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Apraksts 
Inese Petroviča 

 

Eiropas akadēmijas optometrijā un optikā ietvaros Budapeštā profesors L. Michaud lasīja 

vairākas lekcijas. Šī ir viena no lekcijām par terapeitiskām kontaktlēcām un to pielietošanu gadījumos, 

kad radzenes virsma ir neregulāra. Jums tiek piedāvāts lekcijas tulkojums latviešu valodā. Profesors L. 

Michaud ir autorizējis lekcijas tulkošanu un izvietošanu optometrija.lv mājas lapā. Lekcijā ir apskatīti 4 

klīniskie gadījumi: 1) kontaktlēcu izraisītais radzenes keratīts; 2) radzenes neregularitāte acs traumas 

rezultātā 3) kontaktlēcu nepanesamība un 4) radzenes čūlas, kas saistītas ar kontaktlēcu lietošanu.  

Lekcijā analītiski apkopoti klīnisko gadījumu problēmu risināšanas iespējas un apskatīta 

sklerālo kontaktlēcu pielaikošana terapeitiskiem mērķiem. 

Jautājumu gadījumā ar autoru ir iespējams kontaktēties elektroniski, sūtot ziņu angliski uz e-pastu 

langis.michaud@umontreal.ca 

 

Par sklerālajām (terapeitiskajām) kontaktlēcām 

I.Petroviča 
 

Sklērālo kontaktlēcu koncepts ir zināms jau vairāk kā 120 gadus, bet materiāla zemās skābekļa 

caurlaidības dēļ veidojās hipoksija, un tādēļ šīs kontaktlēcas vairs netika lietotas. Pateicoties jaunajiem 

kontaktlēcu materiāliem, sklerālo kontaktlēcu lietošana ir strauji pieaugusi pēdējo piecu gadu laikā. Tā 

kā visi cieto gāzu caurlaidīgo kontaktlēcu ražotāji piedāvā arī sklerālās kontaktlēcas, redzes aprūpes 

speciālistiem ir pieejams ļoti plašs sklerālo kontaktlēcu klāsts.5,6 

Sklerālās kontaktlēcas (SKL) ir ļoti veiksmīgs korekcijas līdzeklis keratokonusa, augstas 

pakāpes radzenes astigmātisma, pēc traumas, sausās acs, neiropātiskā keratīta, radzenes epitēlija 

bojājumu, penetrējošas keratoplastijas gadījumos jeb īsāk sakot gadījumos, kad nepieciešams 

uzlabot redzi, ja radzenes virsma ir neregulāra un aizsargāt acs priekšējo virsmu saslimšanas 

gadījumos. Sklerālo kontaktlēcu lietošana vairākums gadījumos attālina vai pat izslēdz turpmāko 

ķirurģisko ārstēšanu.1,2,5,6 

Sklerālo kontaktlēcu kontraindikācijas: radzenes transplanti ar endotēlija šūnu skaitu, kurš 

mazāks par 800, jo var veidoties tūska.5 

Speciālistiem, kuri praktizē CGC kontaktlēcu pielaikošanu, var saskarties ar izaicinājumiem 

pielaikojot liela diametra CGC kontaktlēcas. Jāatzīmē, ka fluorescīna ainas novērtēšana, asaru 

dinamika, proves lēcu izvēle un sklerālo lēcu pielaikošanas rezultāts būtiski atšķiras no radzenes 

(korneālām) CGC . kontaktlēcām. Tomēr arī jāsaka, ka daudzos gadījumos sklerālās kontaktlēcas ir 

daudz vieglāk pielaikot, tās samazina vizītes laiku un pacients daudz ātrāk pierod pie sklerālajām 

kontaktlēcām.5 
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Lēcu dizaini 
Sklerālās kontaktlēcas iedala pēc diametra, bet tā kā īrisa diametrs dažādiem pacientiem ir 

atšķirīgs, tad slerālo lēcu skolotāju asociācija (SLS) aicina iedalīt sklerālās lēcas pēc diametra atkarībā 

no HVID (horizontālais un vertikālais īrisa diametrs)2,5, iedalījums attēlots tabulā Nr.1: 

NOSAUKUMS DIAMETRS Terminoloģija (SLS) 

Korneosklerālās 12.9 mm līdz 13.5 mm Lēca pilnībā balstās uz radzenes 

Semisklerālās 13.6 mm līdz 14.9 mm 
Lēca daļēji balstās uz radzenes, daļēji uz 
sklēras 

Minisklerālās 15.0 mm līdz 18.0 mm 
Lēca pilnībā balstās uz sklēras, KL 
diametrs ir līdz 6 mm lielāks par HVID 

Sklerālās 18.1 mm līdz 24+ mm 
Lēca pilnībā balstās uz sklēras, lēcas 
diametrs ir vairāk kā 6 mm lielāks par 
HVID 

  Tabula Nr. 1 Sklerālo kontaktlēcu veidi 

Lēcas diametrs nosaka cik atbilstoša būs kontaktlēcas centrācijas un piegulēšana radzenei, kā 

arī asaru cirkulācijas dinamiku. Biežākā kļūda, ko pieļauj kontaktkorekcijas speciālisti, uzskata, ka 

sklerālās lēcas ir vienkārši lielāka diametra CGC kontaktlēcas. Kaut arī kornesklerālās un semisklerālās 

lēcas pēc diametra ir vislīdzīgākās korneālām CGC kontaktlēcām, tomēr tieši šo veidu sklerālās 

kontaktlēcas ir visgrūtāk pielaikot. Lēca, kura rada pārlieku lielu spiedienu uz limbālo daļu var veicināt 

iekaisuma rašanos un diskomfortu.(Attēls Nr.1)4, 5 

 
Attēls Nr.1 Lēcas diametrs ietekmē lēcas atbalsta zonu un lēcas centrāciju. Mazāka 
izmēra lēcas parasti ir grūtāk pielaikot dēļ pārlieku liela spiediena uz limbālo zonu. A 
– 13.60 mm lēca; B – 15.00 mm lēca; C – 18.20 mm lēca. 

 

ASV un Kanādā vispopulārākais ir minisklerālās lēcas, savukārt Eiropā biežāk pielaiko sklerālās 

kontakltēcas. Minisklerālās kontaktlēcas veido minimālu sprauu starp lēcu un radzeni un dažuviet 

mēreni pieskaras sklērai, savukārt pilna diametra sklerālās kontaktlēcas nodrošina spraugu starp 

radzeni un kontaktlēcu visā radzenes diametrā un plašāku līdzenu saksarsmes zonu ar sklēru.5 



Lai sklerālākontaktlēca nodrošinātu atbilstoši izliekumu, tās cietībai ir jābūt atbilstošam lēcas 

diametram un dizainam. Ja lēcu paņem pirkstos un pielietojot vidēju sapsiešanas spēku lēca lokās, tad 

ir risks, ka lēca uz acs virsmu radīš negatīvu spiedienu, kas rada limbālo tūsku4,5 (Attēls 2) 

 

Attēls Nr. 2 Ar spiedienu lēcai nevajadzētu liekties (A), ja liekšanās notiek (B), tad var 
veidoties limbālā tūska (C). 

 

Sklerālo kontaktlēcu pielaikošana un lēcu izvēle 
Sklerālās kontaktlēcas izvēlas pamatojoties uz kontaktlēcas sagitālo dziļumu un radzenes 

sagitālo dziļumu. Parametri, kuri ietekmē sagitālo dziļumu lēcai un radzenei respektīvi ir: liekuma 

rādiuss / keratometrija; perivērais liekuma rādiuss / radzenes perifērā keratometrija – radzenes 

asfericitāte; lēcas diametrs / radzenes diametrs. Pacientiem var būt vienādi keratometrijas dati, bet 

pacientiem ar mazāku radzenes diametru sagitālais dziļums būs ievērojami mazāks kā pacientiem ar 

lielākām radzenēm. Korneosklerālām un semisklerālajām kontaktlēcām ir nepieciešams nedaudz 

mazāks sagitālais dziļums kā radzenei, tādēļ līdzīgi kā CGC gadījumā izvēlas lēcu ar nedaudz plakanāku 

liekuma rādiusu kā keratometrijas dati. Minisklerālajām lēcām sagitālais dziļums ir vēlams maksimāli 

tuvs radzenes sagitālajam dziļumam, savukārt pilna diametra sklerālajās lēcas ir ar lielu sagitālo 

dziļumu, un tās vispār nepieskaras radzenei.1,5 

Izvēloties testa lēcu jāņem vērā lēcas piegulēšana atkarībā no lēcas diametra, jāseko ražotāja 

pielaikošanas ceļveža instrukcijām attiecīgai kontaktlēcai. Protams jāņem vērā arī BFS (Best Fit Sphere) 

aprēķins topogrāfijas programmatūrā, kurā var aapskatīt arī plānoto kontaktlēcas piegulēšanas 

ainu.1,2,5 

Fluorescīna ainas un lēcas piegulēšanas izvērtēšana 
Korneosklerālās un semisklerālās lēcas ļoti labi uzņem fluorescīnu zem lēcas, bet nedaudz 

lēnāk kā korneālās CGC. Minisklerālās lēcas uzņem fluorescīnu ļoti lēni, ļoti iespējams, ka būs 

nepieciešams pabīdīt augšējo vai apakšējo kontaktlēcas malu, ali fluorescīns nokļūtu zem kontaktlēcas. 

Pilna izmēra sklerālās lēcas vispār neuzņem fluorescīnu zem lēcas, tādēļ tiek rekomendēts uzlikt 

fluorescīnu pirms kontaktlēcas ievietošanas acī. Lai novērtētu fluorescīna ainu spraugas lampā obligāti 

ir jālieto dzeltenais kontrasta filtrs paralēli zilajam filtram.4,5 

A 

B 

C 



Atšķirībā no korneālām CGC, sklerālās kontaktlēcas piegulēšana ir jānovērtē no malas uz 

centru. Vispirms novērtējiet malu un saksarsmes  rajonu, tad limbālo daļu, un tad centrālo fluorescīna 

ainu (Attēls Nr. 3)5
  

 

Attēls Nr. 3 A – lēca ar mazu sagitālo dziļumu un parlieku lielu limbālo piegulēšanu un 
radzenes pieskaras lēcas mugurējai virsmai centrālā daļā; B- izlīdzināts sagitālais 
dzļums ar labu lēcas limbālo piegulēšanu un izlīdzināta piegulēšana centrā; C – pārāk 
liels sagitālais dziļums ar minimālu lēcas limbālo piegulēšanu un lielu centrālu gaisa 
burbuli zem lēcas. 

 

Lēcas malas novērtēšana. Lēcas mala nedrīkst nospiest asinvadus, radīt asiņošanu, nospiest 

konjunktīvu (konjunktīva kļūst bāla attēls Nr. 4) vai radīt sklēras izrobojumus. Sklēras izrobojumus bieži 

novēro pie mazāka izmēra sklerālām lēcām, kurām ir pārmērīgi liels sagitālais dziļums un ļoti reti to 

novēro pie minisklerālajām un pilna diametra sklerālajām kontaktlēcām. Liela diametra lēcām biežāk 

novēro punktveida asiņošanu, ieskaitot pinguekluas veidošanos horizontālajā asī pie plkst 3 un plkst 9 

(0° un 180°) augsta astigmātisma gadījumā vai zem apakšējā plakstiņa, ja ir stingri plaksti un plaksts 

rada kompresīvu spēku uz lēcu.2,5 

 Attēls Nr. 4 Sklerālā kontaktlēca nospiež konjunktīvu. 

Ja tiek novērots, ka lēca nospiež limbālo daļu vai konjunktīvu pie plkst 3 un plkst 9 un 

pinguekulas nav, tad ir jāpasūta perifērā toriskā lēca vai jāsamazina kopējais sagitālais dziļums – vai nu 

jāņem plakānāks bāzes liekuma rādiuss vai arī jāpielāgo lēcas perifērie liekuma rādiusi, neietekmējot 

malas augstumu pie plkst 6 un plkst 12 (vertikālajā asī).5 

Ja tiks izmainīts malas pacēlums, tas radīs svešķermeņa sajūtu acī, tas visbiežāk notiek ovālu 

konusu un Pellucīdās marginālā deģenerācijas vai augstas neregularitātes radzenes implantu 

gadījumos.5 

A B C 



Limba novērtēšana. Lai nodrošinātu veselas cilmes šūnas, limbālai daļai vienmēr jābūt 

apskalotai ar šķidrumu. Ja limbāla daļā lēca pieguļ pa ciešu, veidosies zem lēcas gaisa burbuļi (Attēls 

Nr. 5 A). Fluorescīna ainā krāsvielai jābūt izplatītai no limba ārējās malas uz radzeni un limbam jābūt 

pilnībā jāpārklātam, kā tas ir attēlots attēlā Nr. 5 B.5 

 

Attēls Nr. 5 A – pārāk liela lēcas piegulēšana 
vidus-perifērā zonā, kā rezultātā veidojas gaisa 
burbulis zem lēcas. B – laba lēcas piegulēšana 
vidus-perifērā zonā. 

 

Ja tiek izlemts ievietot lecā fenestrācijas atveri, tad tai jāatrodas limbālā piegulēšanas zonā. 

Fenestrācijas atverei ir jābūt 1 mm diametrā ar pulētām malām, lēcas izņemšanas laikā tā palīdz 

kontaktlēcu noņēmējam labāk piesūkties pie lēcas. Atvere lēcā nav nepieciešama atbilstošu parametru 

nodrošināšanai, bieži vien tā izraisa gaisa burbuļu veidošanos zem lēcas.5 

Centrālās piegulēšanas novērtēšana. Radzenes centrālā piegulēšana (spraugas lampā 

novērtē fluorescīna krāsvielas slāņa biezumu starp lēcas mugurējo virsmu un radzenes virsotni skat. 

attēlu Nr. 6) var būt līdz 600 mikroniem. Nav noteiktas formulas, bet atbbilstošam radzenes centrālās 

piegulēšanas lielumam jābūt vismaz 100 mikroni. Ar pilna diametra sklerālām lēcām centrālā 

piegulēšana ir robežās no 200 līdz 300 mikroniem. Minisklerālajām lēcām optimāls centrālās 

piegulēšanas lielums ir robežās no 150 līdz 200 mikroniem. Novērtējot centrālo radzenes piegulēšanu 

spraugas lampā par atskaites punktu tiek ņemts radzenes biezums, kas ir vidēji 530 mikroni centrālā 

daļā un līdz 650 mikroniem perifērijā netālu no limba. (Attēls Nr. 7).1,2 

A 

B 



 
Attēls Nr. 6 Lēcas centrālā piegulēšana shematisks attēlojums. Attēlā norādīta lēcas priekšējā firsma 
(baltā josla) – Front of lens (white band), lēcas biezums (melnā josla) – Lens thickness (black band), 
centrālā piegulēšana (zaļā josla) – Central clearance (green band) un radzenes biezums – Corneal 
Thickness. 

 

 
Attēls Nr. 7 SKL centrālās piegulēšanas gradācijas skala. Attēloti lēcas centrālās piegulēšanas 
lielumi: 50, 150, 300, 500 un 600 mikroni. College of Optometry, Michigan 

 

Ja lēcas sagitālais dziļums ir pārāk liels, zem lēcas veidojas gaisa burbuļi, savukārt ja sagitālais 

dziļums ir parāk mazs, tad lēcas mugurējā virsma saskaras ar radzenes virsotni.5 

SKL ielikšana un izņemšana 
Ielikšana 

1. Piepildiet lēcu ar konservantus nesaturošu fizioloģisku šķīdumu. Ja lieciet acī testa 

lēcu, tad varat pievienot arī fluorescīnu. 

 
2. Pacienta priekšā uz galda novietojiet tīru un sausu papīra salveti vai dvieli. 

3. Lieciet pacientam nolaist galvu tā, lai deguns būtu pozicionēts pretī grīdai. Pacienta 

galvai jābūt nolietai tā, lai seja būtu paralēli galda vai grīdas plaknei. Tas palīdzēs 

izvairīties no gaisa burbuļu veidošanās zem lēcas un ļaus iztecēt liekajam šķidrumam. 



 
4. Turiet lēcu trīs pirkstos (līdzīgi kā uz statīva) vai novietojiet to uz kontaktlēcu 

piesūcekņa. 

  
5. Ieslidiniet lēcu zem augšējā plakstiņa, tad nopozicionējiet zem apakšējā plakstiņa. Ja 

tiek lietots piesūceknis, tad saspiediet tā rokturi, lai atbrīvotu to no lēcas. 

6. Pārbaudiet vai zem lēcas nav gaisa burbuļi. 

 

Izņemšana 

1. Viegli pamasējiet sklēru, lai mazinātu piesūkšanās efektu. Lietojiet sklerālo lēcu slīpo 

45° noņēmēju. 

  
2. Atvelciet apakšējo plakstiņu un novietojiet lēcu noņēmēju lēcas apakšējā daļā. 

  
3. Virziet lēcu noņēmēju uz augšu un uz āru, lai izņemtu lēcu no acs. 

 
4. Mazāka izmēra lēcas var izņemt arī uzspiežot uz plakstiņa zem lēcas malas. 



 

Problēmu menedžments 
Kopumā ir piecas problēmas ar kurām saskaras sklerālo kontaktlēcu speciālisti. Tās var 

atrisināt nomainot lēcas vai lēcu kopšanas sistēmu. 

Gļotaini veidojumi zem lēcas. Ja zem lēcas parādās gļotaini veidojumu, tad ir jāsamazina lēcas 

sagitālais dziļums, vai jāizvēlas zemākas viskozitātes kopšanas šķīdums. Visbiežāk gļotas veidojas zem 

lēcas pacientiem, kuriem bijusi acu ķirurģiskā ārstēšana. Atsevišķos gadījumos nepieciešams, lai 

paients dienas laikā lēcas izņem un notīra. 

Sāpīga lēcas izņemšana. Ja parādās sāpes izņemot lēcu un nākošajā dienā ir apgrūtināta lēcas 

valkāšana, tas nozīmē, ka lēca rada kompresiju un veidojas hiperēmija vai iekaisums. Jāmaina lēcas 

diametrs vai perifērie liekuma rādiusi. 

Sāpīga lēcas ielikšana. Ja ir sāpīga lēcas ielikšana un acs citādi jūtas labi, iespējas, ka lēcas 

mugurējai virsmai pielipuši gļotaini veidojumi. Jāpārliecinās, ka lēcas mugurējā virsma ikdienas tiek 

tīrīta un ievērotas lēcu kopšanas instrukcijas. Progent (Menicon) šķidums noņems gļotainos 

veidojumus. 

Gaisa burbuļu veidošanās zem lēcas. Ja zem lēcas veidojas gaisa burbuļi, pārliecinieties, vai 

ieliekot lēcu acī lēca pilnībā līdz malām tiek piepildīta ar fizioloģisko. Noņemiet fenestrācijas atveri. Ja 

gaisa burbulis ir centrāls, tad samaziniet lēcas sagitālo dziļumu. Ja gaisa burbulis ir perifērija, tad 

palieliniet lēcas diametru vai palieliniet perifērijas liekuma rādiusu. 

Lēcas miglošanās. Miglošanās rodas, ja lēcas virsmai nav pietiekama mitrināšanās. Var 

nomainīt kopšanas šķīdumu, vai notīrīt lēcu noņemot virsmas nosēdumus. Jāizvairās no kosmētikas 

lietošanas, kas satur lanolīnu. 
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