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Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Acu slimību klīnikas oftalmologi un optometristi
izstrādāja šīs Ambliopijas ārstēšanas vadlīnijas. Vadlīniju iestrādnes tika izveidotas jau 2016. gadā.
2020. gada sākumā tika veikts ambliopijas ārstēšanas audits Acu slimību klīnikā. Ņemot vērā auditā
iegūtos rezultātus un izdarītos secinājumus, Ambliopijas ārstēšanas vadlīnijas tika aktualizētas un
pārrunātas sanāksmēs. Veidotāju grupa vairākkārt pārrunāja galvenos ārstēšanas punktus, vadlīniju
uzbūvi un izveidoja dokumenta noslēguma versiju. Vadlīnijas ir veidotas, balstoties uz Amerikas
Oftalmoloģijas akadēmijas vadlīnijām, dažādiem pētījumiem un jaunākajām tendencēm
ambliopijas ārstēšanā (Wallace, u.c., 2018).
Vadlīnijas veidotas redzes speciālistiem, kas sāk strādāt ar bērniem un ārstēt ambliopiju. Tās
domātas visiem redzes speciālistiem, lai parādītu, kura no ārstēšanas taktikām vislabāk sevi
pierādījusi praksē un pētījumos, un tiek izmantota ambliopijas ārstēšanā Bērnu klīniskajā
universitātes slimnīcā Acu slimību klīnikā. Tā domāta visiem redzes speciālistiem, kam strādājot
ar ambliopu pacientu nepieciešams padoms situācijās, kad redzes asums ilgāku laiku nepieaug bez
redzama iemesla.
Ambliopijas ārstēšanas vadlīniju dokumenta izveidotāji un autori:
Zanda Ruskule, optometriste
Sandra Valeiņa, oftalmologs
Kristīne Kalniča-Dorošenko, optometriste
Una Epnere, oftalmologs
Acu slimību klīnikas oftalmologi un optometristi, kas piedalījās dokumenta apspriešanā un
konsultēšanā:
Ilze Dilāne, optometriste
Lilita Apsīte, oftalmologs
Biruta Oša, oftalmologs
Antra Treija, oftalmologs
Rometa Valtere, oftalmologs
Vineta Aizkalne, oftalmologs
Vita Sperga, oftalmologs
Jekaterina Zaharova, oftalmologs
Elīna Skaistkalne, optometriste
Irina Zakutājeva, optometriste
Māris Vīksniņš, oftalmologs
Līdz ambliopijas ārstēšanas vadlīniju galīgajai versijai, tās tiks prezentētas un nosūtītas Latvijas
Acu Ārstu Asociācijas oftalmologiem un Latvijas Optometristu un Optiķu asociācijas
optometristiem tālākas diskusijas veidošanai un komentāriem.
Vadlīniju izstrādāšanas un izskatīšanas komandai nebija sponsorēti finansiāli ienākumi.
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Svarīgākais ambliopijas ārstēšanas vadlīnijās
1. Novērst ambliopijas etioloģiskos faktorus, lai izveidotu skaidru tīklenes attēlu –
ametropijas optiskā korekcija, agrīna kataraktas operācija, glaukomas ārstēšana, utt.
2. Optiskā korekcija:
Optiskajai korekcijai jābūt atbilstošai ametropijas lielumam pēc medikamentozas akomodācijas
atslābināšanas jeb cikloplēģijas.
Izrakstot optisko korekciju, jāņem vērā pacienta vecums, emetropizācijas process konkrētajā
vecumā un refrakcijas veids (hipermetropija, miopija, astigmātisms, anizometropija), kā arī vai
ambliopija nekombinējas ar kādu no redzes patoloģijām, piemēram, šķielēšanu (akomodatīvu
ezotropiju). Ja ambliopija kombinējas ar ezotropiju, tad izraksta pilnu korekciju vai mazāku par
0,50 D nekā pilnā refrakcija.
Optiskā korekcija jāvalkā pastāvīgi.
3. Nodrošināt ambliopās acs piedalīšanos redzes procesā:


Oklūziju terapija
 Oklūzijas ilgums atbilst ambliopijas smagumam un ambliopās acs skatīšanās
iespējām.
 Deprivācijas ambliopijas gadījumā terapija var būt intensīvāka.
 Pie augstas pakāpes ambliopijas, uzliekot optisko korekciju, paralēli nozīmē arī
oklūziju vai penalizācijas terapiju.
 Pie vidējas un zemas pakāpes ambliopijas terapiju uzsāk ar ametropijas optisko
korekciju un nozīmē kontroli pēc 1-3 mēnešiem. Ja kontroles vizītē netiek iegūta
redzes asuma uzlabošanās, tad ieteicams adaptācijas periodā nozīmēt 2h oklūziju.
 Ja trīs mēnešu laikā netiek iegūta kaut neliela redzes asuma uzlabošanās, tad
palielina oklūziju stundu daudzumu atkarībā no vecuma.
 Oklūziju ilgums atkarīgs no bērna vecuma, taču var variēt atkarībā no ambliopijas
pakāpes un redzes uzlabošanās rezultāta (skatīt 1. tabulu).
1. tabula. Stundu ilgums atkarībā no vecuma
Vecums
>1 gads
1-2 gadi
2-3 gadi
3-4 gadi
4-5 gadi

Oklūzijas ilgums ne mazāk kā
Līdz 1 h
1h
2h
3h
4h
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5-6 gadi
6-7 gadi












5h
6h

2 nedēļu pilno oklūziju jeb “šoka terapiju” nozīmē pēc 3-4 gadu vecuma, izvērtējot
katru gadījumu individuāli. “Šoka terapija” ir pilna oklūzija 2 nedēļu garumā, kad
oklūders vispār netiek noņemts. Pilno oklūziju nozīmē gadījumos, kad ir slikta
līdzestība vai nav iespējams iegūt redzes asuma paaugstinājumu ilgāku laiku.
Ja ir pierādījumi rūpīgi veiktai ambliopijas terapijai, bet 6 līdz 9 mēnešu laikā netiek
iegūta kaut neliela redzes asuma uzlabošanās, nepieciešams pārskatīt cikloplēģijas
datus un meklēt citus iemeslus (ietvert tādus papildizmeklējumus kā
okulokoherentās
tomogrāfijas
(OCT)
izmeklējumu,
elektrofizioloģijas
izmeklējumus, fiksācijas novērtēšanu, krāsu redzes novērtēšanu).
Uzmanīgi jāseko arī veselās acs redzes spējām. Nekontrolētas oklūzijas var radīt
oklūziju ambliopiju. Īpaši svarīgi ir sekot līdzi veselās acs redzes asumam līdz 3
gadu vecumam, ja oklūzijas tiek veiktas ilgāk par 4 stundām dienā.
Ja bērnam ambliopija tiek atklāta 7 gadu vecumā vai vēlāk, arī tad tiek nozīmēta
ambliopijas terapija, bet oklūzijas pārtrauc, ja 6-9 mēnešu laikā netiek iegūta kaut
neliela redzes asuma uzlabošanās.
Ambliopijas terapiju turpina līdz 7 gadu vecumam vai ilgāk pēc speciālista
ieskatījumiem un bērna vai ģimenes kopīga lēmuma (ambliopijas terapija var būt
rezultatīva arī 8 gadu, 10 gadu un pieaugušā vecumā).

Penalizācija - tiek pasliktināta redze labāk redzošajā acī. Redzes procesā piedalās abas
acis. Parasti penalizāciju izvēlas kā alternatīvo metodi, kad ir draudi izjaukt binokulāro
redzi vai nistagma gadījumos. Penalizāciju izmanto arī tad, ja nav iespējams bērnam veikt
oklūzijas psiholoģisku iemeslu dēļ.
 Optiskā


Medikamentozā

4. Kontroles vizīšu biežums:






Optiskā korekcija jāvalkā pastāvīgi, adaptācijas periods tikai ar optisko korekciju ir
1-3 mēneši. Pēc tam atkārtota vizīte pie optometrista vai oftalmologa.
Pēc 1-3 mēnešiem otrreizējā vizītē pie optometrista vai oftalmologa tiek pārbaudīts
redzes asums ar brillēm, un nepieciešamības gadījumā nozīmēta oklūziju terapija.
Atkārtotās vizītes pie mājvietai tuvākā oftalmologa vai optometrista nepieciešams
veikt ik pēc 1-3 mēnešiem. Nepieciešama atgriezeniskā saite no mājvietai tuvākā
oftalmologa vai optometrista par ambliopijas terapijas gaitu.
Veicot atkārtotās redzes pārbaudes pie optometrista vai oftalmologa, nepieciešams
saņemt konsultanta slēdzienu, kurā norādīti redzes asuma un binokulāro funkciju
izmeklējumu rezultāti.
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Bērniem līdz 3 gadu vecumam ieteicams pārbaudīt ar Cardiff kartēm, zīmējumiem,
Lea simboliem, pēc 3 gadu vecuma - ar Snellena “E” burtu, Landolta “C” vai Lea
simboliem, pēc 6 gadu vecuma - ar cipariem, burtiem vai Lea simboliem. Pie redzes
asuma rezultāta pieraksta ieteicams norādīt arī izmantoto testu. Pēc iespējas
jāizmanto visa optotipu rinda, nevis viens izolēts optotips (izolēts optotips
ambliopijas gadījumā uzrādīs labāku rezultātu, ja tomēr izmantots atsevišķs
optotips, tas jānorāda redzes asuma rezultāta pierakstā).
Ārstējošā oftalmologa vizītes būtu nepieciešamas reizi gadā, nepieciešamības
gadījumā var nozīmēt arī biežāk.
Ja 6-9 mēnešu laikā pie rūpīgas ambliopijas terapijas netiek iegūta redzes
uzlabošanās, nepieciešams pārskatīt cikloplēģijas datus, meklēt iemeslus
(ietvert tādus papildizmeklējumus kā OCT, elektrofizioloģiju, fiksācijas
novērtēšanu, krāsu redzes novērtēšanu).
Pēc maksimālā redzes asuma iegūšanas oklūziju biežumu un ilgumu samazina
pakāpeniski, nozīmējot atkārtotas vizītes, lai novērtētu ambliopijas recidīvu.
Jāatceras, ka katrs bērns ir individuāls, un vienmēr pieļaujamas pamatotas atkāpes
no vadlīnijām.

5. Ambliopijas ārstēšanas shēma
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Anizometropijas un/vai šķielēšanas radītas vidējas un zemas ambliopijas ārstēšana

Pastāvīga ametropijas optiskā korekcija; Kontrole ik pēc 1-3 mēnešiem līdz neiegūst uzlabojumu

Ja nav uzlabojums, nozīmē 2 h oklūziju; Kontrole ik pēc 1-3 mēnešiem līdz neiegūst uzlabojumu

Ja nav uzlabojums, nozīmē lielāku oklūziju stundu skaitu, atkarībā no vecuma; Kontrole ik pēc 3
mēnešiem līdz neiegūst uzlabojumu

Ja nav uzlabojums, jāizvērtē 2 nedēļu pilno oklūziju, penalizāciju, cikloplēģijas datu
pārskatīšana, ietverot padziļinātu izmeklēšanu

Kad sasniegts maksimālais redzes asums, oklūziju biežumu samazina pakāpeniski, nozīmējot
atkārtotas vizītes, lai novērtētu ambliopijas recidīvu

6. Prasības personālam
Sertificēts ārsts oftalmologs vai ārsts oftalmologs stažieris sertificēta ārsta oftalmologa vadībā,
sertificēts optometrists, speciālais pedagogs.
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Ambliopijas definīcija
No grieķu valodas amblys – vājš, ops –acs. Vienas vai abu acu pazemināta redze bez redzama
organiska iemesla vai iemesls ir tik niecīgs, ka neatbilst redzes pazeminājuma pakāpei un šādu
stāvokli nevar izlabot ar atbilstošu optisko korekciju. Ambliopajā acī bieži ir samazināta
kontrastjutība, samazināts stereoasums vai arī stereoaklums, pastiprināts pūļa efekts un var būt
vājāka akomodācija (Sloper, 2016).
Patoģenētiskie faktori
Kā sekas jebkuram stāvoklim, kas neļauj uz tīklenes izveidoties skaidram aplūkojamā objekta
attēlam. Ambliopija ir centrālās nervu sistēmas, nevis acs saslimšana. Redzes deprivācijas ietekmē
samazinās neironu skaits galvas smadzeņu 17. zonā jeb redzes zonā (Hubel DH, 1962). Ambiopijas
patoģenētiskie faktori:
1. Redzes deprivācija jeb gaismas deprivācija
2. Optiskā defokusācija jeb formas deprivācija
3. Šķielēšana jeb binokulārās sadarbības neesamība
No šo faktoru vienpatnības vai savstarpējās kombinācijas ir atkarīga ambliopijas pakāpe un
ārstēšanas efekts (skatīt 2. tabulu).
2. tabula. Ambliopijas patoģenētiskie faktori (Hubel DH, 1962)
Gaismas
deprivācija

Formas
deprivācija

Nav bin.
sadarbības

Piezīmes

+

+

-

Var būt binokulāra sadarbība,
pēc agrīnas operācijas

+

+

+

Ļoti grūti ārstējama

-

+

+

Ļoti agri jāpārvērš alternējošā

-

+

-

Anizometropija

-

+

+/-

Agrīni jākoriģē
Agrīni jākoriģē, pilnīgi, lai
neizjauktu binokularitāti un
neveidotos šķielēšana

Astigmātisms

-

+

+/-

Patoloģijas veids
Abpusēja iedzimta
katarakta
Vienpusēja iedzimta
katarakta
Monokulāra
šķielēšana
Abpusēja ametropija

Ambliopijas cēloņi


Funkcionāli
o Formas deprivācija (iedzimta vai traumatiska katarakta, ptoze, radzenes
apduļķojums, hifēma, ametropija pie iedzimtas glaukomas, astigmātisms pēc
glaukomas operācijas, nekontrolētas oklūzijas/penalizācijas terapija)
o Pastāvīga monokulāra šķielēšana
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o Nekoriģēta refrakcijas kļūda (anizometropija, izoametropija)
o Anizometropijas un šķielēšanas kombinācija
Strukturālie/Patoģenētiskie
o Mielinizētas tīklenes nervu šķiedras, makulas patoloģijas
o Priekšlaikus dzimušo retinopātija (ROP)
o Redzes nerva hipoplāzija/atrofija
o Koloboma
o Keratokonuss
o Nistagms
o Deģeneratīva tuvredzība
Psihogēnie
o Konversijas histērija
o Slimības simulēšana

Klasifikācija
Klasifikācija pēc ambliopijas pakāpes attēlota 3. tabulā.
3. tabula. Ambliopijas pakāpes

Autori
(Attebo, u.c., 1998)
(Avetisov, 1968)
(Pediatric Eye Disease
Investigator Group,
2006)
(Rahi, Cumberland, &
Peckham, 2006)

Ambliopijas iedalījums pēc smaguma pakāpes atkarībā no
redzes asuma
Redzes asums (decimālās vienībās)
Neizdala/nav
Zema
Vidēja
Augsta
Ļoti augsta
≥ 0,6
0,32-0,5
0,125-0,25
< 0,1
0,4-0,8
0,2-0,3
0,05-0,1
≤ 0,04
0,5-0,8

0,2-0,5

0,05-0,2

0,6-0,8

0,125-0,5

≤ 0,1

Ambliopijas raksturīgākās īpašības
 Vienpusēja vai abpusēja
 “Pūļa” fenomens
 Relatīvais aferentais zīlītes defekts nav redzams, līdz neizveidojas augstas pakāpes
ambliopija
 Ambliopās acs fiksācija var būt ekscentriska
 Samazināta kontrastredze
Ambliopiju izraisa anormāls attēls uz tīklenes agrīnā vecumā. Ambliopija parasti tiek klasificēta
pēc iemesla (Leon, Donahue, Morrison, Ester, & Li, 2008):
 Šķielēšanas ambliopija
 Refraktīvā ambliopija
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o Anizometropijas
o Augsta bilaterāla refraktīva
Kombinēta tipa ambliopija
Redzes deprivācijas
o Apduļķotas vides
o Ptoze
Oklūzijas ambliopija

Šķielēšanas ambliopija
Konstanta, nealternējoša vai nelīdzvērtīgi alternējoša šķielēšana var radīt ambliopiju.
Šķielēšanas rezultātā rodas patoloģiska binokulāra mijiedarbība - vienas acs fovejas supresija.
Parasti vienpusēja. Visbiežākā ambliopijas forma, kas parādās 60% bērnu ar ezotropiju un 28%
bērnu ar eksotropiju. Nav korelācijas starp šķielēšanas leņķi un ambliopijas pakāpi. Jo agrāk ir
sākusies šķielēšana, jo lielākas iespējas izveidoties ambliopijai. Redzes asums var kristies
šķielējošā acī pat dažu nedēļu laikā. Ārstēšana ir jāuzsāk nekavējoties, jo neārstēta ambliopija var
radīt šķielēšanu.
Refraktīvā ambliopija
Fiksētais objekts uz tīklenes veidojas kā izfokusēts un neskaidrs attēls, kas kavē centrālās redzes
attīstību. Ambliopijas iemesls ir nekoriģēta unilaterāla vai bilaterāla refrakcijas kļūda. Raksturīgs
neskaidrs attēls visos skata attālumos. Var būt gan unilaterāla, gan bilaterāla. Var nebūt šķielēšanas.
Var izveidoties pat tad, ja pacientam ir tikai viena acs.
Anizometropijas ambliopija ir unilaterālas ambliopijas veids, kas attīstās nevienādas refrakcijas
kļūdas dēļ, jo veidojas slikti fokusēts attēls vienā no acīm. Ambliopiju rada relatīvi neliela
hipermetropija vai augstas pakāpes miopija, biežāk > 6,00 D ar anizometropiju > 1,00 D. Labas
binokulārās redzes prognozes, ja anizometropija < 5,00 D. 30 % gadījumu saistīta ar šķielēšanu.
Korekciju jāizraksta neatkarīgi no briļļu iespējamās radītās anizeikonijas – jo jaunāks bērns, jo
vieglāk spēj to panest. Bieži šiem bērniem redzes asums uzlabojas ar pareizas korekcijas pastāvīgu
valkāšanu (Subcomitee., 2016-2017).
Bilaterāla refraktīva ambliopija ir retāk sastopamā refrakcijas ambliopijas forma, kas rezultējas
bilaterālā redzes asuma samazinājumā. Parasti refraktīvo ambliopiju rada liela
hipermetropija > 5,00 D, miopija >5,00 D vai astigmatisms >2,50 D.
Redzes deprivācijas ambliopija
Iemesls - neskaidrs tīklenes attēls: iedzimti vai agrīni iegūti apduļķojumi (iedzimta vai agrīni
attīstījusies katarakta) un distrofijas acs caurspīdīgajās vidēs (infekciozi vai neinfekciozi acs
iekaisumi, stiklveida ķermeņa hemorāģijas), acs zīlītes patoloģijas, ptoze. Var būt vienpusēja vai
abpusēja. Bieži saistīta ar šķielēšanu. Šī ir visretākā ambliopijas forma, taču visgrūtāk un vislēnāk
ārstējama. Redzes asums bieži 0,1 decimālās vienības vai sliktāks. Bērniem, kas jaunāki par 6
gadiem, biezas centrālas kataraktas bieži rada ambliopiju, taču līdzīgas kataraktas, izveidojušās pēc
6 gadu vecuma, rada mazāku ambliopijas iespējamību. Polāras vai lamellāras kataraktas parasti
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rada zemas, vidējas pakāpes ambliopiju vai nerada ambliopiju nemaz. Dažos gadījumos ir
asociatīva refrakcijas kļūda, ko nepieciešams koriģēt (Kushner B. , 1999) (Summers, Romig, &
Lavoie, 1991).
Oklūziju ambliopija
Oklūzijas ambliopija ir viens no deprivācijas ambliopijas veidiem, kas rodas kā ilgstošas,
nekontrolētas oklūzijas sekas. Izteiktākas agrīnā bērna vecumā - pirmajā dzīves gadā. Oklūzija var
būt plāksteris pie ambliopijas terapijas. Ja tomēr ir izveidojusies oklūzijas ambliopija, vēlams veikt
2 - 3 dienas ambliopās acs oklūziju un kontrolēt redzi pēc tam. Prospektīvā randomizētā pētījumā
tika atrasts, ka 6 mēnešu laikā redzes asums labākredzošajā acī samazinājās par divām rindiņām
vai vairāk 1 % no bērniem, kas veica oklūzijas 6 stundas vai vairāk, un 9 % no bērniem, kam bija
nozīmēts atropīns (Pediatric Eye Disease Investigator Group, 2002). Gandrīz visos gadījumos
labākredzošās acs redzes asums atgriezās iepriekšējā līmenī bez aktīvas terapijas, vienkārši
neturpinot esošo terapiju. Līdzīgos pētījumos ar zemāku stundu skaitu oklūziju un retāku atropīna
nozīmēšanu oklūziju ambliopija bija novērojama retāk (Pediatric Eye Disease Group, 2003).
Histēriskā ambliopija
Viena no sarežģītākajām saslimšanām, kas izpaužas histērijas gadījumā. Organiski neiroloģiski
simptomi histērijas laikā nav novērojumi. Liela etioloģiska loma histēriskās reakcijas attīstībā ir
psiholoģiskiem pārdzīvojumiem. Traucējums no redzes puses var izpausties kā ambliopija (neliels
redzes samazinājums) vai pilnīgs redzes zudums, kā arī tiek traucēta krāsu redze, sašaurinās redzes
lauks, var būt blefarospazma, akomodācijas traucējumi, viltus ptoze, anizeikorija.
Sastopamība un riska faktori
Ambliopija ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma, jo tā parādās bērnu vecumā un redzes
samazinājums ambliopijas dēļ ir visas dzīves garumā, un nav labojams (Hillis, Flynn, & Hawkins,
1983). Gan ambliopija, gan tās ārstēšana var būtiski ietekmēt dzīves kvalitāti (Carlton &
Kalternther, 2011). Ambliopijas sastopamība bērniem no 6 līdz 71 mēnesim tiek lēsta no 0,7 %
līdz 1,9 %, taču skolas vecuma bērnu pētījumos sastopamība ir augstāka – no 1 % līdz 5,5 %,
atkarībā no izmantotās ambliopijas definējuma (Pia , Rose, Leone , & et al., 2012) (Chia, Lin ,
Dirani, & et al, 2013).
Vienpusēja ambliopija tiek saistīta ar šķielēšanu 19 % līdz 50 % gadījumu un ar anizometropiju
46 % līdz 79 % gadījumu (Chia, Lin , Dirani, & et al, 2013). Aptuveni 50 % no bērniem ar
ezotropiju diagnosticēšanas brīdī ir klātesoša ambliopija (Birch & Stager, 1985) (Dickey, Metz,
Stewart, & Scott, 1991)
Ambliopijas riska faktori biežāk ir priekšlaikus dzimušiem bērniem ar zemu svaru, tiem, kam
ir attīstības aizture, vai ambliopija pirmās pakāpes radiniekiem. Tādi vides faktori kā mātes
smēķēšana, narkotisko vielu vai alkohola lietošana grūtniecības laikā, var palielināt ambliopijas
vai šķielēšanas attīstības risku bērnam (Castren, 1995) (Chew, Remaley, Tamboli, & et al, 1994).
Ja ambliopija nav ārstēta vai neadekvāti ārstēta bērnībā, tā rezultējas redzes samazinājumā visas
dzīves garumā. Visiem bērniem būtu jāveic regulārs redzes skrīnings. Veiksmīgas ārstēšanas
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potenciāls ir gados jaunākiem bērniem, taču jaunākie pētījumi parāda, ka arī vēlākā vecumā ārstēta
ambliopija var uzlabot redzes asumumu (Chua & Mitchell, 2004) (Pediatric Eye Disease
Investigator Group, 2005).
Pamatojums ārstēšanai
Laicīga ambliopija ārstēšana parasti uzlabo redzes asumu un binokularitāti (Pediatric Eye
Disease Investigator Group, 2002) un samazina redzes invaliditātes iespējamību, ja vēlāk dzīves
laikā tiek zaudēta redze labākredzošajā acī. Ambliopijas ārstēšana ir rentabla. Pētījumos atrodami
secinājumi, ka ambliopi bērni salīdzinājumā ar ne-ambliopiem bērniem, kam ārstēta šķielēšana,
lasa lēnāk, saistot to ar fiksācijas nestabilitāti un palielinātu sakāžu frekvenci, tādējādi radot
papildus pamatojumu ambliopijas ārstēšanai (Kelly, Jost, De La Cruz, & Birch, 2015).
Retrospektīvs pētījums noskaidroja, ka redzes zudums, kas rodas labāk redzošajā acī, biežāk
parādās bērniem ar ambliopiju nekā tiem, kam nav ambliopija. Nejaušas traumas un ievainojumi
neambliopajā acī saistāmi ar vairāk kā pusi no visiem redzes zaudējuma gadījumiem (Tomilla &
Tarkkanen, 1981). Vecākiem pacientiem redzes zudums vienā no acīm vairāk saistāms ar tīklenes
izmaiņām, kā, piemēram, tīklenes vēnas oklūzija, ar vecumu saistītās makulas deģenerācijas vai
citu makulas izmaiņu dēļ (Rahi, Logan, Timms, & et al, 2002) .
Neārstēta vai nepilnīgi ārstēta ambliopija var ietekmēt pacienta potenciālo profesijas izvēli.
Dažās profesijās, kā, piemēram, militārajā jomā, aviācijā, autovadīšanā, ir notiektas redzes asuma,
binokularitātes un stereoredzes prasības. Taču nav pētījumu, ka ambliopija būtu šķērslis izglītības
apguves vai profesionālā darba kvalitātē (Chua & Mitchell, 2004) (Rahi, Cumberland, & Peckham,
2006).

Izmeklēšanas process
Izmeklējot bērnu ar aizdomām par ambliopiju, būtu jāietver vairākas izmeklēšanas metodes,
īpašu uzmanību pievēršot šķielēšanas izvērtēšanai, anizometropijas izmeklēšanai, ģimenes
anamnēzei, meklējot šķielēšanu un ambliopiju, tāpat kā izmeklējot acs struktūru defektus.
Anamnēze
Ambliopa pacienta anamnēzē būtu jānoskaidro šādas pozīcijas, kas, protams, var atšķirties
atkarībā no bērna sūdzībām un vajadzībām:
 Demogrāfiskie dati (dzimšanas dati, dzimums)
 Sūdzības un vizītes mērķis
 Redzes anamnēze (iepriekšējās saslimšanas, traumas, diagnozes, ārstēšana)
 Vispārējās veselības anamnēze (dzimšanas svars, gestācijas vecums, iepriekšējas
stacionēšanas vai vispārējās veselības stāvoklis un attīstība, ieskaitot attīstības aizturi
vai cerebrālo trieku, iespēju robežās arī prenatālo anamnēzi(alkohola, tabakas,
narkotiku lietošana grūtniecības laikā)).
 Pašreiz lietojamie medikamenti un alerģijas
 Ģimenes okulārā anamnēze
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Pārbaude
Ambliopijas diagnostika līdz 2-3 g.v. ( tiem, kas nepazīst burtus, nerunā, neatbild uz vecumam
atbilstošiem testiem).
1. Binokulārs sarkanā refleksa tests un Bruknera tests (Brűckner test)
2. Redzes asuma izmeklēšana:
 novērojot bērna uzvedību, acu-roku koordinētu sadarbību
 redzes asuma izmeklēšana ar īpašām metodēm (OKN, VEP, Teller kartes, Cardiff kartes
u.c.)
3. Binokulāro funkciju izmeklēšana:
 stereoredzes izmeklēšana (Langes tests I, II)
 binokulārās redzes novērtēšana (12 pd tests)
 aizklāšanas tests
4. Acu kustību un konverģences izmeklēšana
5. Refrakcijas izmeklēšana cikloplēģijā
6. Vispārējā redzes orgāna izmeklēšana, kas ietver gan biomikroskopiju, gan acs dibena
apskati. Novērtē vai nav iekaisuma pazīmju, vai iedzimtas acs priekšējā segmenta izmaiņas.
Oftalmoskopijā novērtē acs dibenu pie paplašinātām acu zīlītēm. Redzes nerva diska krāsu,
robežas, asinsvadu kalibru un gaitu, tīkleni.
Ambliopijas diagnostika bērniem pēc 3 gadu vecuma
1. Binokulārs sarkanā refleksa tests un Bruknera tests (Brűckner test)
2. Redzes asuma izmeklēšana:
 izmantojot optotipu rindu (“pūļa” fenomena novērtēšana) un atsevišķus optotipus
 redzes asuma salīdzināšana tuvumā un tālumā
 apertūras ( “pinholes” ) lietošana
3. Binokulāro funkciju izmeklēšana:
 Redzes rakstura izmeklēšana - Bagolini, Vorsa, Šobera testi
 Stereoredzes izmeklēšana – TNO, Titmus, Langes testi
4. Acu kustību un konverģences izmeklēšana
5. Šķielēšanas novērtēšana
6. Refrakcijas izmeklēšana cikloplēģijā
7. Vispārējā redzes orgāna izmeklēšana, kas ietver gan biomikroskopiju, gan acs dibena
apskati. Biomikroskopijā novērtē vai nav iekaisuma pazīmju, vai iedzimtas acs priekšējā
segmenta izmaiņas. Oftalmoskopijā novērtē acs dibenu pie paplašinātām acu zīlītēm.
Redzes nerva diska krāsu, robežas, asinsvadu kalibru un gaitu, tīkleni.
Papildus izmeklēšanas metodes - EFI (elektrofizioloģijas izmeklējums), OCT (okulokoherentā
tomogrāfija), fiksācijas novērtēšana, krāsu redze, kontrastjutības izmeklēšana, tumsas un gaismas
adaptācija u.c.
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Sarkanā refleksa tests un Bruknera tests
Sarkanā refleksa tests ir vitāli svarīgs agrīnai redzes defektu un acu saslimšanu izmeklēšanai.
Tests balstās uz transiluminācijas principu, oftalmoskopa gaismai ejot cauri acs caurspīdīgajām
vidēm un atstarojoties no acs dibena. Jebkurš faktors, kas izmaina vai bloķē šo optisko ceļu, var
norādīt uz kādu acs caurspīdīgās vides defektu. Testa veikšana – eksaminētājs uzstāda
oftalmoskopa lēcas stiprumu uz “0” un no 30-40 cm attāluma virza oftalmoskopa gaismu
vienlaicīgi abās acīs. Lai veiktu šo izmeklējumu, nav obligāti jāpaplašina zīlītes. Lai testa rezultāti
tiktu uzskatīti par normu, abās acīs jānovēro vienāds sārts reflekss. Apduļķojumi sārtajā refleksā
vai uzskatāmi tumšāks vienas acs reflekss, vai dzeltens/balts reflekss, vai sarkano refleksu
asimetrija uzskatāma par anormālu. Izdales materiāls ģimenes ārstiem atrodams 3. pielikumā.
Bruknera tests tiek veikts līdzīgi sarkanā refleksa testam. Aptumšotā telpā oftalmoskopa gaisma
vienlaicīgi tiek spīdināta abās acīs. Sākumā tests tiek veikts 1 m attālumā, šajā distancē iespējams
atklāt kataraktu un augstas pakāpes anizometropiju. Pēc tam tests tiek veikts arī 3m attālumā, šajā
distancē iespējams noteikt kataraktu, miopiju, anizometropiju un augstas pakāpes hipermetropiju
(Bruckner, 1962).
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1. attēls. Sarkanā refleksa un Bruknera testa atradne 30 – 40 cm attālumā un 3 m attālumā
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Binokularitāte/ Stereoredze
Binokularitātei jeb binokulārajai redzei ir vairākas komponentes, kā, piemēram, stereoredze,
sensorā fūzija, fuzionālā verģence un citas koordinētas binokulāras acu kustības. Binokulārā redze
var tikt ietekmēta dažādās pakāpēs atkarībā no pamata diagnozes, līdz ar to atšķiras arī testi, ar
kuriem nosaka šīs dažādās komponentes. Binokularitātes novērtēšana būtu jāveic pirms tiek
izmantotas dažādas disociējošas pārbaudes metodes, kā, piemēram, aizklāšanas tests vai acs
aizvēršana, lai noteiktu redzes asumu. Binokularitātes novērtēšana jāveic pirms cikloplēģiskās
izmeklēšanas.
Redzes asuma un fiksācijas novērtēšana
Redzes asuma mērījums zīdaiņiem ietver kvalitatīvu fiksācijas un sekošanas kustības
novērtēšanu. Fiksācija un sekošana tiek novērtēta, pievēršot bērna uzmanību eksaminētāja sejai,
gaismiņai, mantiņai vai citam fiksācijas objektam un tad lēnām to kustinot. Fiksācijas uzvedība var
tikt dokumentēta kā “fiksē un seko” vai “fiksācija centrāla, stabila un noturīga”, tāpat kā citi
novērojumi, kā, piemēram, ekscentriska, nemierīga, nenoturīga, plūstoša. Izvēles fiksāciju var
novērtēt, pārmaiņus aiztaisot vienu un otru aci un salīdzinot pretestību, ar kādu bērns reaģē. Bērns
uzvedīsies daudz nemierīgāk un pretosies vairāk, ja tiks aizklāta labāk redzošā acs, taču var
nepamanīt, ja aizklāj sliktāk redzošo aci. Pacientiem ar šķielēšanu fiksācijas daba var tikt aprakstīta
izmantojot laiku, cik ilgi sliktākredzošā vai mazāk fiksējošā acs notur fiksāciju. Fiksācija var tikt
raksturota kā nenotur fiksāciju, momentāli zaudē fiksāciju, notur pāris sekundes vai arī periodiski
alternējoša fiksācija (Procianoy & Procianoy, 2010).
Zīdaiņiem, kā arī bērniem, kas neatbild uz citiem redzes asuma testiem, ieteicams lietot Cardiff
kartes, Teller kartes, Lea redzes asuma tabulu, zīmējumus.
Redzes asums
Redzes asuma novērtēšanas testi, kas sevī ietver optotipu atpazīšanu un ciparu, burtu, simbolu
nosaukšanu, tiek uzskatīti par rezultatīvākajiem ambliopijas diagnostikā. Optotipi var tikt
prezentēti tabulā uz sienas, datorekrāna vai rokās turamas kartes. Parasti tāluma redzes asumu
pārbauda 3 līdz 6 m distancē un tuvuma redzes asumu – 40 cm attālumā. Redzes asuma noteikšanas
apstākļiem jābūt standartizētiem, lai to objektīvi varētu salīdzināt ar atkārtotās vizītēs iegūtiem
rezultātiem. Redzes asuma pārbaudēs kā standarts tiek izmantotas augsta kontrasta tabulas ar
melniem optotipiem uz balta fona (Morale S. E., u.c., 2017).
Bērna uzvedība un rezultāts nereti ir atkarīgs no izvēlētās redzes asuma tabulas, eksaminētāja
prasmēm, saiknes ar bērnu un bērna sadarbības līmeņa. Lai samazinātu kļūdas, videi būtu jābūt
klusai un bez apstākļiem, kas var novērst bērna uzmanību. Jaunāki bērni sadarbojas labāk, ja
sākumā optotipi tiek prezentēti tuvumā un tikai tad tālumā. Pirms pārbaudīt redzes asumu
monokulāri kautrīgākie un bailīgākie bērni būtu jāiedrošina tālumā redzamos optotipus parādīt uz
rokās turamas optotipu kartes. Redzes asuma novērtēšana būtu jāveic monokulāri un ar labāko
iespējamo korekciju. Ideālā gadījumā otrai acij būtu jābūt aizklātai ar pielīmējamu plāksteri. Ja
šāds aizklājēja veids nav iespējams vai bērnam pieņemams, īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai
bērnam nav iespējas noskatīties, vai “lūrēt” ar labāk redzošo aci. Labas ir arī speciālas brilles, kam
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viena acs ir melna, matēta, bet otra atvērta. Šīs brilles bieži ir ar dažādu zvēriņu figūrām, kas ne
tikai labāk nosedz aizklāto aci, bet arī ļoti patīk bērniem. Izmantojot dažāda veida aiz brillēm
“ieliekamus” oklūderus, bērni griež galvu, kustās, meklē spraugu, caur kuru paskatīties ar labāk
redzošo aci, tādēļ jāpievērš uzmanība arī galvas stāvoklim, noliekumam. Nistagma vai latenta
nistagma gadījumā monokulāra redzes asuma noteikšana iespējama, izmantojot otras acs
apmiglošanu ar plus lēcas palīdzību vai matētā oklūdera lietošanu. Šiem pacientiem ieteicams
noteikt arī binokulāro redzes asumu, lai iegūtu papildus informāciju par redzes kvalitāti.
Optotipu novietojums/izkārtojums redzes asuma tabulā var būtiski ietekmēt iegūto redzes
asuma rezultātu (Cyert L. , u.c., 2003) (Krager, Comitee on Vision, & National Research Council,
1980). Optotipiem jābūt skaidriem, standartizētiem, līdzīgām īpašībām. Maziem bērniem ir
ieteicami Lea simboli (Good-Lite Co., Elgin, IL) – četru simbolu kopums, kas izplūst līdzīgi, kad
simboli paliek mazāki. Cita metode, pārbaudot redzes asumu mazākiem bērniem, ir HOTV tabula,
kurā tiek prezentēti četri burti - H, O, T un V. Bērni, kas nespēj nosaukt tiem rādītos simbolus
tālumā, var tos parādīt uz rokās turamas tabulas. Optotipu izkārtojums redzes asuma tabulā ir ļoti
svarīgs. Optotipi jārāda pilnā rindā (ieteicami pieciem simboliem). Ja bērnam nepieciešama
palīdzība saprast, kurš optotips jānosauc, pārbaudītājs var norādīt uz konkrēto optotipu, bet pēc
tam uzreiz rādītāju noņemt. Lai konkrētā redzes asuma rinda tiktu ieskaitīta, bērnam jānosauc
pareizi vairāk kā puse no rindā esošajiem optotipiem. Būtu ieteicams izmantot vienādu optotipu
skaitu rindā ar vienādu atstatumu starp optotipiem. Ambliopijas gadījumā, pārbaudot redzes asumu
ar izolētiem optotipiem, tiks iegūts nepamatoti augsts redzes asuma rezultāts (Stager, Everett, &
Birch, 2018). Izolēts optotips dod labāku rezultātu “pūļa efekta” dēļ.
Acu kustības un šķielēšanas novērtēšana
Radzenes refleksa (Hiršberga tests), sarkanā refleksa tests un aizklāšanas tests bieži tiek
izmantoti acu binokulārā stāvokļa noteikšanai. Acu verzijas un dukcijas, ieskaitot slīpajos skata
virzienos, iespēju robežās būtu jāpārbauda visiem bērniem un zīdaiņiem. Aizklāšanas tests tiek
izmantots tropiju diferencēšanai no forijām. Alternējošais prizmu aizklāšanas tests tiek izmantots
leņķa lieluma novērtēšanai tālumā un tuvumā.
Ekscentriskas fiksācijas novērtēšana
Ekscentriska fiksācija izveidojas vienas acs centrālā redzes asuma zuduma dēļ. Var būt gan
monokulāra, gan binokulāra. Ekscentriska fiksācija sastopama 44% pacientu ar ambliopiju un 30%
pacientu ar šķielēšanas ambliopiju (von Noorden, 1985) (Pasino, 1962).
Avetisovs ambliopiju iedalīja pēc ambliopijas pakāpes un fiksācijas veida (Avetisov, 1968):
 Ambliopija ar pareizu (centrālu) fiksāciju
 Ambliopija ar nepareizu fiksāciju (parafoveolāru, makulāru, paramakulāru, perifēru):
o Ar mainīgu fiksāciju
o Ar necentrālu stabilu fiksāciju
o Ar necentrālu nestabilu fiksāciju
o Ambliopija bez fiksācijas
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2. attēls. Ekscentricitātes atrašanās vieta, veidots pēc Avetisova (Avetisov, 1968)

Novērtējot ekscentrisko fiksāciju, klīniski jāklasificē atrašanās vieta, lielums, stabilitāte.
Atrašanās vieta nosaka, ar kādu tīklenes vietu tiek fiksēts objekts – nazāli, temporāli, augšējā vai
apakšējā tīklenes daļā. Atrašanās vieta var būt gan horizontāla, gan vertikāla, gan kombinēties.
Fiksācijas pārbaudi (visuoscopy) veic mēreni aptumšotā telpā ar oftalmoskopu. Izmanto
3. attēlā redzamo oftalmoskopa fiksācijas mērķi.

3. attēls. Fiksācijas mērķis
Sāk ar labākredzošo aci, aizklāj ambliopo aci. Sākumā, lai neapžilbinātu pacientu var izmantot
zaļo filtru. Pacienta uzdevums ir skatīties uz fiksācijas objektu jeb centrā. Redzes speciālists tiešājā
oftalmoskopijā vēro, kā pacients fiksē mērķi ar neambliopo aci, lai pārliecinātos, ka tā fiksē
centrāli. Pārbaude jāveic apmēram 10 sekundes, lai novērtētu fiksācijas stabilitāti. Pēc tam to pašu
atkārto ar otru aci un pieraksta rezultātu, kā attēlots 4.attēlā.
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4. attēls. Ekscentricitātes novērtēšana un pieraksta piemērs
Ekscentriskās fiksācijas novērtēšana bērniem var būt noderīga, lai identificētu ambliopiju pirms
redzes asuma mērīšanas. Ekscentriskās fiksācijas novērtēšanai un treniņiem lieto MIT (Macula
Integrity Tester), kur par pamatu izmanto Haidingera fenomenu.
Cikloplēģiskā izmeklēšana/ Retinoskopija
Adekvāta cikloplēģiska izmeklēšana ir nepieciešama akurātai retinoskopijai bērniem, jo tiem,
salīdzinājumā ar pieaugušajiem, ir ievērojami augstāka akomodācijas atbilde. Šobrīd nav ideālas
cikloplēģijas, kas būtu ātri sasniedzama, nodrošinātu nepieciešamo efektu un būtu droša pret
lokālajiem blakus efektiem. Plaši tiek lietots ciklopentolāta hidrohlorīds 1,0 % (Cyclopentolate
hydrochloride), jo tas sniedz ātru cikloplēģiju, kas pielīdzināma atropīna sulfāta 1,0 % šķīdumam,
bet ar īsāku darbības laiku. Ciklopentolāta hidrohlorīds 1,0 % šķīdums tiek izmantots zīdaiņiem no
6 mēnešu vecuma. Ciklopentolāta devai būtu jābūt atkarīgai varavīksnenes krāsas un iepriekšējās
zīlītes paplašināšanas anamnēzes. Ja cikloplēģija ir nepilnīga vai stipri pigmentētām
varavīksnenēm ieteicama atkārtota pilināšana vai kombinācijas ciklopentolāta hidrohlorīds 1,0 %
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kopā ar fenilefrīna hidrohlorīda 2,5 % (phenylephrine hydrochloride), vai kombinācijas
ciklopentolāta hidrohlorīds 1,0 % kopā ar tropikamīdu 0,5 % vai 1,0 % (tropicamide) lietošana.
Dažiem bērniem var būt nepieciešama lielāka koncentrācija. Reti, bet iespējamas īslaicīgas
cikloplēģisko un dilatējošo līdzekļu blakusparādības, kas izpaužas kā paaugstināta jutības reakcija,
drudzis, sausa mute, ātrs pulss, slikta dūša, vemšana, apsārtums, sejas hiperēmija, miegainība un
reti, uzvedības izmaiņas (t.i., delīrijs).
Acs dibena izmeklēšana
Oftalmoskopija ir tests, kas speciālistam ļauj apskatīties acs dibenu. Tests ir rutīnas
izmeklēšanas metode, kas nosaka vai tīklenē nav anatomiskas izmaiņas un novērtēt asinsvadu
stāvokli. Kad panākta adekvāta zīlītes paplašināšanās, ambliopam pacientam, veicot acs dibena
izmeklēšanu ar netiešo oftalmoskopiju un plus lēcu, jāpārbauda redzes nerva diska krāsa, robežas,
makula, asinsvadu un vēnu kalibrs un gaita, tīklene.
Diagnozes uzstādīšanas kritēriji
Ambliopijas diagnozes uzstādīšanai nepieciešama redzes samazinājuma konstatēšana un
iespējamā iemesla identifikācija. Ambliopija bez klātesošas šķielēšanas, nevienādas refrakcijas
kļūdas, vides apduļķojuma, vai strukturālas anormalitātes ir ļoti reta (von Noorden, 1985).

Ārstēšana
Terapijas izvēle
Ambliopijas ārstēšanas rezultativitāte samazinās, pieaugot vecumam (Pediatric Eye Disease
Investigator Group, 2005) (Mohan, Saroha, & Sharma, 2004). Tomēr ārstēšanas iespēja jāpiedāvā
visiem bērniem neatkarīgi no vecuma, ieskaitot vecākus bērnus un pusaudžus. Normālas redzes
sasniegšanas prognoze ambliopā acī ir atkarīga no daudziem faktoriem, ieskaitot ambliopijas
terapijas sākšanas vecumu, ambliopijas cēloni, smaguma un ilguma pakāpi, iepriekšējās ārstēšanas
vēsturi, ārstēšanas ieteikumu ievērošanu un citus blakus apstākļus.
Redzes asuma uzlabošanai ambliopajā acī tiek izmantotas vairākas stratēģijas. Primāri
nepieciešams labot redzes pazeminājuma cēloni. Otrkārt, nepieciešams labot refrakcijas kļūdas,
kuras var radīt samazināto redzes asumu. Treškārt, veicināt ambliopās acs izmantošanu, okludējot
vai apmiglojot labāk redzošo aci. Lai gan ne vienmēr sasniedzams, taču ārstēšanas mērķis ir iegūt
vienādu redzes asums abās acīs. Ieteicamajai ārstēšanai jābūt balstītai uz bērna vecumu, redzes
asumu un līdzestību iepriekšējai ārstēšanai, kā arī bērna fizisko, sociālo un psiholoģisko stāvokli.
Ambliopijas ārstēšana bērniem ietver:
 Būtisku refrakcijas kļūdu optiskajā korekcijā
 Oklūderi/ plāksteri
 Farmakoloģiskā ārstēšana (medikamentozā penalizācija)
 Optiskā apstrāde (optiskā penalizācija)
 Ķirurģija
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 Citas metodes
Vadlīnijās kā pamatārstēšanas metodes atkāroti tiek uzsvērtas optiskā korekcija un oklūzijas,
izmantojot plāksterus. Pārējās metodes tiek pieminētas un aprakstītas kā alternatīvi varianti, ko var
izmantot tad, kad pamatārstēšana nedod gaidīto rezultātu.
Optiskā korekcija
Pirmais solis ambliopijas terapijas uzsākšanā ir precīza refrakcijas korekcija ambliopajai acij
(Adhikari, Nepal, Shrestha, & Khandekar, 2013) (Pediatric Eye Disease Group, 2003) (Reese &
Wingeist, 1987). Nedrīkst aizmirst par labāk redzošo aci. Izrakstot korekciju ambliopajai acij,
jākoriģē arī otru aci. Pārbaudot redzi ambliopajā acī, vienmēr jānovērtē redzes asums arī labāk
redzošajā acī.
Redzes asuma celšanos ambliopajā acī tikai ar optiskās korekcijas izrakstīšanu var panākt, ja:
 Redzes asums nav zemāks par 0,2 (decimālās vienībās)
 Bērns nav vecāks par 10 gadiem
 Bērns nešķielē
 Biežāk pie refrakcijas vai zemas pakāpes anizometropijas ambliopijām
Refrakcijas kļūdas korekcija redzes asumu ambliopajā acī var uzlabot par divām vai vairāk
rindām 18 nedēļu laikā vismaz divām trešdaļām 3 līdz 7 gadus veciem bērniem, kuri pirms tam nav
ārstējuši anizometropijas ambliopiju (Pediatric Eye Disease Investigator Group, 2006).
Noskaidrots, ka ceturtdaļai bērnu no 7 līdz 17 gadiem ar pirmo reizi diagnosticētu ambliopiju var
uzlabot redzes asumu par divām vai vairāk rindām tikai ar optisko korekciju (Pediatric Eye Disease
Investigator Group, 2005).
Bērniem korekcijas izrakstīšanas vadlīnijas atšķiras no pieaugušo korekcijas vadlīnijām.
Optiskās korekcijas izrakstīšanas mērķis ir radīt vidi normālai redzes attīstībai, identificēt
vispārējus vai acu veselības riskus, kas ir tieši jāārstē vai arī pacients ir jānosūta pie cita speciālista,
optimizēt redzes funkcijas, kas ir būtiskas mācoties, mērķu sasniegšanai un vispārējam dzīves
veidam. Lai labāk orientētos optiskās korekcijas piemeklēšanā, nepieciešams nodefinēt turpmāk
lietotos terminus:
Emetropizācijas process – sākas pirmajos 12-16 mēnešos pēc dzimšanas līdz 5 gadu vecumam,
80% gan miopi, gan hipermetropi bērni kļūst emetropi. Tas ir neirāls process, kad acs analizē
attēla izplūšanas līmeni tīklenē un pagarina vai samazina acs aksiālo garumu, līdz attēls un
tīklene ir vienoti (Sounders, Woodhouse, & Westall, 1995).
Emetropija – refrakcija, kad acī ienāk paralēli gaismas stari no objekta tālumā un ar lēcas
palīdzību, neiesaistoties akomodācijai, fokusējas uz tīklenes, veidojot skaidru attēlu.
Refrakcija – acs optiskās sistēmas laušanas spēja, kas raksturo galvenā fokusa novietojumu
attiecībā pret tīkleni; izteikta dioptrijās.
Pilna refrakcija – stiprums dioptrijās, kas iegūts veicot retinoskopiju pēc pilnas akomodācijas
atslābināšanas.
Refrakcijas defekts – jebkurš stāvoklis, kad acī ienākošie paralēlie stari no objekta tālumā
netiek fokusēti vai pilnībā fokusēti uz tīklenes.
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Korekcija – dioptriju stiprums, ko redzes aprūpes speciālists izmanto redzes korekcijā vai
izraksta redzes korekcijas līdzeklī.
Pilna korekcija – izrakstītā korekcija sakrīt ar pilno refrakcijas apjomu. Hipermetropijas
gadījumā sakrīt ar totālo hipermetropijas lielumu. Pilno refrakcijas apjomu nosaka pēc
cikloplēģisku līdzekļu lietošanas.
Nepilna korekcija – izrakstītā korekcija ir mazāka par pilno refrakcijas apjomu. Samazinājums
atkarīgs no vecuma, refrakcijas lieluma un binokulārajām funkcijām.
Izrakstot optisko korekciju, vispirms jāatbild, vai esošā refrakcija atbilst vecuma normai?
Lielākā daļa zīdaiņu piedzimst ar nelielu hipermetropiju (+2,00 D), tikai nelielai daļai ir vidēja vai
augsta līmeņa hipermetropija (>3,50 D). Tas saistāms ar mazāku acs ābola izmēru salīdzinājumā ar
pārējo ķermeni. Sasniedzot 4 gadu vecumu, acs ābols un smadzenes ir sasniegušas 85 % no to
izmēra pieaugušā vecumā, salīdzinājumam – pārējais ķermenis sasniedzis tikai 20 % no pieaugušā
izmēra. Līdz ar acs ābola augšanu, emetropizācijas procesa ietekmē graduāli samazinās
hipermetropijas lielums un, sasniedzot 6 gadu vecumu, 80 % bērnu ir emetropi (Wood, Hodi, &
Morgan, 1995). 4. tabula parāda vidējo sfēriskās refrakcijas kļūdas izmaiņu pirmajos bērna dzīves
gados.
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4. tabula. Vidējā refrakcijas izmaiņa vecumā no 1 mēneša līdz 4 gadu vecumam (Mayer L. D.,
Hansen, Moore, Kim, & Fulton, 2001).
Vecums
Videjais SE (D)
(mēnešos)

Zemākā 95 %
robeža (D)

Augšējā 95 %
robeža (D)

1

2,2

-1,1

5,5

1,5

2,1

-0,2

4,4

2,5

2,4

-0,3

5,1

4

2,0

-1,2

5,2

6

1,8

-0,8

4,4

9

1,3

-1,0

3,6

12

1,6

0,0

3,2

18

1,2

-0,6

3,1

24

1,2

-0,5

2,9

30

1,3

-0,6

3,1

36

1,0

-0,6

2,6

48

1,1

-0,6

2,9

Neliela daļa zīdaiņu (<5 %), lielākoties tie, kam ģimenes anamnēzē ir miopija, kļūst miopi, jo
acs aksiālais garums pieaug ģenētisku iemeslu dēļ. 6 mēnešu vecumā ir neliela novirze uz
emetropijas pusi, taču vēlākā vecumā refrakcijas stāvoklis tomēr atgriežas sākotnējā miopijas
lielumā. Miopijas progresija tiek asociēta ar dzimumu (biežāk sievietēm), etnisko piederību, ātrāku
parādīšanās vecumu, augstāku IQ līmeni, pagarinātām tuvuma darba stundām (paaugstinātu
akomodācijas slodzi un acu piepūli).
Piedzimstot, vidējais astigmātisma lielums ir 2,00 D, kas no 2,5 līdz 5 gadu vecumam
samazinās līdz 1,00 D saistībā ar emetropizācijas procesu. 90 % bērnu pirmajos divos dzīves gados
samazinās 1/3 no sfēriskās komponentes un 2/3 no astigmātiskās komponentes saistībā ar radzenes
liekuma samazināšanos (radzene kļūst plakanāka). Astigmātisms, kas diagnosticēts līdz 6 mēnešu
vecumam, parasti pazūd līdz 1 gada vecumam, taču, ja tas parādās pēc 6 mēnešu vecuma un ir virs
1,50 D, tas neizzudīs, un nekoriģēts var radīt ambliopiju. Emetropizācijas process samazina tiešo
astigmātismu, bet ne apgriezto astigmātismu, kas bieži rada ambliopiju un miopizāciju agrākā
vecumā (Irfan, 2015).
23 no 46

REK-000/00
Neliela anizometropija (<2,50 D) ir bieži sastopama normālā acs augšanas periodā. 90 %
gadījumu bērniem, kam ir 3,00 D vai lielāka anizometropija viena gada vecumā, tā saglabājas arī
10 gadu vecumā. 60 % no šiem bērniem parādās ambliopija.
Nākamajos 10-15 dzīves gados samazinās hipermetropijas biežums, jo aizvien palielinās
miopijas sastopamība. 5. attēls uzskatāmi parāda redzes refraktīvo defektu izmaiņas, kas notiek acī
pēc emetropizācijas procesa beigām.

5. attēls. Refraktīvo defektu izmaiņas vecumā no 5 līdz 15 gadiem. Kopējais bŗnu skaits
38 811 (Morgan, Rose, Ellwein, & Refractive Error study in children survey group, 2010).
Optiskā korekcija hipermetropijas gadījumā
Koriģējot hipermetropiju bērniem, izmantojot cikloplēģiskus līdzekļus un spriežot par
korekcijas nepieciešamību vai lielumu, jāizprot hipermetropijas uzbūve. 6. attēls shematiski attēlo
hipermetropijas sadalījumu. Hipermetropija sastāv no 4 daļām:
 Manifestā hipermetropija – stiprākā iegūstamā plus korekcija, kas sniedz labāko tāluma
redzes asumu. Bez cikloplēģijas. Manifesto hipermetropiju sastāda fakultatīvā un
absolūtā hipermetropija.
 Absolūtā hipermetropija – daļa, ko hipermetrops pacients nespēj nokompensēt ar
akomodāciju. Mazākā iegūstamā plus korekcija, kas sniedz labāko redzes asumu
tālumā. Bez cikloplēģijas.
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Fakultatīvā hipermetropija – daļa, ko hipermetrops pacients nokompensē akomodējot.
Tā ir starpība starp manifesto un absolūto hipermetropiju. Bez cikloplēģijas.
Latentā hipermetropija – daļa, ko maskē ciliārā muskuļa saspringums un neapzinātā
akomodācija. To iespējams neitralizēt tikai pēc cikloplēģisku līdzekļu lietošanas.
Totālā hipermetropija – pilnā hipermetropija, ko sastāda gan manifestā, gan latentā
hipermetropijas daļa.

6. attēls. Hipermetropijas daļas
Hipermetropijas gadījumā piemeklējamā korekcija ir atkarīga no binokulārajām funkcijām.
Svarīgi veikt aizklāšanas testu, lai novērtētu, vai nav klātesoša forija vai tropija. Gadījumā, ja tiek
atklāta forija vai tropija, tad korekcijas piemeklēšanas vadlīnijas skatāmas sadaļā “Optiskā
korekcija šķielēšanas gadījumā”. Ja, izmeklējot binokulārās funkcijas, netiek novērota manifesta
šķielēšana, tad hipermetropijas korekcijas ieteikumi atrodami 5. tabulā.

5. tabula. Hipermetropijas korekcijas izrakstīšanas ieteikumi bērniem (Leat, 2011)
Kad
apsvērt
korekcijas
izrakstīšanu?
Ja hipermetropija
ir ārpus 95 % no
vecuma normas

Ko izrakstīt?

Komentāri, atsauces

Jāizraksta
nedaudz
samazināta
korekcija,
neizkoriģējot
to
hipermetropijas daļu, kas atbilst
vecumam,
lai
dotu
stimulu
emetropizācijas procesam.
3 līdz 6 mēnešu Samazināta korekcija gan sfērai, gan
vecumā
ārpus astigmātismam, pēc cikloplēģiskas
95 % no vecuma retinoskopijas datiem.
normas
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Atkarībā no pacienta vecuma, šo
korekciju samazina, atbilstoši
vecumam.
4. tabula
attēlo
katram vecumam atbilstošo
vidējo hipermetropijas lielumu.
Atkarībā no pacienta vecuma, šo
korekciju samazina, atbilstoši
vecumam (skatīt 4. tabulu).
Piem., 2,5 mēnešos samazina
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≥ 3,50 D viena
gada vecumā vai
vairāk
> 2,50 D četru
gadu vecumā vai
vairāk

≥ 1,50 D skolas
vecumā
bez
sūdzībām.
Ja ir sūdzības
apsvērt korekcijas
izrakstīšanu
arī
pie
zemākas
hipermetropijas

par 2,40 D, bet 4 mēnešos par
2,00 D.
Daļēju korekciju. Pēc Atkinsona Balstīts uz Atkinsona un kolēģu
protokola sfēra jāizraksta par 1,00 D randomizētiem
klīniskiem
mazāka, cilindrs jāizraksta puse no tā pētījumiem.
lieluma, ja cilindrs >2,50 D.
Izraksta nepilnu korekciju, samazinot to Šis ir balstīts uz pētījumiem par
par 1,00 līdz 1,50 D, kas ir vidējā redzes
funkcijām
un
hipermetropija
šajā
vecumā.
Šī funkcionālo redzi.
korekcijas samazināšana vairs nav
emetropizācijas procesa dēļ, bet gan
tādēļ, ka bērnam nav nepieciešama pilna
korekcija labām redzes funkcijām
Var izrakstīt pilna vai gandrīz pilnu Pētījumi par redzes funkcijām
korekciju, jo emetropizācijas process ir parāda,
ka
hipermetropija
gandrīz beidzies.
≥1,00 D līdz ≥2,00 D var
ietekmēt redzes funkcijas un
funkcionālo redzi.

Jāatceras, ka liela uzmanība korekcijas izrakstīšanā jāpievērš anamnēzei. Ļoti individuāli
jāizvērtē bērna vispārējā attīstība, koncentrēšanās spējas un sūdzības. Pie divām ļoti līdzīgām
refrakcijas atradnēm, bet diviem dažādiem bērniem, ārstēšanas un korekcijas taktika var atšķirties.
Katram bērnam jābūt individuālai pieejai, ja ir aizdomas, ka bērns izrakstītās brilles nenēsās vai ir
šaubas par korekcijas nepieciešamību, lai samazinātu ambliopijas attīstības risku, būtu biežāk
jānozīmē atkārtotās vizītes.
Optiskā korekcija miopijas gadījumā
Miopija ir kļuvusi par izplatītāko refrakcijas defektu pasaulē un tās sastopamība skolēnu un
pusaudžu vidū turpina pieaugt. Gadu desmitiem par galveno miopijas iemeslu tika uzskatīta
ģenētiskā predispozīcija, taču tā neizskaidro pašreizējo straujo miopijas pieaugumu. Aizvien vairāk
pētījumu pierāda, ka neatņemama loma miopijas pieaugumam ir ārpustelpu aktivitātēm, fiziskajām
aktivitātēm, sociālekomoniskajiem faktoriem un tuvuma darba aktivitātēm, piemēram, lasīšanai,
rakstīšanai, mācīšanās procesam un viedierīču lietošanai. Straujā miopijas izplatība ir kļuvusi par
vienu no pētītākajām tēmām zinātnieku un praktizētāju starpā. Tiek meklētas dažādas pieejas
miopijas progresijas samazināšanā, piemēram, viena fokusa brilles, kontaktlēcas, atropīna pilieni,
u.c. Brilles vēl joprojām ir viena no vienkāršākajām un biežākajām izvēlēm. Miopijas korekcijas
apjoms (pilnā korekcija vai nepilnā korekcija) ir pētīta vairākkārt. Tiek uzskatīts, ka nepilnā
korekcija samazina akomodācijas stimulāciju pie tuvuma darbiem, kas ir viens no miopijas
attīstības faktoriem (Sun, Li, Li, & et al, 2017). Kontroversālā hipotēze, kas balstās uz pētījumiem

26 no 46

REK-000/00
par tīklenes defokusu apgalvo, ka nepilnā korekcija rada izplūdušu attēlu tīklenē, kā rezultātā
miopija progresē vēl vairāk. Savukārt, pilnā miopijas korekcija rada skaidru tīklenes attēlu,
samazinot defokusa radīto, tīklenes aksiālā garuma palielināšanos (Chen Y.-H. , 2014) (Li, Li, Zhou,
& et al, 2015). Viens no jaunākajiem, 2020. gadā veiktais metaanalīzes pētījums, secinājis, ka
nepilna korekcija rada ievērojami straujāku miopijas progresiju salīdzinājumā ar pilnu
miopijas korekciju (Yazdani, u.c., 2020). Pamatojums secinājumiem ir tāds, ka pilnā korekcija
novērš tīklenes attēla defokusu un formas deprivāciju, kas ir vieni no galvenajiem miopijas
progresijas iemesliem. Pētījumā tika atrasta statistiski nozīmīga atšķirība starp pilnās un nepilnās
korekcijas izmantošanu miopijas progresēšanā abās grupās gan izmantojot cikloplēģiju, gan
neizmantojot cikloplēģiju.
6. tabula. Miopijas korekcijas izrakstīšanas ieteikumi bērniem (Leat, 2011).
Kad
apsvērt Ko izrakstīt?
korekcijas
izrakstīšanu?
<-5,00 D pirmajā Korekcija jāsamazina par 2,00 D.
dzīves gadā
Jāizraksta
nepilna
korekcija
emetropizācijas procesa dēļ.

<-2,00 D no viena
gada vecuma vai
kad bērns sācis
staigāt

Korekcija jāsamazina par 0,50 D vai
1,00 D līdz skolas vecumam. Tiek
izrakstīta nepilna korekcija, jo
turpinās emetropizācijas process.

No 4 gadu vecuma <-1,00 D vai zemāku stiprumu, ja tas
līdz
skolas uzlabo redzes asumu un bērns to
vecumam
ievēro, tā ir korekcija funkcijai. Šajā
vecumā var izrakstīt pilnu miopu
korekciju.
Skolas
vecuma Jāizraksta
pilna
korekcija.
miopija
Gadījumos, kad ir tuvuma ezoforija
un akomodācijas atbildes kavēšanās
vai pierasta ļoti tuva lasīšanas
distance, var apsvērt progresīvo lēcu
piemeklēšanu ar +2,00 D aditīvu.
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Klīniskās
vadlīnijas
piekrīt
samazināt korekciju pie ≤-5,00 D,
bet izrakstīt ne mazāk kā -3,00 D.
MEPED pētījumā mazāk kā 1%
bērnu vecumā no 6 līdz 72
mēnešiem bija <4,00 D miopija.
MEPED pētījums parāda, ka
<- 1,20 D līdz -1,70 D ir zemākie
lielumi ārpus 95 % vidējās vecuma
normas. Viedokļi par korekcijas
izrakstīšanu no -0,75 D līdz ≤4,00 D zīdaiņiem un pirmsskolas
vecuma
bērniem
klīniskajos
pētījumos ir atšķirīgi.
Pētījumi parāda, ka ≤0,75 D uzlabo
redzes asumu. Citi pētījumi iesaka
pirmsskolas vecuma bērniem
koriģēt miopiju no -1,00 D, bet
skolas vecuma bērniem no -0,50 D.
Multifokālās korekcijas ieteikums
balstīts uz pētījuma rezultātiem.

REK-000/00
Optiskā korekcija astigmātisma gadījumā
Korekcija tiek izrakstīta atkarībā no astigmātisma veida, lieluma un pacienta vecuma. Pēc 4
gadu vecuma, kad beidzies emetropizācijas process, lai nodrošinātu skaidru attēlu uz tīklenes, tiek
izrakstīta pilna, maksimāli precīza refrakcijas korekcija, īpaši anizometropijas vai astigmātisma
gadījumā (Ibironke, 2011). Tikai tad var nodrošināt ievērojamu redzes asuma celšanos un dažreiz
pilnu redzes asuma atjaunošanos ambliopajā acī (atkarībā no ambliopijas veida) (Pediatric Eye
Disease Investigator Group, 2006) (Pediatric Eye Disease Investigator Group , 2007) (Adhikari,
Nepal, Shrestha, & Khandekar, 2013). Šķielēšanas gadījumā (pie akomodatīvās ezotropijas) arī
izraksta maksimālo korekciju, lai nodrošinātu veiksmīgu ambliopijas ārstēšanu (Steele, u.c., 2006)
(Adhikari, Nepal, Shrestha, & Khandekar, 2013).

7. tabula. Astigmātisma korekcijas izrakstīšanas ieteikumi bērniem (Leat, 2011)
Kad
apsvērt
korekcijas
izrakstīšanu?
>2,50 D
15
mēnešu vecumā
un vēlāk

Ko izrakstīt?

Komentāri, atsauces

Līdz 3-4 gadu vecumam jāizraksta
nepilna astigmātisma korekcija, jo
līdz
tam
laikam
apstājas
emetropizācijas process. Nepilna
astigmātisma
korekcija
nozīmē
samazināt cilindru par 1,00 D vai uz
pusi no cilindra lieluma.
≥2,00 D
divu Līdz 3-4 gadu vecumam jāizraksta
gadu vecumā un nepilna astigmātiska korekcija, vēlāk
vairāk
– pilna korekcija.

≥1,50 D
četru Pilnu cilindrisku korekciju, izņemot
gadu vecumā un gadījumus, kad pirms tam tika
vairāk
koriģēts augsts astigmātisms ar
nepilnu korekciju var izrakstīt
mazāku stiprumu, lai bērns adaptējas
Slīpā
Ieteikums koriģēt ¾ no astigmātisma
astigmātisma
lieluma līdz 2 gadu vecumam, pēc
korekcija ≥1,00 D tam pilnu korekciju
no viena gada
vecuma un vēlāk
≥0,75 D
skolas Pilnu cilindrisku korekciju, izņemot
vecumā
bez gadījumus, kad pirms tam tika
simptomiem. Pie koriģēts augsts astigmātisms ar
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Ieteikumi,
balstoties
uz
pētījumiem, kuros noskaidrots, ka
15 mēnešu vecums ir kritiskais
periods, kad izveidojas meridionālā
ambliopija. Apmēram 5 līdz 10 %
no pasaules populācijas ir šāds
astigmātisms.
Balstīts uz pētījumiem par labāku
redzes asumu bērniem, kam
astigmātisms tika koriģēts šajā
vecumā. 2 gadu vecumā 5 līdz
10 % populācijas astigmātisms ir
≥2,00 D
4 gadu vecumā astigmātisms
1,25 D ir uz 95 % robežas. 5 % vai
mazāk bērnu ir ≥2,00 D liels
astigmātisms.
Slīpais astigmātisms ir ambliopijas
riska faktors. ≥1,00 D slīpais
astigmātisms pēc 12 mēnešu
vecuma ir reti sastopams
Šāda astigmātisma korekcija tiek
veikta redzes asuma un funkciju
uzlabošanai

REK-000/00
zemāka
nepilnu korekciju var izrakstīt
astigmātisma
mazāku stiprumu, lai bērns adaptējas
koriģē tad, ja ir
sūdzības.

Optiskā korekcija anizometropijas gadījumā
8. tabula. Anizometropijas korekcijas izrakstīšanas ieteikumi bērniem (Leat, 2011)
Kad apsvērt korekcijas Ko izrakstīt?
izrakstīšanu?
Anizometropija ar ambliopiju Koriģē pilnu anizometropijas un
astigmātisma
lielumu,
taču
hipermetropiju un miopiju koriģē
atkarībā no vecuma.
≥3,00 D viena gada vecumā Izraksta pilnu anizometropija lielumu, ja
un vēlāk
ambliopija jau ir klātesoša. Ja nav
ambliopijas, tad var izrakstīt nepilnu
anizometropijas
lielumu
un
astigmātismu, un sfērisko lielumu
atkarībā no vecuma.
≥1,00 D bet <3,00 D pēc Jānovēro 4 līdz 6 mēnešus, ja saglabājas,
viena gada vecuma
tad izraksta pilnu anizometropijas
korekciju.
≥1,00 D
sfēriska
hipermetropa anizometropija,
≥2,00 D
sfēriska
miopa
anizometropija vai ≥1,50 D
astigmātiska anizometropija
pēc 3,5 gadu vecuma

Koriģē pilnu anizometropijas un
astigmātisma
lielumu,
taču
hipermetropiju un miopiju koriģē
atkarībā no vecuma. Ja ambliopijas nav,
var sākumā novērot.

Komentāri,
atsauces

Balstīts
uz
pētījumiem
par
īslaicīgo
anizometropiju
Šie anizometropijas
lielumi var radīt
ambliopiju
šajā
vecumā

Optiskā korekcija šķielēšanas gadījumā
Hipermetropijas gadījumā acij ir mazāks aksiālais garuma un no tāluma nākošie gaismas stari
acī fokusējas aiz tīklenes. Iesaistoties akomodācijai, tā palielina lēcas izliekumu un iegūst lielāku
refrakcijas spēku, līdz ar to novietojot attēlu tuvāk tīklenei vai uz tās. Tuvumā esoša objekta nākošie
gaismas stari ir vairāk diverģenti, tādēļ, lai nofokusētu tuvuma objektu, nepieciešams lielāks
akomodācijas spēks. Akomodējot spēcīgāk, acis arī konverģē vairāk saistībā ar
akomodācijas/konverģences sinkinēzes procesu, rezultējoties ezotropijā. Zīdaiņi ar ezotropiju vai
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mikrotropiju pētījumos neuzrāda hipermetropijas samazināšanos emetropizācijas procesa dēļ, tāpat
viņiem biežāk sastopamas akomodācijas problēmas.
90 % iedzimtu ezotropiju gadījumos ir klātesoša vidēja lieluma hipermetropija vai
astigmātisms. Šajā gadījumā nepieciešama pilna korekcija, lai samazinātu ambliopijas
izveidošanās risku. Bērniem ar īstu, pastāvīgu iedzimtu ezotropiju ieteicama ķirurģiska šķielēšanas
ārstēšana līdz 18 mēnešu vecumam, lai būtu iespējama stereoredzes izveidošanās. Astigmātisms
jākoriģē pilnā apjomā (Irfan, 2015).
Jebkuras klātesošas ezotropijas vai ezoforijas gadījumā, lai sasniegtu binokulāru foveālu
fiksāciju, nepieciešams izrakstīt pilnu hipermetropu korekciju. Nepilnas hipermetropijas korekcijas
gadījumā ir miglošanās, samazināta binokulārā redze, konstanta akomodācijas piepūle, nogurums.
Šie faktori var rezultēties vājākā motorajā un kognitīvajā attīstībā jaunākiem bērniem (no 9
mēnešiem līdz 5,5 gadiem) un sliktākiem rezultātiem skolā vecākiem bērniem.
Ja vienai acij ir lielāka hipermetropija, tad tā akomodē vairāk un konverģē vairāk, rezultējoties
konstantā ezotropijā. Acs, kas konstanti vairāk konverģē, zaudē foveālo fiksāciju un kļūst
ambliopa.
Miopijas iemesls biežāk ir lielāks acs aksiālais garums. 1 mm aksiāla garuma palielinājums var
radīt 3,00 D miopiju. 1 mm radzenes liekuma palielinājums var radīt 6,00 D miopiju, taču tas
novērojams ļoti reti, jo emetropizācijas procesā radzenes liekums parasti paliek plakanāks.
Radzenes stāvuma pieaugums parasti asociējams ar tādiem patoloģiskiem stāvokļiem kā
keratokonuss vai keratoglobuss. Parasti, fokusējot tuvumā, pie tādām aktivitātēm kā lasīšana un
rakstīšana, acis konverģē. Konverģence saistībā ar akomodācijas/konverģences sinkinēzes procesu
izsauc arī akomodāciju. Miopā acī diverģentie stari pie lasīšanas fokusējas skaidri uz tīklenes bez
vajadzības akomodēt, taču, sinkinēzes refleksa rezultātā papildus piesaistītā akomodācija, rada
izplūdušu attēlu tīklenes priekšā. Tā kā miops pacients neapzināti izvēlas nekonverģēt, tad viena
acs sāk diverģēt uz āru, kā rezultātā rodas dubultošanās pie tuvuma darba un eksoforijas, kas var
pāriet eksotropijā. 90 % periodisku eksotropiju gadījumos pacientiem 20 gadu vecumā bija
klātesoša miopija (Ekdawi, Nusz, Diehl, & Mohney, 1999).
Izrakstot optisko korekciju miopijas gadījumā, jānozīmē mazākais mīnuss stiprums, ar kuru
iegūta Visus 1,0 redze tālumā. Būtu jāizvairās pārkoriģēt, jo tā var traucēt emetropizācijas
procesam. Brilles bērniem būtu jānozīmē pastāvīgai nēsāšanai, lai uzlabotu konverģences/
akomodācijas balansu tuvumā. Eksoforijas vai eksotropijas gadījumā miopiju koriģē pilnā apjomā,
lai stimulētu akomodatīvo konverģenci. Ja miopam pacientam ir novērota ezoforija, mīnus
korekciju ieteicams samazināt. Pieaugušajiem ir svarīgi samazināt mīnus korekciju tuvumā,
izvēloties kombinētās lēcas, jo akomodācijas amplitūda ar vecumu samazinās (Irfan, 2015).
Kushner pētījumā periodiska eksotropija tika ārstēta ar mīnus lēcu virskorekciju pēc principa,
ka mīnuss lēcas brillēs stimulē akomodāciju un līdz ar to konverģenci, tādējādi samazinot
eksotropijas lielumu. Citi pētījumi apgalvo, ka pastiprināta akomodācijas slodze rada tālāku
miopijas progresiju, taču Kushner pētījumā netika novērota miopijas progresija (Kushner B. ,
1999).
Augstas pakāpes miopijas pie dzimšanas var rezultēties ezotropijā. Šajā gadījumā zīdaiņa
tālākais skaidras redzes punkts ir ļoti tuvu un acis uz to konverģē. Tādēļ, ka konverģence visu laiku
ir saspringta – parādās ezotropija.
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Optiskā korekcija afakijas vai pseidofakijas gadījumā

9. tabula. Korekcijas izrakstīšanas ieteikumi bērniem afakijas vai pseidofakijas gadījumā (Leat,
2011)
Kad
apsvērt Ko izrakstīt?
korekcijas
izrakstīšanu?
Pirmajos
Biežākais korekcijas līdzeklis ir kontaktlēca.
mēnešos
Virskorekcija par 2,00 D vai 3,00 D, jo bērna
pasaule ir tuvumā. Viena gada vecumā
samazina līdz vidējā attāluma monofokālām
lēcām ar virskorekciju par 1,00 D līdz 1,50 D.
2 līdz 3 gadu Tāluma korekcija ar bifokālām lēcām, kad
vecumā un vēlāk bērns var tām adaptēties.

Komentāri, atsauces

Operācijā
var
tikt
implantēta intraokulāra lēca

Viņiem būs nepieciešama
bifokāla vai progresīva
korekciju turpmāk dzīvē

Bērniem virs 10 gadu vecuma un pieaugušajiem korekcija tiek piemeklēta subjektīvi. Bērniem
ar ambliopiju izrakstīto korekciju jālieto pastāvīgi. Pacientiem bieži jānāk uz atkārtotām redzes
pārbaudēm, lai varētu sekot līdzi redzes asuma uzlabojumiem, pacientu līdzestībai, oklūziju
veikšanas režīmam un arī redzes asuma stabilitātei labākredzošajā acī. Pēc pirmreizējas korekcijas
izrakstīšanas atkārtota vizīte jānozīmē pēc 1-3 mēnešiem. Atkārtotajā vizītē nepieciešams pārbaudīt
binokulārās funkcijas tuvumā un tālumā, redzes asumu tuvumā un tālumā, virskorekcijas
iespējamību (novērtē redzes asumu un binokularitāti palielinot/samazinot korekciju par 0,50 D).
Ja tomēr tikai briļļu korekcijas valkāšana nepalīdz uzlabot redzes asumu ambliopajā acī, var
mēģināt apvienot refrakcijas korekciju kopā ar labāk redzošās acs oklūzijām, līdz ar to panākot
labāku rezultātu ātrāk un efektīvāk.
Oklūzijas
Oklūziju terapija ir viens no ambliopijas ārstēšanas veidiem, ko pielieto tad, kad redzes asums
neuzlabojas vai nepilnīgi uzlabojas tikai ar optisko korekciju. Tā ir veselās acs izslēgšana no redzes
procesiem, aprakstītākā un izplatītākā ambliopijas ārstēšanas metode (Sherman & Frantz, 1995).
Tā tiek uzskatīta par pasīvo metodi, kas stimulē redzi vājākajā (ambliopajā) acī un palīdz smadzeņu
daļai, kas atbild par ambliopās acs redzes funkcijām, pilnīgāk attīstīties (Adhikari, Nepal, Shrestha,
& Khandekar, 2013). Vecums, kurā jāsāk ambliopijas terapija, ir tieši saistīta ar terapijas efektivitāti
– jo agrāks ir bērna ārstēšanas uzsākšanas laiks, jo ātrāka ir atbilde uz terapiju. Bērnam, sasniedzot
6 līdz 8 gadu vecumu, redze uzlabojas lēni un bieži vien oklūdera/plākstera nēsāšana kļūst par
nopietnu problēmu (von Noorden & Campos, 1995).
Jau 1722. gadā Saint Yves ir aprakstījis dominējošās acs aizlīmēšanu, lai nodarbinātu šķielējošo
aci, taču Buffon 1723. gadā rekomendēja veikt dominējošās acs oklūzijas, lai izlabotu acu stāvokli
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šķielēšanas gadījumā. Mūsdienās uzskata, ka oklūzijas neuzlabo acu stāvokli šķielēšanas gadījumā.
Oklūziju galvenais uzdevums ir pārveidot monokulāro šķielēšanu alternējošajā šķielēšanā un līdz
ar to nodrošināt abu acu piedalīšanos redzes procesos.
Oklūzijas veidus var izdalīt:
 daļēja tiešā (ar pārtraukumiem) jeb saudzējošā oklūzija – varbūt dažas stundas dienā
(pat nedēļā);
 pilnā tiešā jeb agresīvā oklūzija – no rīta līdz vakaram;
 uzturošā oklūzija – labu rezultātu nostiprināšana un uzlabošana;
 netiešā oklūzija – ambliopās acs fiksācijas izmainīšanai (ekscentriskas fiksācijas un
anormālas tīkleņu korespondences gadījumā)
Randomizētā klīniskajā pētījumā noskaidrots, ka ārstējot augstas pakāpes ambliopiju bērniem
līdz 7 gadu vecumam, iegūstams pilnībā vienāds redzes uzlabojums, veicot oklūzijas 6h dienā vai
veicot oklūzijas visu nomoda laiku. Savukārt, bērniem ar vidējas pakāpes ambliopiju 2 stundu
oklūzijas dod tieši tādu pašu redzes uzlabojumu kā nozīmētās 6 stundu oklūzijas (Pediatric Eye
Disease Group, 2003).
Vadlīnijās visvairāk ieteiktais un uzsvērtais terapijas veids ir 2 h labāk redzošās acs
oklūzija, uzsākot terapiju, un, ja netiek iegūts redzes asuma uzlabojums, vēlāk palielināt
stundu skaitu atkarībā no vecuma. Ieteiktais oklūdera veids ir uzlīmējams plāksteris.
Vienmēr, nozīmējot oklūzijas vai sekojot līdzi oklūziju terapijai, jāņem vērā un jāvērtē oklūderu
un oklūziju iespējamās komplikācijas:
 alerģiska ādas reakcija uz oklūderu materiālu/līmi
 skatās pāri oklūderim, ja tas pielīmēts pie briļļu lēcas
 estētiskais oklūdera izskats
 psiholoģiskais efekts
 disorientācijas radītās briesmas
 nekontrolēta ilglaicīga oklūzija var radīt oklūzijas ambliopiju
 iespējama slēptās škielēšanas dekompensācija fūzijas stimula pārtraukšanas dēļ.
Oklūzijas kontrindikācijas ir nistagms (ar izņēmumiem) un gadījumi, kad ārstēšana kļūst
grūtāka par pašu slimību.
Penalizācija
Penalite (no franču valodas) - sods. Tiek sodīta labāk redzošā acs. Penalizācija no oklūzijas
atšķiras ar to, ka redzes procesā piedalās abas acis. Penalizāciju biežāk lieto pie ametropijas
ambliopijas. Metodi iesaka veikt gadījumos, kad iespējams redzes asumu samazināt labāk
redzošajā acī tik tālu, lai ambliopās acs redzes asums būtu labāks. Parasti penalizāciju izvēlas kā
alternatīvu metodi, kad ir draudi izjaukt binokulāro redzi vai pie nistagma. Tāpat penalizācija tiek
izmantota, kad oklūziju nav iespējams veikt psiholoģisku problēmu dēļ. Penalizāciju nedrīkst veikt
pārāk ilgi, lai nerastos ciliārā muskuļa atrofija.
Penalizācijas veidi:
 Optiskā
 Medikamentozā
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Optiskā penalizācija
Nozīmējot optisko penalizāciju, jāpārliecinās, ka tiks izmantota ambliopā acs, tādēļ rūpīgi
jānovērtē redzes asums gan tuvumā, gan tālumā.
 Pilnā penalizācija – ambliopās acs lietošana gan tuvumā, gan tālumā (liela pluss lēca labāk
redzošās acs priekšā)
 Tuvuma penalizācija – atropīna lietošana labāk redzošajā acī un +3,00 D lēca ambliopās
acs priekšā
 Tāluma penalizācija – pluss lēca labāk redzošās acs priekšā.
 Tikai vienas vai otras acs hiperkorekcija
 -15,00 D kontaklēca vadošajā acī.
Medikamentozā penalizācija
 Izmantojot atropīnu, rūpīgi jāizvērtē atropīna toksiskā iedarbība. Var parādīties tādas
blaknes kā ķermeņa temperatūras palielināšanās, svīšana, vispārēja hiperaktivitāte,
halucinācijas. Atropīna lietošanu var uzsākt agrīni (5-6 mēnešu vecumā). Var turpināt 1218 mēnešus. Atropīna pēcefekts ir 10-14 dienas. Tiek lietots 1% atropīns vienu reizi dienā
pa vienam pilienam (deva var atšķirties atkarībā no vecuma).
Operatīva terapija
Operatīva terapija ambliopijas gadījumā ieteicama tikai ambliopijas cēloņa ārstēšanai,
piemēram, kataraktas gadījumā, pie radzenes apduļķojumiem, ptozes. Operatīvā terapija var
palīdzēt strukturālu izmaiņu gadījumā.
Kaut arī šķielēšanas labošanas operācija dažos gadījumos var atvieglot ambliopijas ārstēšanu,
tā parasti nenovērš nepieciešamību pēc ambliopijas ārstēšanas terapijas. Turklāt, ja iespējama kaut
rupja binokularitāte pēc šķielēšanas labošanas operācijas, oklūziju turpināšana var to izjaukt.
Rekomendējama sākotnēja ambliopijas terapija un maksimāla redzes asuma uzlabošana un tikai
pēc tam šķielēšanas labošanas operācija labākas binokularitātes vai pat stereoredzes iegūšanai.
Refrakcijas operācijas loma anizometropiskās ambliopijas ārstēšanā ir pretrunīga. Bērnu
keratorefraktīvā ķirurģija ir FDA apstiprinātas ierīces neatļauta izmantošana. Refrakcijas
korekcijas procedūrām nākotnē var būt nozīme ambliopijas ārstēšanā bērniem, kuriem neizdodas
panākt rezultātu ar tradicionālām ārstēšanas metodēm.
Speciālās pedagoģiskās metodes
Nereti vecāki jautā – kurā dienas laikā labāk veikt oklūzijas? Ko darīt laikā, kad veicam
oklūzijas? Vai es varu vēl kā papildus stimulēt redzes attīstību ambliopajā acī? Atgriežoties pie
jautājuma par to, kas ir ambliopija, ka tās ir izmaiņas galvas smadzeņu 17. zonā, sniedzot atbildes
uz iepriekšminētajiem jautājumiem, jādomā, kā var stimulēt 17. zonu. Jādomā, kā var stimulēt
tīklenes receptorus, lai saņemtā informācija ir pēc iespējas bagātāka – krāsaināka, intensīvāka,
kontrastaināka, utt. Visefektīvāk oklūzijas veikt no rīta, kad esam mundrāki. Bērniem, kas apmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi tiek ieteikts aizlīmēt aci ciet no rīta mājās un noņemt pirms
pusdienlaika miega, iešanas ārā uz spēļu laukumu vai atkarībā no tā cik stundas ir nozīmētas.
Neatņemama ambliopijas terapijas sastāvdaļa ir darbs ar bērnu laikā, kad tiek veikta oklūziju
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terapija. Lai acs saņemtu pēc iespējas spilgāku, krāsaināku, kontrastiem bagātāku attēlu, oklūzijas
laikā ieteicams zīmēt, krāsot, pētīt grāmatas, bildes, darboties ar dažādiem rokdarbiem. Veicamie
darbi katrā no vecumiem ir ļoti atšķirīgi un piemēroti katram bērnam individuāli, tādēļ liela loma
ambliopijas ārstēšanā ir arī redzes pedagoga konsultācijām. Redzes pedagogs ir speciālists, kas
ieguvis tiflopedagoga izglītību, pārzina bērna attīstības posmus, pārzina dažādas metodes un
paņēmienus acu – roku koordinācijas uzlabošanai. Tiflopedagogs labo visas izmaiņas, kas radušās
redzes defekta rezultātā. Tas ir intelekts vai pasīvo procesu stimulēšana (sajūtas un uztvere, atmiņa
un priekšstati, domāšana). Tās ir kustības, dzirde, valoda. Vēro sensoro etalonu pielietošanas
prasmes priekšmetu pazīšanā un izpētē, vēro to prasmes un nosaka tālākās apmācības mērķus un
saturu. Izpilda individuālus vingrinājumus ar katru bērnu atkarībā no redzes defekta un ārstēšanas
etapa. Veic vizuālus vingrinājumus redzes funkciju aktivizēšanai un stimulēšanai. Iesaka vecākiem
rekomendācijas, redzes režīmu skolā vai pirmsskolā.
Katra konsultācija ir piemērota konkrētajam bērnam, tā redzes spējām un vispārējai attīstībai.
Zīdaiņiem psihomotorās un pirmsrunas iemaņu savlaicīgai attīstībai un valodas korekcijai agrīnā
vecumā tiek izmantoti rotaļu paņēmieni. Tiflopedagogs daudz strādā ar vecākiem, māca, rāda, kā
jāstrādā ar bērnu mājās. Ja bērns jau mācās lasīt vai burtus, vai ciparus, bet ambliopijas radītā “pūļa
efekta” dēļ, veicot oklūzijas, šīs prasmes apgūt ir ievērojami grūtāk, audiologopēds māca lasīt, lai
pēc iespējas mazinātu pūļa efektu.
Ja ambliopija ir atklāta vēlākā vecumā, kad bērns jau apmeklē skolu un oklūzijas nevēlas veikt
klasesbiedru klātbūtnē, var piedāvāt oklūzijas veikt mājās, atnākot no skolas vai tad ilgāku laiku
brīvdienās. Ja bērns daudz laika pavada pie viedierīcēm, skatoties izklaidējošas programmas vai
spēlējot spēles, var piedāvāt šīs aktivitātes veikt ar oklūziju, jo ambliopā acs šajā gadījumā saņems,
krāsainu, kustīgu, intensīvu attēlu. Protams, ka nevajadzētu bērnu mudināt vairāk spēlēt spēles vai
pavadīt laiku pie viedierīcēm.
“Šoka terapija” jeb 2 nedēļu pilnā oklūzija
Par “šoka terapiju” sauc labi redzošās acs oklūziju uz pilnām divām nedēļām. Pilno oklūziju
izmanto situācijās, kad, strādājot ar ambliopu pacientu, ilgāku laiku nav iespējams iegūt redzes
asuma uzlabošanos un ir šaubas par terapijas pārtraukšanu. Gadījumos, kad ir izdarīts viss – veikta
pilna cikloplēģiska izmeklēšana, regulāras nepilna laika oklūzijas, regulāras kontroles,
papildizmeklējumi -, bet redzes asuma pieaugums netiek novērots ilgākā periodā un tam nav
redzama iemesla, tad tiek izrunāta šī metode ar vecākiem un bērnu. Ieteicams šo oklūziju uzlikt
pacientam kārtējās vizītes laikā, nozīmēt atkārtotu vizīti tieši pēc divām nedēļām un tajā noņemt
šo oklūziju. Šo terapijas veidu literatūrā apraksta jau sen. 2016. gadā Bērnu Klīniskajā
Universitātes slimnīcā Acu slimību klīnikā tika veikts pētījums, kas salīdzināja redzes asuma
izmaiņu pirms un pēc 2 nedēļu pilnās oklūzijas, rezultāti redzami 7. attēlā. Pētījumā tika atrasta
statistiski ticama (p<0,05) atšķirība starp iegūtajiem redzes asumiem. Svarīgi uzsvērt, ka šis
oklūzijas veids palīdz izšķirties – turpināt ambliopijas terpapiju vai nē. Ja tiek iegūts uzlabojums,
ir vērts turpināt ar nepilna laika oklūziju vai penalizāciju. Ja netiek iegūts uzlabojums, tad, izrunājot
rezultātus un iespējamās sekas ar pacientu un vecākiem, jāapsver terapijas pārtraukšana.
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7. attēls. Redzes asuma salīdzinājums pirms un pēc “šoka terapijas” (Zakutājeva,
Gintere, Ruskule, & Valeiņa, 2016)

Terapijas kontrole
Turpmākās novērtēšanas mērķis ir uzraudzīt reakciju uz terapiju un pielāgot ārstēšanas plānu
pēc nepieciešamības. Primārais kontroles mērķis ir novērtēt ambliopās acs redzes asumu, taču tāpat
ir svarīgi novērtēt arī veselās acs redzes asumu. Redzes asuma mērīšana bērniem bieži ir sarežģīta,
tādēļ regulāras vizītes palīdz saglabāt pozitīvu testēšanas vidi un labāku kontroli pār pacientu
līdzestību, konstantāku komandas darbu. Bērnam pazīstama un ērta pārbaudes vide ļauj iegūt
ticamākus un labākus rezultātus pārbaudes laikā. Redzes asuma rezultāts starp acīm var atšķirties
atšķirīgu refrakcijas kļūdas izmaiņu dēļ sliktas testu ticamības dēļ, reversās ambliopijas dēļ un
noturīgas cikloplēģijas dēļ, atropīna lietošanas gadījumā veselajā acī. Parasti kontroles vizīti
jānozīmē 1 līdz 3 mēnešus pēc ārstēšanas uzsākšanas vai terapijas nozīmēšanas, bet laiks var
mainīties atkarībā no ārstēšanas intensitātes un bērna vecuma. Nozīmējot un novērojot
ambliopijas terapiju, būtu jāņem vērā sekojoši faktori:
 Ja redzes asums abās acīs nemainās un redzes asuma dati ir ticami, un terapijas ievērošana
ir bijusi laba, tad jānozīmē papildus terapija. Ja līdz šim vienīgais terapijas veids bijusi
optiskā korekcija, tad papildus nozīmē 2h oklūzijas. Ja līdz šim jau bijušas nozīmētas 2h
oklūzijas, tad nepieciešams oklūziju stundu skaitu palielināt atkarībā no vecuma.
 Ja redzes asums ambliopajā acī uzlabojas un otra acs ir stabila, jāturpina tā pati ārstēšanas
shēma.
 Ja redzes asums ambliopajā acī ir samazināts un otra acs ir stabila, atkārtoti jānovērtē
cikloplēģiskā refrakcijas kļūda. Dažos gadījumos bērni nespēj uzrādīt nekādu redzes asuma
uzlabošanos, neraugoties uz ārstēšanas režīma ievērošanu. Šajos gadījumos oftalmologam
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jāapsver padziļinātu izmeklējumu nepieciešamība. Ieteicami tādi izmeklējumi kā OCT
(okulokoherentā tomogrāfija), EFI (elektrofizioloģijas izmeklējums), krāsu redzes
novērtēšana, ekscentriskas fiksācijas novērtēšana. Iespējama alternatīva diagnoze,
piemēram, redzes nerva hipoplāzija, smalkas makulas anomālijas vai citi redzes ceļu
traucējumi.
 Ja redzes asums labāk redzošajā acī samazinās par divām vai vairāk līnijām, redzes asumam
būtu jābūt atkārtoti pārbaudītam un abu acu pilnai cikloplēģiskai refrakcijai atkārtoti
noteiktai. Jāapsver oklūziju ambliopija un alternatīvas diagnozes. Ja diagnoze ir oklūziju
ambliopija, ārstēšana jāpārtrauc un jānozīmē kontrole dažu nedēļu laikā. Redzes asums
jāpārbauda atkārtoti, lai noteiktu vai tas ir atgriezies tādā līmenī kā bija pirms ambliopijas
terapijas uzsākšanas. Ja kritums saglabājas, būtu jāpārbauda optiskās neiropātijas
iespējamība.
 Ja redzes asums pārstāj uzlaboties un ir vienu rindiņu zemāks nekā labāk redzošajā acī 3
līdz 6 mēnešu ilgumā, tad ārstēšanu var pakāpeniski atcelt.
Pēc maksimālā redzes asuma sasniegšanas terapija pakāpeniski jāsamazina uz uzturošo
terapiju. Uzturošā terapija ietver mazākas oklūziju stundas, pilna vai nepilna laika optisko
penalizāciju. Atkārtotas vizītes jāturpina regulāri reizi 3 mēnešos, jo aptuveni ceturtā daļa bērnu,
kas veiksmīgi izārstē ambliopiju, piedzīvo atkārtošanos pirmā ārstēšanas gada laikā (Pediatric Eye
Disease Investigator Group , 2007) (Pediatric Eye Disease Investigator Group, 2005).
Ja ambliopam pacientam tiek ārstēta ambliopija ar 6h oklūzijām vai vairāk, tad, pēkšņi
pārtraucot oklūzijas, atkārtošanās risks ir ievērojami lielāks, nekā tad, ja pirms pārtraukšanas
oklūzijas samazina līdz 2h dienā (Pediatric Eye Disease Investigator Group , 2007). Lai
samazinātu atkārtotas ambliopijas iespējamība, jāturpina ametropijas korekcija. Oklūziju
ambliopijas gadījumā vai medikamentozas ambliopijas gadījumā, pārtraucot ārstēšanu, redzes
asums parasti atjaunojas līdz iepriekšējam vislabāk koriģētajam līmenim (Pediatric Eye Disease
Investigator Group, 2005).
Terapijas rezultāts lielā mērā ir atkarīgs no pacienta ārstēšanas plāna ievērošanas. Ārstēšanas
ieteikumu ievērošana var tikt apdraudēta, ja bērnam nepatīk plāksteris, brilles vai acu pilieni.
Pētījumā, kurā piedalījās 419 bērni no 3 līdz 7 gadiem, pamatojoties uz vecāku aizpildītu anketu,
nedaudz lielāka līdzestības pakāpe bija tiem, kas tika ārstēti ar atropīnu, salīdzinot ar oklūziju
terapiju (Pediatric Eye Disease Investigator Group, 2002). Noskaidrots, ka līdzestība ir daudz
augstāka, ja vecāki/ bērna aprūpētāji izprot diagnozi un ārstēšanas pamatojumu (Newsham, 2002).
2012. gada pētījumā noskaidrots, ka 4 gadus veciem bērniem līdzestību ievērojami paaugstina
izglītojošu multfilmu izmantošana (Tjiam, u.c., 2012). Lai panāktu labāku līdzestību, izpratni,
atcerētos un nostiprinātu ambliopijas ārstēšanas plānu, ieteicams piedāvāt rakstiskas instrukcijas
vecākiem un aprūpētājiem (Newsham, 2002)
Bērniem ar vienpusēju ambliopiju ir augstāks redzes zuduma risks (1: 1000) labāk redzošās acs
slimības vai traumas dēļ (Tomilla & Tarkkanen, 1981). Tādēļ bērniem, kam redze ir Visus 0,25 vai
sliktāka, ieteicams valkāt pienācīgus aizsarglīdzekļus. Lielākajai daļai kontaktsporta vai
traumatiskiem sporta veidiem būtu ieteicamas triecienizturīgas aizsargbrilles un jābūt integrētai
galvas un sejas aizsardzībai (Vinger, 1998). Sporta veidos, kas saistīti ar granulu ieročiem, peintbols
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un personisku uguņošanas ierīču izmantošanu, jālieto šiem nolūkiem izgatavotas aizsargbrilles,
rūpnieciskas aizsargbrilles, sānu un visas sejas aizsargi.

Alternatīvas terapijas
Ambliopija ir plaši pētīta visā pasaulē un vēl joprojām tiek meklētas dažādas alternatīvas
ārstēšanas metodes. Jāuzsver, ka pamata ārstēšanas metodes ir optiskā korekcija un regulāri
kontrolētas oklūzijas. Taču pasaules literatūrā bieži sastopamas arī citas metodes, ko apskatīsim
zemāk, atgādinot, ka tās netiek uzskatītas par pirmās izvēles metodēm nepietiekamo kvalitatīvo
pētījumu vai nevēlamo blakus efektu dēļ.
Dihoptiskā (Dichoptic) terpijas
Terapijas laikā katrai acij tiek rādīti divi dažādi stimuls (8. attēls).

8. attēls. Dichoptic terapija. DE- dominējošā acs, LE-kreisā acs, NDE- ambliopā acs, RE- labā
acs (Kraus & Culican, 2018).
Ārstēšanas efekts tiek panākts no divu dažādu stimulu apstrādes binokulāros skatīšanās
apstākļos. Ambliopās acs attēlam ir augstāks kontrasts nekā labāk redzošās acs attēlam.
Uzlabojoties binokularitātes un kontrastjutības spējām, pieaug arī redzes asums ambliopajā acī.
Terapijā tiek izmantotas sarkanzaļās brilles. Pētījumi par šo metodi veikti ar nelielu pacientu skaitu
(Kraus & Culican, 2018).
Pieaugot interesei par Dichoptic terapiju, tā tika modificēta lietotājam pieejamākā veidā,
pielāgojot to lietošanai uz iPad viedierīcēm. Veikti nelieli pētījumi mazu bērnu skaitu, kur
noskaidrots, ka iespējama redzes asuma uzlabošanās (0,47-0,39 logMAR vienības, p<0,001)
bērniem 4h dienā trenējoties 4 nedēļu garumā (Li, u.c., 2014).
2015. gadā PEDIG konferencē tika prezentēts apjomīgs multifaktoriāls randomizēts kontrolēts
pētījums, kas salīdzināja 1h dienā 7 nedēļu garumā iPad terapiju ar 2h dienā oklūziju. Pētījumā
netika atrasta statistiski nozīmīga atšķirība starp abām grupām. Šai terapijai nav blakusefektu neparādās dubultošanās, nav labāk redzošās acs redzes asuma samazinājums, vai jauna tropija.
Diemžēl bija novērojama daudz zemāka līdzestība binokulārās terapijas grupā salīdzinājumā ar
oklūziju grupu (Holmes, u.c., 2016).
Datorgrafika dod milzīgu iespēju izveidot dažādas ārstnieciskas programmas, kuras nodrošina
automātisku procesa kontroli un precīzu rezultātu reģistrēšanu. Izveidotās jaunās datorprogrammas
dod iespēju paaugstināt redzes asumu ambliopajā acī, samazina un novērš šķielēšanas leņķi, attīsta
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fūzijas spējas un binokulārās funkcijas, ieskaitot stereoredzi. Visās datorpgrogrammās ārstēšanas
forma ir paredzēta spēles veidā ar pacientu aktīvo piedalīšanos procesā, kas krietni paaugstina
pacienta ieinteresētību, motivāciju un līdz ar to samazina ārstēšanas laiku (Kelly, Jost, De La Cruz,
& Birch, 2015).
Bangertera filtri
Filtri ir viena no metodēm, ko var izmantot vidējas vai zemas ambliopijas gadījumā, kad redze
neuzlabojas tikai ar optiskās korekcijas, oklūziju palīdzību. Bangertera filtri (Ryser Optik AG) ir
puscaurspīdīgi filtri, kas uzlīmējami uz neambliopās acs briļļu lēcas. Caur binokulāro redzi tiek
uzlabots redzes asums ambliopajā acī. Labāk redzošajai acij tiek piemeklēts filtrs, kas samazina
redzes asumu par 2 rindiņām, lai redze abās acīs ir vienāda. Redzes asumam kāpjot, filtri ir regulāri
jāmaina un jāpiemeklē atkarībā no redzes asuma. Filtri tiek izmantoti kā alternatīva metode pēc
tam, kad tradicionālās ārstēšanas metodes nav devušas vēlamo rezultātu (Chen, u.c., 2014).
Pastāv arī citas alternatīvas ambliopijas terapijas, taču ambliopijas ārstēšanā tās neizmantojam
nopietnu, pamatotu pētījumu un rezultātu trūkuma dēļ. Pie terapijām, ko neizmantojam pieder
gaismošana, akupunktūra, refleksoterapija, objektu izšķiršanas mācīšana, farmakoloģiskā ārstēšana
(izmantojot levadopa un citikolīnu).
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AUDITA ZIŅOJUMS
Rīga
Ambliopijas izmeklēšana un ārstēšanas efektivitāte 2019. gadā.
Audita mērķis: Ārstniecības kvalitātes kritēriju izvērtējums Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Acu
slimību klīnikas pacientiem ar ambliopiju
Audita norises laiks: 2020. gada aprīlis-augusts
Audita pārskata sagatavošanas datums: 02.09.2020.
Autori: Acu slimību klīnikas vadītāja Sandra Valeiņa, optometristes K.Kalniča-Dorošenko, Z.Ruskule,
I.Zakutājeva
Darba uzdevumi:
1. Acu slimību klīnikas pacientu ar ambliopiju dokumentācijas analīze, kuriem veikta ambulatorā
izmeklēšana un kuri saņēmuši ambliopijas terapiju;
2. Refrakcijas terapijas nepieciešamības un ilguma izvērtējums;
3. Oklūzijas terapijas nepieciešamības un ilguma izvērtējums;
4. Atkārtotas vizītes nepieciešamības un biežuma izvērtējums;
5. Optometrista nepieciešamības izvērtējums ambliopijas terapijā;
6. Redzes pedagoga nepieciešamības izvērtējums ambliopijas terapijā;
7. Ambliopijas ārstēšanas ilgums un tā vērtējums.
Audita metodika, kritēriji, materiāli.
Audita kritērijs “Ambliopijas ārstēšanas vadlīnijas, Amerikas oftalmoloģijas akadēmija (1992. gads, pārskatīts
2012. gadā)”. Auditā analizētas tās Acu slimību klīnikas ārstēto pirmreizējo pacientu ambulatorās kartiņas un/vai
elektroniskie izraksti 2018. – 2019. gada laikā, kuri ārstējušies ar diagnozi Ambliopija (H53.0) un kuri saņēmuši
refrakcijas un/vai oklūzijas terapiju. Pārskatītas 100 ambulatorās kartiņas un/vai elektroniskie izraksti bērniem,
kuri veica ambliopijas terapiju šai laika periodā. Analizēts vizīšu skaits, redzes asums pirms un pēc terapijas,
optometrista un redzes pedagoga klātbūtne, terapijas efektivitāte, kā arī pacientu līdzestība. Atlases kritēriji – visi
tie Acu slimību klīnikas pacienti šai laika periodā, kuriem pirmreizēji tika diagnosticēta Ambliopija (H53.0).
Audita atklājumi:
1. Kopsummā ambliopijas terapiju saņēma visi 100 pirmreizējie pacienti, 17 no tiem nevar novērtēt
ambliopijas terapijas uzlabošanos, kas tika saistīts ar to, ka atkārtotā vizīte tika nozīmēta pēc 6 vai pēc 12
mēnešiem, vai pacients nav ieradies uz nozīmēto vizīti.
2. Daži pacienti ar Dg Ambliopija (H53.0) tika noslēgti ar Dg Mērena monokulāra redzes pavājināšanās
(H54.6), kas nav viens un tas pats.
3. Joprojām ir aktuāls jautājums dažādās ar ambliopiju saistītās konferencēs, kādu oklūziju režīmu jāizvēlas?
Ļoti individuāli, atkarīgs no ambliopijas veida, pakāpes, šķielēšanas esamības, ambliopijas terapijas
sākuma, pacienta vecuma, kad tika diagnosticēta ambliopija.
Secinājumi:
1. Lielākai pacientu daļai ar ambliopiju veikts korekts un informatīvs datu pieraksts gan ambulatorajās
kartiņās, gan elektroniskajos slēdzienos, kas atspoguļo pacienta redzes funkcijas gan pirms terapijas, gan
pēc terapijas, nozīmēto terapijas veidu, turpmāko uzraudzību.
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2. 89 % gadījumā tika izrakstīti redzes korekcijas līdzekļi pacientiem ar ambliopiju, kas refrakcijas un
anizometropijas ambliopijas gadījumā jau vien spēj uzlabot redzes asumu, bez oklūziju palīdzības. Redzes
korekcijas līdzekli jālieto vismaz līdz skolai, pēc acu ārsts izlemj turpmāko režīmu – pastāvīgi, tālumam
vai pie tuvuma slodzes.
3. 83% ir novērojama statistiski nozīmīga redzes asuma uzlabošanās ambliopajā acī pēc oklūziju terapijas.
Oklūzijas tika atceltas pēc 2-3 reizes, kad tika sasniegts maksimālais stabils redzes asums.
4. 17% pacientiem tika nozīmēta ambliopijas terapija un atkārtotas vizītes pēc 6 mēnešiem vai pēc 1 gada,
kas neatbilst ambliopijas ārstēšanas vadlīnijām. Līdz ar to netika novērots statistiski būtisks redzes asuma
uzlabojums. 83% pacientiem tika nozīmēta ambliopijas terapija un atkārtotas vizītes pēc 2-4 mēnešiem un
tika novērojama statistiski nozīmīga redzes asuma uzlabošanās sliktāk redzošajā acī.
5. Salīdzinot pacientus, kas veica oklūzijas un apmeklēja optometristu ar tiem, kas veica oklūzijas un
neapmeklēja optometristu, ir novērojama statistiski būtiska atšķirība. Pacientu grupai, kas apmeklēja
optometristu pa vidu starp vizītēm pie acu ārsta, ir novērojama statistiski nozīmīga redzes asuma
uzlabošanās ambliopajā acī pēc oklūziju terapijas.
6. Salīdzinot pacientus, kas veica oklūzijas un apmeklēja redzes pedagogu ar tiem, kas veica oklūzijas un
neapmeklēja redzes pedagogu, ir novērojama statistiski būtiska atķirība. Vizīte pie redzes pedagoga
neietekmē ambliopās acs redzes funkcijas, kaut gan spēlē lielu lomu apmācot bērna vecākus (briļļu un
oklūziju loma ambliopijas terapijā), kā arī novērtējot pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanās un redzes
spējas, kas ir svarīgs darbs.
7. Ambliopijas gadījumā jābūt agresīvai terapijai, jo laiks, kurā var izārstēt ambliopiju, ir īss. Ambliopijas
ārstēšanas laiks ir atkarīgs no ambliopijas veida, pakāpes, šķielēšanas esamības, ambliopijas terapijas
sākuma, pacienta vecuma, kad tika diagnosticēta ambliopija.
Ieteikumi:
1. Svarīga ir bieža redzes kontrole, atkarībā no bērna vecuma, pārbaudot redzes asumu ne tikai vājāk
redzošajā acī, bet arī labāk redzošajā acī.
2. Atkārtotas vizītes pacientiem ar ambliopiju, kas veic ambliopijas terapiju, nozīmēt ik pēc 2-3 mēnešiem.
3. Oklūzijas pārtrauc, ja 6-8 mēnešu laikā nav kaut neliela redzes asuma uzlabošanās.
4. Acu slimību klīnikas oftalmologiem, optometristiem un redzes pedagogiem jābūt vienai komandai, kas
vērsta rūpēties par bērnu, un ne tikai, redzi.
Auditors:
Acu slimību klīnikas optometriste Kristīne Kalniča-Dorošenko
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