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CEĻVEDIS ZINĀTNĒ

Z

inātne. Īss vārds ar dziļu
jēgu un plašu nozīmi. Tik
daudzas lietas šķiet neizpētītas, turpretim izpētītās - pārāk
abstraktas un nesaprotamas. Kā
zinātnei piekļūt un kādu labumu
no tās gūt? Dažreiz šķiet, ka ir nepieciešams ceļvedis, kurš rādīs
ievirzi izzināšanai. Mīļais lasītāj,

pašreiz mūsu ceļvedis ir Jūsu rokās.
“Semper Anticus” ir pavediens,
kuram sekojot Jūs gūstat iespaidu
par tik dažādām un sarežģītām
lietām, kas vairs neliekas nemaz tik
tālas un nereālas.
Šajā izdevumā mistiskā GABA
sistēma kļūs par ko vairāk kā tikai
četru burtu salikumu, miega nozīme

tiks zinātniski pamatota un cilvēka
galvas transplantācija vairs neliksies
tik ļoti attāla iecere. Mūsu komanda
strādā, lai padarītu Jūsu redzes loku
plašāku un parādītu, ka zinātne ir
interesanta, aizraujoša un veido
mūsu katra ikdienu.
Lai veiksmīgs Jums šis izzinošais
ceļojums!

Ingus Apse un Veronika Baltmane
Galvenie redaktori un publicisti žurnālam Semper Anticus

Ziņojums.
Šis žurnāls ietver informāciju veselības aprūpes un sociālo zinātņu mācību nolūkiem. Lūdzam neizmantot tikai šo informāciju
un žurnālu kā aizvietojumu profesionāļu konsultācijām, diagnozēm un terapijai. Žurnālā paustie viedokļi nav Rīgas Stradiņa universitātes nostāju atspoguļojums.
Visus rakstus ir recenzējuši speciālisti.
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Pateicība Semper Anticus redkolēģijai!

M

ēs vēlētos pateikt
paldies redkolēģijai
par viņu uzcītību un
palīdzību. Viņi ļoti
aktīvi piedalījās jaunā
žurnāla “Semper Anticus" pārskatīšanā
un izvērtēšanā. Mēs izvēlējāmies izglītotus un pieredzējušus speciālistus
no dažādām nozarēm, lai apstiprinātu
zinātnisko darbu kompetenci. Viņu
komentāri, kritika un ieteikumi palīdzēja
mums uzlabot mūsu autoru rakstus
žurnālā. Mēs ceram, ka turpināsim
sadarboties arī nākotnē.
Īpašu paldies sakām:
Doc. Kaspars Auslands

Dr. med.
Neiroķirurgs
RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra

Asoc. prof. Guntis Karelis

Dr. med.
Neirologs
RSU Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra

Prof. Gunta Ancāne

Dr. med.
Psihoterapeite
RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas
katedras vadītāja

Doc. Juris Svaža

Dr. med.
Anesteziologs
RSU Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra

Prof. Oskars Kalējs

Dr. med.
Kardiologs
RSU Iekšķīgo slimību katedra

Prof. Anda Rožukalne

Dr. sc. soc.
RSU Komunikācijas fakultātes dekāne

Prof. Sergejs Kruks

Dr. sc. inf.
RSU Komunikācijas studiju katedra

Doc. Sandra Gintere

Dr. med.
Ģimenes ārste
RSU Ģimenes medicīnas katedra

Doc. Jevgenijs Proskurins
Dr. phys.
RSU Fizikas katedras vadītāja p.i.

Doc. Klāvs Sedlenieks

PhD
Sociālantropologs
RSU Komunikācijas studiju katedra
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“FAKE NEWS*”
Linda Rubene

V

eselība un līdz ar to arī
medicīna vienmēr ir interesējusi cilvēkus. Tieši
tāpēc šīs tēmas bieži tiek
apspriestas publiskajā
telpā, sākot ar laikrakstiem, ziņu
portāliem, televīzijas raidījumiem
un beidzot ar sociālajiem tīkliem un
pat seriāliem, kā Grey’s Anatomy**.
Šāds informācijas daudzums ir grūti
aptverams, kā arī fakti tajā bieži
mijas ar mītiem. Taču kā tas viss
ietekmē mūsu veselību un mūsu
domas par medicīnu?

Ikdienas dzīve
Manu paziņu lokā viena no sarunu
tēmām, kas atkārtojas vismaz reizi pāris
mēnešos, ir “Ko Ārsti Tev Nestāsta?”
žurnāls, kura raksti stāsta par diētām,
kas palīdz uzveikt vēzi, un to, kāpēc
stingumkrampju vakcīnu vajadzētu
divreiz apdomāt. Arī Facebook ikdienas
ieteikto rakstu krājumā dažreiz parādās
informācija par citronu sulas brīnumainajiem pielietojumiem. Apjautājoties par šo pašiem ārstiem, vairāki
mediķi atzīmējuši, ka savā praksē
saņem jautājumus no pacientiem, kas ir
tieši saistīti ar lasīto šādā vai tam līdzīgā
izdevumā. Tajā pašā laikā ikdienā sastopamies arī ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) vai pašmāju slimnīcu
inforgrafikām par to, kā atpazīt insulta
simptomus un pareizi veikt krūšu izmeklēšanu. Medicīna ir visapkārt - izbēgt
nav iespējams!

Palīdzība? Kaitniecība?
Mediju ietekme uz sabiedrību ir
nenoliedzama. Ja tēma ir medicīna, šis
iznākums nav citāds. Vienā no pētījumiem (Young et al., 2008.) mērķis bija
salīdzināt cilvēku domas par divām
slimībām, precīzāk, putnu gripu un
dzelteno drudzi. Secinājums: putnu
gripa, kas biežāk tika atainota medijos,
tika uztverta kā “nopietnāka" neskatoties uz to, ka dzeltenais drudzis ir
biežāk sastopams un ir arī objektīvi
smagāka saslimšana. Tas pats tika attiecināts arī uz citām slimībām. Tas
* Viltus ziņas - tulkots no anļu valodas.
** Grejas anatomija - tulkots no anļu valodas.
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nozīmē, ka mediji spēj ne tikai izmainīt
cilvēku uztveri par slimības biežumu,
bet arī par tās nozīmi un smagumu. Ko
tas varētu nozīmēt sabiedrībai?
Pirmkārt, mediju sniegtās ziņas
izmaina mūsu attieksmi pret nepieciešamajiem drošības pasākumiem – ja
kaut kas nav ‘nopietns’, tad par to jau
nav nepieciešams satraukties! “Ja stingumkramji nav tik bieži sastopami un
Latvijā nav neviena bērna, kas būtu ar
tiem slimojis 2012., 2013., 2014., 2015. un
2016. gadā, vai tiešām ir nepieciešama
vakcinācija pret tiem?” (Ko Ārsti Tev
Nestāsta, 2016. gada jūnijs) Pētījumos
ir pierādīts, ka sabiedrības uzskats
par slimības sastopamības biežumu
nekorelē ar patiesību. Taču vai spējam
sevi pasargāt, ja īsti nezinām no kā?
Otrkārt, tas izmaina naudas
plūsmu pētījumu virzienā. Biežāk sabiedrības uzmanības centrā esošās
slimības saņem lielāku finansējumu
neatkarīgi no tā, vai šīs slimības
realitātē ir visbiežāk sastopamās un
kaitē vislielākajam cilvēku skaitam.
Šo faktu varēja novērot arī 2014. gadā,
kad “ALS Ice Bucket Challenge" akcijas
ietvaros ALS Association, kas ASV
nodarbojas ar līdzekļu vākšanu ami-

otropās laterālās sklerozes pētīšanai
un ārstēšanai, ziedojumos bija
saņēmusi vairāk nekā 100 miljonus
ASV dolāru. Ar ALS slimo aptuveni 20
000 cilvēku, un ASV ir aptuveni 6000
jaunatklātu gadījumu gadā. Turpretim
no koronārās sirds slimības, kas ir
biežākā sirds slimība, ASV gada laikā
mirst aptuveni 370 000 cilvēku. Ar
šo slimību slimo vidēji katrs trīspadsmitais amerikānis, kas vecāks par
18 gadiem. Sirds slimības ir vadošais
nāves cēlonis pasaulē, kamēr ALS ir
samērā reti sastopama, tomēr sabiedrības pievērstā uzmanība un līdz ar
to arī finansējums ne vienmēr seko
slimības biežumam.
Treškārt, pilnīgi ačgārna veselības
uzlabošanas informācijas saņemšana
cilvēkam var būt pat kaitīga. Slimnīcās
vēršas
pacienti,
kas
saņēmuši
apdegumus pēc zelta stīgas uzlējumu
lietošanas locītavu sāpju ārstēšanai. No
autores personīgās pieredzes stāsts par
pacientu, kas izvēlas sodas lietošanu
ikdienā, jo ir lasījis, ka nātrija bikarbonāts iznīcina vēža šūnas. Otrajā
minētajā gadījumā rezultāts, protams,
būs aizkavēta vai pat nesaņemta
ārstēšana un pāragra pacienta nāve.

” UN MEDICĪNA
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‘FAKE NEWS*’ UN MEDICĪNA

Pozitīvāka ietekme
Tajā pašā laikā medijus un sociālos
tīklus arvien vairāk izmanto slimnīcas
un ar veselības aprūpi saistītas organizācijas. Regulāri uzrodas reklāmas,
kas saistītas ar veselības veicināšanu, un
cilvēki tiek aicināti iesaistīties dažādās
akcijās. Akcija “No Shave November",
kuras laikā cilvēki tiek aicināti
neskūties, lai pievērstu uzmanību tam,
kā vēža pacienti terapijas rezultātā
zaudē matus, kā arī ziedot mēneša
laikā ietaupīto naudu par matu
kopšanu vēža izpētei un ārstēšanai, jau
kļuvusi par rudens ikdienu. Pasaules
Veselības organizācija mums māca,
kā rūpēties par savu acu veselību un
kāpēc antibiotikas nevajadzētu lietot
pārmērīgi. Sociālie mediji ir iekļauti
arī PVO komunikācijas stratēģijā – tie
ir vieni no rīkiem sabiedrības veselības
uzlabošanai. Un ar katru “Like” un
“Share” sasniegtā auditorija aug. Arī
žurnālistikā pastāv principi par to,
kā vajadzētu rakstīt par zinātniskiem
atklājumiem, lai neradītu lasītājiem
nepareizu priekštatu par notiekošo
un nepārpludinātu publisko telpu
ar maldīgiem rakstiem par kārtējo
panaceju. Ir svarīgi veicināt uzticību
pamatotiem avotiem, tas ir, tiem, kas
savus viedokļus balsta pētījumos,
nevis mītos un mistikā. ”Taisnība, ir

grūti neapjukt informācijas gūzmā,
taču varbūt var ticēt Wikipedia brīdinājumam, kas saka, ka šī enciklopēdija
nav ārsts un nesniedz medicīniska
rakstura padomus.’’ To der attiecināt arī
uz citiem interneta resursiem un tomēr
izvēlēties speciālista konsultāciju.

Ko darām mēs paši?
Mediji un sociālie tīkli ir cilvēka
ikdiena. Katrs modernais cilvēks
pirms došanās pie ārsta ieraksta savus
simptomus Google meklētājā. Saaukstēšanās? Gripa? Plaušu vēzis? Kādus
secinājumus no atrastā izdarīt gan ir
katra paša ziņā - dzert tēju ar ingveru
vai doties uz vizīti, lai noskaidrotu
precīzākas ārstēšanas taktiku. Tomēr
šos lēmums ietekmē jau iepriekš
dzirdētā informācija: vienalga, vai tas
būtu plakāts sabiedriskajā transportā,
žurnāls uzgaidāmajā telpā vai smieklīgs
komikss, kas redzēts internetā. Vai
labākā rezultāta sasniegšanai risinājums būtu “fake news” aizliegšana?
Varbūt. Taču tas nav reāls risinājums šobrīd, un varbūt nekad nebūs.
Mūsu uzdevums ir neļauties X ziņu
portāla rakstiem un meklēt pierādītu
informāciju pamatotos avotos. Un
dalīties. Un “hei!” varbūt nākamreiz,
dodoties pie ārsta, varat apjautāties par
labākajiem informācijas avotiem?�

KOMENTĀRS
Veselības zināšanu un publiskās
komunikācijas mijiedarbības jautājumi
ir tik svarīgi, ka tos ikreiz vērts izvērtēt
ļoti precīzi. Rakstā pieminēti pētījumi,
kas parāda nozīmīgu mediju efektu
konkrēta
jautājuma
izcēlumu,
neproporcionālus
vērtējumus,
ko
pastiprina mediju uzmanība, - tas var
ietekmēt auditorijas uztveri un uzvedību
attieksmē pret savu vai citu veselību.
Runa rakstā (lai gan tas nav uzsvērts)
nav tikai par medijiem kā efektu
nesējiem, bet arī par komunikatoriem,
veselības un medicīnas kampaņu
veidotājiem. Ja medijus vērtējam pēc to
profesionālās kvalitātes un atbildīguma,

tad noteikti ētikas kritēriji jāattiecina arī
uz tiem, kas publiski izplata ietekmētus
vēstījumus.
Būtībā
raksts
aicina
auditoriju būt kritiskiem pret informāciju,
attīstīt mediju un informācijas pratību.
Bet to nevar izprast, ieliekot tik vispārīgos
apgalvojumos par mediju ietekmi.
Populārzinātniskā darbā vērts detalizēti,
ar piemēriem un cēloņu kopsakarību
analīzi izvērtēt kādu konkrētu aspektu,
necenšoties visas problēmas pieminēt
vienā rakstā.
Prof. Anda Rožukalne
Dr. sc. soc.
RSU Komunikācijas fakultātes dekāne

Atsauces:
1. Young, E. M., Norman, R. G. and Humphreys, R. K. 2008. Medicine in the Popular Press: The Influence of the Media on Perceptions of Disease.
2. Parikh, N. 2007. Medicine and the Media: A Symbiotic Relationship?.
3. Munk, C. 2014. The ALS Association Expresses Sincere Gratitude to Over Three Million Donors.
4. U.S. Department of Health & Human Services 2017. Heart Disease Facts.
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SLIMĪBA MANI NESKARS
Guntis Balodis

I

kdienā ikviens no mums
sastopas ar veselības raizēm
un likstām, bet bieži mēs
aizmirstam sekot līdzi savai
veselībai. Agri vai vēlu tas
rezultējas ar kādas slimības pievienošanos, no kuras mēs nu nekādi
nevaram atbrīvoties, un kur nu bez
medikamentu palīdzības. Veicot
pētījumu par polimorbiditātes epidemioloģiju reģionā
praktizējoša ģimenes ārsta
praksē Latvijā, novēroju interesantu tendenci - teju
katram otrajam pacientam
ir vismaz divas saslimšanas,
kas definējamas kā hroniskas
jeb ilgstošas un ar ko šiem
cilvēkiem nākas sadzīvot
ikdienā,- un diemžēl māc
sajūta, ka situācija ik gadu
tikai pasliktinās.

Atklājot ģimenes
ārsta ikdienu

espējami, kas ir skarbā realitāte gan
pacientam, gan arī ģimenes ārstam.

Pareizs uzturs
ir no svara!
Ideja par pētījumu nebija manis
paša iniciēta - pievienojos kolēģei
no IV studiju gada, kas ierosināja
aplūkot esošo situāciju ģimenes ārsta
ikdienā. Vēl aizvien pētām pacientus,
kuri apmeklē praksi Ogrē, kas ietver
aptuveni 1400 cilvēku, kur gandrīz
katrs otrais no šiem pacientiem sirgst ar vismaz divām
hroniskām
saslimšanām,
no kurām var atzīmēt jau
pieminēto
paaugstināto
asinsspiedienu,
hroniskas
muguras sāpes un cukura
diabētu.
Atļaušos
šo
cilvēku grupu tālāk saukt
par
hroniķiem.
Diemžēl
neuzskaitām tos, kam ir
tikai viena saslimšana, jo
aplūkojam polimorbiditāti
jeb vismaz divu hronisku
slimību esamību cilvēkā,
bet skaidrs, ka pacienti ar
vienu saslimšanu šo skaitu
dubultotu. Atklātajai pusei
hroniķu tās nav tikai divas
slimības, bet gan četras,
piecas un pat vairāk, kas bieži
sevī ietver arī onkoloģiju jeb
ļaundabīga audzēja esamību.
Šeit iezīmējas mūsu darba
galvenais mērķis, proti,
saprast, kādi ir biežākie
slimību komplekti, ar ko
cilvēki slimo Latvijā un cik
daudz ir šādu slimnieku?

TEJU KATRAM
OTRAJAM PACIENTAM
IR VISMAZ DIVAS
SASLIMŠANAS, KAS
DEFINĒJAMAS KĀ
HRONISKAS JEB
ILGSTOŠAS UN AR KO
ŠIEM CILVĒKIEM NĀKAS
SADZĪVOT IKDIENĀ.

Visiem
zināms,
ka
ģimenes ārsts ir tas, kurš
Latvijas medicīnas sistēmā
ir galvenā atbildīgā persona
par Tavu veselību, ja runa ir
par vienkāršu padomu vai
zāļu nozīmēšanu. Sanitārās
grāmatiņas pagarināšana vai
slimības lapas atvēršana ir
iemesli, kādēļ nodarbinātiem
pilsoņiem šie apmeklējumi var gadīties vienu vai
divas reizes gadā, taču ir
reizes, kad ārsts ir jāapmeklē
biežāk, piemēram, ja tiek
konstatēta kāda nopietna
saslimšana. Bieži šādos
gadījumos sanāk atkārtot
vizītes ik nedēļu, līdz tiek
panākts, ka ārsts pacientu apmāca un
izglīto par slimību tā, ka pacients pats
spēj tikt galā, piemēram, ar cukura kontrolēšanu asinīs, un drīz vien šādi apmeklējumi vairs nav vajadzīgi. Par nelaimi,
tā nenotiek, jo jau pēc 3 mēnešiem
pacientiem ir vajadzīga recepte
nākamai medikamenta devai, kad bez
liekas ārsta apciemošanas neiztikt.
Agrāk, kad vēl nebiju uzsācis studijas
medicīnas fakultātē, domāju, kas tad
tur tāds ir - būt ģimenes ārstam un
tikai izrakstīt receptes? Bet tas vairs
tik vienkārši neizskatās. Šobrīd, kad
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pētījums jau ir gandrīz galā, nākas
pašam saķert galvu, kad manā priekšā
tiek nolikta pacienta kartīte - sieviete,
kas ir savā sestajā dzīves desmitgadē,
bet teju pusi no šī laika viņai ir jāsadzīvo
ar otrā tipa cukura diabētu, kam pēc
vairāku gadu pauzes pievienojies
gan paaugstināts asinsspiediens, gan
artēriju sabiezēšana jeb ateroskleroze
ar paaugstinātu holesterīna līmeni, vairogdziedzera slimība, skābekļa trūkums
sirdī jeb stenokardija, sirds mazspēja,
ilglaicīgas muguras sāpes, žultspūšļa
ilgstošs iekaisums, un lieki pieminēt, ka

sievietes svars (102 kg) tālu neatpaliek
no auguma centimetriem (158 cm).
Šis ir ļoti aktuāls jautājums – kā panākt
to, lai šī sieviete tuvāko gadu laikā
neiegūst sirdslēkmi vai nenokrīt uz
ielas insulta dēļ? Skaidri saprotams, ka
pacientei ir jāuzņem liels daudzums
medikamentu, kas nepieciešami viņas
deviņu slimību ārstēšanai, bet te jāņem
vērā fakts, ka medikamenti savā starpā
mijiedarbojas un ietekmē arī citus
orgānus, kas varbūt vēl nav tik nopietni
bojāti, bet var tādi kļūt. Diemžēl šajā
gadījumā pilnībā izārstēties ir nei-

Daži fakti
īpaši izceļas:

1. Aptuveni ceturtajai
daļai no četrdesmitgadniekiem jau ir hroniskas
saslimšanas, bet piecdesmitgadniekiem
šī attiecība ir divreiz lielāka.
2. Katrs ceturtais no polimorbīdajiem pacientiem ir vīrietis.
3. Četri no pieciem hroniķiem ir ar
lieko svaru.
Esošie rezultāti mudina saprast, ka
jau savlaicīgi ir jāaizdomājas par to, kādu
pārtiku mēs lietojam ikdienā. Pētījumā
pagaidām vēl netiek apskatīti kaitīgie
faktori, ar ko varētu saistīt saslimšanas,
tomēr tas ir radījis iemeslu aizdomāties,
ka uzturam konkrētajā problēmā ir liela
nozīme.

Nenovēršamā problēma
visas karjeras garumā
Skaidrs ir fakts, ka pacienti ir cilvēki
un cilvēki pēc dabas ir slinki. Kā gan ārsts
var panākt to, ka konkrētais pacients
sāk cīnīties ar savu lieko svaru? Kā likt
aizdomāties, ka smēķēšana un alkohols
nav risinājums ikdienas stresam un
problēmām? Vienmēr vieglāk ir iedzert
kādu tabletīti un cerēt, ka situācija
brīnumainā veidā pati no sevis izgaisīs.
Kad pacients attopas pie mākslīgās uzturēšanas aprātiem, kas pēdējās stundas,
dienas vai nedēļas vēl cenšas uzturēt pie

dzīvības, domāt “nē, es tomēr vēl gribu
dzīvot un būt veselīgāks” ir jau par vēlu,
taču tā diemžēl ir realitāte vairumam
cilvēku, kuru nav tik viegli izskaust.
Ģimenes ārsts var būt autoritāte pacienta
priekšā, taču pats pacients ir tas, kurš
izvēlas, ko darīt un ko nedarīt, kādas
zāles lietot un uz kurām labāk ietaupīt,
jo citādi nesanāks pabarot sevi un savu
sunīti nākamajām divām nedēļām.
Ne tikai šis faktors ģimenes ārstam ir
jāņem vērā, izvēloties vēlamo terapiju.
Sociālekonomiskais stāvoklis vairumam
Latvijas iedzīvotāju nav no tiem stabilākajiem, un tas bieži vien ir iemesls, kāpēc
nav iespējams dzīvot maksimāli veselīgu

dzīvesveidu, jo būt veselīgam nozīmē
ieguldīt sevī līdzekļus tā īstenošanai.
Problēma problēmas galā, kas liek mums
katram filozofēt par to, kā varētu būt
vai nebūt, tomēr negribas vairs smalkāk
izpaust savu jau daudzviet dzirdēto
viedokli.
Ceru, ka ar šo pētījumu spēsim
dažiem lasītājiem laicīgāk atvērt acis,
lai apjaustu to, ka realitāte ir daudz
īstāka, nekā varētu šķist, un, lai arī
cik traki un varonīgi pavadām savus
jaunības gadus, beigas visiem ir vienas.
Toties tas, kādā veidā mēs pavadām šīs
pēdējās stundiņas, patiesībā ir atkarīgs
jau no šodienas.�

Zinot pacientu, viņa ģimeni, ir virkne
saslimšanu, no kurām varētu izvairīties, vai
arī savlaicīgi atklāt to sākotnējo izpausmju
parādīšanos, piemēram, paaugstināts
asinsspiediens, izmainīts glikozes līmenis
asinīs utt. Tāpēc šeit ir liela nozīme
profilaksei. Ar ko tad katrs no mums ir
sliktāks par savu automašīnu, kuru mēs
katru gadu vedam uz tehnisko apskati un
pārliecināmies, vai tā ir braukšanas kārtībā.
Hronisko pacientu aprūpe ir ģimenes ārsta
ikdiena, bet tas nebūt nenozīmē to, ka mēs
izrakstām tikai receptes vai nosūtījumus.

Lai veiktu polimorbīdo pacientu aprūpi, ir
jābūt plašām zināšanām un prasmēm, lai
konkrētam pacientam izvēlētos atbilstoši
tikai viņam vispiemērotāko, visefektīvāko
un finansiāli pieejamāko ārstēšanu.
Manā praksē ir pacienti, kuriem vienlaicīgi
ir piecas un pat vairāk saslimšanu un ar
tām saistītās problēmas.

KOMENTĀRS
Sociālekonomiskie apstākļi, iedzīvotāju
dzīvildze ir cieši saistīta ar polimorbiditāti
un, nenoliedzami, ar polifarmāciju.
Es negribu teikt, ka ģimenes ārsts ir
atbildīgā persona par kāda veselību. Katrs
cilvēks pats ir atbildīgs par savu veselību
vai neveselību. Ģimenes ārsta uzdevums
ir pastāstīt (parādīt) pacientam par viņa
riska faktoriem (iedzimtiem, iegūtiem)
un kopā ar pacientu izstrādāt plānu, kā
izvairīties no saslimšanas, un/vai izstrādāt
ārstēšanas taktiku, kā arī veikt dinamisku
novērošanu.

Doc. Sandra Gintere
Dr. med.
Ģimenes ārste
RSU Ģimenes medicīnas katedra
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Valdis Ģībietis

L

atvijā sirds un asinsvadu
slimības pārliecinoši ir
biežākais nāves cēlonis.
Pēc Slimību profilakses un
kontroles centra datiem,
2016. gadā tās izraisīja 56% no visiem
nāves gadījumiem [1]. Vairumam
lasītāju ir vismaz aptuvens priekšstats
par divām vadošajām sirds un
asinsvadu slimībām, kas izraisa nāvi,
proti, miokarda infarktu jeb sirdstrieku
un insultu jeb smadzeņu trieku. Taču
trešajā vietā ierindojas daudz mazāk
pazīstams veselības stāvoklis – plaušu
artērijas trombembolija, saīsinājumā
PATE.

Tromba ceļš uz plaušām
Lai saprastu šīs slimības būtību, ir
jāatkārto asinsrites ceļš cilvēka ķermenī:
sirds kreisais kambaris izgrūž asinis
aortā, kurai sazarojoties tās nonāk visos
ķermeņa orgānos un
apgādā tos ar skābekli
un barības vielām. Pēc
tam pa vēnām asinis
atgriežas sirds labajā
pusē, no kuras caur
asinsvadiem - plaušu
stumbru,
plaušu
artērijām un to zariem –
nonāk plaušās, kur tiek
apgādātas ar ieelpoto
skābekli, lai tālāk pa
plaušu vēnām atgrieztos
sirds kreisajā pusē un
sāktu ceļu no jauna.
Termins
“embolija"
nozīmē kāda materiāla, visbiežāk tromba
jeb asins recekļa, ieķeršanos asinsvada
iekšienē, to nosprostojot. Tātad PATE
ir plaušu artēriju vai to zaru aizsprostojums ar trombiem. No kurienes šādi
trombi rodas? Vairāk nekā 90% gadījumu
to avots ir kāju dziļās vēnas, kurās izveidojas asins receklis, kas atdaloties pa
asinsplūsmu aizceļo uz plaušu artērijām
un, atkarībā no izmēra, ieķeras lielākā vai
mazākā asinsvada zarā, apturot tālāku
asinsriti. Daudz retāk embolu var veidot
citi materiāli – tauki, gaiss, audzēja
šūnas, augļūdens, medicīnisku ierīču
fragmenti. Jebkurā gadījumā rodas asinsrites aizsprostojums, kas traucē asiņu
apskābekļošanu un tālāku atgriešanos
kreisajā kambarī, kā arī rada asiņu

sastrēgumu, kas savukārt paaugstina
spiedienu sirds labajā pusē un pārslogo
labo kambari, jo tam nepieciešams
lielāks spēks, lai varētu izgrūst asinis pret
palielinātu pretestību. Smagas trombembolijas gadījumā šie traucējumi noved
pie sirds nespējas pietiekami apgādāt
ķermeni ar asinīm, krītas asinsspiediens, rodas tā saucamais kardiogēnais
šoks un traucētas audu asinsapgādes dēļ
slimnieks iet bojā [2].
Bet kādēļ lai kāju vēnās vispār rastos
trombs, kam aizceļot līdz plaušām? Dziļo
vēnu tromboze (DVT) un tai sekojoša
PATE ir vienots patoloģisks process, kas
kopumā tiek dēvēts par venozo trombemboliju. Normālā gadījumā asinis
sekmīgi atplūst no dziļajām kāju vēnām
un nesarec, taču reizēm rodas priekšnosacījumi, kas palielina iespēju rasties
recekļiem. Tos kopumā var iedalīt divās
grupās – pasliktināta asiņu atplūde no
vēnām un pastiprināta asiņu recēšana.
Pirmā rodas ilgstoša nekustīguma
dēļ, kas liek asinīm sakrāties vēnās,
piemēram, pēc ķirurģiskām operācijām,

sitātes slimnīcā veidotā reģistra datos
redzams, ka tā saucamie pārejošie
riska faktori – stāvoklis pēc operācijas,
traumas, atrašanās transportlīdzeklī
virs 6 stundām, estrogēnu lietošana
un grūtniecība – novēroti tikai 28%
pacientu, ļaundabīgs audzējs novērots
tikai 11%, bet bez provocējošiem
faktoriem novēroti 62% pacientu [4].
Iespējams, daļai no šiem slimniekiem
pastāv neatklāta trombofīlija.

No nejaušas atradnes
līdz pēkšņai nāvei
Tā kā PATE var būt radusies gan
no vairākiem nelieliem trombiem, gan
no viena liela, gan visiem iespējamiem
vidusstāvokļiem, arī izpausmes ir ļoti
dažādas – sākot no simptomu neesamības un slimības atklāšanas nejaušā
izmeklējumā līdz pat pēkšņai nāvei.
Biežākie simptomi ir elpas trūkums,
kas parasti attīstās pēkšņi, arī asas sāpes
krūškurvī, ja embolija notikusi mazākos
zaros, kas atrodas tuvāk plaušu ārējām
daļām, klepus, sāpes
zem krūšu kaula, retāk
asinsspļaušana, ģībonis.
Apmēram
ceturtajai
daļai gadījumu novērojama tūska vienā no
kājām DVT dēļ.
Lai pierādītu PATE
esamību, visbiežāk veic
plaušu datortomogrāfiju
ar
kontrastvielas
ievadi. Šajā izmeklējumā redzamas vietas,
kurās trombi aizsprosto
plaušu artērijas, neļaujot
tālāk izplatīties kontrastvielai. Ja to nav
iespējams veikt, netieši
par PATE norādīs labās sirds puses
pārslodze, kas redzama ehokardiogrāfijā.
Dziļo vēnu trombozi pierāda, veicot ultrasonogrāfiju kāju vēnām [3].

IZPAUSMES IR ĻOTI DAŽĀDAS –
SĀKOT NO SIMPTOMU NEESAMĪBAS
UN SLIMĪBAS ATKLĀŠANAS
NEJAUŠĀ IZMEKLĒJUMĀ LĪDZ PAT
PĒKŠŅAI NĀVEI.
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pēc kāju kaulu lūzumiem, guļošiem pacientiem, cilvēkiem ar aptaukošanos,
nervu bojājumiem, sirds mazspēju. Vislielākais trombembolijas risks novērots
pēc gūžas vai ceļa locītavas endoprotezēšanas operācijām. Pastiprināta
asiņu recēšana raksturīga ļaundabīgu
audzēju gadījumā, estrogēnus saturošu
preparātu lietošanas laikā (piemēram,
orālā kontracepcija) un iedzimtu asinsreces sistēmas īpatnību jeb trombofīliju gadījumos. Nereti pastāv šo
faktoru kombinācija, piemēram, grūtniecības laikā ir traucēta venozo asiņu
attece, kā arī pastiprinās asinsrece. Bieži
vien neizdodas atrast nekādus iemeslus,
kas būtu provocējuši trombemboliju [3].
Paula Stradiņa Klīniskās univer-

Kā ārstēt?
Slimniekiem, kuriem PATE ir izraisījusi asinsspiediena pazemināšanos,
šoku vai sirds apstāšanos, ārstēšana
notiek intensīvās terapijas apstākļos,
kur iespējama asinsrites un elpošanas
funkcijas nodrošināšana. Tā kā šo
pacientu smago stāvokli pamatā nosaka
asinsplūsmas aizsprostojums plaušās,
ir nepieciešams trombus nekavējoši
izšķīdināt, lai asinsplūsmu atjaunotu. Šo
metodi sauc par trombolīzi. To panāk,

STAMĀ SLEPKAVA
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ievadot vēnā medikamentus – trombolītiķus – piemēram, alteplāzi, streptokināzi vai urokināzi. Ja trombolīzi
konkrētajam pacientam nevar veikt vai
tā ir neveiksmīga, iespējama arī ķirurģiska ārstēšana vai minimāli invazīva
trombu izņemšana ar katetra palīdzību
īpašos centros ar pieredzi šo metožu
veikšanā. Vienlaikus uzsāk ārstēšanu
ar asinis šķidrinošām vielām jeb antikoagulantiem, lai novērstu tālāku trombembolijas turpināšanos un veicinātu
atlikušo trombu uzsūkšanos.
Pacientiem bez šoka un asinsspiediena pazemināšanās, tātad stabiliem
pacientiem,
uzsāk
antikoagulantu
terapiju. Bieži vien slimnīcas etapā tā
tiek sākta ar injicējamiem preparātiem
– mazmolekulārajiem heparīniem – un
tālāk turpināta ar zālēm tablešu veidā.
Pēc PATE antikoagulantus parasti nepieciešams lietot vismaz trīs mēnešus,
par tālāko ārstēšanu spriežot atkarībā
no atkārtotu izmeklējumu rezultātiem
un cēloņa - ja tas ir pārejošs faktors,
piemēram, dziļo vēnu tromboze kājā
pēc kaula lūzuma, tad tālāka ārstēšana
var nebūt nepieciešama, bet, ja faktors
turpina pastāvēt, piemēram, pacientam
ir iedzimta trombofīlija vai atkārtotas
trombembolijas epizodes, antikoagulanti
var būt vajadzīgi pat mūža garumā [3].

Kā pasargāt sevi?
Pēc operācijām un traumām ar
sekojošu imobilizāciju (piemēram, ģipša
pārsēju) augsta riska pacienti no DVT
un PATE var izvairīties, īslaicīgi lietojot
antikoagulantus. Šo medikamentu
lietošana jāapsver, konsultējoties ar
ārstu. Tāpat antikoagulanti apsverami
slimniekiem ar ierobežotām kustību
spējām, kas ilgstoši atrodas gultā. Šajos
gadījumos noder arī kompresijas zeķes,

kas uzlabo asins atteci no kājām. Ja DVT
jau piedzīvota, ārsta vadībā rūpīgi jāpilda
ārstēšanās norādījumi, lai novērstu
slimības atkārtošanos.
Ilgstoši braucot mašīnā, autobusā,
vilcienā, lidmašīnā vai kādā citā transportlīdzeklī, vismaz reizi stundā
ieteicams piecelties un pastaigāties vai,
ja tas nav iespējams, vismaz izkustināt
kājas, kā arī pietiekami uzņemt ūdeni.
Arī aptaukošanās paaugstina DVT
risku, tādēļ svarīgi ir svara samazināšanas pasākumi. Cilvēkiem ar sirds
mazspēju, cukura diabētu un citām
ilgstošām slimībām tās atbilstoši jāārstē,
lai izvairītos no paasinājumiem, kas var
veicināt trombemboliju. Sievietēm pirms
hormonālu preparātu lietošanas noteikti
jākonsultējas ar ārstu par iespējamo
trombožu risku.

Slēdziens
PATE ir nozīmīgs, daudziem
nezināms veselības stāvoklis ar
nopietnu mirstības risku. Pētījumos
novērots, ka vidējais dzīves ilgums pēc
pārciestas PATE ir ievērojami mazāks
nekā attiecīgā vecuma un dzimuma
cilvēkiem vispārējā populācijā, turklāt
trombembolija var atkārtoties [5]. Bet
paraudzīsimies no gaišās puses: PATE
ir ārstējama slimība, un tās terapijas
pamatā ir efektīvu zāļu, piemēram, antikoagulantu lietošana. Tomēr vislabāk
ir šo slimību nepiedzīvot, ievērojot profilakses principus un ārsta norādījumus
gadījumos, kad risks ir paaugstināts.

Daži klīniskie gadījumi
no autora pieredzes
Vīrietis, 34 gadi. Nesen veicis
garus pārbraucienus automašīnā, pēc

kuriem tūkušas kājas. Pēkšņi sācies
mērens elpas trūkums. Pēc divām
dienām pacients mājās zaudē samaņu,
sieva izsauc neatliekamo medicīnisko
palīdzību. Brigāde konstatē sirdsdarbības apstāšanos. Kopējais reanimācijas laiks 50 minūtes, izmantojot
automatizētu krūškurvja masāžas
ierīci. Pacients tiek transportēts uz
slimnīcu, kur konstatē kreisā augšstilba
dziļo vēnu trombozi un abpusēju
masīvu plaušu artērijas trombemboliju.
Slimnīcā tiek veikta trombolīze un
uzsākta antikoagulantu terapija. Smagā
stāvoklī pacients pavada divas nedēļas
intensīvas terapijas nodaļā. Ar pakāpenisku stāvokļa uzlabošanos pacients pēc
mēneša apmierinošā stāvoklī tiek izrakstīts no slimnīcas.
Vīrietis, 61 gads. Pirms divām dienām
veikta plānveida prostatas vēža operācija.
Pēcoperācijas periods bez sarežģījumiem. Pacients dodas uz palātas labierīcībām, kur zaudē samaņu. Konstatē
sirdsdarbības apstāšanos, uzsāk reanimācijas pasākumus 40 minūšu garumā,
pēc kuriem izdodas panākt sirdsdarbības
atjaunošanos. Datortomogrāfijā konstatē
masīvu abpusēju plaušu artērijas trombemboliju, intensīvās terapijas nodaļā veic
trombolīzi. Pacients samaņu neatgūst.
Tās pašas dienas vakarā atkārtojas sirdsdarbības apstāšanās un pacients mirst.
Sieviete, 19 gadi. Sūdzas par elpas
trūkumu nedēļas garumā. Pirms
četriem mēnešiem pēc ginekoloģes
ieteikuma uzsākusi estrogēnu saturošu
kontracepcijas tablešu lietošanu saistībā
ar pastiprinātu menstruālo asiņošanu.
Datortomogrāfijā konstatē abpusēju
plaušu artērijas trombemboliju. Uzsāk
ārstēšanu ar antikoagulantiem. Pēc
četriem mēnešiem paciente jūtas apmierinoši, elpas trūkumu noliedz, turpina
nozīmētā antikoagulanta lietošanu.�
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RSU UN LGBT?
Jā, arī RSU

Tālivaldis Kronbergs

Ievads

V

isdrīzāk abreviatūra RSU varētu būt atpazīstama daudziem, proti, var ātri nojaust,
ka tā apzīmē Rīgas Stradiņa universitāti. Taču
ko apzīmē abreviatūra LGBT? Tas daudziem
varētu būt izaicinājums, jo tā nav ikdienas
aktuālās informācijas aprites sastāvdaļa un visbiežāk lasāma
saistībā ar seksuālo minoritāšu tiesību jautājumiem vai praidu
aktivitātēm. Tātad — abreviatūra LGBT apzīmē lesbietes,
gejus, biseksuāļus un transpersonas (un šī teksta ietvaros
apzīmēs arī LGBT kā grupu).
Kāpēc gan šīm abreviatūrām jāsatiekas? Tā vienkāršā
iemesla dēļ, ka bieži vien, kamēr mēs par kaut ko nezinām,
tikmēr domājam, ka viss ir kārtībā, ka esam toleranti. Piemēram,
kamēr savā tuvumā neredzam tumšādainus studiju biedrus
vai docētājus, mēs nezinām, vai esam toleranti pret citas rases
pārstāvjiem. Runāt vai domāt par to ir viegli. Ne tik viegli ir sākt
toleranti dzīvot, jo klišejas un aizspriedumi ir daļas no ikdienas.
Līdzīgi ir, kamēr nezinām, vai kāds ir no LGBT. Jā, tur, ārzemēs,
tur ir demokrātija, tur viss ir kārtībā, tur visi labi saprotas. Kā
rīkoties, lai tikpat labi būtu arī šeit, Latvijā, Rīgā, RSU?
RSU Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju
katedras docētāja profesora Denisa Hanova vadītajā studiju
kursā „Starpkultūru komunikācija” 2017./2018.studiju gada
rudens semestrī ar vairākām aktivitātēm tika īstenots projekts
„LGBT tev līdzās. Arī RSU”. Viena no tā aktivitātēm bija aptauja
(jautājumi tika formulēti sadarbībā ar LGBT un viņu draugu
apvienības „Mozaīka” Valdes priekšsēdētāju Kristīni Garinu).
Kā liecina projekta „LGBT tev līdzās. Arī RSU” nosaukums,
tika pieņemts, ka arī LGBT studē un/vai docē/strādā RSU. Ir
minēti dažādi dati par LGBT skaitlisko (procentos) klātbūtni
sabiedrībā, tomēr aptaujas nolūks nebija iegūt lielāku vai
mazāku skaitli procentos. Nolūks bija, iespējams, pirmo reizi
RSU, uzzināt, vai LGBT vispār ir RSU, vai LGBT ir drosme sevi
atklāt, vai LGBT vispār ir „temats” trešajā lielākajā augstākās
izglītības iestādē Latvijā, vai vide jeb studiju biedri un darba
kolēģi ir LGBT toleranti un pieņemoši? Citiem vārdiem,
mēģināt noskaidrot, kāda ir realitāte, kaut arī tikai ar aptaujas
palīdzību, kaut arī tikai anonīmi.
Piedalīties aptaujā, kas tika īstenota e—vidē, varēja visi
interesenti RSU, t.sk. ārvalstu studenti, kuriem tika izveidota
aptaujas latviešu valodā identiska versija angļu valodā.
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Aptauja angļu valodā tika izveidota gan tāpēc, lai nerastos
neprecīza tulkojuma pārpratumi, gan tāpēc, lai iegūtu Latvijas
viesu (RSU ārvalstu sudentu) „skatu no malas”. Aptaujā tika
iegūta 301 atbilde (257 aptaujā latviešu valodā un 44 aptaujā
angļu valodā). Atbilžu apkopojums ir atsevišķi par katru no
jautājumiem, rezultātus norādot procentos par abām valodām.

Atbilžu apkopojums
1. sadaļa

Aptaujas pamata jautājums „Vai esi LGBT (lesbiete, gejs,
biseksuālis(—e), transpersona)?”.
Aptauju ievadīja pamata jautājums, proti, „Vai esi LGBT
(lesbiete, gejs, biseksuālis(—e), transpersona)?”. „Jā” (jeb atzina
sevi par LGBT) atbildēja 13,6%, „Nē” (jeb sevi par LGBT
neatzina) — 86,4% aptaujā latviešu valodā, bet aptaujā angļu
valodā — „Jā” atbildēja 18,2%, „Nē” — 81,8%. Netika piedāvāts
atbildes variants „Nezinu”, jo tika pieņemts, ka atbildes sniedz
personas, kas jau ir apzinājušās un pieņēmušas savu seksuālo
orientāciju (vismaz privāti).
Pieņemot, ka lielākā daļa atbildēja godīgi, var uzskatīt, ka
viens no aptaujas mērķiem tika sasniegts un ir noskaidrots,
ka RSU studē un/vai docē/strādā LGBT (13,6% no tiem, kas
atbildēja latviešu valodā, un 18,2% no tiem, kas atbildēja angļu
valodā). Jācer, ka pats fakts par LGBT klātesamību vispirms
noderēs katra RSU studējošā un/vai docētāja/darbinieka
pašrefleksijai par līdzšinējo attieksmi pret LGBT, piemēram,
par to, vai līdz šim sarunvalodā LGBT netika pieminēta ar
aizskarošu vai pat diskriminējošo attieksmi.

2. sadaļa
Turpinājumā sekoja trīs atšķirīgi jautājumi tiem, kas sevi

atzina par LGBT, un tiem, kas sevi par LGBT neatzina. Tas
tika pamatots ar to, ka vairākums ne vienmēr pamana vai
izprot mazākuma (šajā gadījumā LGBT) atšķirīgās vajadzības
vai skatījumu uz notiekošo, kā arī tāpēc, lai noskaidrotu
mazākuma pašvērtējumu stāvoklim RSU.
Jautājumi tiem, kas sevi atzina par LGBT.

Uz jautājumu „Vai RSU esi atklāts(—a) par savu seksuālo
orientāciju un/vai dzimuma identitāti?” „Jā” atbildēja 11,4%,
„Nē” — 45,7%, bet „Daļēji (tikai tuvākajiem draugiem)” 42,9%
aptaujā latviešu valodā, savukārt aptaujā angļu valodā 62,5%
atbildēja „Jā”, „Daļēji (tikai tuvākajiem draugiem)” — 37,5%,
nesniedzot nevienu atbildi „Nē”.

Uz jautājumu „Vai jūties droši, ka nepieciešamības
gadījumā RSU aizstāvēs pret aizskārumu seksuālās orientācijas un/vai dzimuma identitātes dēļ?” „Jā” atbildēja
14,3%, „Nē” — 40%, bet „Nezinu” 45,7% aptaujā latviešu valodā,
savukārt aptaujā angļu valodā 50% atbildēja „Nē”, „Nezinu” —
50%, nesniedzot nevienu atbildi „Jā”.
Uz jautājumu „Vai esi gatavs(—a) atbalstīt citus RSU
studentus/docētājus/darbiniekus, kuriem nepieciešama
palīdzība „iznākšanai no skapja”?” „Jā” atbildēja 65,7%, „Nē” —
5,7%, bet „Nezinu, kā” - 28,6% aptaujā latviešu valodā, savukārt
aptaujā angļu valodā 87,5% atbildēja „Jā”, „Nezinu, kā” — 12,5%,
nesniedzot nevienu atbildi „Nē”.
Kā redzams atbildēs, LGBT pašvērtējumā RSU šobrīd
būtu grūti nosaukt par iekļaujošas un pret LGBT tolerantas
vides augstākās izglītības iestādi. Protams, sava veida „attaisnojums” par labu RSU varētu būt, ka Latvijas sabiedrība
nav pretimnākoša LGBT, tomēr ilgtermiņā tas neliecinātu par
nopietnu attieksmi pret tematu. Tas, ka 45,7% no LGBT aptaujā
latviešu valodā RSU nav atklāti par savu seksuālo orientāciju
un/vai dzimuma identitāti, visdrīzāk liecina, ka arī ārpus
RSU par šo tematu atklātība netiek praktizēta. Tātad daļa
no konkrēto cilvēku identitātes apkārtējiem paliek apslēpta.

Cerīgāks ir rezultāts aptaujā angļu valodā, kurā 62,5% (11,4%
aptaujā latviešu valodā) ir atklāti par savu seksuālo orientāciju
un/vai dzimuma identitāti. Uz šādu rezultātu, iespējams,
varētu reaģēt ar pazīstamo komentāru, ka „ārzemnieki jau
vispār ir atklātāki”. Tomēr tad vietā būtu jautājums, vai šāda
atklātība ir RSU vai Latvijas sabiedrības nopelns?
Tāpat RSU ir neglaimojoši, ka 40% LGBT aptaujā latviešu
valodā un 50% aptaujā angļu valodā nejūtas droši, ka nepieciešamības gadījumā RSU aizstāvēs pret aizskārumu
seksuālās orientācijas un/vai dzimuma identitātes dēļ. Protams,
pretarguments varētu būt, ka „sajūtas” ne vienmēr ir objektīvs
rādītājs, tomēr „sajūtas”, piemēram, par korupcijas līmeni
Latvijā sabiedrība pamatā uztver kā tādas, kas atbilst īstenībai.
Visbeidzot, viens no būtiskiem aspektiem polemikā par un
ar LGBT ir LGBT grupas redzamība jeb „iznākšana no skapja”.
Tāpēc LGBT gatavība atbalstīt citus RSU studentus/docētājus/
darbiniekus, kuriem nepieciešama palīdzība „iznākšanai no
skapja”, 65,7% aptaujā latviešu valodā un 87,5% aptaujā angļu
valodā ļauj domāt, ka nākotnē uzlabosies arī to, kas sevi neatzina
par LGBT, informētība un izpratne par LGBT.
Jautājumi tiem, kas sevi par LGBT neatzina.

Uz jautājumu „Vai zini kādu RSU studentu/docētāju/
darbinieku, kas pieder LGBT grupai?” „Jā” atbildēja 36,9%, „Nē”
— 38,3%, bet „Neesmu drošs(—a), bet nojaušu” 24,8% aptaujā
latviešu valodā, savukārt aptaujā angļu valodā 72,2% atbildēja
„Jā”, „Nē” — 13,9% un „Neesmu drošs(—a), bet nojaušu” - arī 13,9%.

Uz jautājumu „Vai nepieciešamības gadījumā
esi gatavs(—a) iestāties par LGBT, kurš(—a) tiktu
aizskarts(—a) seksuālās orientācijas un/vai dzimuma
identitātes dēļ?” „Jā” atbildēja 52,7%, „Nē” — 17,1%, bet „Tikai
par tuvākajiem draugiem/man pazīstamiem” 30,2% aptaujā
latviešu valodā, savukārt aptaujā angļu valodā 80,6% atbildēja
„Jā”, „Nē” — 5,6%, un „Tikai par tuvākajiem draugiem/man
pazīstamiem” — 13,9%.
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Uz jautājumu „Vai, tavuprāt, LGBT RSU jūtas droši būt
atklāti par savu seksuālo orientāciju un/vai dzimuma
identitāti?” „Jā” atbildēja 16,7%, „Nē” — 35,1%, bet „Nezinu”
48,2% aptaujā latviešu valodā, savukārt aptaujā angļu valodā
22,2% atbildēja „Jā”, „Nē” — 27,8% un „Nezinu” — 50%.
Nav tādas sabiedrības, kurā LGBT „dzīvotu uz Mēness”,
un RSU kā daļa no Latvijas sabiedrības nav izņēmums.
Tomēr ir atšķirība starp demokrātisku un autoritāru valstu
sabiedrībām — vārdos (kā tiek runāts par LGBT) un darbos
(kā attieksme izpaužas likumos un politikas dokumentos/
vadlīnijās). Tāpēc jautājumi, kas tika uzdoti tiem, kas sevi
par LGBT neatzina, korelē ar jautājumiem, kas tika uzdoti
tiem, kas sevi atzina par LGBT. Atklātība par seksuālo orientāciju un ar to saistītā „izkāpšana no skapja” ir saistīta
ar to, vai zini kādu RSU studentu/docētāju/darbinieku,
kas pieder LGBT? 36,9% aptaujā latviešu valodā un 72,2%
aptaujā angļu valodā atzina, ka zina. Interesanti, ka 24,8%
aptaujā latviešu valodā un 13,9% aptaujā angļu valodā
nav droši, bet nojauš, ka tomēr kāds ir LGBT. Jāsaka gan,
ka nojautas var būt mānīgas, Iespējams, tās ir veidojušās
mediju ietekmē, kuros visbiežāk redzamie ir izklaides
un sporta industrijas LGBT pārstāvji. Nojautas var būt
mānīgas, jo ne katrs, kurš(—a) māk izklaidēt, ir LGBT.
Tomēr viena lieta ir nojautas par to, vai kāds(—a) ir LGBT,
bet pavisam cita, ja uzmanības centrā ir diskriminācijas
aizmetņi vai tieša diskriminācija. Šoreiz neuzzināsim,
kāpēc nepieciešamības gadījumā par LGBT, kurš(—a) tiktu
aizskarts(—a) seksuālās orientācijas un/vai dzimuma identitātes dēļ, nav gatavi iestāties 17,1% aptaujā latviešu valodā
un 5,6% aptaujā angļu valodā. Iespējams, LGBT kādam
šķiet tik atšķirīga kā „nepieskaramie” Indijā vai tik „superspēcīga” kā no kāda amerikāņu komiksa, ka palīdzība nebūtu
sniedzama. Protams, savā ziņā ir pozitīvi, ka 30,2% aptaujā
latviešu valodā un 13,9% aptaujā angļu valodā ir gatavi
palīdzēt tikai tuvākajiem draugiem/pazīstamiem. Bet kas
notiktu, ja tuvākais draugs būtu kopā ar nepazīstamo? Kā
tad tiktu sniegta palīdzība? Sava veida „balzams dvēselei” ir
80,6% aptaujā angļu valodā, kas nepieciešamības gadījumā ir
gatavi iestāties par LGBT, kas tiktu aizskarts seksuālās orientācijas un/vai dzimuma identitātes dēļ.
Visbeidzot, pašrefleksijas jautājums tiem, kas sevi par
LGBT neatzina. 35,1% aptaujā latviešu valodā un 27,8%
aptaujā angļu valodā uzskata, ka LGBT RSU nejūtas droši
būt atklāti par savu seksuālo orientāciju un/vai dzimuma
identitāti. 48,2% aptaujā latviešu valodā un 50% aptaujā
angļu valodā atbildēja, ka nezina. Atbildes vistiešākajā
veidā ir saistītas ar jautājumu tiem, kas sevi atzina par
LGBT („Vai jūties droši, ka nepieciešamības gadījumā RSU
aizstāvēs pret aizskārumu seksuālās orientācijas un/vai
dzimuma identitātes dēļ?”) un mudina domāt gan par to, kā
mazināt „Nē” un „Nezinu”, gan to, kā LGBT sevi pieteikt kā
redzamu RSU daļu.

3.sadaļa
Divi vienādi jautājumi tika uzdoti gan tiem, kas sevi
atzina par LGBT, gan tiem, kas sevi par LGBT neatzina. Tie
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nav izšķiroši saistībā ar LGBT pašvērtējumu vai attieksmi
pret LGBT RSU, tomēr, līdzīgi kā atbildes uz iepriekšējiem
trim jautājumiem, raksturo vairākuma un mazākuma
dažādo izpratni par sabiedrību.
Jautājums „Vai atbalsti, ka viendzimuma pāri
Latvijā varētu oficiāli reģistrēt partnerattiecības?”.
Tie, kas sevi atzina par LGBT, 94,3% atbildēja „Jā”,
„Nē” — 5,7%, nesniedzot nevienu atbildi „Nezinu” aptaujā
latviešu valodā, savukārt aptaujā angļu valodā 87,5%
atbildēja „Jā”, „Nezinu” — 12,5%, nesniedzot nevienu
atbildi „Nē”.
Tie, kas sevi par LGBT neatzina, 59% atbildēja „Jā”,
„Nē” — 27,5%, bet „Nezinu” 13,5% aptaujā latviešu valodā,
savukārt aptaujā angļu valodā 83,3% atbildēja „Jā”, „Nē” —
8,3% un „Nezinu” - arī 8,3%.
Pat valstīs, kurās demokrātiska iekārta ir jau vairākus
gadu desmitus, turpinās intensīva un bieži kaislīga domapmaiņa par to, kas ir/nav laulība un kā „pieradināt” partnerattiecības. Proti, pat tajās nav gatavu atbilžu (daudzi
gan domā, ka visas atbildes jau sen ir gatavas), kā reaģēt
uz daudzajiem jautājumiem, kas kļuvuši aktuāli līdz ar
LGBT grupas „redzamību” un tiesību pieteikumu. Tāpēc
savā ziņā ir loģiski, ka LGBT 94,3% aptaujā latviešu valodā
un 87,5% aptaujā angļu valodā atbalsta, ka viendzimuma
pāri Latvijā varētu oficiāli reģistrēt partnerattiecības, bet
tie, kas sevi par LGBT neatzina, tam piekrīt mazāk — 59%
aptaujā latviešu valodā un 83,3% aptaujā angļu valodā. Un
jā, arī šoreiz var sacīt, ka izpratne „kaut ko atļaut, pat ja uz
mani tas neattiecas” vairāk redzama aptaujas angļu valodā
atbildē. Interesanti, ka 27,5% no tiem, kas sevi par LGBT
neatzina, neatbalsta iespēju viendzimuma pāriem oficiāli
reģistrēt partnerattiecības Latvijā. Aktuāls ir jautājums
— kā gan partnerattiecības starp viendzimuma pāriem
varētu ietekmēt heteroseksuālu pāru laimi?
Jautājums „Vai esi dzirdējis par LGBT un viņu
draugu apvienību „Mozaīka” un/vai jauniešu grupu
„Skapis”?”
Tie, kas sevi atzina par LGBT, 74,3% atbildēja „Jā”, „Nē”
— 17,1%, bet „Nē, bet vēlētos uzzināt” 8,6% aptaujā latviešu
valodā, savukārt aptaujā angļu valodā 50% atbildēja „Jā”,
„Nē” — 37,5% un „Nē, bet vēlētos uzzināt” - 12,5%.
Tie, kas sevi par LGBT neatzina, 48,2% atbildēja „Jā”,
„Nē” — 43,2%, bet „Nē, bet vēlētos uzzināt” 8,6% aptaujā
latviešu valodā, savukārt aptaujā angļu valodā 8,3%
atbildēja „Jā”, „Nē” — 75% un „Nē, bet vēlētos uzzināt” 16,7%.
Lai arī līdzdalība nevalstiskajās organizācijas Latvijā
nav masveida parādība, tomēr organizācijas, kuru
darbības uzmanības centrā ir dažādi cilvēktiesību aspekti,
ir visai pamanāmas. To skaitā ir arī LGBT un viņu draugu
apvienība „Mozaīka”. Atbildes parāda, ka, no vienas
puses, daudzi LGBT — 74,3% aptaujā latviešu valodā —
par to zina, bet, no otras puses, ka „zina visi” ir iedomāts
stāvoklis, jo nezina 17,1%, bet nezina ar vēlmi uzzināt —
8,6%. LGBT atbilde aptaujā angļu valodā, ka 50% zina
par LGBT un viņu draugu apvienību „Mozaīka”, ir labs
sasniegums Latvijas organizācijai, ja ņem vērā, ka aptaujā
angļu valodā piedalījās Latvijas viesi.
To atbildes, kas sevi par LGBT neatzina, aptaujā
latviešu valodā liecina, ka 48,2% par LGBT un viņu
draugu apvienību „Mozaīka” ir dzirdējuši, bet vēlētos
uzzināt 8,6%, kas ir uzteicama vēlme, ja uzskatām, ka ceļš
uz tolerantu sabiedrību ir ar uzziņas, nevis citu radītu
(bieži maldinošu un homofobijas ietekmētu) priekšstatu
palīdzību. Ar atvērtību sevi apliecina Latvijas viesi, RSU
studenti, kas aptaujā angļu valodā 16,7% pauž vēlmi
uzzināt par LGBT un viņu draugu apvienību „Mozaīka”.

RSU UN LGBT? JĀ , ARĪ RSU

Noslēgums
Kā jau katras aptaujas rezultāti, arī
šie ir bagāti ar skaitļiem. Tomēr nevajadzētu aizmirst, ka aiz katra skaitļa
ir konkrēta cilvēka izvēle. Vispirms,
tā bija izvēle piedalīties aptaujā. Tad
sekoja izvēle pamata jautājumā (vai
atbildēt godīgi? vai tiešām neviens
neuzzinās, ka atbildu tieši es?), pēc tam
vēl vairākas izvēles par to, cik atklāts
esmu savā rīcībā un kā izturos vai
varētu izturēties pret līdzcilvēkiem?
Lai arī jautājumu nav daudz, tie varētu
būt interesanti jo īpaši tiem, kas domā,
ka RSU ir „sala”, uz kuras „tolerances
vējiem” pret LGBT nebūtu vietas.
Tomēr jācer, ka RSU savu veiksmi un
varēšanu parādīs ne tikai piesaistot
ārvalstu studentus, bet arī piesaistot ārvalstu studentu līdzi atvesto
toleranci un atvērtību. Kā zināms, tas
investīciju plānu neprasa.�

KOMENTĀRS
13,6 un 18,2% respondentu aptaujā
atzīmējuši, ka pieskaita sevi LGBT. Vidēji
šāds skaitlis ir ļoti augsts. Parastās,
literatūrā sastopamās robežas ir 1,2-6,8%
no visiem iedzīvotājiem, lai gan ir zināms,
ka interneta aptaujās un jauniešu vidē šis
procents mēdz būt augstāks. Redzams,
ka visos jautājumos angliski runājošie
ir izrādījuši gan augstāku toleranci,
gan augstāku pašidentificēšanos ar
LGBT, kas visdrīzāk atspoguļo lielāku
toleranci un kopumā brīvāku diskusiju
vidi par LGBT tiesībām viņu parastajās
mītneszemēs. Politiski nozīmīgi mūsdienās
ir tas, ka vairāk nekā puse aptaujāto, kas
paši nav LGBT, atbalsta LGBT tiesības
veidot oficiālas partnerattiecības. Tas
acīmredzami norāda, ka vismaz aptaujāto
vidē attiecīgai likumkopas iniciatīvai ir
atbalsts. Jautājumus par vēlmi palīdzēt
LGBT pārstāvjiem ir grūti interpretēt, jo tie
būtu jāsalīdzina ar vēlmi vispār palīdzēt
citiem cilvēkiem, kas Latvijā parasti nav
īpaši augsta. No aptaujas datiem arī grūti
spriest par RSU kā institūcijas iezīmēm, jo
šeit dati būtu jāsalīdzina ar to, kas notiek
ārpus universitātes vai citās universitātēs.

Doc. Klāvs Sedlenieks
PhD
Sociālantropologs
RSU Komunikācijas studiju katedra

17

NENOSAUKTĀ SLIMĪBA

Jeb kā slimības, valoda un trauksme ietekmē mūsu uzskatus

Kamiar-K. Rueckert

M

edicīnu, gluži kā
mūsu ikdienas dzīvi,
iespaido
sociālie
mediji,
ātrā
informācijas apmaiņa
un tā saucamie „ietekmētāji”.
Glutēna un laktozes nepanesamība,
Laima slimība un fibromialģija –
katru gadu pēkšņi tiek atklāta kāda
jauna slimība un pievērsta uzmanība
tās galvenokārt nespecifiskajiem
simptomiem, kurus ārsti, šķiet, ir
aizmirsuši vai arī nav ievērojuši gadu
desmitiem. Pacienti, kuri iepriekš cieta
no nediagnosticētas slimības ar nespecifiskiem simptomiem, tagad rod mierinājumu piedāvātā slimībā, tādējādi
iegūstot diagnozi. „Manas ciešanas
nebija iedomātas, tās bija īstas!” ir
frāze, kas izklausās pēc televīzijas šova
cienīga citāta.
Es apšaubu nevis šo slimību ek-
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sistenci, bet gan to izplatību populācijā. Mēs varētu runāt pat par ko
vairāk, nekā tikai mediju finansiālo
ieguvumu no sabiedrības intereses par
„jaunāko” slimību.
Manuprāt,
iepriekšminēto
populāro slimību vilinājums ir slimīgs
ieguvums pacientam. Tie ir etiķetes
meklējumi pacientu simptomiem,
lai attaisnotu savu stāvokli. Tas ļauj
nonākt pie stāvokļa identifikācijas,
slimības diagnozes, kā arī apmierina
pacienta iekšējo vajadzību tikt
saprastam un atbalstītam.
Neatkarīgi no profesijas - ārsts,
politiķis vai sētnieks - retais atzīs
iekšēju konfliktu. Iemesls ir vienkāršs novērst draudu savam ego un pasargāt
savu pašapziņu. Jēdziens „slimīgs
ieguvums” apraksta ideju, ka iekšējs
konflikts vai negatīvas emocijas var
izraisīt funkcionālus simptomus. Tas
ļauj mums novirzīt savu uzmanību no
draudīgas, emocionālas problēmas uz
biežāk sastopamu, mazāk biedējošu
fizisku stāvokli. Risinot šo problēmu,

cilvēks pat gūst citu ievērību, līdzjūtību vai arī izvairās no nepatīkama
emocionāla konflikta. Vienkāršāk
sakot, jēdziens attiecas uz funkcionālu
simptomu parādīšanos emocionālu
ciešanu dēļ.
Kaut
gan
pastāv
vairāki
nosaukumi funkcionāliem simptomiem un somatoformām slimībām,
plašākai sabiedrībai tie nav zināmi.
Atklājot šos stāvokļus, ģimene, draugi
un pat ārsti tos mēdz stigmatizēt. Savā
pasaulē mēs paļaujamies uz vārdiem
un to savstarpējo struktūru. Strukturālisma ideja apgalvo, ka valoda
kalpo kā visaptveroša sistēma, kas
palīdz mums saprast cilvēci un tās
kultūru. Šīs filozofijas centrālā doma
mums šķiet pašsaprotama, taču tā
regulāri tiek aizmirsta. Vārdi un
termini mums dod piederības sajūtu.
Uzvārds piešķir identitāti, arābu
pasaulē priedēklis „Abu” (tēvs) apstiprina statusu kā ģimenē, tā arī sabiedrībā. Vairāku rietumu sabiedrību
tradīcija dot pirmajam dēlam tēva

vārdu ilustrē gan vārdu nozīmīgumu,
gan attiecības, kādas mēs veidojam ar
pasauli. Mūsu pasauli, gluži tāpat kā
medicīnu, veido valoda. Māja ir māja,
kaķis ir kaķis un vēzis ir vēzis.
Turpretī lietas bez vārda ir baisas
un izsauc trauksmi. Tas, ko mēs
nevaram izprast, izmantojot valodu,
mums šķiet svešs. Viss negatīvais
izraisa bailes, tāpat kā neatbildētais
dzīves jēgas jautājums vai nenosaukta
slimība.
Slimība var izraisīt gan īstermiņa,
gan ilgtermiņa trauksmi. Spēcīga
distresa jeb negatīvā stresa rezultātā
reaģē mūsu nervu sistēma. Tāpat kā
mūsu pacienti, arī mēs, ārsti, vēlamies,
lai katrai slimībai būtu nosaukums.
Kad mums nākas saskarties ar nenosauktu slimību, mēs izjūtam trauksmi.
Ārsti zina, kā mūsu organisms darbojas,
nonākot distresā. Simpātiskā nervu
sistēma aktivējas, izraisot raksturīgo
„cīnies vai bēdz” reakciju un iedarbojoties uz efektoru sistēmu. Adrenokortikotropais hormons (AKTH) izsauc
kortizola izdali, kas savukārt palēnina
metabolismu un novājina imūnsistēmu.
Šī ir mūsu organisma brīnišķīgā pieeja
akūtām situācijām. Vairāk enerģijas
tiek muskuļiem un mazāk – citām
sistēmām. Bet kas notiek, ja mūsu
prāts nav pakļauts akūtam stresam,
bet gan hroniskam distresam? Mūsu
ķermenis un muskuļi sāp, parādās gastrointestinālas problēmas un depresīvi

simptomi, piemēram, bezmiegs. Neskaidrība par šiem simptomiem tikai
pastiprina uztraukumu. Nepārtrauktā
stresa reakcija rezultējas ar somatoformas slimības manifestāciju. Šķietami
iedomātais stāvoklis, kas radies ne
no kurienes, patiesībā ir saistīts
arvfizioloģiju un ir īsta slimība.
Šie pacienti cenšas palīdzēt savam
ego ar visuresošiem aizsardzības mehānismiem. Mēs visi izmantojam
šos nepieciešamos mehānismus un
paļaujamies uz tiem, taču tie kļūst
neveselīgi pārmērīgas izmantošanas
gadījumā. Pacienti var noliegt savas
distresu izraisošās emocijas un konfliktus, daži izmanto humoru, lai
cīnītos ar tiem, turklāt citi pārveido
savu nenosaukto slimību par kādu
populāru kaiti, lai nebūtu jāsaskaras
ar iekšēju emocionālu konfliktu.
Es vēlētos apgalvot, ka lielākā daļa
no pašpasludinātām slimībām, kā
glutēna nepanesība, Laima slimība un
citas, ir nepareizi diagnosticētas somatoformas slimības. Ne jau muļķības
vai nezināšanas dēļ, kā mēdz uzskatīt
vairāki ārsti un speciālisti, bet gan
distresa samazināšanas nolūkos.
Psihosomatiskas slimības rodas no
neapzinātām emocijām un iekšējiem
konfliktiem, kas izraisa simptomus,
tiecoties kļūt apzināti. Psihosomatiskā medicīna ir biedējoša, taču to
vēl baisāku rada sabiedrības izpratnes
trūkums par to.

Vai ir iespējams mainīt šos
uzskatus un dot pacientiem pareizo
slimības nosaukumu? Manuprāt, būtu
jāveic četras svarīgas lietas. Pirmkārt,
mums, ārstiem, būtu jāveido atklātas
attiecības ar pacientiem. Attiecības
bez izsmiekla, kurās ārsts aktīvi
ieklausās katra pacienta sūdzībās
un ciešanu slogā. Otrkārt, mums
vajadzētu paskaidrot psihosomatikas būtību un dot tai nosaukumu.
Vienkāršs piemērs varētu būt: „Psihosomatika ir medicīnas nozare, kas
nodarbojas ar iekšējiem konfliktiem,
kuri izraisa fiziskas, sociālas un emocionālas problēmas.” Treškārt, ir nepieciešams parādīt, ka ārstēšanās ir
nevis vājuma pazīme, bet gan iespēja
stāties pretī savām personīgajām un
unikālajām ciešanām. Ceturtkārt,
mums nevajadzētu glorificēt psihoterapiju. Galu galā, stāšanās pretim
pacienta iekšējiem konfliktiem, kas ir
bijuši apslēpti pamatotu iemeslu dēļ, ir
kā operācija bez anestēzijas.
Šādā veidā ārsti var piedāvāt pacientiem efektīvāku metodi, ar ko
cīnīties pret baiso un nenosaukto
slimību, nevis vienkāršas attiecības,
kas balstītas uz slimības nosaukumu.�
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DEBAŠU ATSKATS
2017. gada 16. decembrī norisinājās Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes rīkotās
debates ,,Par/Pret’’ (projekta vadītāja: Ksenija Tarasova). Dotais formāts neatbilst klasiskām debatēm,
bet gan vairāk franču thesis-antithesis-synthesis mācību metodei, precīzāk, balansēta diskusija starp diviem
zinošiem vadītājiem. Piedāvājam īsu ieskatu aktuālākajās debašu tēmās:
Valdis Dakuļs un Guntis Balodis
kopīgi centās nonākt pie secinājuma,
vai ārstam būtu jāsniedz pacientam savs
privātais telefona numurs. Iespējams,
telefona saruna atvieglo komunikāciju,
bet diez vai tā vienmēr veicina kvalitāti.
Kā lai nosaka diagnozi, pacientu
neredzot? Protams, pacients noteikti
jūtas drošāk, ja apzinās, ka jebkurā brīdī
var sazināties ar speciālistu. Vai Tu pats
dalītos ar savu telefona numuru ārstu
vietā?
Aleksandra Gromova un Gabriela
Saulīte izvēlējās aktualizēt tēmu par
prostatas specifiskā antigēna (PSA)
līmeņa noteikšanu asinīs kā prostatas
vēža skrīninga metodi. Tā kā prostatas
vēzis ir visbiežāk diagnosticētais ļaundabīgais audzējs vīriešu populācijā, tad
varbūt tiešām PSA detekcija kā skrīninga
metode būtu nepieciešama? Šis antigēns
tomēr nav pietiekami specifisks prostatas
vēzim, jo līmenis asinīs var būt paaugstināts arī labdabīgas prostatas hiperplāzijas un prostatīta gadījumā. Tāpat
PSA līmenim ir tendence pieaugt līdz ar
vīrieša vecumu. Vai šāds PSA skrīnings
nebūtu tikai lieks finansiāls slogs?
Labākas alternatīvas pagaidām nav, bet
varbūt drīzumā tāda kļūs pieejama.
Veronika Jakupceviča un Diāna
Vozņuka savukārt diskutēja par viendzimuma vecākiem. Divdesmit sešās
pasaules valstīs viendzimuma laulības
ir legalizētas. Rodas šāds jautājums - vai
viendzimuma vecāki bērnam var nodarīt
kādu reālu kaitējumu? Vai arī sabiedrības
stigmatizācija ir tā, kas patiesībā rada
lielākās negatīvās sekas? Varbūt bērnam
viendzimuma audžuģimenē tomēr ir
labāk nekā bērnu namā?
Jānis Dāvis Osipovs un Līga Vīduša

apsprieda ļoti aktuālu jautājumu par to,
vai mums vajadzētu upurēt miegu naktī
pirms eksāmena par labu mācībām. Miegs
nodrošina atmiņas konsolidāciju, tomēr
cilvēka smadzenes var funkcionēt pietiekami labi pat bez vienas nakts miega.
Un, lai gan miega trūkums palielina
kortizola, stresa hormona, daudzumu
asinīs, 30 minūšu diendusa pirms vai
pēc bezmiega nakts normalizēs ķermeņa
stāvokli. Īstermiņā bezmiega nakts neko
ļaunu nenodarīs jūsu veselībai, tomēr
hronisks miega trūkums nav ieteicams.
Galu galā viss ir atkarīgs no tā, kā jūs
vislabāk funkcionējat un saglabājat
vajadzīgo informāciju.
Anita Ungure un Elīze Brokāne
apsprieda to, kura ir labāka izvēles
metode primāram dzemdes kakla vēža
skrīningam – citoloģija, kas ir iztriepe no
dzemdes kakla un materiāla mikroskopiska izmeklēšana, vai HPV jeb cilvēka
papilomas vīrusa tests? Abām metodēm
ir priekšrocības un trūkumi, līdz ar to
nav iespējams noteikt, kura ir viennozīmīgi labāka. Pētījumi turpinās un
varbūt jau pavisam drīz mēs nonāksim
pie kāda konkrēta slēdziena.
Zane Ozolniece un Santa Smilga
debatēja par intrauterīno spirāli kā kontracepcijas metodi. No vienas puses, metode
nepasargā no inficēšanās riska ar seksuāli
transmisīvām slimībām un 4-5 reizes
palielina ektopiskas jeb ārpusdzemdes
grūtniecības risku. Taču, no otras puses,
metode ir finansiāli izdevīga un sievietes
jūtas
apmierinātas.
Kontracepcijas
metožu klāsts ir plašs. Vai sievietes ir pietiekoši informētas un zinošas? Vai populārākās metodes arī ir tās labākās?
Artūrs Pētersons un Laura Škarsta
diskutēja par plastmasas iepakojumu

sastāvdaļas bisfenola A kaitīgo ietekmi
uz cilvēka iekšējās sekrēcijas dziedzeru
sistēmu. Pastāv pētījumi par bisfenola
A toksisko ietekmi uz laboratorijas dzīvniekiem, kā arī šīs vielas ekspozīcijas
saistību ar bērnu psihiskās attīstības
traucējumiem, neauglību, astmu un
citu slimību rašanās risku. Taču šie
novērojumi jāvērtē kritiski, jo daudzos
pētījumos dalībnieku skaits ir ļoti mazs,
un ir grūti nosakāms, tieši cik liela saskare
ar bisfenolu A cilvēkam dzīves laikā
bijusi, sevišķi ņemot vērā, ka pat 93%
populācijas bisfenols A ir atrodams urīnā.
Turklāt korelācija vēl nenozīmē cēloņsakarību. Pagaidām ASV Pārtikas un zāļu
administrācija ēdienos konstatējamo
bisfenola A daudzumu atzīst par drošu,
tomēr daudzviet pasaulē šī viela aizliegta
zīdaiņu pudelīšu materiālā. Jautājums
paliek atklāts – vai bisfenols A ir bīstams
un vai nepieciešama tā aizliegšana?
Marija Jurčenko un Veronika
Jakupceviča sniedza argumentus par
un pret valsts finansētu psihoterapijas
apmeklējumu ieviešanu Latvijā. Viena
45 minūšu ilga sesija pacientam var
izmaksāt no 30 līdz 150 eiro, taču, lai
sasniegtu veiksmīgu rehabilitāciju, ir
nepieciešami apmēram 8 līdz 40 apmeklējumi. Psihoterapijas rezultāti liecina,
ka vairāk nekā 50% pacientu, kuri uzsāk
ārstēšanu, drīz atsāk normālu dzīvi spēcīgi un veselīgi iedzīvotāji savukārt
radīs lielākus ienākumus nācijai.
Negatīvais aspekts pilnīgi finansētai
psihoterapijai var būt pacientu hiperdiagnoze un ārstēšanas uzsākšana, pat
ja tā nav nepieciešama. Varbūt daļēji
finansēta sistēma darbotos, bet kā mēs
izlemtu, kam nepieciešama terapija un
kam – nē?�
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PSIHISKĀS
VESELĪBAS
IZPRATNES
IZAICINĀJUMI
Sintija Strautmane

I

kvienam ir zināms, ka,
saslimstot
ar
gripu,
ir
ieteicams apmeklēt ārstu.
Kādam ir bail to darīt, citam
nē, tomēr bez šaubām vizīte
pie veselības aprūpes speciālista ir
saprātīgs lēmums, jo runa taču ir par
cilvēka fiziskās veselības stāvokli.
Izmaiņas tieši fiziskajā veselībā ir
tās, kuras pamanām vispirms.
Ir tādi cilvēki, kuri, fiziski pavisam
veseli būdami, tomēr šķiet daudz
slimāki par tiem, kuriem ir, piemēram,
gripa. Šie cilvēki var augām dienām
gulēt gultā un nedēļām nespēt
saņemties un doties pretī ikdienas
izaicinājumiem. Viņu sejās ir “zombiju”
skatiens, kurš brīdina: “Netraucē man!”
,“Tu man nevari palīdzēt!”, “Es esmu
tik noguris no visa”, “Es neko negribu”
utt. Daži cilvēki tikmēr pie sevis klusi
čukst: “Palīdzi man!”, bet šis aicinājums
bieži vien paskrien garām nepamanīts.
Rezultātā nekas nemainās uz labo
pusi, dzīve turpina ritēt uz priekšu,
bet ir skaidrs, ka šiem cilvēkiem kas
atgadījies, lai gan nekonstatējam nedz
klepu, nedz drudzi, nedz citas fiziskas
izpausmes.
Ar šo piemēru vēlos pateikt, ka
cilvēki pēc savas būtības ir daudz
vairāk nekā tikai fiziski radījumi,
kas apdzīvo zemeslodi, un tieši tādēļ
veselību nevaram nosaukt tikai par
fiziskas slimības trūkumu. Pasaules
Veselības Organizācija (PVO) definē
veselību kā fizisku, garīgu un sociālu
labklājību, nevis slimības trūkumu.
Viens no veselības aspektiem
ir psihiskā labklājība. Ir neskaitāmi
daudz psihisku saslimšanu, kā
depresija, posttraumatiskais stresa
sindroms, bipolāri traucējumi, šizofrēnija, trauksme, panikas lēkmes utt.
Pacientiem ar psihiskiem traucē-
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jumiem var nebūt fizisku simptomu,
taču slimniekiem ar ēšanas traucējumiem, piemēram, anoreksiju, tādi ir.
Katru gadu 10. oktobrī tiek atzīmēta
Pasaules psihiskās veselības diena,
kuras mērķis ir veicināt zināšanas
par psihiskiem traucējumiem un gūt
līdzcilvēku sapratni un atbalstu šīs
problēmas risināšanā. Šī devīze ir
sasniegusi arī Latviju. Daudzi kompetenti un prasmīgi speciālisti meklē
problēmu risinājumus un cenšas rast
uzlabojumus garīgās veselības aprūpē.
Arī daudziem jauniem cilvēkiem, tajā
skaitā studentiem, ir viedoklis par šo
jautājumu, tāpēc aplūkosim galvenos
argumentus, kāpēc psihiskā veselība
ir tik sarežģīta, bet vienlaikus tik ļoti
svarīga.
Pirmkārt,
psihiskās
veselības
traucējums ne ar ko neatšķiras no
fiziska veselības traucējuma. Šo
domu ir grūti saprast ļoti daudziem,
īpaši vecāko paaudžu pārstāvjiem,
iespējams tādēļ, ka viņu jaunībā
pasaules uzskati bija atšķirīgāki, kā arī
jāņem vērā aspekts, ka mūsdienās ir
daudz vairāk informācijas par psihiskajām saslimšanām, līdz ar to atšķiras
arī zināšanu līmenis un izpratne
par tām starp dažādām paaudzēm.
Vecāka gadagājuma cilvēkiem ir cits
pasaules redzējums, ko viņi visticamāk mantojuši no saviem senčiem.
Protams, arī mūsdienās vēl joprojām
sastopamies ar tādiem uzskatiem, kas
nav mainījušies, piemēram, “Vīrieši
neraud”, “Nesūdzies un dari savu
darbu”, “Tas pāries, tikai turpini strādāt
un smaidīt”. Patiesībā ikkatram reizēm
ir skumīgi, un šādi ieteikumi reizumis
patiešām var palīdzēt, taču, ja cilvēkam
ir nopietnas psihiskas problēmas, kuru
pamati jau sākuši veidoties bērnībā, tie
nebūs efektīvi. Ja kādam ir psihisks
traucējums, ir svarīgi to apzināties un
būt iecietīgam.
Bet kas tieši ir psihisks traucējums?
Vai tas nozīmē, ka pacientam ir domas
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par pašnāvību? Vai tas ir saistīts ar
vardarbību un slepkavību? Vai četras
nedēļas gara sesija ar stresu un panikas
lēkmēm var liecināt par psihiskiem
traucējumiem? Vai varbūt nespēja
komunicēt ar citiem cilvēkiem liecina,
ka indivīdam ir psihisks traucējums?
Patiesībā psihisko slimību pacientu
daudzveidība un vecumu atšķirības,
kā arī uzliesmojumi dažādos dzīves
periodos liecina, ka atbilžu uz šiem
jautājumiem nav. Katrs pacients ir kā
maza, atsevišķa pasaulīte ar atšķirīgām
idejām un vērtībām, kuras mums
jārespektē pat tad, ja mēs tām nepiekrītam. Tikai šādi mēs varēsim nodrošināt veiksmīgu komunikāciju ar
pacientu, kas sekmēs atveseļošanos. Ir
svarīgi iemācīties veidot
veiksmīgas
attiecības
starp ārstu un pacientu,
lai ārstēšanā panāktu
labākos rezultātus.
Tomēr, lai kā arī negribētos, ir jāatzīst, ka
sabiedrības
attieksme
pret psihiskās veselības
traucējumiem pārsvarā ir
negatīva, un tie bieži vien
tiek ignorēti sabiedrības
uzskatu un aizspriedumu
dēļ. Manuprāt, katrs var
nosaukt vismaz trīs sev
pazīstamus cilvēkus, kuri
ir pesimistiski noskaņoti
un kuriem ir daudz stereotipu par cilvēkiem ar
garīgiem traucējumiem.
Viņi parasti domā, ka
speciālista,
piemēram,
psihoterapeita, apmeklējums ir naudas
izšķērdēšana vai arī speciālisti tikai
izraksta medikamentus, kas uz visiem
laikiem
neatgriezeniski
izmaina
cilvēka smadzenes. Ir grūti pārliecināt
pacientus un viņu negatīvi noskaņotos
tuviniekus par psihiskās veselības
nozīmību un traucējumu attīstīšanās
riskiem, taču tas nav neiespējami.
Citējot slaveno franču literatūras
vēsturnieku Čārlzu Augustīnu Sentu
– Bēvu: “Ir cilvēki, kuru pulksteņi
kādā brīdī apstājas”. Tas nozīmē, ka ir
un vienmēr būs cilvēki, kuri nevēlas
iemācīties ko jaunu un pieņemt lietas,
kas nesaskan ar viņu uzskatiem. Šie
cilvēki turpina dzīvot savā iedomu
pasaulē, pieņemot to par vienīgo
iespējamo patiesību, tāpēc sarunāties
ar viņiem ir grūti, kā arī tas prasa
lielu piepūli. Dažreiz pacients saprot

ārstēšanas nozīmību, bet apkārtējā
sabiedrība to uzskata par nepareizu,
nederīgu, maznozīmīgu salīdzinājumā
ar citiem notikumiem. Vai tas izklausās
pēc kaut kā pazīstama? Cerams, ka nē,
bet, ja tomēr tā ir, svarīgi ir nepadoties
un runāt ar šiem cilvēkiem, lai mainītu
stereotipus un negatīvo attieksmi.
No otras puses, liela daļa cilvēku var
pat atzīt, ka viņi nav psihiski veseli, bet
nekad nedalīsies ar savām jūtām. Viņi ir
noslēgti, sapņojot par iedomātām dzīves
situācijām, kas nekad nenotiks. Šie
cilvēki var attīstīt veiksmīgu karjeru,
kļūt par ietekmīgiem vadītājiem, kurus
citi apskauž vai apbrīno, bet problēmas
rodas tad, kad karjera kļūst par galveno
dzīves prioritāti un psihiskā veselība

ierastais dzīvesveids, ka tiks sabojāta
karjera. Bailes par to, ka indivīds
nevienam nerūpēs. Bailes par to, ka
viņu nemīlēs, kritizēs, nenovērtēs un
nesapratīs. Iespējamo iemeslu klāsts ir
bezgalīgs, bet ir svarīgi atcerēties, ka
šie iemesli ir mūsu prātu radīti šķēršļi.
Mēs esam vienīgie, kuri apzinās šos
šķēršļus, bet mēs slēpjamies brīžos, kad
mums ir iespēja atvērties, tāpēc mums
jātiek galā ar šiem uzstādījumiem.
Bet ko nozīmē šo baiļu pārvarēšana?
Stāties aci pret aci ar savām bailēm tā ir sevis pilnveidošana, kas iekļauj
šķēršļu pieveikšanu, “tiltu”, kurus
paši esam uzbūvējuši, šķērsošanu un
uzvaru izcīnīšanu, kā arī jūtu paušanu
un dalīšanos ar citiem, lai uzlabotu
savu psihisko veselību.
Cilvēki, kuri to paveikuši,
mēdz citēt kanādiešu pilota
un politiskā padomdevēja
Lina Garisona vārdus:
“Esmu šķērsojis tūkstošiem
tiltu, kas nekad nav tikuši
uzcelti!”. Kaut gan emocionāla attīstība reizēm
ir riskanta, tā padara mūs
daudz stiprākus, attaisnojot
visas pūles.
Lielākajai daļai cilvēku
dzīve ir kā “amerikāņu
kalniņi”, bet noteicošais
faktors ir attieksme pret
dzīves
izaicinājumiem.
Profesors Džons Gardners
ir teicis: “Dzīve ir nebeidzama atklāšanās un, ja
mēs to vēlamies, nebeidzams sevis pilnveidošanas
process, nebeidzams un neparedzams
dialogs starp mūsu potenciālu un
situācijām, kuras izvēršas”. Daži no
mums labāk tiek galā ar dzīves neparedzamajām situācijām, daži - ne
tik labi, taču, ja kādam dažādu faktoru
ietekmē attīstās psihisks traucējums,
ir ļoti svarīgi izturēties līdzjūtīgi un
atbalstoši, būt empātiskam. Ikvienam
ir jādod iespēja dalīties ar savām jūtām
un problēmām pat tad, ja cilvēks tās
neuzskata par īpaši nozīmīgām.
Nav iespējams pilnībā paredzēt, ar
ko mēs paši sastapsimies turpmākajā
dzīvē, un varbūt kādu dienu mēs būsim
tie, kuri cietīs no psihiskiem traucējumiem. Ja nu tā notiek, ir svarīgi atcerēties: “Un kā jūs vēlaties, lai ļaudis
jums dara? Tāpat jūs dariet viņiem!”
(Lūkasa evaņģēlijs 6:31; MR 7:12) Un ko
par to domā Tu?!�

BAILES PAR TO, KA
APSMIES. BAILES PAR TO,
KA ATSTUMS, SAUKS PAR
“PSIHO” VAI “TRAKO”.
BAILES BŪT ATŠĶIRĪGAM.
tiek aizmirsta. Šie cilvēki var arī nebūt
ietekmīgi, bet pavisam viduvēji vai
parasti studenti ar zemu pašapziņu.
Viņi reizēm apgalvo, ka ir daudz vienkāršāk uzņemties daudz un dažādas
iniciatīvas un pienākumus nekā atbrīvot
sevi no pašu “mentālā būra”. Dažiem
cilvēkiem ir nesalīdzināmi grūtāk
pilnībā atklāt sevi emocionāli nekā
fiziski, jo tas iekļauj jūtu izpaušanu un
dalīšanos tajās ar citiem. Viņi var būt
iesprostoti savā “mentālajā būrī” tik ļoti,
ka nespēj atklāt savu vājumu un emocionalitāti, tāpēc viņi izliekas, ka viss
ir kārtībā. Viņi ikdienā velk “maskas”,
kas slēpj visu to, kas atklāj viņu iekšējo
pasauli un emocijas. Nav noslēpums, ka
tā pamatā ir cilvēka bailes. Bailes par to,
ka apsmies. Bailes par to, ka atstums,
sauks par “psiho” vai “trako”. Bailes būt
atšķirīgam. Bailes par to, ka mainīsies
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M

iegs ir stāvoklis, kurā
pavadām vienu trešo
daļu mūsu dzīves.
Tas ir vitāli svarīgs,
tādēļ ir jāapzinās šī
fizioloģiskā procesa nozīme cilvēka
ikdienā. Mūsdienu steidzīgajā laikmetā
miegam tiek piešķirta otrā, varbūt
pat trešā vieta primāro lietu sarakstā.
Īpaši jauniem cilvēkiem ir raksturīga
pavirša attieksme pret veselīgu miega
daudzumu. Ir pieejami dažādi pētījumi
par miega ietekmi uz cilvēka veselību,
un galvenā atziņa, kas caurauž šāda
veida pētījumus, ir tā, ka nepietiekošs
miega daudzums atstāj paliekošas sekas
uz mūsu veselību [1], [2].
Hronisks miega trūkums paaugstina miegainību dienā, rada dažādus
traucējumus ikdienas dzīvē, piemēram,
garastāvokļa svārstības (viegla aizkaitināmība, depresija u.c.), kognitīvos
traucējumus - samazinās koncentrēšanās
spējas, traucēta īslaicīgā un ilglaicīgā
atmiņa-, kā arī rada citas pārmaiņas
organismā. Miegā notiek organisma
spēju atjaunošanās, tādēļ tas ir viens
no kvalitatīvas dzīves un labu darba
spēju priekšnoteikumiem. Lielākai daļai
cilvēku ir nepieciešamas 7-8 stundas
kvalitatīva nakts miega [1] [2].
Medicīnas
studenti
savas
aizņemtības un noslogojuma dēļ bieži
saīsina miega ilgumu. It īpaši tas ir
raksturīgs studentiem pirmajos studiju
gados. Vecāko studiju gadu studenti
bieži mācības apvieno ar darbu, līdz
ar to viņi arī būtu pieskaitāmi riska
grupai. Lai kvalitatīvi apgūtu medicīnas
studijas, ir nepieciešams daudz
apņēmības, spēka un iedvesmas. Stu-

Novērtējums
Sliktas darbaspējas

1. grafiks. Darbaspēju un miega sakarība, visa grupa

dentiem ir nepieciešamas augstas koncentrēšanās spējas. 2015./2016. mācību
gada ziemā tika veikts pētījums ar mērķi
noskaidrot, vai studentu „ietaupīšana”
uz miega rēķina nepasliktina viņu
vispārējo sniegumu gan mācībās, gan
citās jomās. Lai to noskaidrotu, tika pielietots profesionāls rīks - Somijā veidota
“Darba spēju indeksa” [3] aptauja ar
pielāgojumu jauniem cilvēkiem [9].
Darba hipotēze - jo vairāk studenti guļ,
jo labākas ir viņu darba spējas.
Pētījuma laikā tika aptaujāti 233
studenti. No tiem 58% (134 cilvēki) bija
jaunāko studiju gadu studenti (līdz III
studiju gadam) un 42% (99 cilvēki) bija
vecāko studiju gadu studenti; 79.8%
bija sievietes un 20.2% - vīrieši. Vidējais
aptaujāto vecums bija 21 gads. Tika
noskaidrots, ka studenti vidēji guļ 6,5
stundas un vidējais darba spēju indeksa
rādītājs atbilda vidēji labām darba
spējām, kas ir pārsteidzoši, jo cilvēkam
21 gada vecumā ir sagaidāmas izcilas
darba spējas.
Jaunāko studiju gadu grupā izcilas
jeb ļoti augstas darba spējas bija tikai 22%
studentu, bet vecāko studiju gadu grupā
- 30% aptaujāto studentu. Vidējas darba
spējas jaunāko studiju gadu grupā bija

1. grupa

2. grupa

Kopā

Procenti

Procenti

Procenti

25

16

22

Vidējas darbaspējas

25

24

25

Labas darbaspējas

28

30

29

Izcilas darbaspējas

22

30

24

1. tabula. Darbaspēju indeksa novērtējums pa grupām
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25% studentu, bet vecāko studiju gadu
grupā - 24% studentu. Iegūtie dati ļāva
secināt, ka studentiem būtu nepieciešams
uzlabot darbaspējas. Sliktas darba spējas
jaunākajos studiju gados novēroja 25%
studentu, bet vecākajos studiju gados 16% respondentu (skat.1.tab.).
Studenti, kuriem ir vidēji labas darba
spējas, naktī vidēji guļ 6,2 stundas. Tie,
kuriem ir labas darba spējas, guļ 6,5
stundas, bet studenti, kuriem ir izcilas
darba spējas, vidēji guļ 6,8 stundas. Visu
aptaujāto grupā varēja novērot pozitīvu
korelāciju, proti, palielinoties miega
daudzumam, palielinās arī darba spēju
indekss (skat. 1. grafiks).
Vecāko studiju gadu studentiem
statistiski bija vairāk miegā pavadīto
stundu un līdz ar to arī labākas darbaspējas. Jaunāko studiju gadu studenti
gulēja mazāk. Nozīmīgi ir tas, ka no aptaujātajiem RSU Medicīnas fakultātes
studentiem tikai ≈50% ir labas darba
spējas, pārējiem 50% ir vidējas vai pat
sliktas darba spējas.
Hipotēze, ka miega daudzums
ietekmē darbaspējas, apstiprinājās. Tika
iegūta statistiski ticama pozitīva korelācija (rs = 0,2; p=0,001), kas nozīmē,
ka, palielinoties miega ilgumam, palielinās arī studentu darbaspējas, un otrādi
- samazinoties miega daudzumam, pat
jauna cilvēka darbaspējas krīt.
Līdzīgos pētījumos rezultāti bija
pārliecinošāki - zemas darba spējas
izteikti saistījās ar bezmiegu vai miega
trūkumu, kas ir mazāks par 5 stundām,
salīdzinot ar tiem cilvēkiem, kuri guļ 7
stundas un vairāk [5], [14], [7], [18]. Interesanti, ka ar pazeminātām darbaspējām
asociējas arī pārāk ilgs miegs [5], kas
darbā netika analizēts, jo bija pārāk

mazs cilvēku skaits, kas gulētu vairāk
par 9 stundām. Norvēģijā 2008. gadā
ar daudz lielāku dalībnieku skaitu veica
līdzīgu pētījumu. Šajā pētījumā ieguva
līdzīgus secinājumus, proti, ka īslaicīgs
miega daudzuma samazinājums tik
ļoti neietekmē darba spējas, toties
bezmiegs vai arī pārāk ilgs miegs ticami
korelēja ar darbaspējām [12]. Jāatzīmē,
ka studenti galvenokārt ir jauni cilvēki
ar potenciāli lielāku veselības rezervi,
viņi retāk saskaras ar hronisku miega
trūkumu, jo ik pa laikam “izguļas”, kas
varētu izskaidrot iegūtos rezultātus.
Nesaudzējot savas darba spējas, cilvēks
labākajos darba gados diemžēl nevar
pilnvērtīgi strādāt.�

KOMENTĀRS
Darba tēma ir aktuāla, kas arī
paskaidrots ievada daļā, un līdz šim
Latvijā nav veikti daudzi pētījumi šai
jomā. Darbā izmantotas validētas
aptaujas un statistikas metodes,
pētāmā grupa skaitliski pietiekoša, lai
iegūtu statistiski ticamus rezultātus,
kuri arī sasaucas ar vairumu citiem
pētījumiem par nepietiekoša miega
ilguma ietekmi uz kognitīvām spējām.

Pētījumam ir arī “pievienotā vērtība” –
secinājumi vēlreiz akcentē kvalitatīva
miega nozīmi labai dzīves kvalitātei.
Darbā izmantotās literatūras saraksts
ir pietiekošs un pamatots.
Doc. Juris Svaža
Dr. med.
Anesteziologs
RSU Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedra
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PIEDĀVĀTĀ IECERE
IR TIK SAREŽĢĪTA
PROCEDŪRA, KA
KATRS TĀS SOLIS
IETVER RISKUS, KAS IR
BŪTISKI VEIKSMĪGAM
IZNĀKUMAM.
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“V

isas patiesības ir
viegli saprotamas,
kad tās ir atklātas;
galvenais ir tās
atklāt.” Patiesība,
kas slēpjas šajā vienkāršajā zinātnes
principā, ko reiz sacīja Galileo
Galilejs (Galileo Galilei), vēl joprojām
ir nozīmīga mūsdienās. It īpaši kā
pionierim medicīnas jomā, nākas
uzņemties noteiktus riskus. Ceļā uz
jaunu procedūru ieviešanu nākas
saskarties ar neskaitāmām zinātnes
barjerām, un klīniskie pētnieki vairāk
nekā jebkurā citā jomā saskaras arī ar
ētiskiem jautājumiem. Iemesls tam ir
fakts, ka jaunu procedūru attīstīšana
ir saistīta arī ar apdraudējumu cilvēku
dzīvībām.
Cenšoties ņemt vērā katru iespējamo
komplikāciju, ārsti bieži dodas nezināmajā, izmantojot arvien jaunas
ārstēšanas metodes. Kristiāns Bernards
(Christiaan Barnard) 1967. gadā demonstrēja veidu, kā transplantēt cilvēka sirdi.
Par spīti veiksmīgajai operācijai, viņa
pacients dažas dienas vēlāk nomira no
pneimonijas imūnsupresijas dēļ. Tā laika
sabiedrībai cilvēka sirds transplantācija
visticamāk izklausījās pavisam neiedomājami. 2017. gadā itāļu neiroķirurgs
Seržio Kanavero (Sergio Canavero) ir
saskāries ar līdzīgu skepticismu kopš
viņa paziņojuma par savu nākotnes
projektu: cilvēka galvas transplantāciju.
Šajā rakstā mēs Jūs iepazīstināsim ar
viņa kontroversālajām idejām un apspriedīsim viņa ieceres iespējamību.
Piedāvātā iecere ir tik sarežģīta
procedūra, ka katrs tās solis ietver
riskus, kas ir būtiski veiksmīgam
iznākumam. Pēc Kanavero domām,
anatomiski pareiza un strauja muguras
smadzeņu savienošana un išēmiska
orgānu bojājuma novēršana būs galvenās
problēmas, ar kurām saskarsies mediķu
komanda. Kanavero vēlas tikt galā ar
šiem šķēršļiem, izmantojot jau pārbaudītas medicīniskās stratēģijas.
Vispirms jāmin klīniski izraisīta hipotermija, kas ir jau zināma metode un
tiek bieži izmantota neiroķirurģijā un
kardioloģijā . Ar šīs tehnikas palīdzību
iespējams saglabāt šūnu un orgānu
veselumu. Dziļa hipotermija nomāc metabolismu smadzenēs par aptuveni 7%
ar katru samazināto 1°C, kas tādējādi
samazina glikozes un skābekļa patēriņu.
Dzesēšanas izraisītā vazokonstrikcija
un samazinātā asinsvadu caurlaidība
rada zemāku intrakraniālo spiedienu

NEPAZAUDĒ GALVU

un mazina tūskas veidošanos, tādējādi
palīdzot izvairīties no šūnu nāves
apoptozes ceļā. Šis nervu sistēmu
aizsargājošais efekts tiks izmantots
operācijas laikā, atdzesējot saņēmēja
galvas temperatūru līdz 10°C un radot
spinālo hipotermiju donora ķermenī.
Salīdzinot ar hipotermiju, piedāvātais
risinājums muguras smadzeņu savienošanai nav tik klīniski plaši izpētīts. Jau
vairāk nekā simts gadu ir bijis zināms,
ka dzīvnieki ar smagām mugurkaula
traumām ir laika gaitā spējuši daļēji
atlabt. Diemžēl šī atlabšana ir nepilnīga
un aizņem ilgu laiku. Pretēji minētajiem
apsvērumiem, Kanavero plāno savienot
divas asi nodalītas muguras smadzenes
(“tīrs griezums”), ko nevar salīdzināt ar
dzīšanas procesu dzīvnieku modeļos ar
simulētiem, sagrautiem ievainojumiem.
Svarīga ir ne tikai ultra-asa asmens
izmantošana, bet arī tūlītēja muguras
smadzeņu
savienošana.
Pētnieki
pārbauda tā saukto fusogēnu un sīlantu
izmantošanu, lai paātrinātu dzīšanu un
atjaunotu nervu funkcionalitāti. Tiek
cerēts, ka izvēlētā viela - polietilēna
glikols (PEG) - būs spējīga uzreiz atjaunot
šūnu membrānas, kas bojātas mehāniskas traumas rezultātā. Blakus esošu
šūnu membrānas PEG ietekmē savienosies un atjaunos visu šūnu veselumu
sadalītajos segmentos. Papildus tiek
pētīts arī elektriskās stimulācijas potenciāls, lai paātrinātu savienošanās
procesu un sensori-motoro atlabšanu.
Šāda veida procedūrai ir nepieciešami ne tikai prasmīgi ķirurgi, bet
arī piemērota darba vieta. Operācijas zālē
jāpietiek vietai vismaz divām atsevišķi
strādājošām ķirurgu komandām; trim,
ja tiek veikta orgānu ziedošana no
saņēmēja vecā ķermeņa.
Galvas transplantācijas gadījumā
gan saņēmējs, gan donors tiek intubēti
un mākslīgi ventilēti ar traheotomijas
palīdzību. Abi pacienti tiek ievietoti
īpašā grozāmā ierīcē, kas darbojas kā
celtnis, lai pārceltu saņēmēja galvu uz
donora kakla. Pēc atdzesēšanas ķirurgi
sāk ar iegriezumu kakla skriemeļu
līmenī (C5/C6) un atsedz miega artērijas,
vertebrālās artērijas, jūga vēnas un mugurkaulu. Muskulatūra tiek kodētas
ar krāsām, lai vēlāk atvieglotu savienošanu. Pēc tam ķirurgi veic mugurkaula
un muguras smadzeņu “tīru griezumu”,
atdala saņēmēja galvu un pārvieto to
uz donora ķermeni. Asinsapgāde tiek
atjaunota ar cauruļu palīdzību un mugurkauls un muguras smadzenes tiek

savienoti, pielāgoti garumā un sasaistīti
kopā 1-2 minūšu laikā. PEG līme tiek pielietota, lai paātrinātu savienošanos, kā
arī injicēta intravenozi, jo tā spēj piekļūt
nervu bojājumu vietām. Smadzeņu
apvalki tiek cieši sašūti, asinsvadu caurulītes izņemtas un savstarpēji tiek
savienoti asinsvadi. Ortopēdu komanda
nodrošina adekvātu kaulu struktūru
un mugurkaula stabilizēšanu. Kad savienotas pārējās struktūras, kā traheja,
barības vads, nervi, muskuļi un āda,
pacients tiek pārvietots uz intensīvās
terapijas nodaļu, kur viņš paliks medikamentozā miegā turpmākās trīs dienas.
Tā ir tikai teorija, bet pat tad, ja mēs
pieņemtu, ka šāda procedūra ir iespējama,
ir daudz ētisku apsvērumu, ko vajadzētu
izvērtēt pirms tās veikšanas. Ir loģiski
pieņemt, ka vairākiem termināli slimiem
pacientiem galvas transplantācija ir
pēdējā cerība, bet, līdzko operācija kļūs
ikdienišķa, tā radīs daudz raižu par tās
potenciālo izmantošanu. Tā kļūs bīstama
brīdī, kad to vairs neizmantos tikai kā
ārstēšanas iespēju, bet ar mērķi paildzināt individuālu, priviliģētu cilvēku
dzīves, un tādējādi tā tiks lietota ne tai
paredzētajam mērķim. Šādas nākotnes
iespējas varētu piespiest mūs izmainīt
slimības un veselības definīcijas. Vai
fizioloģiska ķermeņa novecošana kļūs
par slimību brīdī, kad mēs spēsim to
“ārstēt”? Kad pienāks laiks, mums būs
nepieciešamas jaunas vadlīnijas un institūcijas, lai apsvērtu un izvērtētu katru
individuālu gadījumu, līdzīgi Ētikas
komitejām. Šīs jaunās struktūras saskarsies ne tikai ar bioētiskiem jautājumiem,
ar kuriem mēs sastopamies jau tagad
saistībā ar orgānu transplantācijām, bet
arī ar sociālām problēmām kā vecuma,
dzimuma un ķermeņa tipa saderība.
Tik radikāla operācija kā šī rada ne
tikai izmaiņas izskatā, bet arī iespējamu
risku pacienta patībai. Balstoties uz psiholoģisko ideju par iemiesotu apziņu,
personība ir atkarīga no pieredzēm, kas
iegūtas no ķermeņa, kam piemīt dažādas
sensorimotoras spējas. Šīs sensorimotorās spējas ir neatņemama daļa no visaptveroša bioloģiska, psiholoģiska un
arī kulturāla kopuma . Kā mēs redzam,
atbildes uz dažiem jautājumiem var tikt
iegūtas tikai retrospektīvi. Vai cilvēks
nemainīsies? Vai arī viņš iemainīs fizisku
slimību pret psiholoģiskām problēmām?
Diemžēl medicīnas nozare ir pietiekami saskārusies ar krāpšanu, un mēs
ik pa laikam sastopamies ar ārstiem, kas
meklē slavu un finansiālus ieguvumus.

1. Canavero S. HEAVEN: The head anastomosis venture Project outline for the first human head transplantation with spinal linkage (GEMINI). Surg Neurol Int
2013;4:S335-42
2. Canavero S., MD, a XiaoPing Ren, MD, b,c C-Yoon Kim, DVM, d,e and Edoardo Rosati, MD, a Turin, Italy, Harbin, China, Chicago, IL, and Seoul, Korea: Neurologic foundations of spinal cord fusion (GEMINI). Surgery 2016;160:11-9
3. Clinical applications of induced hypothermia Mark Luscombe John C Andrzejowski Contin Educ Anaesth Crit Care Pain (2006) 6 (1): 23-27
4. Varela K, Thompson E, Rosch E (1991) The embodied mind: cognitive science and human experience. MIT Press, Cambridge, MA.
5. Bäsĕn, Anna (January 13, 2016). “Tekniken skulle rädda liv – sex av åtta dog” [The technology could save lives – six of the eight died]. Expressen (in Swedish).
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Ievērojams šādas pārdrošas rīcības
piemērs biju itāļu torakālais ķirurgs
Paolo Makiarini (Paolo Macchiarini),
kurš veica eksperimentālu ārstēšanu
relatīvi veseliem pacientiem, balstītu uz
krāpniecisku pētījumu, ar gandrīz 90%
letālu iznākumu .
Par spīti visai negatīvajai kritikai,
ir vērts atzīt Seržio Kanavero ieguldījumu, jo viņš ir licis mums aizdomāties
par patieso šādas procedūras rezultātu.
Lai arī viņa nolūks transplantēt cilvēka
galvu šobrīd šķiet neīstenojams, viņš ir
virzījis mūsu prātus tuvāk šī projekta
veiksmīgai īstenošanai nākotnē. Tāpēc
nepazaudēsim galvas pilnīgās neiespējamības priekšā, bet tā vietā lūkosimies
nākotnē ar zinātnisku skepticismu un
cerību.�

KOMENTĀRS
2016. gadā publiski plaši izskanēja itāļu
neiroķirurga Canavero un viņa komandas
ambiciozais paziņojums veikt sekmīgu
galvas transplantāciju cilvēkam.
Lai gan jau kopš pagājušā gadsimta
sākuma galvas transplantācija ir saistījusi
zinātnieku un ārstu uzmanību, ”otru elpu” un
reālākas aprises tā ir ieguvusi, pateicoties
pēdējās desmitgadēs veikto eksperimentālo
pētījumu
inovatīvajiem
risinājumiem
asinsvadu ķirurģijā, muguras smadzeņu
funkciju atjaunošanā, kā arī jauniem
imūnsupresīviem medikamentiem.
Neskatoties uz panākto progresu, procedūra

joprojām ir ļoti eksperimentāla. Rezultātos,
kas iegūti pētījumos ar dzīvniekiem, nav
pieejama informācija par ilgtermiņa dzīvildzi,
neiroloģisko
funkciju
normalizēšanos,
kā arī nav pierādījumu tam, ka muguras
smadzeņu re-anastamoze būtu tehniski
sekmīgi veicama cilvēkam. Veicot procedūru
cilvēkam, niecīga būtu iespēja izdzīvot un
iegūt jebkādas neiroloģiskas funkcijas.
Joprojām neatbildēti paliek tādi jautājumi
kā dažādas tehniskas nianses, ētiski,
bioloģiski un psiholoģiski apsvērumi. Kā
sekmīga transplantācija mainītu cilvēka
identitātes nozīmi? Lai gan literatūrā un

medijos šī procedūra tiek dēvēta par galvas
transplantāciju, varbūt tā ir jāuzskata
par ķermeņa transplantāciju, kuras laikā
cilvēka smadzenes saņem jaunu ķermeni?
Ir ļoti daudz jautājumu, kas prasa tālākus
pētījumus.
2016. gadā EANS (Eiropas neiroķirurgu
asociāciju savienība) Ētikas komiteja atzina
piedāvāto galvas transplantācijas projektu
par neētisku.
Doc. Kaspars Auslands
Dr. med.
Neiroķirurgs
RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra
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GABAERĢISKĀ SISTĒMA UN NEIROIEKAISUMS

KĀ BŪTISKI MĒRĶI
ALCHEIMERA SLIMĪBAS
FARMAKOTERAPIJĀ
Karīna Narbute, Vladimirs Piļipenko,
Ulrika Beitnere, Baiba Jansone,
Vija Zaiga Kluša

A

lcheimera
slimība
(Alzheimer’s
disease,
AD) ir biežākā neirodeģeneratīvā slimība,
kuras
etiopatoloģija
joprojām nav pilnībā noskaidrota.
Līdzās amiloīda beta (Aβ) plātnīšu
un hiperfosforilētā tau proteīna
agregācijai smadzenēs [Hyman et
al., 2012] nenoliedzama nozīme ir
arī neiroiekaisumam un neirotransmiteru sistēmu aktivitātes disbalansam. Neiroiekaisuma izcelsmē liela
nozīme ir glijas šūnām - mikroglijai
(specializētiem makrofāgiem) un
makroglijai jeb astrocītiem. Normālos
apstākļos iepriekš minētās šūnas
pilda svarīgas neirotropās un imūnās
funkcijas, nodrošinot smadzeņu homeostāzi, nemainīgu iekšējo vidi
[Vilhardt, 2005], taču to pārmērīga un
ilgstoša aktivācija spēj izraisīt nervu
šūnu bojāeju. Šādos patoloģiskos
apstākļos tiek traucēta visu neirotransmiteru (dopamīna, serotonīna,
glutamāta u.c.) sistēmu normāla funkcionēšana un informācijas pārvade no
šūnas uz šūnu, kas progresējot noved

līdz smagiem kognitīviem traucējumiem.
Līdz šim AD farmakoterapijā
uzsvars tika likts galvenokārt uz
smadzeņu
acetilholīnerģisko
un
glutamāterģisko
sistēmu.
Antiholīnesterāzes preparāti veicina acetilholīna uzkrāšanos un tā paildzinātu
iedarbību uz receptoriem. Savukārt
glutamāta receptora antagonistu
preparāti tiek lietoti, lai mazinātu
kalcija jonu ieplūšanu neironā. Tomēr
neviena no šīm stratēģijām nespēj
palēnināt slimības progresēšanu un
būtiski uzlabot atmiņas procesus.
Pēdējos 10 gados zinātnieki ir
atgriezušies pie pētījumiem par
galveno inhibējošo neirotransmiteri
smadzenēs - gammaaminosviestskābi
(gamma-aminobutyric acid, GABA).
Piedaloties aktivējošo un inhibitoro procesu regulācijā smadzeņu
struktūrā hipokampā un garozā,
GABA nodrošina smadzeņu aktivitātes homeostāzi [Mortensen et al.,
2010]. Tika noskaidrots, ka muscimols,
kas ir GABAA receptora agonists,
precīzāk, tas spēj aktivēt tos pašus receptorus, kurus aktivē GABA, devā 1
mg/kg izraisa amnestisku efektu (pasliktina atmiņu) [DiSorbo et al., 2009],
taču nesens pētījums pierādīja, ka 10
un pat 40 reizes mazākas muscimola
devas grauzējiem spēj uzlabot atmiņu

1. attēls. Eksperimenta dizains. Apzīmējumi: CSŠ, cerebrospinālais šķidrums; i.c.v.,
intracerebroventrikulāri; i.p., intraperitoneāli; STZ, streptozocīns.

peldēšanas testos un tādējādi mazināt
hipokampa
(galvenās
ilgtermiņa
atmiņu veidojošās struktūras) disfunkciju un pārmērīgu šūnu apoptozi,
kas ir ieprogrammēta šūnu bojāeja
[Ding et al., 2015].
Latvijas Universitātes Medicīnas
fakultātes Farmakoloģijas katedrā
izvirzījām jautājumu, vai intraperitoneāli jeb vēdera dobumā (i.p.) ievadīts
muscimols vēl zemākās devās (0,01
mg/kg un 0,05 mg/kg) spēj ietekmēt
telpisko atmiņu AD modeļa dzīvniekiem un ietekmēt mikroglijas aktivāciju žurku smadzenēs. Lai izveidotu
ne-transgēno AD modeli, ievadījām
žurkām smadzeņu ventrīkulos (i.c.v.)
neirotoksīnu streptozocīnu (STZ, 750
µg/10µl). Tas smadzenēs izraisa neiroiekaisumu un neirodeģenerāciju,
kas dzīvnieka uzvedībā izpaužas kā
telpiskās atmiņas pasliktināšanās [Rai
et al., 2014].
Lai pārbaudītu, vai muscimols spēj
uzlabot atmiņu, pirms testēšanas un
14 dienas pēc STZ ievadīšanas, i.p.
ievadījām muscimolu 0,01mg/kg un
0,05 mg/kg devā. Divas nedēļas pēc
STZ ievadīšanas, žurkas trenējām (4
dienas pēc kārtas, 4 reizes dienā, 2
minūšu laikā) atrast platformu, kura
ir iegremdēta nedaudz (1-2 cm) zem
ūdens līmeņa (eksperimenta dizains
atspoguļots 1.attēlā). Žurkas bez STZ
injekcijas katru dienu iemācījās atrast
platformu arvien ātrāk, savukārt STZ
žurkām tas izraisīja grūtības un visā
treniņu laikā atmiņa neuzlabojās.
Tās STZ žurkas, kurām tika ievadīts
muscimols, uzrādīja būtiski ātrāku
platformas atrašanas laiku. Muscimols
per se arī pilnīgi (līdz kontroles
līmenim) reversēja STZ efektus.
Pēc atmiņas testu veikšanas
ex vivo hipokampā un garozā ar
imunhistoķīmijas metodi noteicām
muscimola ietekmi uz proteīna Iba-1
ekspresiju, kas liecina par mikroglijas
aktivāciju. Kā zināms, pārmērīga šī
proteīna ekspresija liecina par mikro-
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gliozi un, tātad, – neiroiekaisumu.
Iegūtie rezultāti uzrādīja, ka
muscimols ļoti mazās devās spēj
samazināt specifiska mikroglijas
marķiera Iba-1 pozitīvo šūnu ekspresiju
smadzeņu
garozā
un

hipokampā (2. un 3. attēls, attiecīgi),
salīdzinot ar STZ rādītājiem.
Iegūtie dati ļauj secināt, ka
muscimols ļoti mazās devās darbojas
kā pretiekaisuma līdzeklis. Savukārt
tas norāda uz tālāku pētījumu per-

2. attēls. Iba-1 ekspresijas izmaiņas garozā. Apzīmējumi:
Fizioloģiskais šķīdums + mākslīgais cerebrospinālais šķīdums
(SAL + aCSF) kontroles grupa; SAL + STZ, bojājuma kontroles
grupa; M 0.01 + aCSF, muscimols 0,01 mg/kg per se; M 0,01 +
STZ, muscimols 0,01 mg/kg un STZ; M 0.05 + aCSF, muscimols
0,05 mg/kg per se; M 0,05 + STZ, muscimols 0,05 mg/kg un
STZ. Dzeltenās bultiņas norāda uz raksturīgam Iba-1 iezīmētām
šūnām. Mērogs: 100 µm, palielinājums: 10X.

spektīvu, izmantojot muscimolu kā
prototipa molekulu, lai savlaicīgi
novērstu neiroiekaisumu un ar to
saistīto atmiņas procesu deficītu,
kas ir būtiskas AD agrīnas fāzes
izpausmes.�

3. attēls. Iba-1 ekspresijas izmaiņas hipokampā. Apzīmējumi:
Fizioloģiskais šķīdums + Mākslīgais cerebrospinālais šķidrums (SAL
+ aCSF), kontroles grupa; SAL + STZ, bojājuma kontroles grupa; M
0.01 + aCSF, muscimols 0,01 mg/kg per se; M 0,01 + STZ, muscimols
0,01 mg/kg un STZ; M 0.05 + aCSF, muscimols 0,05 mg/kg per se;
M 0,05 + STZ, muscimols 0,05 mg/kg un STZ. Dzeltenās bultiņas
norāda uz raksturīgam Iba-1 iezīmētām šūnām. Mērogs: 100 µm,
palielinājums: 10X.

KOMENTĀRS
Raksts “GABAerģiskā sistēma un
neiroiekaisums
kā
būtiski
mērķi
Alcheimera slimības farmakoterapijā” ir
veltīts Alcheimera slimības kā biežākās
neirodeģeneratīvās slimības etioloģijas
un patoģenēzes noskaidrošanai. Gan
teorētiskā, gan praktiskā daļa vērtējama
kā atbilstoša izvēlētajai tematikai.

Pētījums
izdarīts
ar
atbilstošam
metodēm, veikta rezultātu apstrāde un
analīze, tie ir skaidri izklāstīti un korekti
interpretēti un izdarītie secinājumi
izriet no izklāstītā materiāla. Rakstā
atspoguļotais materiāls ir zinātniska
pētījuma rezultāts ar pietiekamu
ticamības un vispārinājuma līmeni.

Atsauces ir precīzas un atbilstošas
raksta saturam, taču literatūras apskats
ir salīdzinoši īss izvēlētajai tematikai.
Asoc. prof. Guntis Karelis
Dr. med.
Neirologs
RSU Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra

Literatūras saraksts:
1. Ding Y, Xie L, Chang C, Ai H. Activation of γ-aminobutyric acid (A) receptor protects hippocampus from intense exercise-induced synapses damage and
apoptosis un rats. Chinese Medical Journal. 2015, 128: 2330-2339.
2. DiSorbo A, Wilson G, Bacik S, Hoxha S, et al. Time-dependent retrograde amnesic effects of muscimol on conditioned taste aversion extinction. Pharmacology
Biochemistry and Behavior. 2009, 92: 319-326.
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4. Mortensen M, Ebert B, Waffort K, Smart T. Distinct activities of GABA agonists at synaptic- and extrasynaptic-type GABAAreceptors. Journal of Physiology.
2010, 588: 1251-1268.
5. Rai S, Kamat P, Nath C, Shukla R. Glial activation and post-synaptic neurotoxicity: The key events in Streptozotocin (ICV) induced memory impairment in rats.
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6. Vilhardt F. Microglia: phagocyte and glia cell. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology. 2005, 37: 17-21.
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ZAĻAIS
DZĪVESVEIDS
MŪSU IKDIENĀ
Valdis Dakuļs

M

ūsdienās
ir
tik
daudz kolosālu un
inovatīvu ideju, kā
mēs varam dzīvot
zaļāk, piekopjot dzīvesveidu, kas ļautu uzlabot vidi
mums apkārt. Pats svarīgākais: to var
darīt ikviens no mums.

Kas tad ir zaļš
dzīvesveids?
Ilgtspējīga dzīvesveida idejas
aizsākās jau pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados, kad tika izdota
Helenas un Skota Nearinga grāmata
“Living the Good Life*”. Ilgtspējīgas
dzīvošanas doma pauž ideju, ka mēs
neesam atdalīti, bet gan tiekam tieši
ietekmēti no mūsu apkārtējas vides.
Cilvēces attīstība tieši ietekmējas no
zemeslodes vides attīstības - vietas,
kurā mēs mītam. Tas iekļauj ne tikai
resursu un enerģijas iegūšanu, bet
arī mūsu atkritumu ražošanu un
pārstrādi.
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ELEKTROMOBILIM LĪDZ PILNAI
UZLĀDEI NEPIECIEŠAMS NO 30 MIN
ĀTRAJOS UZLĀDES PUNKTOS LĪDZ
PAT 12 STUNDĀM PARASTAJOS.

37

Mūsu ikdiena sākas mājās. Tā ir
vieta, kur mums ir vislielākā ietekme.
Mājas ir tieši tā vieta, kur mēs varam
sākt dzīvot zaļi un dabai draudzīgi
– mazināt enerģijas patēriņu, iepirkties gudri, ierobežot neorganisko
atkritumu rašanos, taupīt ūdeni… Pašā
būtībā šis process ir ne tikai taupīgāks
mums ilgtermiņā, bet arī saudzīgāks
dabai.

tošanas iespēju ierobežojums (11,8%).
Dažādi viedokļi ir arī par atkritumu
šķirošanu:

Tendences Latvijā
Veicot elektronisku aptauju 2015.
gadā Latvijas iedzīvotāju vidū par zaļo
tehnoloģiju lietojumu, noskaidroju,
ka nav viennozīmīgas izpratnes par
to, kas slēpjas aiz vārdiem “ Zaļās
tehnoloģijas”. 265 respondentu vidū,
uzdodot jautājumu “Ko Jūs saprotat ar
frāzi “Zaļās tehnoloģijas”?”, biežākās
atbildes ir:
� Atjaunojamās enerģijas (saules
paneļi, vēja enerģija, u.c.) (78,5%);
� Energoefektīvas ierīces (59,2%);
� Elektriskais transports (elektriskie automobiļi, u.c.) (48,7%);
� Atkritumu šķirošana (29,8%).
Kā redzam pēc skaitļiem, izpratne
par “Zaļajām tehnoloģijām” atšķiras,
līdzīgi arī izmantošana. Enerģijas
taupīšanas nolūkos visbiežāk respondenti atzīmēja gaismas izslēgšanu,
kad pamet istabu (84,9%), un energoefektīvo spuldžu lietošanu (79,2%).
Jāatzīmē, ka “Zaļais dzīvesveids” nav
priekš visiem – 5 respondenti (1,9%)
atzīmēja, ka nekādus enerģiju taupošos
pasākumus neveic.
Pēc
respondentu
uzskatiem,
galvenais šķērslis zaļā dzīvesveida
ienākšanai mūsu ikdienā ir informācijas
trūkums (74%), lielās izmaksas (69,8%),
pašu nevēlēšanās (41,2%), kā arī izman-

ir pieejami 22 elektromobiļu uzlādes
punkti, bet tikai divas ātrās uzlādes
stacijas, kas atrodas Ogrē un Gulbenē.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes
drošības direkcijas (CSDD) datiem līdz
2017. gada 1. jūlijam Latvijā bija reģistrēti 295 elektrotransportlīdzekļi,
tostarp 227 vieglās automašīnas. Šo
transportlīdzekļu «dzīve» ir atkarīga
no elektrības pieslēguma, tāpēc, kā
vēsta Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Twitter konts, Latvijā līdz
2018. gada vidum būs 70 jaunas elektrisko automašīnu uzlādes stacijas.

The Grand Tour apkata
nākotnes iespējas

Sadaļa “cits” sevī ietver 28 dažādas
unikālas atbildes – šķiro darbā, ir
pieejams tikai papīram, uzskati, ka nav
vērts, u.c.

Elektroautomobiļi
Elektroautomobiļus
visvairāk
ierobežo to limitētais pārvietošanās
attālums un ilgais uzlādes laiks.
Salīdzinot ar ātro degvielas uzpildi
ierastajām mašīnām, šim auto līdz
pilnai uzlādei nepieciešams no 30
minūtēm (ātrajos uzlādes punktos)
līdz pat 12 stundām.
Pēc Latvenergo mājas lapā
atrodamās informācijas šobrīd Latvijā

Auto raidījumā “The Grand Tour**”
otrās sezonas pirmajā sērijā vadītāji
salīdzina pagātnes, tagadnes un
nākotnes superauto. Pārstāvot veco
paaudzi, Džeremijs Klarksons brauca
ar Lamborghini Aventador X, kamēr
Džeims Meijs ar hibrīdauto Honda NSX
pārstāvēja tagadni. Savukārt Ričards
Hamonds ieradās futūristiskajā elektriskajā superauto Rimac Concept One.
Šis salīdzinošais apskats guva savu
ievērību jau jūnijā – pusgadu pirms
sezonas pirmizrādes. Īsi pēc sacīkšu
finiša Hamonda vadītais elektroauto
Rimac Concept One brauca pārāk
ātri, saslīdēja līkumā un avarēja. Tika
bojātas elektroautomobiļa baterijas,
kas izraisīja auto uzliesmošanu un
sadegšanu. Lai gan auto uzrādīja
lielisku sniegumu, tā problēmas (ierobežotais ceļošanas rādiuss, ilgā
uzlāde, spēcīgā degšana avārijā) tomēr
liek domāt, ka elektrisko auto tehnoloģija tomēr vēl tik drīz nebūs mūsu
ikdienas sastāvdaļa.

Avoti:
“Climate Change 2013: The Physical Science Basis, IPCC Fifth Assessment Report (WGI AR5)” (PDF). WGI AR5. IPCC AR5. 2013.
“Aptauja par zaļo tehnoloģiju lietojumu” raksta autora veidota Demola Latvija platformas ietvaros 2015. gadā.
Latvenergo “Uzlādes punktu karte”.
Artis Ābols “Latvijā nepilna gada laikā vēl 70 jaunas elektroauto uzlādes stacijas”.
Antra Veļķere “Palielināsies elektromobiļu vuzlādes vietu skaits” Būvinženieris (Nr.51).
Amazon “ The Grand Tour season 2 episode 1”.
Raidījums Zebra.
* ”Dzīvojot labo dzīvi” - tulkots no angļu valodas.
** Lielā tūre - tulkots no angļu valodas.
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Noslēgumam
Noslēdzošais jautājums vienmēr
ir saistīts ar finansēm. Cik tad tas
viss maksā? Šobrīd daudzas videi
draudzīgās
tehnoloģijas
tomēr
izmaksā vairāk nekā to analogi.
Raidījums “Zebra” apskatīja divus
spēkratus - Elektroauto “Volkswagen

e-Up” un tā benzīna analogu - “Volkswagen Up”. Secināts, ka šobrīd e-auto
sevi ekonomiski neattaisno, jo cenu
atšķirība ir ap 10000 eiro (pēc “mobile.
de” datiem 22 000 līdz 26 000 eiro
VS 10 000 līdz 12 000 eiro). Līdzīgi ir
ar ekonomiskajām spuldzītēm mūsu
mājās: tās tomēr ir krietni dārgākas par
kādreiz tik ierastajām kvēlspuldzēm

un atmaksājas tikai ilgtermiņā. Tomēr
mūsu sabiedrība lielākoties vēlas
virzīties uz videi draudzīgāku dzīvesveidu, taupīt enerģiju un šķirot atkritumus. Tāpēc cerēsim, ka tehnoloģijas
turpinās attīstīties un izdevīgākais
risinājums būs arī labākais un pieejamākais mums un mūsu Zemei, kurā
dzīvojam.�

KOMENTĀRS

FOTO: THESUN.CO.UK

Hamonda avarējušais elektroauto Rimac Concept One pēc sadegšanas.

“Sustainable
development”
jeb
ilgtspējīgā attīstība ir samērā pasens
temats. Jūsu piedāvātais raksts ir
virspusējs populārzinātnisks pārskats
par elektrotransportu.
Runājot par zaļajām tehnoloģijām
kopumā, vienmēr jāpadomā par to, ka,
pateicoties dažādu faktoru sarežģītai
ieteikmei uz konkrētu procesu, vienmēr
būs lietas, kuras mēs iegūstam, un
lietas, kuras var zaudēt. Piemēram,
rakstā pieminētie automobiļi ar
elektriskajiem dzinējiem kopumā varētu
uzlabot ekoloģiju un nodrošināt varbūt
pat labākus ātruma, paātrinājuma,
elektrodzinēja jaudas un griezes
momenta rādītājus, kaut gan šobrīd tie
ir ievērojami dārgāki par parastajiem
auto un pieprasa diezgan apjomīgu
uzlādes staciju (DUS analogu) tīklu, kas
kavē to ieviešanu reālajā dzīvē. Vēl viens
šaubīgs moments ir tas, ka līdz galam
nav skaidrs, vai ražojot, piemēram, litija
(Li) baterijas, kas ir būtiska elektomobiļu
tehnoloģiju sastāvdaļa, atmosfērā
nenonāk pat lielāks kaitīgo vielu
daudzums, kā tas ir, ražojot, piemēram,
parasto iekšdedzes vai hibrīddzinēju.
Tādā veidā mūsu iedomātais labums
varētu izrādīties fikcija.
Tomēr tas, ka par dabas saudzēšanu
ir jādomā, ir fakts! Ir jāattīsta šobrīd
pieejamas alternatīvas atjaunojamās
enerģijas tehnoloģijām, kā arī jātaupa
enģerija un resursi visur, kur vien tas ir
iespējams. Tāpat nepieciešams attīstīt
energoefektīvas ierīces un jāveicina
optimāla dabas resursu izmantošana
mūsu ikdienā.
Doc. Jevgenijs Proskurins
Dr. phys.
RSU Fizikas katedras vadītāja p.i.
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Cilvēka ķermenis pats savs ienaidnieks?
Rajlakshmi Mukhopadhyay

J

a tu studē medicīnu, tad no
kā īsti sastāv tavs vasaras
brīvlaiks? Sauļošanās, laika
pavadīšana ar ģimeni un
draugiem un, iespējams, prakse
slimnīcā? Apmēram šāda bija man
pagājušā vasara - es tiku uzņemta
prakses vietā, kas bija nefroloģijas
nodaļa vienā no labākajām Londonas
slimnīcām.
Pirmajā dienā, verot durvis
slimnīcas galvenajai ieejai, es sajutu
pāris virmojošus tauriņus vēderā, jo
man nebija ne jausmas, ko sagaidīt.
Esmu pieredzējusi Rīgas un Skotijas
slimnīcu mazliet kompakto dabu,
taču šis moments likās, godīgi sakot,
biedējošs, man vajadzēja atvilkt elpu.
Dodoties uz nefroloģijas nodaļu,
es iepazinu savus jaunos kolēģus,
un drīz jau devos kopā ar māsām un
ārstiem apskatīt pacientus palātās.
Viens no šiem pacientiem bija 45
gadus vecs aziātu izcelsmes vīrietis
ar ļoti retu slimību. Viņš bija devies
pie ģimenes ārsta ar sūdzībām par
urīnceļu infekciju un pastāvīgu elpceļu
infekciju. Ģimenes ārsts veica asins
analīzes un atklāja, ka nieru funkcija
ir smagi traucēta, tādēļ nosūtīja uz
nefroloģijas nodaļu.
Tālākas pārbaudes atklāja, ka
pacientam ir anti-glomerulārās bazālās
membrānas slimbība jeb Gudpāščera
sindroms. Eiropiešu populācijā šī
slimība ir retums – tikai 1 gadījums
uz 1 miljonu, citās populācijās tā ir vēl
retāk sastopama. Tā visbiežāk izpaužas
vecumā no 18 līdz 30 un no 50 līdz 65
gadiem, un ar to slimo gan vīrieši, gan
sievietes vienādā proporcijā.

Kas izraisa šo slimību?
Nav vēl konkrēti zināms, kas tieši
izraisa Gudpāščera sindromu, tomēr
uzskata, ka ir pāris faktori, kas veicina
slimības attīstību. Kā vienu no tiem var
minēt litotripsiju – ultraskaņas triecienvilnis, ko izmanto nierakmeņu sasmalcināšanai. Tomēr mūsu pacients nebija
cietis no jebkādas nieru traumas. Slimība
var skart gan plaušas, gan nieres un to
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izsauc asinīs cirkulējošās antivielas, jo
tās sāk degradēt kapilāru sieniņas.
Asinsvadi, kas nierēs tiek skarti,
ir glomerulu kapilāri, kuru viena no
funkcijām ir filtrēt asinis un veidot
urīnu. Šiem kapilāriem ir plāna bazālā
membrāna, kurai uzbrūk anti-glomerulārās bazālās membrānas (anti-GBM)
antivielas, kuras ir atrodamas asins
serumā, tādēļ tās var ceļot jebkur
ķermenī.
Šo slimību bieži neatklāj laicīgi,
bet cirkulējošās antivielas nemanāmi
nodara kaitējumu nierēm un pēc
ilgstoša bojājuma pēkšņi pasliktinās
pacienta stāvoklis. Kad pacients uzsāk
terapiju, nieres jau ir neatgriezeniski
bojātas. Antivielām nodarot kaitējumu,
nierēs veidojas iekaisums – anti-GBM
glomerulonefrīts. Asinis iekļūst urīnā
un kopējais izstrādātais urīna tilpums
samazinās, kas izraisa toksisko galaproduktu uzkrāšanos ķermenī. Pacientam
var sākties gripai līdzīgi simptomi,
sāpes krūtīs, anēmija, grūtības elpot un
urīnceļu funkciju traucējumi.

Kā anti-GBM tiek
diagnosticēts un kā to ārstē?
Kad pacients ir nonācis slimnīcā,
tiek veikti vairāki testi, lai diagnosticētu šo slimību. Asinis un urīns tiek
analizēti, lai noteiktu izmaiņas nieru

Lasi vairāk mūsu oficiālajā mājaslapā – semperanticus.lv

funkcijās un iespējamu anēmiju. Ir arī
specifisks antivielu (anti-GBM) tests, ar
kuru nosaka to klātbūtni asins serumā.
Līdz pat trešdaļai pacientu ar Gudpāščera sindromu asinīs ir atrodami
antineitrofīlās citoplazmatiskās anti
vielas.
Anti-GBM
antivielas
tiek
noņemtas, izmantojot plazmoferēzi,
kuras laikā pacienta asinis tiek
attīrītas no antivielām. Imūnsupresija
tiek pielietota, lai pacients organisms
vairs neizstrādā anti-GBM antivielas.
Lai gan nieru funkcija ir traucēta,
nav iespējams pacientam saņemt
nieru transplantu, jo antivielas tiks
saražotas atkārtoti un uzbruks nieru
kapilāriem.
Turpmākajās dienās es pavadīju
mazliet laiku ar pacientu katru dienu.
Mēs runājām par viņa dzīvi un tuvāko
nākotni. Pēc ārsta teiktā, pacientam
plazmoferēzes terapija bija nostrādājusi, tomēr atkārtotas vizītes tāpat būs
nepieciešamas. Pacientam ir ģimene
ar maziem bērniem, bet, lai gan
viņš uztraucas par savu veselību un
nākotni, viņš tomēr jutās optimistisks
par terapiju.
Kad viņa ģimene nāca apskatīt
viņu, bērni uzlēca uz gultas un sāka
stāstīt par dienas notikumiem, toties
es tobrīd redzēju, kā viņš pārtop no
pacienta par tēvu, vīru un dēlu.�
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Māņticības uzskati
mainās atkarībā
no valodas

Laura Bluzmane

B

ieži tiek minēts, ka cilvēka
personība mainās atkarībā
no izmantotās valodas.
Domājot un strādājot
valodā, kas mums nav
dzimtā, bet gan iemācīta vairāk teorētiski nekā praktiski, var radīt
neparastas psiholoģiskas parādības,
piemēram, cilvēki spēj vieglāk pārspriest neērtus tematus. Trento Universitātē, Itālijā, nesen izstrādātais
pētījums liecina, ka komunicēšana
svešvalodā var pat mainīt mūsu izpratni
par māņticību. Pētījuma rezultāti
liecināja, ka dalībnieki kuri izmantoja
sev zināmu svešvalodu nevis dzimto,
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uztvēra māņticību apātiskāk.
Zinātnieki no Trento universitātes
izvēlējās 400 vācvalodīgus dalībniekus
ar labām angļu valodas zināšanām
un lika viņiem iejusties hipotētiskā
augsta stresa scenārijā, piemēram, rīts
pirms eksāmena vai darba pieteikuma
iesniegšanas diena.
Pētījuma
kontroles
grupas
uzdevums bija iztēloties sevi ikdienišķā situācijā, bet otrai grupai
papildus tika doti negatīvi un/vai
pozitīvi hipotētiski stimuli māņticībā,
piemēram, saplīsis spogulis vai četrlapu
āboliņš. Dalībnieki tālāk atbildēja uz
jautājumiem (tajā pašā valodā, kurā
tika apspriesta hipotētiskā situācija)
par iepriekšminētajiem scenārijiem.
Rezultāti uzrādīja to, ka kontroles
grupas dalībnieki izjuta līdzīgu emo-
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cionālo stresu abās valodās, iedomājoties ikdienišķu situāciju. Turpretī
otras grupas dalībnieki, iztēlojoties
hipotētiskus stimulus māņticībā, izjuta
zemāku stresa līmeni angļu valodā
nekā vācu valodā.
“Mēs attiecinām šos rezultātus uz
valodas atkarīgo atmiņu,” apgalvo Dr.
Constantinos Hadjichristidis no Trento
universitātes Itālijā.
Domājot un runājot svešvalodā, ir
lielāka iespēja, ka mēs valodu un tās
konceptu uztversim burtiskā nozīmē.
Precīzāk, simboliskā nozīme vārdiem
vai abstraktām idejām ir visstiprākā
mūsu dzimtajā valodā. “Māņticīgos
uzskatus parasti iegūst un izmanto
kontekstā, kas saistīts ar dzimto
valodu, tādēļ tā arī izsauc tos visspēcīgāk.”�
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