dr.Phys. Pēteris CIKMAČS

DAŽĀDO EKRĀNU LIETOJUMS
(KOPĀ VIDĒJI= ~7h)

Redzes nogurums = « acu stress »vai« astenopija »:
Tā nav slimība

BET nepatīkama sajūta acu rajonā

1.9
stundas
(27%)

Acu un redzes simptomi :
–Sāpes acu rajonā, sarkanas / asarojošas acis,
–Miglaina vai dubultota redze,
–Sausu acu sajūta,
–Dedzināšanas sajūta, kad aiztaisa acis,
–Muskuļu spazmas ap acīm

1.8
stundas
(26%)

TESTS internetā: var novērtēt un atrast
ESSILOR firmas piedāvāto risinājumu

http://www.visual-fatigue.com/Pages/default.aspx

1

2.47
stundas
(35%)
50
min
(12%)

MOBILĀS IERĪCES
(Smārtfoni + Tabletes)

Pašlaik kopā ap

47%

no visa laika pie
ekrāniem

Avots: Millward-Brown_AdReaction-2014_Global

2

Vai Jūs vairāk laika pavadiet darbojoties pie
monitoriem, vai miegam?

KOPĀ 30 valstīs veikts pētījums.

Avots: Millward-Brown_AdReaction-2014_Global

Dažādo ierīču lietojuma
sadalījums pa diennakti

3

4

Essilor® Anti-Fatigue™ - 2008.gads
Unikāls patentēts dizains
• Neliels optiskā stipruma pieaugums lēcas apakšējā daļā un lieliska
asfēriska monofokālās lēcas virsma
Crizal Alizé vai TRIO antirefleksa pārklājums
• Lielisks redzes kontrasts
Essilor Anti-Fatigue samazina akomodācijas slodzi:
• Novērš vai samazina redzes nogurumu ilgi strādājot tuvumā
Optimāla Korekcija
• Klasiska monofokāla lēca ar lielu komfortu darbam tuvumā

Fiksēts objekts

5

6
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Essilor® Anti-Fatigue™ ir

Skats fokusēts uz objektu tuvumā!

NORMĀLS STĀVOKLIS

High amplitude of micro-fluctuations

Redzes nogurums

• akomodācija nav nemainīga
• tā ir ar prātu nekontrolējama
• Tā mainās pēc auto-fokusēšanas
mehanisma.
= parādās mikrofluktuācijas
Pie mazas mikrofluktuāciju amplitūdas

Essilor® Anti-Fatigue™,
Palīdz akomodācijas
sistēmai saglabāt līdzsvaru

No
accommodation
effort

No accommodation
effort
Slight
accommodation
effort (no fatigue)

-> Grūtības akomodācijas sistēmai
nodrošināt skaidru attēlu

ANTI FATIGUE lēcu darbība

unikāls patentēts dizains

Ieteicamas vecumā no 23 līdz 43 gadiem pie intensīva darba tuvumā!

Slight
accommodation
effort (no fatigue)

Intense
accommodation
effort (with fatigue)
STANDARD SINGLE-VISION

ESSILOR® ANTI-FATIGUE™

Tuvuma zonā optiskais stiprums pieaug par
0.6 D

7
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ESSILOR LĒCU SALĪDZINĀJUMS

Essilor® Anti-Fatigue™Svaiga gaisa plūsma Jūsu acīm!
Pacientu vērtējums

•
•

Montāža

Lēcas optiskais centrs zīlītes centrā
PD tāluma redzei

starpzīlīšu
attālums

π

Montāžas
augstums

π

9
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Essilor® Anti-Fatigue™

Essilor®

Svaiga gaisa
plūsma Jūsu
acīm!

Jaunu digitālo lēcu sērija modernai digitālai
videi!

JAUNAS monofokālās redzes
lēcas ar 3 optimizācijas
veidiem
Nepārtrauktai nēsāšanai!

Jauns pieaugušais
20 - 34 gadi

Pirms-presbiops
35 - 44 gadi

Essilor Eyezen
Initial 0.4

Essilor Eyezen
Active 0.6

Personalizācijas
iespējas

Sākuma presbiops

Bez vai ar tuvuma korekciju

45 - 50 gadi

Essilor Eyezen
Active + 0.85

Ethnics

Fit +
Eyecode

Fit

PRESBIOPI pacienti ar tuvuma korekciju vecumā no - 45 – 65gadi

Skats uz smārtfonu un
planšetdatoru

Jaunas Multi-Fokālās lēcas ar
3 optimizācijas variantiem!
Gadījuma lietošana
11

Varilux Eyezen
NEAR

Plus
Persona- (Ekrāna
attālums un
lizācija
PDs)

Skats uz datora ekrānu

Skats uz lielo ekrānu

Varilux Eyezen
MID

Eyecod
e

Varilux Eyezen
ROOM
Fit

(ieskaitot
ekrāna
attālumu)

Fit + Eyecode
(ieskaitot
ekrāna
attālumu)

12
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ESSILOR jaunās digitālās lēcas apmierinātības
pētījums!
Pētījums grupās : 25 + 31 + 20 Eyezen lietotāji

ESSILOR jaunās digitālās lēcas dažādu digitālo ierīču lietotājiem!

JAUNS
CILVĒKS

20 - 34 gadi

PIRMSPRESBIOPIJAS
VECUMS
35 - 44 gadi

SĀKUMA
PRESBIOPIJAS
VECUMS

Acu noguruma samazinājums:
24% + 32 % + 34 % = 90%

PRESBIOPIJAS VECUMS

ar stabilu tuvuma korekciju

45 - 65 gadi

bez vai ar nelielu
tuvuma korekciju

45 - 50 gadi

Vispārējās apmierinātības līmenis:
Initial 0,4 = 96%
Active 0,6 = 90 %
Active+ 0,85 = 85 %.

Essilor®
13
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Kodak Anti-Fatique
Varilux Eyezen
NEAR

Varilux Eyezen
MID

Pieejamas ar diviem aditīviem:
25-35 gadi ADD =0,66D
35-45 gadi ADD =1,00D

Varilux Eyezen
ROOM

Tāluma
redze
Vidējo distanču
redze
Tuvuma
redze

JAUNS ļoti
tuva redze
15

LTL, Itālija

16

UNIKA Soft , LIKO-R

Pieejamas ar diviem aditīviem
Darbs pie datora : ADD =0,50D
Ilgs lasīšanas darbs: ADD =0,75D

Divi tipi:
+0,50 D un
+0,75D.

17

18
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SEIKO EXTENSIVE VISION- lēca
darbam tuvumā

NIKON , RELAXSEE
(Eiropā no 2016.gada vidus)

Asfēriskā lēca prasīgiem
briļļu nēsātājiem, kas ilgi
strādā tuvumā.
Divi tipi: +0,75 D un +
1,00D.

NIKON RELASEE: samazina acu nogurumu pie darba tuvā attālumā

SEIKO EXTENSIVE VISON

Asfēriskais asimetriskais dizains uz lēcas
iekšējās virsmas.
Lēcas aktīviem cilvēkiem vecumā no 30
līdz 40 gadiem.
Pirmā palīdzība ilgam darbam tuvumā.
DIVI ADITĪVA LIELUMI : 0,75 D un и
1,00 D.

Centrē kā parastās progresīvās lēcas pēc
zīlītes centra.
Optimālais ietvars sākot no – 24 mm
( 19
9 + 15 mm).

20

Praktiskie labumi optikām
IESPĒJA OPTIKAI PIEDĀVĀT JAUNU MODERNU
PRODUKTU!
•Inovatīvs piedāvājums no ekrāna nogurušām acīm!
•Pieaug klientu plūsma
• Piedāvā kvalitatīvu un personalizētu produktu!
•Pieaug tirdzniecībai pateicoties nepieciešamībai pēc
otrajām brillēm!
IESPĒJA PALIELINĀT PIRCĒJU APMIERINĀTĪBU
• Atbilst acu noguruma novēršanai strādājot ar digitālajām
ierīcēm
• Palielinās jūsu kā redzes eksperta loma un imidžs!

21
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Aktualitāte

 Ikdienas optometrista darbs ar pacientiem, kam nepieciešama izziņa CSDD vai ģimenes ārstam.
Sabiedrības drošība, lielais ceļu satiksmes negadījumu skaits Latvijā.

 Eiropas Savienības mainīgās direktīvas un izmaiņas Ceļu satiksmes likumā.

Autovadītāju redzes funkciju pārbaudes
standarti un metodes

2015.gadā publicētas vairākas zinātniskās publikācijas par autovadītāju redzes funkciju pētīšanu
Elsevier izdevniecības žurnālos. Kopš 2000.g. ļoti daudz pētījumu par autovadītāju redzi un
dažādu palīglīdzekļu izstrādi, lai uzlabotu braukšanas kvalitāti.

KATRĪN A U L BE RTE , IVA RS L Ā CIS

LU OPTOME T R I JA S U N RE DZE S ZIN ĀTN E S NODA Ļ A S U N LOOA KOPĪGA KL ĪN ISKI
PRA KTISKĀ KON FE RE N CE

1

Medicīniskā izziņa

Veselības stāvokļa novērtēšanas shēma

Atbildīgais speciālists

OFTALMOLOGS

Oftalmologs vai
optometrists

Ģimenes ārsts

Austrija
Dānija

Neirologs

Somija

Oftalmologs

Ārstu komisija

2

Grieķija

Ungārija

Otolaringologs

Latvija

Ķirurgs vai traumatologs
ortopēds

Slovākija
Spānija

Psihiatrs

Horvātija
Šveice

Narkologs

Informācija 2 darba dienu laikā jāievada Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un/vai Traktortehnikas un tās
vadītāju informatīvajā sistēmā.

Serbija
Turcija

ĀRSTS
Dānija

Somija
Itālija
Polija

OPTOMETRISTS
Austrija
Šveice

Portugāle

JEBKURŠ NO MINĒTAJIEM
Igaunija
Vācija
Īrija

Zviedrija

Slovākija

Slovēnija
European Council of Optometry and Optics (2011). Report on driver vision screening in
Europe. Pieejams: http://www.ecoo.info/wpcontent/uploads/2012/07/ReportonDriverVisionScreeninginEurope.pdf
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Kategorija
A

B

C

Atbilstošais transportlīdzeklis
Mopēds, kura darba tilpums nepārsniedz 50
cm3, bet ceļu satiksmē pieļaujamais
braukšanas ātrums nepārsniedz 45 km/h
Motocikli, tricikli
Transportlīdzekļi, kuru pilnā masa
nepārsniedz 3500 kg un sēdvietu skaits
(neskaitot vadītāja vietu) nepārsniedz 8 vietas
Mehāniskie transportlīdzekļi, kuru masa
nepārsniedz 7500 kg un neietilpst D
kategorijā

Papildu piebildes

Redzes funkciju standarts
Binokulārais redzes asums ir labāks
par 0,5, skatoties ar abām acīm
vienlaikus
Redzes horizontālais lauks vismaz
120°, plašums vismaz 50° laterāli,
20° mediāli

A/B KATEGORIJA

Ja ir tikai viena acs, šīs acs redzes asumam
jābūt ≥0,5 (arī ar koriģējošām lēcam).
Medicīnas iestādei jāapstiprina, ka
monokulāras redzesstāvoklis pastāvējis
pietiekami ilgu laiku, lai būtu notikusi
pielāgošanās.

Redzes traucējumi nedrīkst būt
centrālo 20° rādiusā
Redzes asumam labāk redzošajā acī
jābūt ≥ 0,8, savukārt sliktāk
redzošajā acī ≥ 0,1

D

Mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru
pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot
Redzes horizontalais lauks vismaz
vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, kā arī
160°, tā plašums vismaz 70° laterāli
šādas kategorijas vilcēja savienojums ar
un vismaz 30° mediāli
piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750
kilogramus

E

Piekabes

4

C/D/E KATEGORIJA

Kontrastjutības traucējumi vai diplopija.

Redzes asums jāsasniedz ar brillēm, kuru
stiprums nepārsniedz +8,00 D vai ar
kontaktlēcām. Korekcijai jābūt viegli
panesamai.

Ja ir būtisks vienas acs redzes zudums vai nesen konstatēta diplopija, transportlīzekli aizliegts vadīt 6 mēnešus.
Pēc minētā laikaposma beigām saņemt atļauju var tikai pēc oftalmologa labvēlīga atzinuma saņemšanas.

Redzes traucējumi nedrīkst būt
centrālo 30° rādiusā

Latvijā izdalīto transportlīdzekļu kategoriju raksturojums un noteiktais redzes funkciju standarts, balstoties uz Eiropas
Savienības Direktīvu 2009/113/EK (CSDD, 2015; Ministru Kabineta noteikumi Nr.940, 2011).
5

Ministru Kabineta noteikumi Nr.940. Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu
vadītāju kvalifikāciju, kā arī pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību. (2011). Latvijas Vēstnesis, Nr. 940. Pieejams:
http://likumi.lv/doc.php?id=241587
6
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Autovadītāju redzes pārbaude

Redzes asums

Plaša pārbaude: Austrija, Īrija, Portugāle, Spānija, Serbija, Turcija.

Kontrastredze

Redzes asums + redzes lauks: Dānija, Igaunija, Somija, Latvija, Polija, Slovākija, Zviedrija,
Horvātija, Šveice.

Redzes lauks

Binokulārās funkcijas
Krāsu redze

Redzes asums: Vācija, Grieķija, Ungārija, Itālija, Slovēnija.

Numura zīmes atpazīšana ( 20,5 m attālumā labā dienasgaismā jāvar nolasīt numurs)
Aktuālais jautājums par vājredzīgo cilvēku autovadīšanas tiesībām.

European Council of Optometry and Optics (2011). Report on driver vision screening in Europe. Pieejams:
http://www.ecoo.info/wp-content/uploads/2012/07/ReportonDriverVisionScreeninginEurope.pdf
7
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Numurzīmes nolasīšanas tests

Amerikas Savienoto Valstu prakse

Tests tiek izmantots A/B kategorijas tiesību pretendentiem, savukārt C/D/E kategoriju
pretendentiem papildu vēl tiek veikta standarta redzes asuma pārbaude katrā acī atsevišķi.

65,7% gadījumu redzes lauka pārbaude

Testu veic autovadīšanas speciālisti (driving employee).

81,6% gadījumu redzes asuma pārbaude
14,8% gadījumu stereoredzes pārbaude

Spēja izlasīt numurzīmi 20 m attālumā, uz kuras burti vai cipari ir 79 mm augsti un 50 mm plati.

=

ļ
∗∝

=

ē
∗

=
(

Lielbritānija, Kipra, Francija, Nīderlande, Norvēģija.

,

10,2% gadījumu kontrastredzes pārbaude

= 15,8
)

Papildu informācijas ieguve par braukšanas paradumiem.

= 0,37

Musch, D.C., Janz, N.K., Leinberger, R.L., Niziol, L.M., Gillespie, B.W. Discussing driving concerns with older patients. Vision
care providers’ approaches to assessment. The Journal of American Medical Association, 2013, Vol. 131, N 2, p. 213 – 218.

Explanatory memorandum to the motor vehicles (driving licenses) (amendment) regulations 2013 (2013). Pieejams:
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/258/pdfs/uksiem_20130258_en.pdf
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Trūkumi

Autovadīšana naktī

Nav pamatojuma izvēlētajiem kritērijiem.

Apžilbums

Spēja atpazīt zīmes

Perspektīvas:

Braukšana pa lielceļu

Autobraukšanas simulācijas.

Braukšana sliktos laikapstākļos

Redzes uzmanības pētījumi.

Braukšana aktīvas satiksmes laikā

Autovadītāju pašnovērtējums.

Mašīnu pamanīšana pa labi vai kreisi

Negadījumu statistikas analīze.

Apdzīšana

Kreiso pagriezienu veikšana

Musch, D.C., Janz, N.K., Leinberger, R.L., Niziol, L.M., Gillespie, B.W. Discussing driving concerns with older patients. Vision
care providers’ approaches to assessment. The Journal of American Medical Association, 2013, Vol. 131, N 2, p. 213 – 218.
11
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Trūkumi

Nav pamatojuma izvēlētajiem kritērijiem.

Higgins et al. (1998), autori pieļauj, ka redzes asuma samazinājums ietekmē ceļa zīmju atpazīšanu un
palielina bīstamu situāciju risku, taču netraucē veikt ierastus manevrus un vadīt automašīnu ikdienišķos
apstākļos.

Owsley et al. (2010) secināts, ka cilvēki ar redzes lauka defektiem brauks piesardzīgāk, taču tas neizslēdz
avāriju iespējamību. Pētījumu rezultātus ir grūti salīdzināt, jo izmantotas dažādas redzes lauka novērtēšanas
metodes, turklāt dažreiz tiek nomērītas tikai galējās robežas, tādējādi atsevišķi neizdalot pacientus ar
centrālām skotomām vai citiem centrālā redzes lauka traucējumiem.
Wood et al. (2005) pētījumā nebija novērojama korelācija starp objektu atpazīšanu un nomērīto redzes
asumu fotopiskos apstākļos. Korelācija tika novērota starp kontrastjutību skotopiskos apstākļos un objektu
atpazīšanas precizitāti.

Perspektīvas:

Redzes uzmanības pētījumi.

Autobraukšanas simulācijas.

Autovadītāju pašnovērtējums.

Negadījumu statistikas analīze.
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Latvijas optometristu un optiķu ētikas kodekss

Aktuālais jautājums

Optometrists kā
«soģis»

14

Ētikas pamatprincipu 1.2.apakšpunkts: «aizsardzība un rūpes par cilvēku redzes veselību un

dzīvību. Optometrista profesionālā darbība nedrīkst būt vērsta pret cilvēka veselību vai kalpot

prettiesiskiem mērķiem. Optometrists un optiķis ciena pacienta (klienta) uzticību un darbojas tikai
viņa interesēs. Ja pacienta (klienta) intereses ar savu rīcību apdraud cita persona, optometrista un

Optometrists kā
klienta vēlmju aizstāvis

optiķa pirmais pienākums ir aizstāvēt pacienta (klienta) intereses un tikai pēc tam citas personas
vai sabiedrības intereses».

15
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
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IEDALĪJUMS

Eksoforija
Ezoforija
 Forijas ar vertikālu komponenti
 Neiroloģiskas izcelsmes dekompensētas forijas
(IIIn., VIn., IVn. parēzes)
 Eksotropijas un ezotropijas pirms un pēc
operatīvas terapijas

REDZES TRENIŅI, TO EFEKTIVITĀTE
PRAKSĒ, KLĪNISKIE GADĪJUMI,




PROBLĒMSITUĀCIJAS

1

Ilze Kušķe

14.02.2016.
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PACIENTU SŪDZĪBAS

PACIENTU SŪDZĪBAS

Eksoforija
 Fokusēšanās traucējumi
 Nespēja koncentrēties uz tuviem vai tāliem
fiksācijas punktiem
 Dubultošanās (visbiežāk epizodiska)
 Astenopiskas sūdzības – acu sāpes, acu
nogurums, galvas sāpes, sāpes pieres rajonā,
miglošanās, neskaidra redze u.c.

Ezoforija
 Dubultošanās (noteiktā attālumā), vairāk
pastāvīga rakstura
 Tiek atzīmēta diskomforta sajūta ar esošo briļļu
korekciju
 Izmaiņas telpiskuma uztverē
 Brīvi skatot slīps galvas stāvoklis
 Astenopiskas sūdzības
3

PACIENTU SŪDZĪBAS

4

NEIROLOĢISKI PACIENTI

Pārslimotas vīrusa infekcijas
Autoimūnas u.c. salimšanas (orbitopātijas,
saistaudu saslimšanas, miastēnija)
 Asinsrites traucējumi
 Stāvokļi pēc samaņas zuduma
 Patoloģiskas izmaiņas galvas smadzenēs
 Toksisku vielu ietekme
 Iedzimtu patoloģiju izpausme pieaugušo vecumā
(piem., IVn. parēze)

Eksotropija Ezotropija
 Dubultošanās
 Nespēja veikt ierasto darbu
 Nespēja koncentrēties
 Nervozitāte
 Tiek izmantota monoredze, atvērta vadošā acs
 Astenopiskas sūdzības
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STANDARTSITUĀCIJAS

NESTANDARTA SITUĀCIJAS





Stabils forijas lielums līdz 10pd
Pacienta sūdzības nepastāvīgas
 Vēlamais efekts panākams salīdzinoši īsā laika
posmā 2 nedēļas – 1 mēnesis
 Atkārtota vizīte 1x pēc 1mēn., 2x pēc 3 – 6mēn.
 Pacients līdzestīgs

Nestabils forijas lielums lielāks kā 10pd
Sūdzības pastāvīga rakstura (noteiktā attālumā,
noteiktā d/n laikā)
 Vēlamais efekts panākams ilgākā laika posmā no
1 – 3 mēn.
 Atkārtota vizīte 1x pēc 2ned., 2x pēc 1 - 2mēn
 Pacienta līdzestība laba/nepilnīga
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REDZES TRENIŅI PRAKSĒ

Vingrinājumi tiek piemeklēti individuāli katram
pacientam (ir iespēja veikt vingrinājumus uz
Sinaptofora)
 Nav vienotas shēmas
 Pirmajā vizītē izveidoju bāzes daļu, izvēloties
vingrinājumus, kuri konkrētajam pacientam ir
labi saprotami un veicami jau vizītes laikā
 Atkārtotajā vizītē tiek mērķtiecīgi papildināti
 Lai izvērtētu efektivitāti un rezultāta noturību,
pacients tiek aicināts uz konsultāciju arī pēc 1
gada

KLĪNISKIE GADĪJUMI. SIEVIETE, 29 GADI
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REDZES TERAPIJA

Darba vietas iekārtošana – stacionārais dators, darba vieta, apgaismojums u.c.
 Pauzes tuvuma darba veikšanā
 Vingrinājumi – konverģence (plūstošā un lēcienveida), «kaķu» karte
un
dubulto apļu karte (pacientei 1x konsultācijā vingrinājumus ar citām kartēm
un stereogrammām veikt neizdodas), tuva un tāla objekta fiksācijas maiņa
 Paciene ļoti līdzestīga!
 Atkārtota konsultācija pēc 1 ned:
MT un PAT cc tāl 16pd BIE tuv 18pd – atzīmē diskomforta un sūdzību
mazināšanos
 Vingrinājumu kompleksam pievieno apļu kartes ar akomodācijas stimulu un
atsevišķas stereogrammas (šajā vizītē vingrinājumus ar citām kartēm izdodas
veikt)
 Konsultācija pēc 4 mēn:
Sūdzības praktiski izzudušas!
MT un PAT cc tāl 1pd BIE tuv 6pd BIE
Pēc gada – paciente epizodiski veic vingrinājumus, jūt, kad tas ir nepieciešams,
sūdzības neatjaunojas!
Uz konsultāciju ierodas arī pacientes māte – MT un PAT tāl un tuv 20pd BIE (???)

8

Anamnēze, sūdzības – grūtības darbā pie datora, pēcpusdienā un
vakaros strādāt nav iespējams, pēc brīvdienām jūtas labāk,
diskomforta sajūta pieaug 3 mēn. laikā, bieži sāp galva, neskaidra
redze, epizodiski dubultošanās. Strādā ar klēpjdatoru.
Objektīvi:
V od cc – 3,5D = 1.0 (sauc lēni ieskatoties)
os cc – 5.5D = 1.0 (sauc lēni ieskatoties)
Vadošā acs tāl cc od, tuv cc os.
Hiršberga tests 0°
RR cc tāl tuv binokulārs
AT izteikta eksoforija
PAR 6.0D, NAR 2.5D, AV 10 cikli min (bin un mon)
Konverģence laba, KTP 6 - 7cm
MT un PAT cc tāl tuv = 24pd BIE (eksoforija)
FR – esošā forija nav kompensēta

10

SIEVIETE, 34 GADI
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Anamnēze, sūdzības – pēdējā gada laikā nomainījusi 4 pārus brilles,
ar visām jūt diskomfortu, precīzi nevar noformulēt kādu.
Nepatīkama sajūta pie darba tuvumā. Biežas galvassāpes. Pēc
papildus anamnēzes ievākšanas – no bērnības atzīmē, ka bieži
dubultojas, bet pati spējot dubultattēlu likvidēt, tas esot jau no
bērnības, domā, ka visiem ir tā!
Objektīvi:
V od cc - 3.25D = 1.0
os cc - 3.5D = 1.0
Vadošā acs tāl tuv od.
RR bin cc tāl tuv, Stereoredze laba (100’sec)
PAR 3.5D, NAR 2.5D
AV palēnināta sasprindzināšanās fāze, 7 cikli min
PAT tāl cc 1pd BIE, tuv cc 4pd BIE, FR tuv forija daļēji kompensēta
Koverģence nestabila, attālināts KTP 12cm

12
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REDZES TERAPIJA

Redzes higiēna, lietot brilles, kurās komforta sajūta ir vislabākā.
 Vingrinājumi – konverģence (plūstošā un lēcienveida), apļi ar
akomodācijas stimulu un stereogrammas.
 Paciente līdzestīga!
 Kontrole pēc 1 mēn.:
PAT cc tāl 1pd BIE, tuv ortoforija!
Konverģence ļoti laba!
KTP – 7cm.
AV palēnināta sasprindzināšanās fāze, 8 cikli min.
Pievieno burtu kartes un fiksācijas vingrinājumu pārslēgties no tuv uz
tāl. Sūdzības ievērojami mazinājušās.
 Kontrole pēc 0.5 gada:
Objektīvi – idem, kā iepriekš. Galvassāpes praktiski neesot, sūdzības
par dubultošanos nav, vingrinājumus veikusi 3 mēn., šobrīd neizjūt
nepieciešamību.
 Kontrole pēc 1 gada:
Objektīvi – idem. Sūdzību nav, vingrinājumus nav veikusi, neesot
vajadzības!

SIEVIETE, 76 GADI
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REDZES TERAPIJA

Paciente piekrīt veikt vingrinājumus 1 mēn un ierasties uz atkārtotu
konsultāciju.
Vingrinājumi – konverģence (plūstošā, lēcienveida) 2 x d, «kaķa»
karte, dubultie apļi 2 x d, improvizētās burtu kartes, Broka stīga –
virziens no sevis attālinot fiksācijas punktu.
 Kontrole pēc 1 mēn:
Paciente atzīmē uzlabošanos! No rītiem diskomfortu nejūt, dienas laikā
piepūloties dubultattēlu izdodas likvidēt, bet tas rada nedrošības sajūtu
( paciente – šoferis).
MT tāl 2pd BĀ, tuv 1pd BIE.
Nonākam pie kopēja lēmuma - prizmatiska korekcija. Prizmatiskais
efekts tiek panākts ar decentrācijas palīdzību.
 Kontrole pēc 3 mēn:
Paciente ļoti apmierināta! Vingrinājumus veic, bet reti, jo jūtas labi.
Lieto iepriekš izrakstītās brilles, pasūtījusi jau otras!
 Kontrole pēc 6 mēn:
Status idem. Viss esot brīnišķīgi!
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REDZES TERAPIJA

Pacients piekrīt veikt vingrinājumus.



Broka stīga – virzienā no sevis attālinot fiksācijas punktu.



Vingrinājumi – dubultie apļi īslaicīgi un skatiena pārslēgšana tālumā
ar dubultošanās attāluma novērtēšanu.
Modificētas burtu kartes un parastas burtu kartes, sākot ar to
attālumu, kurā ne tuvu, ne tālu nedubultojas attēls, ar katru nākamo
reizi attālinoties no tālumā esošās kartes.
Sūdzības ievērojami mazinājušās, spēj likvidēt dubultattēlu pats!
MT tāl cc 10pd BĀ PAT cc tāl 10pd BĀ
tuv cc 6pd BĀ

cc tuv 4pd BĀ

Forija tāl nav kompensēta.



Brīvi skatot tālumā 0°, izjaucot binokularitāti 5°.



Skatot tabulā E burts nedubultojas!



RR tāl cc vienlaicīgs ↔ binokulārs.

16

Anamnēze, sūdzības – sūdzības par dubultošanos vairāk tālumā,
kura pieaug. Sākotnēji tā bijusi epizodiska un vairāk skatoties pa
labi, šobrīd dubultojas skatoties visos virzienos, no rīta dubultošanās
ir lielāka. Dubultošanos saista ar nesen pārslimotu vīrusa infekciju.
Darbs pie datora. Iepriekš sūdzības no acu puses nav bijušas.
 Objektīvi:
V ou 1.0
RR tāl vienlaicīgs
MT un PAT tāl 20pd BĀ + 2pd B↑ od, pie skata pa labi un uz augšu
25pd BĀ, pie skata pa kreisi un uz leju 18pd BĀ. Ezoforija – nav
kompensēta!
Acu kustības brīvas, simetriskas visos virzienos.
Konverģence vāja.
Zīlīšu rekcija – N, APD – nenovēro.
Zīlītes tumsā od = os, gaismā od = 6mm, os = 5mm.
Acs sprauga od < os (9mm< 11mm). Tā esot vienmēr!
Neiroftalmologa konsultācija, lai izslēgtu VIn. parēzi, Hornera
sindromu, papildizmeklējumi??


Kontrole pēc 1 mēn:



Anamnēze, sūdzības – epizodiska dubultošanās tikai tālumā (sevišķi
braucot pie stūres) aptuveni 10 gadus. Bijis atkārtoti pie
oftalmologa.
Objektīvi:
Vou 0.4 cc + 1.25 = 1.0
Tou = 16
Vadošā acs tāl tuv od.
RR tāl mon od ↔ vienlaicīgs, tuv binokulārs.
MT tāl cc 14pd BĀ PAT tāl cc 12pd BĀ Forija tāl nav kompensēta!
tuv cc 8pd BĀ PAT tuv cc 8pd BĀ
Acu kustības brīvas, simetriskas visos virzienos.
Konverģence laba.
Vizītes sākumā dubultošanos tāl (skatot E burtu) novērš 10pd BĀ
od.
Vizītes beigās dubultošanos tāl novērš 8pd BĀ od ( pēc vingrinājumu
apmācības).

VĪRIETIS, 38 GADI.
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VĪRIETIS, 65 GADI





Anamnēze, sūdzības – dubultošanās jau 5 gadus. Bijusi pie 7
oftalmologiem. Piedāvāta kataraktas operācija, «sausās acs» ārstēšana.
Klīnikā veikta acu muskuļu ehobiometrija, vairogdziedzera USG,
analīzes TSH, Anti TPO, T3, T4, oftalmoendokrinologa konsultācija.
Paciente dubultošanās sākumu saista ar lielu un ilgstošu fizisku piepūli.
Objektīvi:
V od 0.3 cc - 1.5D = 0,9
B/M ou lēcās iniciāli apduļķojumi.
os 0.1 cc - 2.5D = 0.9
Vadošā acs tāl tuv od.
Acs spraugas od = os.
Eksoftalmometrija - D100mm, od = 19, os = 19.
RR cc tāl un tuv binokulārs (tāl Šobera testā nestabils).
MT un PAT cc tāl 2pd BĀ (ezoforija), nc tuv BIE (eksoforija). Pievienojot
od 2pd BĀ – dubultošanās tāl izzūd.
Acu kustības, brīvas, simetriskas visos virzienos.
Konverģence apgrūtināta, bet iespējama.
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REDZES TERAPIJA

Paralēli pārējiem izmeklējumiem nozīmēju vingrinājumus – par cik
tuvā attālumā (20cm) izdodas veikt «kaķu karti» , karti ar apļiem un
akomodācijas stimulu. Ieteikts veikt vingrinājumu pakāpeniski
attālinot karti vēlamajā 40 cm attālumā.
 Konverģēt un uzreiz pārslēgt skatienu uz fiksācijas objektu tālumā,
arī attālumu palielinot un novērtējot dubultošanās attālumu.
 Broka stīga, no sevis attālinot skatiena fiksāciju.
 Kontrole pēc 3ned.:
Forijas lielums MT un PAT mazinājies attiecīgi no 20pd BĀ – 14pd BĀ,
vertikālā komponente izzudusi. Ezoforija nav kompensēta!
Konverģence laba.
 Kontrole pēc 2mēn.:
Uzlabošanās notikusi arvien straujāk, sūdzību nav!
MT un PAT forijas lielums mazinājies attiecīgi no 5pd BĀ – 1pd BĀ!
Ezoforija ir kompensēta!
RR binokulārs. Ieteikts pakāpeniski samazināt vingrinājumu
intensitāti.

SINAPTOFORS
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REZULTĀTI

PROBLĒMSITUĀCIJAS














Meitene, 4.5gadi – iedzimta ezotropija, pēc operatīvas terapijas, 16pd
BĀ – ortoforija. Vingrinās 1.5 mēn. 3xned.
Vīrietis, 35gadi – ezoforija 22pd BĀ, pēc vingrinājumiem 14pd BĀ.
Vingrinās 1 mēn. 3xned. 1/2gadu efekts noturīgs, tad atgriežas
sākotnējā pozīcijā, tiek nosūtīts uz konsultāciju par iespējamu
ķirurģisku ārstēšanu. Operācija veikta. Rezultāts labs.
Sieviete, 26gadi – ezoforija 6pd BĀ, pēc vingrinājumiem 3pd BĀ.
Vingrinās 2ned. 3xned. Rezultāts noturīgs 1 gadu.
Vīrietis, 30gadi – eksoforija 16pd BIE, pēc vingrinājumiem 10pd.
Vingrinās 3 ned. 3xned.. Rezultāts noturīgs pēc 6mēn.
Sieviete, 46gadi – ezotropija 40Pd BĀ, pēc vingrinājumiem 26pd BĀ.
Paciente nevēlas operēties!
Sieviete, 29gadi – ezotropija A tipa, 24pd BĀ, pēc vingrinājumiem
16pd BĀ. Nosūtīta uz konsultāciju par iespējamu ķirurģisku
ārstēšanu....
Vīrietis, 50gadi – hiperforija od 6pd, pēc vingrināšanās od 2pd.
Pārtrauc vingrināšanos, jo uzskata, ka tuvuma briļļu nepieciešamība
saistāma ar vingrinājumu veikšanu....

Pacientu līdzestība... Vajag vai nevajag
pārliecināt? Vai tikai ieinteresēt?
 Kā un vai vingrinājumu veikšana atvieglo vai
apgrūtina oftalmologa darbu gadījumos, kad
nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās?
un
oftalmologu
efektīvākas
 Optometristu
sadarbības tālākās perspektīvas...
 Viela pārdomām...
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Hemisperic Dominance

22

Red/Green Hart Chart

Eccentric Circles Training
Video
23

Hendrickson Lifesaver
Card
24
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Barrel Card

Burtu kartes
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CITI VINGRINĀJUMI...

Eye exercises for Lazy Eye
Visual training for your eyes
 Eye exercises for speed Readers
 Tenisa bumbiņas atsitieni pret sienu spējot ar
skatienu tai izsekot...



Broka stīga
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Kā sazināties ar mani?
Biķernieku slimnīca reģistratūra 67038140 (teikt,
ka pie optometristes uz 1h). Nopietnākos gadījumos
sūtīt pie neirooftalmoloģes I. Strautmanes, ar kuru
es strādāju kopā.

Paldies!

ilzekuske@inbox.lv
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