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Sarunā runāsim par: 

✓Kas ir miopija un kādēļ tā rodas 

✓Miopijas izplatība pasaulē – šobrīd un nākotnē 

✓Miopijas riska faktori 

✓Kādēļ mūs uztrauc miopijas pieaugums?

✓Vai miopiju var izārstēt? 

✓Kas ir miopijas kontrole? 

✓Ko  mēs kā optikas jomas profesionāļi varam darīt? 



Kas ir tuvredzība jeb miopija? 



Kas ir tuvredzība jeb miopija? 



Kas ir tuvredzība jeb miopija? 

Miopijas gadījumā acs optiskās 
sistēmas laušanas spēja neatbilst 
acs optiskajam garumam – tā ir par 
stipru.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6735818/

Miopijas klasifikācija pēc tās veida 
– «izcelsmes»
1. Aksiālā miopija
2. Refraktīvā miopija
3. Sekundārā miopija



Kas ir tuvredzība jeb miopija? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6735818/

Miopijas klasifikācija pēc stipruma:

✓ Zemas pakāpes  no – 0,50 D līdz -3,00 D 

✓ Vidējas pakāpes no -3,25 līdz 5,75 D 

✓ Augstas pakāpes no – 6,00D 

Zemas pakāpes



Miopijas izplatība 

32% 

50- 52% 

938 miljoni 

pasaules iedzīvotājiem ir 
tuvredzība (2020.gads) –
2.58 miljardi iedzīvotāju

sagaidāmais tuvredzīgo 
cilvēku skaits pasaulē 
2050.gadā ( 4.76 – 4.94 
miljardi) 

sagaidāmais augstas 
pakāpes miopu skaits 
pasaulē 2050.gadā 



Miopijas izplatība 





Miopijas izplatība – šobrīd un sagaidāmā

* Holden BA, Fricke TR, Wilson DA et al. Global prevalence of Myopia and High Myopia and temporal trends from 2000 
through 2050. Ophthalmology Vol 123, Number 5 May 2016

zemas un vidējas pakāpes miopija

augstas pakāpes miopija

ne- miopi



Miopijas izveidošanās riska faktori

1. Pārmantotība jeb ģenētiskā 
predispozīcija 

Attēls ņemts no Cooper Vision izdales materiāliem – coopervision.com



Miopijas izveidošanās riska faktori

2. Rase ( aziātiem – lielāks risks) 

3. Dzīvesveids un izglītības līmenis/struktūra
4. Apkārtējās vides ietekme un samazināts laiks, kas tiek pavadīts 
ārpus telpām 

5. Tuvuma darba slodze ( pie ekrāniem pavadītais laiks, nevis paši 
ekrāni) 

6.  Dažādu medicīnisku stāvokļu gadījumos ( piem. priekšlaikus 
dzimušiem bērniem,  cukura diabēta pacientiem u.c) miopijas risks 
palielinās 



Kādēļ mūs uztrauc miopijas progresēšana? 

Jo augstākas pakāpes miopija, 
jo lielāks ir dažādu nopietnu  

acu saslimšanu risks. 

Miopijas progresēšana nav tikai 
stiprākas un biezākas brilles! 



Kādēļ mūs uztrauc miopijas progresēšana? 



Kādēļ mūs uztrauc miopijas progresēšana? 



Kad parādās tuvredzība? 

1. Var būt kopš dzimšanas
2. Visbiežāk – 8 līdz 14 gadu vecumā
3. Pēdējā laikā arvien vairāk gadījumi, kad miopija sākas jau 6 – 7 

gadu vecumā, kā arī jauniešiem pēc 18 g.v. 
4. Miopija var parādīties arī pieaugušā vecumā, bieži – citu 

saslimšanu komplikācija

Jo agrākā vecumā miopija sākas, jo lielāks risks uz augstas pakāpes 
miopiju. ( pētījumos min riska vecumu līdz 9 gadiem). 



Pazīmes, kas var liecināt par miopiju: 

1. Acu samiegšana
2. Miglains attēls tālumā ( un tuvumā) 
3. Vēlēšanās pieiet tuvāk apskatāmajam objektam ( piem. TV) 
4. Galvas sāpes
5. Acu saspringums, sāpes

Attēls ņemts no Cooper Vision izdales materiāliem – coopervision.com



Vai miopija ir izārstējama? 



Miopijas kontrole



Kuras metodes strādā miopijas progresēšanas kontrolē? 

MIOPIJAS 
KONTROLE

✓ MULTIFOKĀLĀS KONTAKTLĒCAS

DZĪVESVEIDA IZMAIŅAS

REDZES KOREKCIJA

✓ MULTIFOKĀLĀS /BIFOKĀLĀS BRIĻĻU LĒCAS

✓ ORTOKERATOLOĢIJA JEB NAKTS LĒCAS

MEDIKAMENTOZA TERAPIJA





MIOPIJAS 
KONTROLE

DZĪVESVEIDA 
IZMAIŅAS

Laukā pavadītais laiks

Tuvuma slodze

Zilā gaisma un UV 

Aktīvs dzīvesveids, 
veselīgs uzturs



MIOPIJAS 
KONTROLE

REDZES 
KOREKCIJA

PILNA KOREKCIJA TĀLUMĀ – MUST HAVE MIOPIJAS KONTROLĒ!!!

Ja mēs līdz galam nezinām, kas strādā, tad mēs skaidri zinām, kas nestrādā – nepilna korekcija tālumā 
NAV miopijas progresēšanas kontroles metode

Regulāras redzes pārbaudes

Par miopijas riskiem var jau sākt runāt redzes pārbaudē pirms skolas 



MIOPIJAS 
KONTROLE

MĪKSTĀS KL

ortokeratoloģija

Briļļu lēcas



MIOPIJAS 
KONTROLE

MEDIKAMENTOZA 
TERAPIJA 

PACIENTA LĪDZESTĪBA!!!



Miopijas kontrole- vai pilnīga apstādināšana? 



Kas mums ir jāsaprot kā optikas jomas speciālistiem? 

✓Diemžēl, neviena no optiskās korekcijas metodēm 
(briļļu un kontaktlēcu) nav pierādīta, apstiprināta vai 
noraidīta 100%. Šajā jomā nav viennozīmīgu 
slēdzienu, mums ir statistikas dati un pieredze. 

✓Mums ir ierobežots laiks, lai uzsāktu miopijas
kontroli.

✓Sabiedrības informēšana par pieejamām iespējām 
miopijas kontrolē var dod nopietnu ieguvumu 
miopijas pandēmijas ierobežošanā.  







PALDIES PAR UZMANĪBU! 


