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Trumparegystė 
(miopija)

Trumparegės akys yra ilgesnės, vaizdas susifokusuoja prieš
tinklainę. 
Akiniai ir kontaktiniai lęšiai padeda sufokusuoti vaizdą į
tinklainę, todėl su jais regėjimas geras. 

Ilgėjant akiai, akiniai stiprėja, nes vaizdui tinkamai 
sufokusuoti  reikia vis stipresnio lęšio.

Jaunesniame amžiuje nustatyta trumparegystė būna
didesnė nei prasidėjusi paauglystėje.



Svarbiausi trumparegystės rizikos veiksniai 

Paveldimumas: kai vienas tėvų
trumparegis, tikimybė tapti trumparegiu
padidėja 3 kartus, o kai abu – net 6 
kartus.

Ilgas žiūrėjimas iš arti, ypač be pertraukų
(skaitymas, kompiuteriniai žaidimai, 
naršymas internete, piešimas)

Išmanieji telefonai ir kompiuteriai nuo
ankstyvos vaikystės Per trumpas laikas lauke dienos šviesoje



Didelė trumparegystė (virš 5,0-6,0 dioptrijų), kai 
išsitempia akis, gali būti pavojinga

Gali suskystėti ir  atšokti stiklakūnis, vargina 
plaukiojančios drumstys  

Trumparegiai dažniau serga glaukoma, 
jiems anksčiau atsiranda katarakta

Gali atsirasti pakitimai tinklainės 
geltonojoje dėmėje (miopinė
makulopatija), dėl ko ženkliai pablogėja 
regėjimas ir gresia aklumas. Šios 
komplikacijos vystosi vyresniems žmonėms. 

Dažniau pasitaiko periferinės tinklainių
degeneracijos, tinklainės atšoka



Įrodyta, kad trumparegystę lemia ne tik genai, bet ir aplinka. 
Paveldimumo nepakeisime, tačiau aplinką galime, todėl
rekomenduojame:
• Būti lauke šviesiu paros metu ne trumpiau kaip 15 valandų per savaitę.
• Svarbu tvarkingas miego režimas.
• Riboti artimų ekranų ir skaitymo laiką. Po pamokų tas laikas neturėtų būti ilgesnis nei 3 

valandos.
• Neprisikišti per arti ekranų bei knygų, atstumas turėtų būti 30-40 cm iki knygos ir

telefono.
• Veiklos iš arti metu būtina daryti bent 20 sek. pertraukas, kurių metu reikia pažvelgti į

tolį (pvz., pro langą) ir suskaičiuoti 20 tolimų objektų – medžių, kito namo langų ir pan. 
Pertraukas daryti patartina kas 10-20 min. Ne rečiau kaip kas 45 min. pakilti nuo stalo ir
pajudėti.

• Gerai apšviesti ne tik darbo vietą, bet ir visą kambarį.
• Tamsiuoju sezonu profilaktinėmis dozėmis vartoti vitaminą D3. 
• Nešioti tinkamus ne per silpnus akinius ir kas pusmetį apsilankyti pas specialistą. Su 

silpnais akiniais trumparegystė didėja greičiau. Akiniai dažniausiai skiriami nuolatiniam 
dėvėjimui. 



Vaikų ugdymo įstaigose rekomenduojame: 

• Išnaudoti visas galimybes vaikui būti lauke šviesiu metu (pertraukų 
metu išeiti į lauką, rengti daugiau užsiėmimų lauke).
• Mokymuisi skirti ekranai turėtų būti kuo didesni (jei įmanoma, 

naudoti kompiuterio monitorių vietoje planšetės).
• Ugdymo patalpos turėtų būti gerai apšviestos.
• Darbo iš arti metu kas 10-20 min. daryti „tolio“ pertraukėles -

paprašyti vaikų suskaičiuoti 20 tolimesnių objektų.
• Įpratinti vaikus neprisikišti per arti ekranų ar knygų.



Kai su akiniais regėjimas šimtaprocentinis, nereikia laikyti 
trumparegio ligoniu. Labai tikėtina, kad  jis visą gyvenimą su 

akiniais arba kontaktiniais lęšiais gerai matys ir gyvens pilnavertį 
gyvenimą.

Be to, yra ir didelių trumparegių, kurie visą gyvenimą su akiniais 
mato puikiai.



Nors nedidelė trumparegystė nepavojinga, tačiau kiekviena 
dioptrija didina komplikacijų riziką.



Pailgėjusios akies sutrumpinti neįmanoma, todėl trumparegystė 
nepagydoma. 

Prasidėjus trumparegystei, sunku prognozuoti, kada ji nustos didėti, 
o didėjant trumparegystei didėja ir komplikacijų rizika. 

Dar nėra būdo, kuris padėtų staiga sustabdyti per greitą akies 
augimą, tačiau sulėtinti įmanoma. 



Trumparegystės progresavimą gali lėtinti

Atropino lašai Gydomieji minkšti kontaktiniai 
lęšiai, pvz.,  MiSight

Ortokeratologija. Naktį reikia 
dėvėti kietus rageną plokštinančius  
kontaktinius lęšius, o dieną 
regėjimas būna geras ir be akinių. 

Minkšti daugiažidiniai vienadieniai 
ar mėnesio kontaktiniai lęšiai, 
kurių centre yra optinė zona, skirta 
ryškiai matyti iš toli, o periferijoje -
apie 2,0 D silpnesnė zona.

Specialūs gydomieji akinių lęšiai 

Bifokiniai akinių lęšiai gali padėti
vaikams su ezoforija. Ezoforija yra
„slaptas žvairumas”, kai akys
krypsta į nosies pusę. 

...tik ne pratimai. Svarbu žinoti, 
kad trumparegystės pratimais
neišgydysime.



Prognozuojama, kad 2050 metais kas antras žmogus bus trumparegis1.

Jei pavyktų pakeisti įpročius, tikėtina, kad sulėtintume trumparegystės 
epidemiją.

Pabandykime!

1. Brien A. Holden, Timothy R. Fricke, David A. Wilson, Monica Jong, Kovin S. Naidoo, Padmaja Sankaridurg, Tien Y. Wong, 
Thomas J. Naduvilath, Serge Resnikoff. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 
through 2050. Ophthalmology, 2016; DOI: 10.1016/j.ophtha.2016.01.006

http://dx.doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.01.006

