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Cienījamais lasītāj!

M

ūsu dzīve ir aizraujoša un vienmēr neparedzama. Nekad nevar zināt,
kāds notikums, kādas emocijas sagaida tepat aiz stūra. Brīžos, kad
sanāk piedzīvot ko negaidītu, vienmēr domājam un analizējam, ko izdarījām nepareizi, ko varējām mainīt, ko izlabot. Ar šī izdevuma palīdzību vēlamies sniegt Tev, mīļais lasītāj, ievirzes, kā izvairīties no dažādām nepatīkamām
dzīves situācijām, jo šis izdevums ir veltīts tēmai NOVĒRŠANA. Rakstu autori ir
sagatavojuši noderīgu informāciju par saules aizsargkrēmiem, kā arī kontracepciju. Kliedēsim mītus, kas ir saistīti ar vakcīnām. Pastāstīsim par glikozes ietekmi
uz smadzeņu darbību, kā arī sniegsim ieskatu cukura diabēta slimībā, rosinot lasītāju izvēlēties veselīgu dzīvesveidu sevis pasargāšanai. Un šis, protams, nav viss!
Tevi sagaida vēl daudzi aizraujoši raksti.
Žurnāla redakcija ir pacentusies, lai padarītu šo izdevumu pēc iespējas interesantāku un informatīvāku. Kā jau ierasts, mēs garantējam arī rakstu zinātnisko
korektumu, jo katrs no tiem ir nozares profesionāļu pārbaudīts.
Mums ir patiess prieks, ka, veidojot šo numuru, varējām sadarboties ar medicīnas informatīvo platformu AMBOSS un Rīgas Stradiņa universitātes Absolventu asociāciju. Pateicoties tam, mēs varam Tev piedāvāt intervijas ar iedvesmojošiem cilvēkiem.
Šis izdevums ir īpašs arī ar to, ka tas sniedz iespēju sevi pierādīt jaunajiem talantiem - Rīgas Stradiņa universitātes Jauno Mediķu akadēmijas dalībniekiem.
Cītīgajiem medicīnas entuziastiem šī ir pirmā nopietnā publikācija žurnālā. Labs
sākums, kas NOVĒRŠ slinkumu un bezdarbību, rosinot asināt prātus, pētīt un
veikt atklājumus.
Savā vārdā vēlos pateikt arī lielu paldies katram populārzinātniskā žurnāla
“Semper Anticus” komandas biedram par ieguldīto darbu, iedvesmu, idejām un
neatlaidību, jo tikai kopā vienotā komandā cilvēki spēj paveikt varenas lietas.
Tādas kā šis žurnāls.
Lai labi lasās!
Ar cieņu
Veronika Baltmane
RSU SP Populārzinātniskā žurnāla “Semper Anticus”
Galvenā redaktore

Ziņojums.
Žurnāls ir paredzēts farmaceitiem un veselības aprūpes speciālistiem, t. sk., ārstiem, medicīnas māsām, medicīnas
studentiem u.c. 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!

K

omanda sirsnīgi pateicas arī
mūsu žurnāla zinātniskajiem
recenzentiem, kuri rūpējās par
rakstu zinātnisko pareizību un ieteica
nozīmīgus uzlabojumus to pilnveidošanā. Speciālistu komentārus lasiet
pēc katra raksta. Mūsu recenzenti:
Prof. Dace Gardovska

RSU Pediatrijas katedras vadītāja
BKUS Bērnu slimību klīnikas vadītāja

Prof. Ilze Akota
RSU Mutes, sejas un žokļu
ķirurģijas katedras vadītāja
RSU Stomatoloģijas institūta
Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas
klīnikas vadītāja

Prof. Aivars Lejnieks
RSU Iekšķīgo slimību katedras vadītājs
RAKUS internās medicīnas
galvenais speciālists
Internists-endokrinologs
Akadēmiķis

Asoc. prof. Ilze Konrāde
RSU Iekšķīgo slimību katedra
RAKUS “Gaiļezers” Endokrinoloģijas
nodaļas vadītāja

Doc. Ingus Skadiņš
RSU Medicīnas fakultātes prodekāns
RSU Bioloģijas un Mikrobioloģijas
katedra

Doc. Artūrs Ozoliņš
RSU Ķirurģijas katedra
PSKUS Ķirurģijas klīnikas
hepatobiliārās nodaļas virsārsts

Doc. Ivars Neiders
RSU Humanitāro zinātņu katedras
docents un metodiķis

Dr. Raimonds Karls
RSU Infektoloģijas un dermatoloģijas
katedras asistents
Ārsts - dermatovenerologs,
SIA DermaClinicRiga

Dr. Artūrs Miksons
Ārsts psihosomatiskajā medicīnā
un psihoterapijā
Docētājs, RSU Psihosomatiskās medicīnas
un psihoterapijas katedra
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Kamiar-K. Rueckert
RSU Medicīnas fakultātes
VI studiju gada students

Ķ

irurģija ir medicīnas nozare,
kas, domājams, balstās uz fiziskām patoloģijām ar invazīvu
vai konservatīvu ārstēšanu. Šis uzskats ir kopīgs gan pacientiem, gan
ārstiem. Profesija mudina iztēloties
metaforu par darbnīcu, kurā pacients
atgādina salauztu pulksteni, kam vajadzīgas dažas jaunas skrūves vai zobratiņa maiņa. Pagājušajā vasarā es
biju praktikants ķirurģijas un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļā Vācijā, un man bija iespēja šo uzskatu pārbaudīt.
Prakses laikā es, kā ierasts, koncentrējos uz diferenciāldiagnozēm
un attēlveidošanas procedūrām. Sāpes augšējā
labajā vēdera dobuma
kvadrantā var būt dažādas etioloģijas, piemēram,
žultsakmeņi,
aknu patoloģijas vai pneimotorakss. Vēdera dobuma apakšējo kvadrantu
sāpes var izraisīt apendicīts, sigmas divertikulīts
vai ginekoloģiskās patoloģijas. Muguras sāpes
var būt saistītas ar jutīgiem muskuļiem, miokarda infarktu, diska prolapsu vai
perikardītu. Diferenciālā diagnoze atdala ķermeni un dvēseli ātras anamnēzes, iespējamas dzīvību glābjošas
diagnozes un ārstēšanas dēļ.
Šajā rakstā es pamatošu, kāpēc
Dekarta uzskati nevar tikt piemēroti
šai nozarei un kāpēc tai atbilst biopsihosociālais modelis. Es to izskaidrošu
ar trim savu pacientu piemēriem, kuri
bija tik laipni, lai dalītos savos personīgajos stāstos ar mani.
Otrajā dienā es iepazinos ar pacientu B – 68 gadus vecu pacientu ar
Furnjē gangrēnu, ko izraisījis perforēts supra-anāls taisnās zarnas vēzis.
Abas patoloģijas varētu uzskatīt par
tīri bioloģiskām, ko vajadzētu ārstēt
tikai ar ķirurģisku un medikamentozu terapiju. Taču šī pacienta dzīvesstāsts atklāja neapzinātu savu vajadzību neņemšanu vērā, vienlaicīgi
parādot pārāk pašaizliedzīgu nodošanos savai ģimenei un sabiedrībai.
Viņa īpašais dzīvesveids ļoti ietekmēja viņa slimības gaitu.

Pacienta simptomi sākās gadu
pirms hospitalizācijas. Viņam bija
ievērojams ķermeņa masas zudums,
izsalkuma trūkums un nogurums.
Tomēr viņš neapmeklēja ārstu, jo 68
gadu vecumā vēl joprojām rūpējās un
apgādāja savu 90 gadus veco tanti un
88 gadus veco māti viņu mājās. Viņš
nerūpējās par sevi savas ģimenes
dēļ. Šķiet, ka tas raisa šo nevērību
pret pacientu arī apkārtējos cilvēkos.
Gada laikā pacients zaudēja gandrīz
20 kilogramus, bet turpināja katru
dienu rūpēties par šķirto sievu un
viņu meitu. Gan šķirtā sieva, gan
meita bija ievērojušas viņa svara zudumu, bet neuztraucās un vienkārši
ieteica vairāk ēst.
Bērnībā pacientam B bija jāstrādā
ģimenes saimniecībā, kamēr viņa
draugi pavadīja vasaras mēnešus iz-

sliktām vācu valodas zināšanām tika
atvesta uz neatliekamās medicīniskās
palīdzības nodaļu. Tika konstatēta
elpas trūkums, hiperventilācija un
sāpes krūtīs ar izstarošanu uz kreiso
roku. No iespējamajām diagnozēm,
balstoties uz EKG un troponīna un
CK-MB testiem, es izslēdzu miokarda infarktu. Normālie D-dimēru
rezultāti izslēdza plaušu emboliju.
Viņas simptomi bija raksturīgi panikas lēkmei, un es jautāju par viņas
pašreizējo situāciju. Viņa bija jauna
imigrante ar trīs bērniem, vīru, kas
strādā un nevar būt kopā ar ģimeni,
sliktām vācu valodas zināšanām un
bez draugiem, izņemot kādu turku
kebabu tirgotāju. Katru dienu, kamēr
bērni bija bērnudārzā, viņa bezmērķīgi staigāja pa pilsētu, kas man atgādināja par vācu izteicienu “aizbēgt
no savām problēmām”.
Galu galā viņa apsēdās,
lai ēstu savu kebabu.
Man prātā nāca otrā
vācu izteiksme “frust
essen” vai “savu bēdu
apēšana”. Šī rutīna ilga
mēnešus, pakāpeniski
attīstoties sāpēm krūtīs.
Uzņemšanas dienā
sāpes bija neciešamas,
un attīstījās panikas
lēkme. Es turēju viņas
roku un teicu, ka viņas
vietā justos ļoti noskumis un dusmīgs. Viņa raudāja
5 minūtes, un šajā brīdī viņa aizžņaugtā balsī piekrita. Pacientes fiziskie simptomi sakņojās neizpaustās
emocijās. Kad tās tika izpaustas, viņa
jutās labāk, pat ja tikai uz īsu brīdi.
Visbeidzot tika hospitaizēta 55
gadus veca sieviete V. Viņa tika pārvesta uz neatliekamās medicīniskās
palīdzības nodaļu pēc ģimenes ārsta
ieteikuma, kuram vairs nebija pacientei piemērotu ārstēšanas iespēju.
Viņa bija sīksta sieviete, kura 40 gadus
bija smēķējusi divas cigarešu paciņas
dienā un nenogura man atgādināt,
ka ārsti viņai nepatīk. Noniecināšana
mani sadusmoja, taču es to sapratu un
nerīkojos dusmu iespaidā. Viņas stāsts
sākās pirms trim mēnešiem ar sāpēm
apakšējā kreisajā kvadrantā. Ģimenes
ārsts nosūtīja viņu pie urologa, lai izslēgtu nieru patoloģiju, un vēlāk arī
pie gastroenterologa, kurš izgrieza
trīs polipus. Taču sāpes turpinājās, un
viņa baidījās “sajukt prātā” un tikt uzskatīta par hipohondriķi.
>>>>

Katru slimību ietekmē
mūsu pacientu neapzinātie
konflikti, emocijas
un agrīnās attiecības
ar viņu aprūpētājiem.
klaidēs pie ezera un svinībās. Pēc
tēva vēlēšanās viņš kļuva par mācekli un paralēli savam darbam turpināja strādāt arī ģimenes saimniecībā.
Viņš redzēja sevi kā drīzāk savtīgu
cilvēku un uzskatīja savu dalību brīvprātīgo ugunsdzēsēju brigādē par pienākumu, nevis par pašaizliedzīgu rīcību. Kad es satiku pacientu, tas bija
viņa ceturtais mēnesis slimnīcā. Ģimene pacientu apciemoja reti, un
viņa galvenais uztraukums bija nerūpēšanās par saviem tuviniekiem slimošanas laikā.
Pacienta B uzvedība ietekmēja
viņa slimību. Viņš tika hospitalizēts
pēdējā brīdī, kad viņš mājās sabruka,
un nosūtīts uz ārkārtas operāciju.
Nevērība bija viņa slimības progresijas pamatā, un, tā kā viņš izraisa līdzīgu uzvedību arī apkārtējos, slimnīcas darbinieki viņu ignorēja līdzīgi
kā viņa ģimene. Funkcionāli viņš tika
aprūpēts, bet emocionāli ne.
Nedēļu vēlāk 23 gadus veca adipoza paciente no Bulgārijas ar
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PAR SLIMĪBAS IZPRATNI

<<<< 30 minūtes pēc anamnēzes un
fiziskās izmeklēšanas sākuma viņa
man uzticējās un pastāstīja, ka viņas
pēdējais ginekologa apmeklējums
bijis pirms 15 gadiem. Viņas jaunākajai māsai 47 gadu vecumā tika diagnosticēts krūts vēzis. Es nekavējoties
izsaucu ginekologu uz konsultāciju.
Aizdomas apstiprinājās, un dzemdes
piedēkļu audzēja dēļ jau tajā pašā
dienā tika veikta ārkārtas ķirurģiska
operācija.
Diagnoze tika noteikta, kad es nerīkojos savu dusmu iespaidā, un paciente jutās ērti manā klātbūtnē. Trīs
ārsti bija viņu redzējuši pirms neatliekamās palīdzības nodaļas apmeklējuma; varbūt viņa citiem ārstiem
neuzticējās, varbūt viņi atgrūda pacienti ar dusmām.

Ķirurgi ārstē patoloģijas uz
operāciju galda, taču viņu pacientu
psihe ietekmē slimības gaitu, attīstību
un anamnēzes ievākšanu. Medicīna
vērš uzmanību uz cilvēku ciešanām,
kas izpaužas kā fiziski un psiholoģiski simptomi. Katru slimību ietekmē
mūsu pacientu neapzinātie konflikti,
emocijas un agrīnās attiecības ar viņu
aprūpētājiem. Ķirurgi to zina, bet kā
medicīnas studenti mēs to aizmirstam.
Pirmajā piemērā pacients pieauga,
liekot savas vajadzības pēdējā vietā,
kas galu galā noveda pie viņa novēlotas hospitalizācijas. Slimnīcā darbinieki neapzināti turpināja rīkoties
tāpat. Otrā paciente nespēja paust
savas skumjas un, iespējams, dusmas.
Viņas ķermenis atrada veidu, kā izpaust savu emocionālo stāvokli. Pēdējā

piemērā paciente ar noniecināšanu atgrūda ārstus, tāpēc netika uzstādīta
pienācīga diagnoze. Šie pacientu gadījumi ir atgādinājumi, ka psihe ir daļa
no jebkuras slimības, un atrast veidu,
kā ar to strādāt, ir tikpat svarīgi kā izmantot ķirurģisko skalpeli.
Anamnēzes ievākšanas laikā
pacienti regulāri norāda uz psihosociāliem jautājumiem savā dzīvē.
Mums nevajadzētu aizmirst, ka ieklausīšanās pacientā dod ieskatu viņa
iekšējā pasaulē. Vai mums patiešām
būtu jāuztic šī būtiskā daļa no prakses
citiem ar veselības jomu saistītiem
darbiniekiem, ja tā ir tik ievērojami
saistīta ar mūsu pacientu veselību?
Mums, nākotnes ārstiem, vajadzētu
izprast visus slimības aspektus neatkarīgi no mūsu medicīnas jomas. �

Vārdnīca nemediķiem

Kartēzisks – atbilstošs filozofa Renē Dekarta idejām
un teorijām.

Holistisks – tāds, kas uztver un ņem vērā lietu vai
cilvēku kā vienotu veselumu, nevis apskata tikai atsevišķas daļas. Holistiska medicīna – pieeja ārstniecībai,
kas uztver prātu un ķermeni kā cilvēka neatdalāmus
un savstarpēji mijiedarbojošos aspektus.

Pneimotorakss – gaisa uzkrāšanās starp krūškurvja
sienu un plaušu, kas izraisa plaušas saplakšanu.

Anamnēze – pacienta slimību vēsture.

Sigmas divertikulīts – resnās zarnas sienas
maisveida izspīlējumu (divertikulu) iekaisums.

Rezekcija – pilnīga vai daļēja kāda orgāna vai
ķermeņa daļas ķirurģiska atdalīšana.

Diska prolapss (trūce) – starpskriemeļu disku izspiešanās
no vietas ar iespējamu apkārtējo struktūru, piemēram,
muguras smadzeņu, nervu saknīšu, nospiešanu.

Hiperventilācija – pārmērīgi dziļa, ātra elpošana.
EKG – elektrokardiogramma – sirds elektriskās
aktivitātes pieraksts.

Perikardīts – sirds somiņas iekaisums.

Dzemdes piedēkļi – olnīcas un olvadi.

6

Furnjē gangrēna – ātri progresējoša, audu bojāeju un
sabrukšanu izraisoša infekcija ārējos dzimumorgānos
un starpenē.
Hipohondriķis – cilvēks, kas cieš no pārmērīgām
bažām par smagas slimības iespējamību.

KOMENTĀRS
Raksts pieskaras tēmai, kas ir populāra
ārstu vidū, proti, ka pacients nav tikai
slimība, simptoms vai procedūra, bet
cilvēks ar ciešanām - emocionālām, kā
arī somatiskām. Tomēr nepietiekama
uzmanība tiek vērsta un nepietiekami
daudz laika tiek veltīts pacienta emocionālā
un sociālā stāvokļa izzināšanai, kā arī tam,
kā tas varētu ietekmēt slimības attīstību
vai terapijas progresu un dinamiku. Tēma
ir attiecināma mūsdienu medicīnai, jo
mēs mēdzam izmantot un paļauties uz
tehnoloģijām un izmeklējumiem vairāk,
nekā paļaujamies sarunai ar savu pacientu.

Ir daudz kolēģu, kuri dara lielisku darbu
un redz pacientus ne tikai kā slimības
eksemplāru vai vēl vienu operāciju, bet kā
cilvēkus ar lielu emocionālu diapazonu,
kas ietekmē ārsta-pacienta attiecības.
Tomēr vēl aizvien ir liela rezistence ārstu
vidū pret emocionālo faktoru izvērtēšanu,
diagnosticējot un ārstējot pacientus.
Šī raksta sākumā somatizācijas aspektu
varētu izskaidrot dziļāk, lai piešķirtu nozīmi
simptomiem, kas vēlāk tika pieminēti
klīniskajos gadījumos. Būtu noderīgi
analizēt, kādas emocijas ārstiem ir visgrūtāk
aizturēt vai runāt par tām ar pacientiem;

un, kad tas tiek atklāts, tad nepieciešams
palīdzēt ārstiem ikdienas darbā ar kursiem,
vadlīnijām, atbalstu, terapiju utt.
Šajā rakstā tiek diskutēts par pacientiem,
kas ne tikai ir sastopami iekšķīgajās
slimībās, bet arī ķirurģijā, kas vēl vairāk
liecina par to, ka emocionālos faktorus
būtu un vajadzētu izvērtēt jebkuram
pacientam.
Dr. Artūrs Miksons
Ārsts psihosomatiskajā medicīnā
un psihoterapijā
Docētājs, RSU Psihosomatiskās medicīnas
un psihoterapijas katedra
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“Vakcīnas
izraisa
autismu” ––
kur meliem
aug kājas?

Valdis Ģībietis,
Ārsts rezidents internists,
PSKUS, RSU

L

atvijas vakcinācijas kalendārā
iekļautas vakcīnas pret 14 slimībām, un riska grupām pieejamas arī papildus potes. To mērķis
ir pasargāt bērnus un pieaugušos no
smagām infekcijām, lai novērstu to radītus sarežģījumus un nāvi. Vakcinēties vai nevakcinēties ir cilvēka brīvprātīga izvēle. Lai gan ieguvums šķiet
nepārprotams, pastāv cilvēku grupas,
kas aktīvi vēršas pret vakcināciju,
minot dažādus nevēlamus ļaunumus,
ko vakcīnas spējīgas nodarīt. Kā viens
no šādiem ļaunumiem piesaukts autisms bērniem. No kurienes nāk šāds
apgalvojums un vai tajā slēpjas kāda
patiesība?

Nedaudz vēstures
Pirms vairāk nekā 200 gadiem –
1796. gadā – angļu ārsts Edvards
Dženners izmēģināja savu hipotēzi –
ja cilvēka ķermenī iedur strutu paraugu, kas ņemts no pūslīša govju
baku inficētā ādā, tad šādai darbībai
būtu jāpasargā no saslimšanas ar īstajām bakām. Kā gan pie šādas īpatnējas domas Džennera kungs nonāca?
Jau iepriekš bija novērots, ka cilvēki,
kas pārslimojuši govju bakas, salīdzinoši vieglu saslimšanu, neslimo ar īstajām bakām – infekciju, kas tolaik
nogalināja ap 400 000 Eiropas iedzīvotāju gadā. Īpaši bieži govju bakas
saķēra slaucējas, kuras, mūsdienu terminoloģijā izsakoties, kļuva imūnas
pret īstajām bakām. Tā nu par pirmo
Džennera “izmēģinājumu trusīti”
kļuva viņa dārznieka astoņgadīgais
dēls Džeimss, kurš abās rokās saņēma
dūrienu ar govju baku strutu pūslīša
saturu. Vēlāk, ievadot nu jau īsto baku
vīrusu saturošu materiālu, Džeimsam
neradās nekādas infekcijas pazīmes –
Džeimss bija kļuvis imūns pret bakām.
Jau no 10. gadsimta Senās Ķīnas ir
ziņas par baku pūslīšu materiāla ievadi jeb inokulāciju cilvēka ķermenī
ar mērķi pasargāt no slimības attīstības, taču šāda metode bija saistīta
ar ievērojamu risku saslimt ar pilnvērtīgu īsto baku infekciju. Dženners
nebija pirmais zinātnieks, kurš izmēģināja šādu procesu, izmantojot govju
baku vīrusu, taču tieši viņa darbs un
publikācijas par metodes efektivitāti

izpelnījās plašu ievērību un kļuva par
modernās vakcinācijas pirmsākumu.
Pats termins “vakcinācija” atvasināts
no latīņu valodas vārda “vacca”, kas
nozīmē govs. Moderni vēsturiski un
ģenētiski pētījumi gan norāda, ka vīruss, ko izmantojis Dženners un citi
vakcinētāji turpmākajā gadsimtā, ar
lielu varbūtību patiesībā bijis zirgu
baku vīruss vai Vaccinia vīruss – citi
vīrusi, kas ģenētiski līdzīgi baku vīrusam. [1] Vēlāk Luijs Pastērs un citi zinātnieki attīstīja vakcinācijas tehniku,
radot vakcīnas pret arvien lielāku slimību ierosinātāju klāstu. [2, 3]

Kur esam mūsdienās?
Mūsdienās cilvēki neslimo ar īstajām bakām – tās tika atzītas par pasaulē pilnībā izskaustām jau pirms 38
gadiem. Arī poliomielīts Latvijā nav
redzēts kopš 1962. gada. Masalu, masaliņu un epidēmiskā parotīta gadījumi ir reti, difterijas slimnieku skaits
gadā, lai gan Latvijā viens no augstākajiem Eiropā, skaitāms uz roku pirkstiem. Pēc sveša suņa koduma vai dabā
gūtas netīras brūces vairs nav jāsatraucas par iespējamu mokošu nāvi no
trakumsērgas vai stingumkrampjiem.
Par šādu nereti nāvējošu slimību skaita
samazināšanos jāpateicas vakcinācijai,
kas tās efektīvi novērš. Pēc ASV Centers for Disease Control and Prevention
aplēsēm ik gadu vakcīnas pasargā no
nāves 2 līdz 3 miljonus cilvēku. [4]
Tomēr, kā par brīnumu, šādam lieliskam medicīnas progresam ir tumšā
puse – ja es neesmu nekad redzējis
paralizētus bērnus, nevienam no maniem paziņām nav nomiris bērns no
difterijas vai masalu encefalīta (smadzeņu iekaisuma) un pat interneta
portālos neko tādu nemana, rodas jautājums, vai man vakcinācija vispār ir
vajadzīga? Nav noslēpums, ka vakcīnām, gluži kā jebkurai citai medicīniskai procedūrai, ir iespējamas blakusparādības. Lielākoties tās saistītas
ar imūnsistēmas reakciju uz pašu vakcīnu kā svešu vielu – tas ir apsārtums
un pietūkums injekcijas vietā, paaugstināta temperatūra, slikta dūša. Iespējamas arī alerģiskas reakcijas, retos
gadījumos – nopietnas blakusparādības kā krampji. [5]
Bet pasaulē izveidojusies antivakcinācijas kustība, kas aģitē pret vakcīnu lietošanu un piesauc pat tādus
iespējamos sarežģījumus kā autisma
rašanās.
>>>>
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<<<< Cilvēki, kas aktīvi iestājas pret vakcināciju, nav tālu jāmeklē – arī Latvijas
interneta forumos un alternatīvās veselības portālos atrodami raksti par
vakcinācijas “tumšo pusi”, “patiesību”,
“lielās farmas sazvērestībām”. Daudz
plašāka informācijas gūzma paveras
ASV vai Krievijas interneta plašumos,
kā arī apšaubāmas kvalitātes tendenciozās dokumentālajās filmās. Protams,
Semper Anticus stāv augstu pāri skandālu meklējošu, pseidozinātnisku portālu līmenim, tādēļ piedāvā Jums, dārgie
lasītāji, zinātniski pamatotu stāstu par
to, no kurienes aug kājas mītam par
vakcīnu saistību ar autismu. Sabojāšu
intrigu jau tagad – vakcīnas neizraisa
autismu. Bet nu par visu pēc kārtas.

Veikfīlda (ne)slava
1998. gada 28. februārī britu ārsts,
gastroenterologs, zinātnieks Endrjū
Veikfīlds (Andrew Wakefield) kopā ar
kolēģiem vienā no pasaules prestižākajiem medicīnas izdevumiem The Lancet
publicēja satraucošu klīnisko gadījumu
sēriju ar virsrakstu “Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis,
and pervasive developmental disorder in
children”, kas vēstīja par 12 bērniem ar
hronisku enterokolītu (tievās un resnās
zarnas iekaisumu) un psihiskās attīstības
traucējumiem, no kuriem deviņiem bija
diagnosticēts autisms (autisms – dažādu
pakāpju psihiskās attīstības traucējumi,
kas izpaužas līdz trīs gadu vecumam un
kam raksturīga nespēja normāli socializēties, komunicēt ar citiem, atkārtojoša,
uz apsēstību vērsta uzvedība [6]). Raksta
autori izpausmju rašanos astoņos no 12
gadījumiem saistīja ar kombinēto vakcināciju pret masalām, masaliņām un
epidēmisko parotītu jeb “cūciņām” (measles, mumps, rubella (MMR) vakcīna), jo
simptomi pirms vakcinācijas neesot bijuši. Raksta diskusijas sadaļā, skaidrojot
šo izpausmju veidošanos, autori norāda,
ka, iespējams, radušos zarnu darbības
traucējumu dēļ palielinās zarnu sieniņas
caurlaidība, kas pieļauj dažādu peptīdu (nelielu olbaltumvielu) nokļūšanu
asinsritē, kas ietekmē smadzeņu funkciju. Autori piebilst, ka šī publikācija nepierāda saistību starp vakcīnu, zarnu iekaisumu un autismu, taču norāda uz tās
iespējamību. [7]
Veikfīlda gadījumu sērijas analīzē redzamas vairākas zinātniskās
pētniecības
nepilnības.
Pirmkārt,
ļoti neliels apskatīto gadījumu skaits;
otrkārt, kontroles grupas trūkums –
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nav iekļauti gadījumi ar līdzīgām izpausmēm bez pierādāmā provocējošā faktora – vakcinācijas – esamības,
ar kuriem salīdzināt pētījuma dalībniekus, lai pierādītu cēloņsakarību.
Proti, ja tūkstošiem bērnu Lielbritānijā
saņem MMR vakcīnu agrā bērnībā –
laikā, kas sakrīt ar tipisko autisma attīstības laiku, – nav grūti atrast gadījumus,
kuros abi notikumi ir nejauša sakritība.
Treškārt, secinājumi balstīti hipotētiskos pieņēmumos, kas nav pierādīti,
piemēram, MMR vakcīnā esošo novājināto vīrusu saistība ar zarnu iekaisumu
un izmainītu zarnu caurlaidību nav novērota, turklāt nav atrasti peptīdi, kas
šādā ceļā patiešām veicinātu autisma rašanos. Jāpiebilst, ka līdz pat šodienai nav
pilnvērtīgi noskaidroti autisma cēloņi,
lai gan ir zināma ģenētisku īpatnību
loma šo traucējumu attīstībā. [8]
Par spīti šādām nozīmīgām zinātniska rakstura iebildēm, raksts tika
publicēts un radīja milzīgu ažiotāžu, ko
ievērojami pastiprināja tendenciozi paziņojumi plašsaziņas līdzekļos ar ļoti nepatīkamām sekām. Ja 1996. gadā MMR
vakcīnas aptvere Apvienotajā Karalistē
bija 92%, sešu gadu laikā tā nokritās līdz
84%. [9] Tam sekojuši gan masalu, gan
epidēmiskā parotīta uzliesmojumi. Vakcinācijas aptverei samazinoties, masalu

uzliesmojumi notikuši arī Japānā, Īrijā,
Austrijā, Itālijā, Šveicē un citās valstīs ar iepriekš zemu saslimstību. Piemēram, ASV 2000. gadā masalas tika
pasludinātas par izskaustām, taču kopš
tā laika slimība ir atgriezusies ar vairāk
nekā 2000 gadījumiem. Dokumentēti
arī nāves gadījumi, kurus būtu novērsusi atbilstoša vakcinācija. [10] Veikfīlda
publikācija bija kā atspēriena punkts antivakcinācijas kustībai.
Skandalozajai publikācijai drīz vien
sekoja dažādās valstīs veikti epidemioloģiski pētījumi, lai izvērtētu MMR
un autisma saistību, piemēram, [11 - 16],
kas ietvēra informāciju no kvalitatīviem
reģistriem ar daudzu tūkstošu bērnu medicīniskajiem datiem un labu statistisko
analīzi. Šie pētījumi nav atraduši saistību
starp autismu un MMR vakcīnām.
Latvijā bērnu vakcinācijas ap
tveres situācija kopumā nav slikta – ja
līdz 2012. gadam statistika liecināja,
ka imunizācijas līmenim ir tendence
samazināties, tad, pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem, kopš
2012. gada vakcinācijas aptvere vairumam vakcīnu ir uzlabojusies, taču
tā nav pietiekama vakcīnām pret pnei
mokokiem, vējbakām, rotavīrusu un
cilvēka papilomas vīrusu – šo vakcīnu
aptvere ir zem 95% mērķa vērtības.

FOTO: NEWSCIENTIST.COM

Britu ārsts, gastroenterologs, zinātnieks Endrjū Veikfīlds (Andrew Wakefield).

Minēto vērtību vairumam slimību Pasaules Veselības organizācija noteikusi
kā minimumu, zem kura vairs nav nodrošināma tā sauktā pūļa imunitāte –
infekcijas izplatības novēršana, kas
pasargā pat nevakcinētus cilvēkus no
saslimšanas. MMR vakcīnas imunizācijas līmenis Latvijā 2017. gadā bija
96,4% bērniem 12-15 mēnešu vecumā,
taču tikai 88,9% septiņu gadu vecumā,
kad jāveic atkārtota vakcinācija, ar
tendenci samazināties pēdējo gadu
laikā. [17] Jāpiemin, ka 2014. gadā Latvijā bija masalu uzliesmojums ar 36
saslimšanas gadījumiem. Turpmāko
divu gadu laikā netika reģistrēts neviens gadījums, savukārt 2017.-2018.
gada ziemā apstiprināti 15 gadījumi. [18]
Tikmēr Eiropā 2017. gadā novērots uzliesmojums ar 21 315 saslimušajiem un
35 nāves gadījumiem, kas vakcinācijas
ērā ir nepieļaujami. [19]

Krāpniecība
Vai Veikfīlda publikācija bija tikai
nekvalitatīvs zinātnisks darbs, kas izraisīja pārmērīgu ažiotāžu? Diemžēl
nē. 2004. gadā žurnālists Braiens Dīrs
veica izpēti, kas noskaidroja, ka Veikfīlds pirms raksta publicēšanas saņēmis naudas līdzekļus no advokātiem, kuri iesaistījušies tiesas prāvās
pret vakcīnu ražotājiem, ar mērķi iegūt
papildus pierādījumus, turklāt nav ievērojis ētikas normas. Pēc šīm apsūdzībām 10 no 12 Veikfīlda oriģinālās
publikācijas līdzautoriem atsauca
raksta datu interpretācijas sadaļu,
minot, ka dati nav bijuši pietiekami,
lai norādītu uz cēloņsakarību starp
vakcīnu un autismu. Pēc izmeklēšanas
veikšanas 2010. gadā Lielbritānijas General Medical Council lēma, ka Veikfīlds izturējies neētiski pret pētījumā

iesaistītajiem bērniem, veicot nevajadzīgus izmeklējumus bez neatkarīgas
ētikas komitejas atļaujas, un nav deklarējis finansiālu interešu konfliktu. Pēc
šī lēmuma The Lancet pilnībā atsauca
oriģinālo publikāciju, minot gan ētikas
apsvērumus, gan zinātniskās nepilnības, piemēram, faktu, ka pacientu atlase nebija secīga, kā norādīts metodēs,
bet gan izvēlēta. Tajā pašā gadā gaismā
nāca pierādījumi, ka Veikfīlds apzināti
izvēlējies klīniskos gadījumus, kuri atbilst pierādāmajam mērķim, un viltojis
rezultātus, piemēram, apmainot normālu zarnu patohistoloģisko atradni
pret patoloģisku, kā arī mainot datumus. Krāpšana notikusi ar mērķi gūt
finansiālu labumu. Par šiem pārkāpumiem Veikfīlds tika svītrots no Apvienotās Karalistes ārstniecības personu
reģistra, aizliedzot praktizēt medicīnu
un strādāt kā ārstam. [20, 21]
>>>>
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Sausais atlikums
Šis notikums parāda to, kā krāpnieciska publikācija, kura tiek sekmīgi atreferēta plašsaziņas līdzekļos ar mērķi
iegūt kārtējo skandalozo virsrakstu,
var nodarīt nopietnu kaitējumu sabiedrības veselībai.
Ne tikai bailes no Veikfīlda ievadītajiem autisma viltus draudiem ir bijušas par pamatu vakcīnu pretinieku
aģitācijai. Noliedzošai attieksme pret
vakcināciju dažādās sabiedrībās ir
krietni plašāks iemeslu loks – gan politiski, gan kulturāli faktori, gan tīra
dezinformācija un nespēja uzticamiem veselības aprūpes un varasiestāžu pārstāvjiem mītus atspēkot. Piemēram, Nigērijā 2003. gadā vairākas
ziemeļu musulmaņu pavalstis uzsāka
boikotu pret poliomielīta vakcīnām
tādēļ, ka sabiedrībā radās aizdomas,
ka aiz bezmaksas vakcīnām slēpjas
rietumvalstu sazvērestība ar mērķi
padarīt islāmticīgos neauglīgus un
inficēt ar HIV. Saspīlētā politiskajā
situācijā šādas baumas guva plašu
atbalstu, izraisot postošas sekas – poliomielīta biežuma pieaugumu par
400% četru gadu laikā un izplatību
uz citām valstīm. Piemērs varasiestāžu nespējai remdēt sabiedrības

satraukumu ir cilvēka papillomas
vīrusa (HPV) vakcīnas Gardasil neveiksme Japānā, kad 2013. gadā pēc
plašsaziņas līdzekļu paziņojumiem
par nepierādītu iespējamu krampju
un locītavu sāpju gadījumu saistību
ar vakcināciju, nesekoja paskaidrojumi par tās drošību, taču tajā pašā
laikā tika pārtraukta aktīva vakcīnas
rekomendēšana. Tas noveda pie vakcinācijas aptveres krituma no 70% līdz
mazāk nekā 1%. 1999. gadā ASV Pārtikas un zāļu administrācija bez īpaša
zinātniska pamatojuma aizliedza timerosāla – dzīvsudrabu saturoša konservanta – izmantošanu vakcīnās, kas
mulsināja sabiedrību un Veikfīlda
aģitācijas fonā tikai “pielēja eļļu” vakcinācijas pretinieku ugunij. [22]
Veikfīlda publikācijas gadījumā izlietu ūdeni grūti sasmelt – kliedzošs
virsraksts vienmēr izskan skaļāk nekā
tā atsaukums un cilvēku prātos paliek
dzīvs vēl gadiem ilgi. Ir saprotams,
ka vecāki, kuru bērnus piemeklējusi
neizskaidrojama nelaime – autisms,
vēlas meklēt tam kādu izskaidrojumu,
tāpēc ārstu veikta injekcija agrā bērnībā īsi pirms simptomu rašanās kalpo
kā labs vainieks. Tomēr, pirms ticēt
kārtējai tendenciozajai ziņai internetā vai preses izdevumā, novērtējiet,

cik uzticams ir šīs ziņas avots, vai tas
balstās apjomīgos zinātniskos pētījumos ar atbilstošām metodēm, vai šī
pētījuma secinājumus neapgāž citi pētījumi. Kur skaļajam apgalvojumam
“aug kājas” un vai tās nav īsās “melu
kājas”? Protams, vidusmēra cilvēkam
ir grūti rast atbildes uz šiem jautājumiem, īpaši laikā, kad bez zinātniskas
izglītības nav viegli novērtēt avotu ticamību – izdot žurnālu var jebkurš,
izveidot ierakstu sociālajos tīklos,
blogā vai pat preses izdevumā, kā es
šobrīd, arī var jebkurš. Diemžēl Veikfīlda raksts tika publicēts prestižā medicīnas izdevumā un uzskatāms par
vienu no smagākajiem krāpšanas gadījumiem medicīnas zinātniskajā literatūrā, uz kura “uzķērās” daudzi, un
sekas jūtamas joprojām. Taču Semper
Anticus lasītājs nav vidusmēra cilvēks –
turiet acis vaļā un medicīniskos jautājumos ticiet ārstiem, nevis skaļiem cilvēkiem bez medicīniskas izglītības, jo
mēs vēlam tikai labu. Ir atšķirība starp
zināšanām, kas balstītas 200 gadu ilgā
izpētē, un 20 minūšu “ieguglēšanu”.
Vakcinējiet savu bērnus un vakcinējieties paši – kādēļ slimot un lieki riskēt
ar veselību un dzīvību, ja pastāv vakcinācija, turklāt ar pārliecinošiem rezultātiem? �

Kombinētā vakcīna – vakcīna, kas veidota, lai aizsargātu pret divām vai vairāk slimībām vai vienas slimības ierosinātāja dažādiem paveidiem.
Imunizācijas līmenis jeb vakcinācijas aptvere – rādītājs, kas procentuāli izsaka mērķa grupā vakcinēto cilvēku skaitu.
Cilvēka papillomas vīruss – vīruss, kas inficē ādas un gļotādu dziļākos slāņus; atsevišķi tipi ir dzemdes kakla vēža izraisītāji.
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KOMENTĀRI
Antivakcinācijas kustības pirmsākumi ir meklējumi no brīža,
kad tika izveidota pirmā vakcīna. Laikam ejot uz priekšu,
šīs kustības piekritēji ir izmantojuši daudzus viedokļus pret
vakcināciju. Diemžēl malku ugunskurā piemeta Endrjū Veikfīlds
ar savu viltus publikāciju, sakurinot tik lielas liesmas, ka tās vēl nav
nodzēšamas vēl mūsdienās, atstājot ogles vēl kvēlojam. Lai arī ir
pierādīts, ka publikācija ir visvienkāršākais viltojums, to izmanto
jebkurš “ieguglēšanas” dīvāna ‘’zinātnieks’’, kurš sevi uzskata
‘’kompetentāku’’ par visiem mediķiem un zinātniekiem kopumā.
Raksts ir uzrakstīts vienkāršā populārzinātniskā valodā, bet tikai
nepārprotiet, par vienkāršo valodu autoram pienākas vislielākie
komplimenti, lai katra ‘’eko’’ māmiņa varētu to izlasīt, un saprastu
saliktos punktus uz “i”. Rakstu vērtēju ar 6 punktiem no 5! Ieteiktu
turpināt rakstu sēriju par vakcinācijas mītiem, lai viss būtu salikts
pa vajadzīgajiem plauktiņiem, un lai arī forumu ‘’aktīvisti’’ varētu
beidzot atvērti plati acis vaļā, un iepazīties ar neapstrīdamajiem
zinātniskajiem pierādījumiem vakcinācijā.
Doc. Ingus Skadiņš
RSU Medicīnas fakultātes prodekāns
RSU Bioloģijas un Mikrobioloģijas katedra

Domāju, ka rakstam ir labs vēstījums. Mana personīgā pieredze
saistās ar diskusijām par vakcinācijas jautājumiem ar cilvēkiem,
kas kaut kādu iemeslu dēļ vēlas paust negatīvu attieksmi pret
vakcinācjas nepieciešamību publiskā vidē. Nezināšana, populisms,
viltus ziņas interneta vidē, reizēm arī drukātos materiālos par
vakcināciju rada šaubas un satraukumu vecāku vidū, tāpēc ārstiem
ir svarīgi sarunāties ar saviem pacientiem un viņu piederīgajiem, kā
arī interesēties, sekot zinātniskiem jaunumiem un mācīties pašiem,
lai spētu sniegt uz pierādījumiem balstītu informāciju.
Rakstam varētu būt turpinājums, jo PVO ir publicējusi jaunākās
tendences nevēlamo notikumu pēc imunizācijas (NNPV) jomā,
kas ietver pārskatīto NNPV gadījumu definīciju, pārskatīto
cēloņsakarības novērtēšanas metodoloģiju, galvenās ievācamās
informācijas noteikšanu, jaunākās koncepcijas NNPV atklāšanā,
izmeklēšanā, datu vākšanā un analīzē, kā arī informācijas apstrādē
un apmaiņā. 2014. gada septembrī PVO Globālā vakcīnu drošības
un piesardzības (SAV) komanda apkopoja šos jaunos notikumus
un publicēja Vispārējo NNPV uzraudzības rokasgrāmatu, kura ir
pieejama www.who.int/vaccine_safety.
Pašlaik rokasgrāmata tiek tulkota un pielāgota valsts vietējam
kontekstam. Šajā procesā esmu arī tieši iesaistīta.
Žurnālistiskas pētniecībs darbs būtu papētīt, kas ir tie cilvēki, kas
iestājās pretvakcinācijas kustībā. Diemžēl to izdarīt grūti, jo datu
drošības regulas līdz galam vēl nav skaidras.
Prof. Dace Gardovska
RSU Pediatrijas katedras vadītāja
BKUS Bērnu slimību klīnikas vadītāja
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Interviju veidoja
Melānija Freimane

S

ākot ar 2017. gadu, medicīniskā
platforma AMBOSS ir izpelnījusies gan medicīnas studentu, gan
profesoru uzmanību. Tā ir revolucionizējusi ne tikai medicīnas studijas, bet arī
darbu un informācijas pieejamību medicīnas nozarē, jo platforma ir domāta visiem, kam tā ir nepieciešama. Dr. Zīverts
Vaiss (Sievert Weiss) uzsver, ka AMBOSS tika radīts, lai uzlabotu veselību
un labklājību visā pasaulē. Viņš piemin,
ka ideju sākotnēji uzlūkoja kā dīvainu
un neiespējamu, un tās attīstības gaitā
nācās sastapties ar lielu skepsi.
Šodien Dr. Zīverts Vaiss ir kārs redzēt AMBOSS attīstību nākotnē; visi
sagaida, ka tā būs milzīga. Bet kā gan
tas viss sākās? Sarunā ar Dr. Zīvertu
Vaisu mēs uzzinājām AMBOSS dzīves
ciklu – no maza, trausla pumpura līdz
krāšņam ziedam.
Runājot par jums – kāds viens
vārds apraksta jūs vislabāk?
Vārds, kas labi raksturotu mani,
būtu optimistisks. Es saku to, jo domāju, ka nākotnē mūs vienmēr sagaida
daudz labu lietu, pat ja ceļā uz tām būs
daži šķēršļi. Manuprāt, visu var pārvarēt un padarīt noderīgu nākotnē. Optimistiska pieeja dzīvei ir diezgan izdevīga un rada īpašu domāšanas veidu, ar
kuru var pieņemt dzīvi bez bailēm.
Tātad optimisms jums ir ļoti palīdzējis izveidot AMBOSS?
Jā, noteikti. Manuprāt, ir jābūt pat
nedaudz pārlieku optimistiskam, lai
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uzsāktu ko līdzīgu šim, bet es arī teiktu
“jā”. Ziniet, bez optimisma jūs neuzsāktu tādas lietas kā šī.
Ko jūs uzskatāt par lielākajiem
sasniegumiem savā dzīvē?
Manā dzīvē ir daudz lietu, ar kurām
es lepojos, un es nezinu, vai to var saukt
par sasniegumu, bet tie būtu mani bērni.
Man ir divas meitas, trīs un vienu gadu
jaunas, un es domāju, ka par to esmu
visvairāk lepns. Jā, arī AMBOSS es noteikti uzskatītu par sasniegumu.
Kad jūs izveidojāt AMBOSS, vai
iedomājāties, ka tas izrādīsies tik liels?
Kad mēs izveidojām AMBOSS,
mums bija daudz ideju, kāds tas varētu
būt un kā tas varētu izvērsties. Mēs
redzējām daudz potenciāla gan medicīnas izglītības jomā, gan veselības aprūpes nozarē. Es nevarēju iedomāties,
ka tas patiesībā piepildīsies, vismaz ne
līdz tai pakāpei, kas tagad ir kļuvusi par
realitāti. Es redzu sevi, piemēram, ejot
uz mūsu Berlīnes biroju, un redzu, ka
tajā vien ir 80 cilvēku, kas katru dienu
strādā pie AMBOSS, un ir vēl citas biroja telpas visā pasaulē; redzot tik
daudz cilvēku, kas strādā pie šīs idejas –
no tā man uzmetas zosāda. Atceros, kā
mēs sākām... Un tagad tas ir kā kopīgs
redzējums tik daudziem motivētiem
cilvēkiem. Es to negaidīju, lai gan sākumā mums bija daudz ideju.
Kāds bija sākuma galvenais
mērķis, kādu jūs vēlējāties redzēt
AMBOSS?
Galvenais mērķis tajā laikā bija rosināt labāku sagatavošanos eksāmeniem.
Mūsuprāt, trūka pienācīga resursa, kas,
pirmkārt, ļautu izmantot tā laika tehnoloģiskus sasniegumus, un, otrkārt,
satura ziņā būtu atbilstošs un pielāgots
studentu vajadzībām, gatavojoties eksāmeniem. Būtībā tā bija sākotnējā ideja
par to, ko mēs vēlējāmies izdarīt ar AMBOSS. Mūsdienās, protams, redzējums ir
mainījies – ne pilnībā prom no sākotnējā,
taču mūsu redzējums ir kļuvis daudz lielāks un plašāks, jo tā nav tikai sagatavošanās eksāmeniem. Mēs vēlamies pavadīt medicīnas speciālistus cauri visai
viņu dzīvei, vienmēr apmierinot katras
personas prasības katrā tās posmā. Tātad
ne tikai medicīnas studentus, bet arī ārstus katrā dzīves posmā un tā tālāk.
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Bet kāpēc tieši AMBOSS? Kāda ir
šī vārda ideja?
“Amboss” vācu valodā nozīmē
“lakta”, un Vācijā tajā laikā, kad mēs
absolvējām, 2010. gadā, tikko bija uzsākta 3 dažādu eksāmenu sērija (iepriekš viens), kas nopelnīja nosaukumu
“āmuru eksāmens", jo tas bija tik grūts.
Tad mēs iedomājāmies, ka labs kolēģis
āmuram būtu lakta, pie kuras cilvēki
varētu sagatavoties šim “āmuru eksāmenam”, lai kļūtu par ideālu eksāmenu licēju. Un ir vēl viens iemesls:
vidusausī ir 3 mazi kauliņi, kas uz
iekšējo ausi pārvada skaņas viļņus,
tie ir āmuriņš, laktiņa un kāpslītis.
Tā kā mums ir arī platforma, kas piedāvā informāciju slimnīcās, mēs domājām, ka tas būtu kā interesants,
loģisks rezultāts - no āmuriņa caur laktiņai līdz kāpslītim, kā labs savienojums, kas palīdzētu jums iegūt galveno
no visa apkārtesošā trokšņa.
Kāda bija sociālā reakcija uz
ideju? No studentiem, skolotājiem?
Jūs domājat, pirms projekts tika
uzsākts?
Jā, vēl pirms to sāka.
Pirms tas tika uzsākts, mēs saskārāmies ar lielu kritiku, skepsi un
vilcināšanos. Bija daudz cilvēku, kas
teica, ka esam traki, ka tas būtu ļoti
liels darbs, viņi domāja, ka projekts
ir pārāk liels. Galu galā, bija jāiegulda
daudz darba, un mums bija nepieciešami daudzi cilvēki, lai sasniegtu to,
ko mēs vēlējāmies izdarīt. Kad ideja
bija vairāk vai mazāk noformulēta un
mēs vēlējāmies to īstenot, mēs drīz
vien sapratām, ka mums vajag vēl
vairāk cilvēku, kas strādātu pie satura
un tehniskā ietvara, cilvēkus, kuri arī
būtu pārliecināti par domu, kas mums
bija. Sākumā mēs varējām apvienot
apmēram 40 ārstu, kas sadarbojās
ar mums šajā projektā - draugus un
draugu draugus, kas strādāja kopā ar
mums brīvajā laikā un starp darbiem.
Viņi nāca uz biroju, gulēja birojā divus
vai trīs mēnešus, un mēs visi strādājām pie šīs lieliskās idejas... Jā, darba
bija daudz, bet mēs to pārvarējām, un
es domāju, ka pierādījām, ka skeptiķiem nebija taisnība.
Kas būtu tie īpašie cilvēki, kurus
jūs vēlētos pieminēt? Cilvēki, bez
kuriem, jūsuprāt, nebūtu AMBOSS?
Ir daudz tādu cilvēku. Es domāju, ja
es viņus visus sauktu vārdos, mēs nepaspētu pabeigt interviju laikā, taču ir
divi kolēģi, ar kuriem esmu absolvējis
skolu. Mēs izstrādājām ideju, strādājot
ar Madžidu, un drīz pēc tam Madžida
brālis Navids mums pievienojās darbā
pie satura. Pēc tam sekoja daudz citu

cilvēku, piemēram, pievienojās Navida
draugs Dominiks un mans brālis Džaspers, kā arī citi mūsu grupas draugi;
mēs bijām kā grupa ārstu un motivētu jauniešu, kurus fascinēja šī ideja.
Bija daudz cilvēku, bez kuriem šis nebūtu noticis. Un tā kļuva par sava veida
kustību; mums bija sajūta, ka mēs varētu paveikt kaut ko lielisku, bet priekš
tam vajadzēja lielāku grupu, nevis tikai
vienu cilvēku. Tas viss paļāvās uz šīs
grupas garu.
Vai jums bija īpaša darba struktūra? Ar cilvēkiem, kuri rakstīja, cilvēkiem, kas strādāja ar datoru, un tā
tālāk?
Daudzas lietas mēs darījām un
apspriedām kopīgi, bet, protams, ka
mums vajadzēja specializēties; tāpēc
daži cilvēki strādāja, piemēram, pie
satura menedžmenta sistēmas platformas tehniskās attīstības, un tad,
protams, satura rakstīšanai vajadzēja
daudz ārstu. Es pieņemu, ka lielākā
darba daļa bija aptvert visu medicīnas
izglītības programmu. Cilvēki strādāja
pie mūsu bibliotēkas un jautājumiem,
un, protams, pēc noteikta laika mēs
specializējām pienākumus arī redakcijas komandā. Bija cilvēki, kuri izveidoja pirmo satura uzmetumu, un tad
bija cilvēki, kuri šo saturu pārskatīja
no medicīnas viedokļa. Tad bija cilvēki,
kuri strādāja pie satura noformulēšanas, pie tā, cik precīza un kodolīga ir
sniegtā informācija un tā tālāk. Tātad,
jā, cilvēkiem bija dažādi pienākumi,
bet es domāju, ka galvenais bija tas, ka
visi bija tik motivēti. Mēs strādājām
16 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā
apmēram gadu, tādēļ tas bija milzīgs
grupas sasniegums, un ikviens darīja
visu nepieciešamo, lai tas notiktu.
Runājot par AMBOSS nākotni teiksim, pēc 5 vai 10 gadiem - kādu
jūs to redzat?
Angļu valodā AMBOSS tagad ir
sava veida eksāmenu sagatavošanas
rīks; Vācijā versija jau ir nedaudz
vairāk nostiprinājusies. Tajā mēs jau
aptveram ne tikai visu medicīnas mācību programmu, mēs arī sagatavojam
ārstus rezidentūrai un viņu specialitātes eksāmeniem. Es domāju, ka attīstība neapstāsies. Mūsu mērķis ir nodrošināt globāli pieejamu medicīnas
zināšanu resursu, kas sniegtu informāciju un izglītību jebkuram veselības
aprūpes speciālistam pasaulē, ja vien
viņam ir pieeja internetam. Manuprāt,
mūsu vīzija ir nodrošināt ikvienu ar
jaunākajām zināšanām ne tikai rietumu vai attīstītajās valstīs, bet jebkurā vietā pasaulē, kur vien šī informācija ir nepieciešama.
>>>>
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Tas būtu mūsu mērķis, jo esam
pārliecināti, ka piekļuve pienācīgai
medicīniskai informācijai var būtiski ietekmēt pasaules veselību un
labklājību.
Ko jūs uzskatītu par grūtākajām
problēmām šīs idejas attīstības
gaitā?
Viena no problēmām, protams,
ir nepārtraukta satura ražošana, un,
manuprāt, satura ir ļoti daudz - medicīnas zināšanas pašreiz dubultojas
aptuveni trīs gadu laikā, tādēļ aptvert visas specialitātes ir liels darbs.
Un, otrkārt, mūsu mērķis nav tikai
bibliotēkas vai zināšanu datubāzes
izveidošana. Mēs vēlamies, lai saturs būtu uzraudzīts, precīzs, kodolīgs un pielāgojams lietotāja medicīnas dzīves posmam. Ir jānošķir šie
posmi, jo katram posmam ir būtisks
kas cits. Kur beidzas studentu zināšanas un kur sākas ārsta zināšanas?
Ir jauno ārstu prasības un vajadzības,
un ir vecāki un pieredzējušāki ārsti viņiem joprojām ir noteiktas informācijas vajadzības, taču tās ir atšķirīgas.
Šī pielāgošana ir ļoti sarežģīta daļa vācu versijā mums ir trīs režīmi, kas
nedaudz mainās atbilstoši jūsu medicīniskajām zināšanām. Jūs vienmēr
varēsiet piekļūt katrai zināšanu datu
bāzes daļai, taču tās sniegs jums atšķirīgu skatu uz zināšanām saskaņā ar
jūsu posmu. Manuprāt, tas vienmēr ir
sarežģīts lēmums - kas ir piemērotāks
katram cilvēkam? Tas atspoguļojas,
piemēram, arī dažādās nacionālajās
versijās. Tas, kas studentiem jāzina
Latvijā, Vācijā vai Dienvidāfrikā, varētu būt pilnīgi atšķirīgs. Pielāgojums vietējiem standartiem ir lieta, pie
kuras mēs vēlamies nākotnē strādāt.
Un mums ir jāstrādā pie platformas
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pielāgošanas iespējām.
Vai jums šī projekta laikā ir bijis
nervu sabrukums?
Nu, ne nervu sabrukums, es teiktu.
Projekts sākumā, protams, bija ļoti
riskants, un nevarēja zināt, kā tas izvērtīsies, taču tajā bija ieguldīts daudz
darba. Mēs strādājām gada garumā un
nezinājām, kāds būs rezultāts. Tāpēc
mēs uzlikām sev daudz spiediena, lai
nonāktu pie rezultāta. Tas noteikti bija
ļoti aizraujošs, bet arī grūts un izaicinošs laiks. Un nē, man nebija nervu sabrukuma, bet pa starpu projektam es
devos strādāt slimnīcā, jo baidījos, ka
nekad nestrādāšu kā ārsts slimnīcā,
ja to nedarīšu tad. Tāpēc es nolēmu
gadu veltīt anestēzijai vai anestezioloģijas praksei, bet pēc šī gada es ātri atgriezos uzņēmumā, jo jutu, ka man vajadzīgs tas radošums vai radošā telpa,
kāda mums bija uzņēmumā. Un šī bija
tik unikāla iespēja, ka es nevarēju no
tās atteikties. Tā noteikti bija ļoti interesanta pieredze, kas man palīdzēja
koncentrēties uz to, kas, manuprāt,
man ir svarīgi.
Vai jūs varat nosaukt 5 īpašības, kuras, jūsuprāt, ikvienam ir
nepieciešamas, lai piedalītos šādā
projektā?
Es domāju, ka optimisms ir labs.
Un jābūt arī ambiciozam. Manuprāt,
cilvēkam jābūt sava veida sapņotājam. Un tad - es nezinu, kas ir labākais vārds, lai to aprakstītu, bet - ir
vajadzīga enerģija un izturība, lai to
darītu ilgāku laiku vai pret lielākiem
šķēršļiem, nekā jūs domājāt. Ceļā būs
arī šķēršļi, tādēļ, ja jūs vēlaties tos pārvarēt, jums būs nepieciešama zināma
izturība un pārliecība par savu ideju,
lai turpinātu un nejustu citu cilvēku
skepsi un sabiedrības viedokli, ka tas

nav pienācīgs darbs. Ir daudz pretestības, vismaz Vācijā tas tā ir - cilvēki
īsti nenovērtē, ja kāds mēģina iet citu
ceļu, nekā no viņa ir sagaidīts. Pat
mana ģimene man vienmēr jautāja:
“Tad kad tu sāksi strādāt kā īsts ārsts?”
un tamlīdzīgus jautājumus. Sākumā
mani tas uztrauca - vai tad es nestrādāju kā īsts ārsts? Faktiski es esmu
ārsts, bet ko mēs īsti darām? Mēs neko
nepelnījām, ieguldījām daudz laika un
turklāt bez atalgojuma par visu to.
Protams, ir svarīgi saprast arī to,
ja lietas nevirzās pareizajā virzienā,
un tad varbūt vajadzētu pārstāt doties
tālāk, bet, ja jums prātā ir kāda ideja,
tā ir tikai viena daļa - šīs idejas izpilde
droši vien būs problemātiskākā un sarežģītākā daļa. Katram no mums, iespējams, ir kādas desmit idejas, kuras
mēs varētu uzlabot katru dienu. Tās pat
ir vienkāršas idejas, kas darbojas ļoti
labi, piemēram, Uber - vienkārši koncepti, kas īstenoti abstraktā veidā, bet
izpilde ir galvenā: kā jūs ideju īstenojat
un kā jūs pārvarat šķēršļus savā ceļā.
Kādi būtu daži beidzamie fakti,
kurus, jūsuprāt, lasītājam būtu jāzina par AMBOSS?
Es domāju, ka būtu lieliski, ja lasītājs, izlasot šo interviju, redzētu AMBOSS kā nākotnes resursu visiem saviem medicīniskajiem jautājumiem
un kā universālu zināšanu platformu
medicīnas jomā. Gribu minēt, ka tas,
ko šobrīd var atrast, ir tikai īslaicīgs
priekšstats par mērķi, kuru mēs cenšamies sasniegt. Katru dienu vairāk
nekā 60 ārstu strādā, lai atjauninātu
platformu un pievienotu tai jaunu
saturu. Tas palīdz izprast AMBOSS
inerci un to, kā tas katru dienu attīstās
un mainās. Tai ir liela spēja mainīt veselības problēmas globālā mērogā. �

1. Kāpēc jūs izvēlējāties personāla atlases aģentūras
palīdzību nevis pats meklējāt darbu Vācijā?
- Esmu dzirdējis no dažiem ārstiem, ka papīru kārtošana
ir laikietilpīga un prasa ļoti ilgu laiku līdz beidzot var sākt
strādāt Vācijā par ārstu. Ar Mediprofess viss notika daudz
ātrāk. Man bija ļoti svarīgi beidzot strādāt par ārstu.
2. Kādas priekšrocības saskatat sadarbībā ar Mediprofess?
- Man principā nebija ne par ko jāpārdzīvo, izņemot nepieciešamo papīru nosūtīšanu un savu vēlmju izklāstīšanu.
Mediprofess sarunāja interviju datumus, organizēja nakts
mītnes un transfērus.
3. Ko aģentūra no jums sagaidīja / pieprasīja?
- Īsti neko. Nebija jāparaksta nekāds līgums ar Mediprofess,
biju pilnīgi neierobežots savā izvēlē līdz pašām beigām. Protams, Mediprofess sagaida godīgumu un familiaritāti.

4. Kādas izmaksas jums radās?
- Par Mediprofess pakalpojumiem man nebija jāmaksā
neko. Vienīgās izmaksas, kuras radās, bija par dokumentu
sagatavošanu un braucienu uz darba intervijām.
5. Kādas ir jūsu sajūtas par sadarbību ar Mediprofess?
- Ļoti apmierinošas. Vienmēr varēja sazināties ar Herolda
kungu un vienmēr saņemt atbildes. Viņš palīdzēja visos
manos jautājumos. Personīgās intervijas laikā Herolda
kungs ieradās Rīgā, kas bija svarīgi, jo tad es zināju, ka varu
viņam uzticēties.
6. Kāpēc jūs vispār izlēmāt doties uz Vāciju?
- Vācijā kā ārsts jūs esat sociāli atpazīstams, jūs nopelnāt
labu naudu, ir ļoti labas karjeras iespējas un varat nekavējoties sākt speciālista apmācības. Specialista apmācības ir
augstā līmenī, pietam par tām nav jāmaksā.
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Mūsdienīgs skatījums

uz kontracepciju,

ģimenes plānošanu

un mītiem, kas saistīti ar to
Natālija Bērza
Ginekologs, dzemdību speciālists:
Rīgas dzemdību nams
Ginekologs, dzemdību speciālists:
Veselības centrs 4; MYCLINICRIGA

M

ēģinājumi kontrolēt auglību
vēsturiski ir bijuši atkarīgi
no sociālajiem faktoriem un
atklājumiem zinātnes jomā, kā arī liela
nozīme vienmēr ir bijusi reliģiskai pārliecībai kontracepcijas nodrošināšanā
vai aizliegšanā.
Pirms 20. gadsimta lielākā daļa no
kontracepcijas atsaucēm bija saistītas
ar nelikumīgām seksuālām attiecībām.
Tikai 20. gadsimta sākumā kontracepcija
un ģimenes plānošana kļuva pieejama
precētiem pāriem. Apvienotajā Karalistē un ASV pirmās ģimenes plānošanas klīnikas, kas bija paredzētas tikai
precētām sievietēm, tika nodibinātas 20.
gadsimta sākumā (1. attēls). Tomēr ASV
tikai 1965. gadā atcēla likumus, kas kontracepciju un ģimenes plānošanu pasludināja kā nelikumīgu. 1910. gadā tikai
15% angļu pāru izsargājās dzimumakta
laikā. Modernās kontracepcijas metodes patērētājam pieejamā veidā tirgū
ienāca tikai pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados. Līdz ar plastmasas materiālu attīstību parādījās pirmās intrauterīnās sistēmas jeb spirāles (turpmāk
IUS) un arī hormonālās kontracepcijas
tabletes. Pirmās kontracepcijas tabletes
saturēja tik lielu hormonu devu, kā šobrīd satur visa mēneša iepakojuma deva.
Līdz 1982. gadam ASV gandrīz 70% no
precētiem pāriem vecumā no 15 līdz 44
gadiem lietoja kādu no ģimenes plānošanas metodēm. [1]
Ģimenes plānošana pēc ASV datiem dod nozīmīgu pozitīvu ieguldījumu ASV ekonomikā, tādēļ ASV
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ģimenes plānošanu un modernās kontracepcijas pieejamību ir nosaucis par
vienu no svarīgākajiem sasniegumiem
20. gadsimtā. Uzticama kontracepcija
ir pieejama pasaules tirgū kopš 1960.
gada, kas sekmējusi sieviešu īpatsvara
pieaugumu darba tirgū un dzimumu
nevienlīdzības mazināšanu. Pēc ASV
datiem drošas un modernas kontracepcijas pieejamība ir palielinājusi sieviešu
īpatsvaru ar augstāko izglītību, jo kopš
1969. gada sieviešu skaits universitātēs
ir trīskāršojies, sasniedzot 40%, savukārt vīriešu īpatsvars ir palicis nemainīgā līmenī. [3, 4]
Neskatoties uz visiem medicīnas atklājumiem kontracepcijas jomā, 41% no
pasaules grūtniecībām ir neplānotas –
Eiropā šis skaitlis ir 44% un aptuveni
50% no neplānotām grūtniecībām beidzas ar abortu. [2] Latvijas statistika ir
skarba – 2016. gadā tika veikti aptuveni
4366 legāli aborti, no kuriem 7,2% gadījumu tā bija pirmā grūtniecība, un tikai
200 no 1000 sievietēm auglīgā vecumā
no 15 līdz 49 gadiem bija izmantojušas
uzticamu kontracepcijas metodi (hormonālā kontracepcija, intrauterīnā kontracepcija, ķirurģiska kontracepcija). [5]
Uz jautājumu, kādu kontracepcijas

metodi sievietes ir lietojušas pirms legālā aborta, absolūtais vairākums norādīja, ka bija lietojušas pārtraukto dzimumaktu vai prezervatīvu.
Par uzticamām kontracepcijas metodēm tiek uzskatītas tās, kurām ir zems
Perla indekss. Tas apzīmē, cik sievietēm
no 100 ir iestājusies grūtniecība gada
laikā, lietojot konkrēto metodi (skat. 1.
tabulu). Vislielākā efektivitāte ir kontracepcijas metodēm, kas nav atkarīgas
no pacienta (pacienta neatkarīgās metodes ir tās, kuru darbība nav atkarīga
no regulāras vai ikdienišķas medikamenta lietošanas), un tās ir IUS, hormonālie implanti un sterilizācija. Mazāk
efektīvas ir kombinētās hormonālās tabletes, plāksteri un maksts riņķis, ko pareizi lietojot tiek sasniegta augsta efektivitāte, taču sievietes ļoti bieži aizmirst
iedzert tableti, uzlīmēt plāksteri vai laicīgi ievietot maksts riņķi, tāpēc tās tiek
sauktas par pacienta atkarīgajām lietošanas metodēm.
Ikdienā strādājot kā ginekologam,
sarunas par kontracepciju ar pacientiem ir manas dienas neatņemama sastāvdaļa, taču šajās sarunās arī atklājas
skumjā realitāte par Latvijas sieviešu
populācijas sliktajām zināšanām šajos
jautājumos.

Kontracepcijas metode

Teorētiskais ideālais
Perla indekss

Perla indekss,
lietojot praktiski

Hormonālais implants

0,01

0,01

Hormonālā spirāle

0,1

0,1

Sterilizācija

0,15

0,15

Vara spirāle

0,6

0,8

Hormonālie plāksteri / maksts riņķis

0,4

1,7

Hormonālās tabletes

0,1

5

Prezervatīvi

3

14

Vaginālā diafragma

5

20

Pārtrauktais dzimumakts

9

25

Kalendārā metode

2

1. tabula. Perla indekss dažādām kontracepcijas metodēm.

25
[7]

1. attēls.

Diezgan bieži no jaunām sievietēm,
kuras savā pašreizējā dzīves posmā
nevēlas grūtniecību, nākas dzirdēt
tekstu: ,,Es kontracepciju nelietoju.” Iemesli, kāpēc ir radušies šādi uzskati,
ir ļoti dažādi, bet pārsvarā tie ir mīti,
adekvātas informācijas nepieejamība,
kā arī izglītības trūkums šajā jautājumā. Liela daļa sieviešu tic mītiem
par kontracepciju, un sevišķi daudz
to ir tieši par hormonālo kontracepciju. Pēc aptaujas datiem Latvijā 48%
sieviešu un 57% vīriešu uzskata, ka
hormonālā kontracepcija ir kaitīga. [6]
Lielāko daļu sieviešu biedē runas, ka
tā samazina auglību, taču pasaulē nav
veikts neviens pētījums, kas apstiprinātu šo hipotēzi, jo, pārtraucot šo kontracepcijas metodi, grūtniecība viena gada
laikā iestājas 94% lietotāju, pēc IUS 92%, salīdzinot ar kalendāro metodi,
kam grūtniecība iestājas 92% gada laikā
kopš kontracepcijas lietošanas pārtraukšanas, un prezervatīviem - 91%

gadījumu. [8] Ļoti populārs ir uzskats,
ka hormonālā kontracepcija palielina
ķermeņa masu, tomēr arvien vairāk pētījumu apstiprina, ka hormonālā kontracepcija nav pie vainas - iemesls ir
nesabalansēta un nesamērīga ēšana un
fizisko aktivitāšu trūkums. [9]
Šobrīd kontracepcijas jomā parādās
arī jaunas tendences - ja pirms 10-20
gadiem IUS tika uzskatīta par kontracepcijas metodi, ko var izmantot tikai
dzemdējušas sievietes, tad mūsdienās
līdz ar jauniem pētījumiem šie uzskati
ir mainījušies. Pēdējos gados IUS var
būt kā pirmā kontracepcijas metode,
taču pirms tās ievietošanas galvenais ir
korekta pacienta izmeklēšana uz seksuāli transmisīvām saslimšanām un pareiza pacienta informēšana par riskiem,
kas saistīti ar seksuāli transmisīvām
saslimšanām un IUS. Uzskats, ka IUS
palielina iegurņa iekaisuma risku, kas
sevī ietver dzemdes, olnīcu un olvadu
parasti strutainus iekaisumus, kura
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nopietnākais sarežģījums ir neauglības
risks, nav pierādījies, jo lielākais risks ir
tikai pirmā mēneša laikā, taču tas, skatoties absolūtajos skaitļos, ir niecīgs –
1,6 gadījumi uz 1000 IUS lietotājām. [15]
Statistiski salīdzinot ar populāciju, nepieaug arī ārpusdzemdes grūtniecību
skaits. Ārpusdzemdes grūtniecība
nozīmē augļa attīstību ne dzemdes
dobumā, bet gan citās anatomiskās
vietās, piemēram, olvadā, un var radīt
veselības apdraudējumu sievietei.
Tehniski nav atšķirību IUS ievietošanas sarežģītības un ekspulsijas (izkrišanas) riskos, salīdzinot nedzemdējušas sievietes ar sievietēm, kurām ir
bijušas dzemdības. [10, 11, 12, 13, 14]
Katra sieviete var atrast sev piemērotāko, uzticamāko un mūsdienīgāko
kontracepcijas metodi no plašā pieejamā klāsta, bet, ja tomēr rodas šaubas,
jāatceras, ka vienmēr var vērsties pie zinoša medicīnas profesionāļa, kas palīdzēs izdarīt pareizo izvēli. �

14. Phillips, S. J. et al. 2017. Continuation of copper
and levonorgestrel intrauterine devices: a retrospective cohort study. American Journal of Obstetrics and
Gynecology. 217(1): 57.e1-57.e6.
15. Meirik, O. 2007. Intrauterine devices - upper and
lower genital tract infections. Contraception. 75(6
Suppl): S41-S47.
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Saldā bauda, kas nogalina, ––

vai tiešām
tas ir tā vērts?
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V studiju gada studente

T

iciet vai nē, bet cilvēks ir savā
ziņā egoistiska būtne. Kāds var
jautāt – kāpēc? “Es nekad neesmu bijis savtīgs, gluži otrādi!” Tomēr
egoisms ir viena no mūsu rakstura iezīmēm, atzīstam to vai nē. Turklāt tas
vēl nav viss – cilvēks ir arī radījums
ar tam piemītošu apzinātu vai neapzinātu vēlmi būt laimīgam, un daļa
no mazajām lietām, kas to spēj nodrošināt, ir tā saucamās mazās dzīves
baudas, kas lielākā vai mazākā mērā
kombinējas ar egoismu.
Kas tad ir šīs mazās, bet mūsu eksistencei tik nozīmīgās baudas, kas liek
mums justies laimīgiem? Atbilde ir pavisam vienkārša – tās saistās ar
mūsu maņām. Bauda ir redzēt ko
skaistu, sajust tīkamas smaržas, pieskarties kam patīkamam un saņemt
patīkamus pieskārienus, dzirdēt ko
jauku, piemēram, komplimentu, kā
arī izgaršot ko tīkamu – tā ir bauda,
kuru mēs saņemam ar ēdienu. Šoreiz vairāk par pēdējo mazo, bet tik
ikdienā nozīmīgo baudu.
Daļa no mums reizēm mēdz atalgot sevi ar kādu ne tik veselīgu
našķi pēc personīga sasnieguma
vai, gluži otrādi, mierināt sevi pēc
smagas dienas, ņemot talkā kādu
kūkas gabalu, šokolādi, konfektes
u.c. Tas nav nekas nosodāms, tomēr
jāpatur prātā, ka ķibeles varētu rasties brīžos, kad tas sāk kļūt par ikdienas paradumu, vai arī garšas bauda
kļūst par vienīgo, kas cilvēkam sniedz
labsajūtu. Reizēm tā ir tā saucamā stresa
ēšana, kas pamudina mūs izvēlēties
ne to veselīgāko maltīti. [14] Labs piemērs ir studenti pirms eksāmeniem –
satraukums par to, kas sagaida, iekšēja
trauksme, nemiers un, protams, stress,
un students itin bieži šādā situācijā, tā
teikt, “apēd” savas emocijas, cenšoties
mazināt stresu, lai gan patiesībā, protams, tas neko neatrisina.
Citreiz galvenais iemesls ir, ka mēs
esam bijuši pārāk aizņemti, skrienot
savus ikdienas maratonus gan darbā,
gan mājās, gan sadzīvē. Nevienam nav
noslēpums, ka jo vairāk dara, jo vairāk
var paspēt izdarīt, bet tam ir arī sava
ēnas puse, kas pazīstama daudziem –
miega trūkums. Zināms, ka ilgstoša neizgulēšanās negatīvi ietekmē ne tikai
cilvēka uzvedību, viņa spriestspējas un

kognitīvās funkcijas, bet arī viņa izvēli
attiecībā uz ēdienkarti – priekšroka tiek
dota dažādiem našķiem, piemēram, čipsiem, šokolādei, smalkmaizītēm, gāzētiem saldinātiem dzērieniem u.tml. [14]
Pamazām laika gaitā var veidoties pieradums, un, ja tas vēl kombinējas ar sēdošu un/vai mazkustīgu dzīvesveidu,
tiek nodarīts liels kaitējums visam organismam. Nemainot dzīvesveidu, palielinās risks vienam lielam bubulim,
kas ir atzīts par 21. gadsimta pandēmiju
visā pasaulē – cukura diabēts. Tas ir
bieds, no kā baidās daudzi.

Kas īsti ir
cukura diabēts?
Cukura diabēts (CD) ir hroniska
metabolisma jeb vielmaiņas slimība,
kuras raksturīgākā pazīme ir ilgstoši

Šokolādes vai čipsu
vietā vienmēr
kā veselīgu
alternatīvu
var piedāvāt,
piemēram, ābolu
vai burkānu.
paaugstināts glikozes jeb cukura līmenis asinīs, un tā tiek saistīta vai nu ar
samazinātu hormona insulīna (vienīgais hormons, kurš pazemina cukura līmeni asinīs; to ražo aizkuņģa dziedzera
beta šūnas) sekrēciju jeb izdali, vai arī
ar šūnu rezistenci jeb nejutīgumu pret
insulīnu. [1] Nejutīgumu pret insulīnu
definē kā insulīna nespēju fizioloģiskā
koncentrācijā realizēt savu darbību,
proti, pazemināt cukura līmeni asinīs,
jo organisma šūnas vairs nereaģē uz
normālu insulīna koncentrāciju. [8]
Šajā gadījumā, lai šūnas tomēr reaģētu
uz insulīnu, aizkuņģa dziedzera beta
šūnas izdala vairāk insulīna, nekā fizioloģiski tas ir nepieciešams. Rezultātā insulīns var realizēt savu darbību,
proti, tas saistās ar saviem receptoriem
uz šūnu virsmām, un cukura līmenis
organismā samazinās. To saista ne tikai
ar pakāpeniski samazinātu insulīna

receptoru jutīgumu, bet arī šo receptoru
skaita samazināšanos uz šūnu virsmas,
turklāt nozīme ir arī ģenētiskajiem
faktoriem (piemēram, ir identificēti
gēni, kas nosaka pavājinātu insulīna
signāla pārnesi pēc tā saistīšanās ar
savu receptoru; šie gēni ir noteikti ģimenēs, kur vairākās paaudzēs tiek
novērota saslimšana ar 2. tipa CD [8]).
CD ir sistēmiska saslimšana, tāpēc jāatceras, ka arī olbaltumvielu jeb proteīnu un lipīdu jeb tauku metabolisms
ir traucēts. Līdz ar to tiek skartas visas
organisma šūnas, no kurām pirmās cieš
tieši asinsvadus veidojošās šūnas.
Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, zināms, ka laika
posmā no 1980. gada līdz 2014.
gadam CD izplatība ir pieaugusi
4 reizes; attiecīgi no 108 miljoniem
līdz pat 422 miljoniem pasaules iedzīvotāju. [2] Amerikas Savienotajās Valstīs 2015. gadā 30,3 miljoniem iedzīvotāju bija diagnosticēts
CD, bet 7,3 miljoniem gadījumu
tas vēl pat nebija diagnosticēts. [3]
Savukārt Latvijā pēc Slimību profilakses un kontroles centra datiem
2016. gadā bija 90 000 iedzīvotāju ar
CD. [4] Globāli 2017. gadā jau 8,8% pasaules iedzīvotāju, kuri ir vecāki par
18 gadiem, sirga ar šo smago kaiti. [5]
Mūsdienās tiek izšķirti vairāki CD tipi, kā CD 1. tips, 2. tips,
LADA tips, gestācijas jeb grūtniecības laikā attīstījies CD, medikamentu izraisīts CD u.c. [6],
bet visplašāk izplatīts ir tieši
2. tipa CD. To arvien biežāk novēro
pieaugušajiem un gados vecākiem
cilvēkiem. Tas tiek tiešā veidā saistīts
ar neveselīgu dzīvesveidu (saldinātu-gāzētu dzērienu regulāra lietošana,
kalorijām bagāts uzturs, alkohola pārmērīga lietošana, neregulāras un/vai
izlaistas ēdienreizes u.c.) bez fiziskām
aktivitātēm, tomēr labā ziņa ir tā, ka ar
savlaicīgu dzīvesveida korekciju to ir
iespējams novērst.
Savukārt gestācijas CD var attīstīties sievietēm-grūtniecēm, un visbiežāk
tieši trešajā grūtniecības trimestrī
(laikā 24. – 28. grūtniecības nedēļai).
Parasti tas pazūd pēc dzemdībām,
tomēr jāpatur prātā, ka sievietēm,
kurām ir bijis gestācijas CD, palielinās
risks vēlāk dzīvē attīstīties 2. tipa CD [6],
savukārt bērns var piedzimt ar makrosomiju (liels auglis), kā arī palielinās
risks, ka pēc piedzimšanas viņam būs
hipoglikēmija jeb pazemināts cukura
līmenis asinīs.		
>>>>
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<<<< Diemžēl to pašu nevar apgalvot par
1. tipa CD – šajā gadījumā organismā
autoimūnu procesu dēļ (organisms
savas šūnas uztver kā svešas, kā rezultātā tās tiek iznīcinātas) notiek aizkuņģa dziedzera beta šūnu destrukcija
jeb bojāeja. [6;8] Šis tips vairāk raksturīgs gados jauniem cilvēkiem, tostarp
arī bērniem. Sekas ir pilnīgs insulīna
deficīts, un pacientam ir nepieciešams
veikt insulīna injekcijas. Šajā gadījumā
diemžēl tā ir diagnoze uz visu atlikušo
mūžu, ar ko pacientam ir jāsadzīvo. [6]
Līdzīgi ir arī ar LADA (Late Autoimmune Diabetes in Adulthood – vēlīnais autoimūnais diabēts pieaugušo
vecumā (no angļu val.)) tipa CD: tas ir
CD tips, kam ir gan 1., gan 2. tipa CD
īpašības.
Vēl viens CD tips, ko būtu vērts
pieminēt, ir medikamentu izraisīts
CD. Literatūrā tiek minēta virkne medikamentu, kas ir saistāmi ar CD attīstību, piemēram, vairogdziedzera
hormoni, tiazīdu diurētiskie jeb urīndzenošie medikamenti, nikotīnskābe,
arī orālie kontraceptīvie līdzekļi (piemēram, kuri satur levonorgestrelu [8])
u.c., bet visvairāk tiek runāts tieši par
glikokortikoīdu (GK) asociēto CD. [6;8]
Mūsdienās GK tiek lietoti ļoti plaši,
ārstējot dažādas iekaisīgas un autoimūnas saslimšanas, piemēram, bronhiālo astmu, iekaisīgās zarnu slimības
(Krona slimība, nespecifisks čūlainais
kolīts), reimatoīdo artrītu, sistēmas
sarkano vilkēdi u.c. Daļai pacientu pēc
medikamentu lietošanas pārtraukšanas pakāpeniski izzūd arī ar to saistītais CD, tomēr pietiekami lielai daļai
pacientu pakāpeniski attīstās 2. tipa
CD arī pēc medikamentu lietošanas
pārtraukšanas. [6]
Raksturīgie CD simptomi ir pastiprināta slāpju sajūta, bieža urinācija
(arī naktī), ēstgribas traucējumi (sākotnēji palielināta apetīte, bet vēlāk seko
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ēstgribas trūkums), augšanas traucējumi, fizisko un garīgo darbaspēju
samazināšanās, psihiskas problēmas
(piemēram, depresija, trauksme, nervozitāte, miega traucējumi, panikas
lēkmes, ēšanas traucējumi u.c. [7]),
ādas saslimšanas, menstruālā cikla
traucējumi sievietēm, svara samazināšanās neizskaidrojamu iemeslu dēļ, redzes traucējumi u.c. [8]
Tomēr, lai noteiktu CD diagnozi, ar
to vien nepietiek. Tā var tikt noteikta
četros veidos (skatīt 1. tabulu).
Ārstēšana tiek piemērota individuāli, tomēr pamatprincips ir samazināt cukura līmeni asinīs, lai
samazinātu risku attīstīties CD komplikācijām. Ir divi galvenie ārstēšanas
virzieni – vai nu insulīna injekcijas pacientiem, kuriem insulīns vairs organismā neizstrādājas, vai nu antidiabētiskie jeb pretdiabētiskie medikamenti
tiem, kuriem ir samazināta insulīna
izdale vai šūnas pret to ir nejutīgas
(piemēram, metformīns). Abos gadījumos ir arī jāveic dzīvesveida korekcija un jādodas regulārās pārbaudēs
pie ārsta endokrinologa. [8]

Kādas ir cukura
diabēta komplikācijas?
Svarīgi ir pieminēt, ka CD ir raksturīgas vairākas komplikācijas un tas
ir galvenais akluma, nieru mazspējas,
miokarda infarkta, insulta un apakšējo
ekstremitāšu amputācijas cēlonis. [2]
Zināms, ka pacientiem ar CD ne tikai
pasliktinās dzīves kvalitāte, bet jau
esošās slimības noris sarežģītāk, pievienojas arvien jaunas veselības problēmas, kā arī, salīdzinot ar cilvēkiem,
kuriem nav CD, palielinās kardiovaskulāro jeb sirds un asinsvadu slimību
(miokarda infarkts, insults, ateroskleroze u.c.) risks, līdz ar to arī mirstība.
Šobrīd CD ir 7. biežākais nāves cēlonis

Parametrs

Cukura līmenis asinīs

Neatkarīgi no
ēdienreizes
konstatēts cukura
līmenis asinīs
+ CD raksturīgie
simptomi

≥ 11,1 mmol/mol

Cukura līmenis
asinīs tukšā dūšā
divās atkārtotās
pārbaudēs

≥ 7,0 mmol/mol

Cukura līmenis
2 h pēc ogļhidrātu
tolerances testa
veikšanas*

Cukura līmenis ≥ 11,1
mmol/mol 2 h pēc
ogļhidrātu tolerances
testa veikšanas

Glikētais
hemoglobīns**

≥ 48 mmol/mol
vai 6,5%

1. tabula. CD diagnozes noteikšanas
kritēriji.
* Testu veic, pacientam no rīta tukšā dūšā
aptuveni 15 minūšu laikā iedzerot 75 g
glikozes, kas izšķīdināta 250 ml silta ūdens.
Cukura līmenis asinīs tiek noteikts gan
pirms, gan pēc testa veikšanas. Jāatceras,
ka pēc tam, kad pacients ir izdzēris šos
75 g glikozes, 2 stundas ir jāatrodas miera
stāvoklī, proti, guļus, lai iegūtie testa rezultāti
būtu pēc iespējas precīzāki.
** Glikētais hemoglobīns raksturo cukura
līmeni asinīs pēdējo 3 mēnešu laikā. [8]

visā pasaulē. [3] Diezgan baisi, vai ne?
Jau pieminētā ateroskleroze ir
viena no kardiovaskulārajām slimībām. Tās gadījumā notiek asinsvadu “aizkaļķošanās” – artērijās veidojas tā saucamās aterosklerotiskās
pangas jeb plāksnes, ko veido lipīdi,
kalcijs, holesterīns u.c. substances. [9]
Ar laiku asinsvadi zaudē savu elasticitāti, sašaurinās to lūmens jeb diametrs,
līdz ar to pasliktinās asins plūsma un
organisma apgāde ar skābekli un barības vielām. Zināms, ka CD gadījumā
ateroskleroze attīstās daudz straujāk
un agresīvāk nekā cilvēkiem bez CD,
līdz ar to palielinās dažādu sarežģījumu risks, kā, piemēram, aterotromboze (skat. tālāk). [10]

Uz robežas starp
dzīvību un nāvi
Neskaitāmi pētījumi, kas veikti pēdējo pāris gadu laikā, apgalvo, ka Rietumu pasaulē līdz pat 80% gadījumu
pacientiem ar CD galvenais nāves cēlonis ir saistīts ar aterotrombozi. [11] Tā
tiek definēta kā tromba jeb
asins recekļa veidošanās
no jau iepriekš esošas aterosklerotiskās plāksnes. [10]
Kāpēc tā? Kā jau tika minēts iepriekš, CD skar visas
organisma šūnas, tostarp
arī asinsvadu endotēliju jeb
šūnas, kas izklāj asinsvadus
no iekšpuses. Tieši endotēlijs ir primārā aizsardzības
vieta pret trombozi, jo tas
sintezē jeb veido un atbrīvo dažādus faktorus,
kas modulē asinsvadu tonusu, tos paplašinot vai sašaurinot, lai tiktu nodrošināta normāla asins plūsma
atbilstoši organisma prasībām. [12] Pacientiem ar
CD tas nu jau ir sabojāts,
tādēļ sekojoši nākamais
posms ir trombocītu jeb
asins plātnīšu palielināta
aktivācija, jo ir radies endotēlija
bojājums. [10;11]
Fizioloģiski to funkcija ir
nodrošināt asinsreci un
“aizlāpīt” bojātās vietas –
trombocīti ne tikai pielīp
pie bojātās virsmas, bet arī
saistās kopā ar citiem trombocītiem, veidojot primāro
asins recekli un tādējādi
likvidējot bojājumu; līdzīgi
kā gadījumā, ja kreklā ir
caurums – tas tiek salāpīts, piešujot klāt
atbilstošu auduma gabalu. Skumjā ziņa
ir tā, ka ar to diemžēl viss nebeidzas –
tā kā trombocīti jau ir aktivējušies un

maksimāli pilda savas funkcijas, palielinās arī asins sarecēšanu nodrošinošo
faktoru koncentrācija, bet kompensatori
samazinās fibrinolītiskās jeb trombus
šķīdinošās sistēmas aktivācija [10;11],
kā rezultātā arvien vairāk tiek veicināta

trombu veidošanās.
Kas tad beigu beigās notiek? Jāatceras, ka CD ir hroniska vielmaiņas slimība, lai gan diagnoze reizēm var būt

kā zibens it kā no skaidrām debesīm.
CD skar visu organismu; iepriekš aprakstītie procesi nešķiro vietas, kur
attīstīties. Sākotnēji viss notiek molekulu līmeni, un šajā laikā cilvēkam
var nebūt CD raksturīgo simptomu,
līdz ar to cilvēks neredz
nepieciešamību kaut ko
mainīt, vai arī viņš nepievērš īpašu uzmanību
kādam no CD raksturīgajiem simptomiem, piemēram,
pastiprinātai
slāpju sajūtai. Laika gaitā
attīstās insulīnrezistence
jeb pazemināta jutība pret
hormonu insulīnu, kas ir
saistīta ar samazinātu insulīna receptoru skaitu uz
šūnu membrānām un līdz
ar to arī ar pazeminātu
šūnu jutību pret insulīnu.
Kompensatori organisms
sāk arvien vairāk producēt insulīnu, kas rezultējas ar paaugstinātu insulīna līmeni asinīs, ko sauc
par hiperinsulinēmiju. [15]
Organismā notiek pastiprināta ļoti zema blīvuma
lipoproteīnu (“sliktais” holesterīns) produkcija, kādēļ
rodas samazināts augsta
blīvuma lipoproteīnu (“labais” holesterīns) daudzums. Pakāpeniski izmainās ne tikai ogļhidrātu,
bet arī lipīdu un olbaltumvielu metabolisms, sekmējot sirds un asinsvadu
sistēmas saslimšanas. [15]
Šūnas cieš badu, asinis
kļūst biezākas, pasliktinās
citu slimību gaita, aktivējas
trombu veidošanās, un attīstās virkne citu nepatīkamu kaišu.
Šajā rakstā tiek akcentēts arī tromemboliju risks tādēļ, ka šajā jomā man ir
pastiprināta interese.
>>>>
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<<<< Jau divus gadus, t.i., kopš 2016. gada
kopā ar citiem kolēģiem darbojos prospektīvā kohortas pētījumā par plaušu
artēriju trombemboliju (PATE). Esmu
veikusi arī pētnieciskos darbus un
piedalījusies konferencēs par CD un
tā lomu pacientiem ar PATE. Turklāt
mūsu darbs parādīja, ka pacientiem ar
CD pēc PATE epizodes ir statistiski ticami augstāka mirstība nekā pacientiem bez CD.
Asinsvadu bojājuma rezultātā CD
pacientiem kopā ar citiem riska faktoriem, piemēram, ilgstošu nekustīgumu,
audzēju vai orālās kontracepcijas lietošanu, var attīstīties trombi dziļajos
asinsvados, visbiežāk tās ir kāju vēnas,
tomēr ir ļoti būtiski atcerēties, ka process var skart arī citus dziļos asinsvadus, piemēram, rokās, nierēs, mazajā
iegurnī u.c. [13] Divas nopietnākās trombozes, kuras vēlos pieminēt šajā rakstā,
ir dziļo vēnu tromboze (DVT), kas ir ļoti
bīstama ar to, ka tai var sekot PATE –

šajā gadījumā trombs no dziļajiem asinsvadiem atraujas no asinsvadu sieniņas,
un tālāk tas ar asins plūsmu nokļūst
plaušu asinsvados. [13] Tālākais ir lielā
mērā atkarīgs no tromba izmēriem –
ja tas ir liels, tas okludē jeb nosprosto
lielos plaušu asinsvadus, kā rezultātā
notiek pēkšņa plaušu asinsapgādes
samazināšanās, kas var beigties ar
pēkšņu nāvi. Savukārt, ja tromba izmērs ir neliels, tas var nosprostot mazākus plaušu asinsvadus, izraisot tādus
simptomus kā sāpes krūškurvī, elpas
trūkumu, klepu, asins spļaušanu u.c.,
bet neizraisīt tūlītēju pacienta bojāeju.
Šādos gadījumos ir nepieciešams uzsākt ārstēšanu nekavējoties. [11] Savukārt medaļas otra puse ir onkoloģija,
kuras pamatā arī ir jau iepriekš pieminētā hiperinsulinēmija. [16] Ir pierādīts,
ka pacientiem ar CD, kad asinīs ir ilgstoši paaugstināts cukura un insulīna
līmenis, ir lielāks risks dažādu ļaundabīgu audzēju attīstībai, piemēram,

barības vada, aizkuņģa dziedzera,
nieru, aknu, krūts u.c. audzēju attīstībai. [16]

Noslēgums –
vai situāciju var glābt?
Kopumā var teikt, ka CD patiesi
ir globāla, mūsdienās vēl neatrisināta
problēma. No tā nav pasargāts neviens,
bet ikkatrs no mums var darīt visu iespējamo, lai samazinātu savu risku saslimt ar šo gadsimta kaiti, un tas sākas
jau no bērnības. Šokolādes vai čipsu
vietā vienmēr kā veselīgu alternatīvu
var piedāvāt, piemēram, ābolu vai burkānu. Jāmāca, ka kustības ir ikdienas
neatņemama sastāvdaļa, kas automātiski kombinēsies ar prieka un enerģijas
lādiņu organismā. Tomēr, lai to nodotu
turpmākajām paaudzēm, ir svarīgi vispirms to ieaudzināt sev pašiem, jo viss
sākas ar mūsu pašu izvēli savai tagadnei un nākotnei. �

KOMENTĀRS
Mūs veido mūsu mazās ikdienas izvēles, un
viena to radītā šķautne ir veselība. Šobrīd
moderni hronisko slimību aspektā izmantot
“pamudinātājus” - atraktīvus uzrakstus uz
trepēm, cik kaloriju Jūs nodedzināt, pa tām
uzkāpjot, vai spoguli iepirkumu ratiņos, lai
Jūs apzinātos, ka kūciņu tomēr nevajag.
Raksta jēga ir šāds pamudinājums veidot
apzinātākus
našķošanās
paradumus
un stresa menedžmentu, paverot laika
priekškaru par gadiem 30. Rakstā
izskaidrotas atšķirības biežāko cukura
diabēta tipu starpā un faktori, kuri paātrina
slimības un komplikāciju attīstību, bet
kurus varam mērķtiecīgi ietekmēt.
Rakstā vairāk uzsvērta stresa ēšana un
ēdiens kā viegli gūstama bauda, bet
ietekmējamie faktori ir arī psihoemocionālais
stress, nepietiekams miegs un fizisko
aktivitāšu trūkums ar tās galējo izpausmi -

sarkopēniju. Ja šobrīd daudzos aspektos
mēs viegli lietojam vārdu “ilgtspējīgs”, tad
veselības ziņā tas aizmirstas. Raidstacija
BBC iztaujāja virkni cilvēku par fizisko
aktivitāšu nozīmi, un visi sacīja, ka tās ir
ļoti svarīgas, bet neviens no aptaujātajiem
nedarīja neko, lai būtu aktīvāks. Tas ir
jautājums par prioritātēm un izpratne par
to, ka šodienas liekais šokolādes kruasāns ir
mani asinsvadi pēc 20 gadiem.
Jāsaka, ka pēdējos gados arī 2. tipa
cukura diabēta pacientu apmācība vairāk
tiek balstīta uz apzinātu izvēli, motivācijas
treniņiem. Manu pacientu biežākais
teikums, sastopoties ar neatgriezeniskām
komplikācijām, ir “kaut es būtu to zinājis,
kā būs”. Un te ir runa par apzinātu izpratni,
nevis par zināšanām kā tādām. Insulīna
rezistence, kas ir pamatā 2. tipa cukura
diabēta katastrofām, attīstās lēni, gadu

desmitiem ilgi un, kā vienā Alana Po stāstā,
“kā zobens karājas virs galvas”.
Kompleksā lielu vietu ieņem arī stress,
diennakts ritma izmaiņas, kas maina
iekšējo pulksteni. Un varbūt pietrūkst
kāds ieteikums, kā vieglāk samazināt
stresa ēšanu. Lielākā daļa no mums
eksāmenā pareizi atbildētu uz jautājumu
par neveselīgu uztura parametru nozīmi
sirds un asinsvadu slimību izcelsmē. Lai
to personalizētu, noderīgs varētu būt
prioritāšu lineāls raksta beigās par to,
cik veselīgi ir mani našķi, cik efektīvi es
cīnos ar stresu. Tādas mazas, personiskas
pārdomas.
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ļūdīties ir cilvēcīgi – tik bieži
lietots izteiciens, bet kā tas ir
attiecībā uz veselības aprūpi?
Pastāv uzskats, ka šajā jomā kļūdām
vietas nav. Kļūdas ir bijušas un būs,
taču aktuāli ir jautājumi – kāpēc tās
rodas, kā rīkoties kļūdas gadījumā,
kāda ir kolēģu un sabiedrības attieksme šādā situācijā un vēl daudzi
citi aspekti.
Kļūdas medicīnā tikušas apspriestas
gadu desmitiem, taču kā
pagrieziena punktu var uzskatīt 2000. gadā Amerikas
Medicīnas Institūta publicēto ziņojumu, kurā norādīts, ka ik gadu ASV medicīnas personāla kļūdu dēļ
mirst līdz pat 98 tūkstošiem
cilvēku [1], un šobrīd, šim
skaitlim sasniedzot jau 250
tūkstošus, mediķu radītās
kļūdas ierindojas trešajā
vietā starp nāves cēloņiem. [2] Eiropas
savienības valstīs 8-12% hospitalizācijas
gadījumu tiek pieļautas medicīniskas
kļūdas. [3] Kopš 2013. gada nogales Latvijā darbojas Ārstniecības riska fonds,
kas dod iespēju saņemt kompensāciju
par ārstēšanas laikā veselībai nodarīto
kaitējumu. Četru gadu laikā 176 iesniegumi atzīti par pamatotiem, izmaksājot kompensācijas 3,6 miljonu eiro
apmērā. [4] Statistika ir neapgāžama –
kļūdu dēļ ne vien tiek zaudēti finanšu līdzekļi, par kuriem varētu uzlabot veselības aprūpi, bet arī zaudētas dzīvības.

Vidēji 20-30% medmāsas un ārsti
atzinuši, ka pieļāvuši kļūdas. Pieļauto
kļūdu spektrs ir ļoti plašs, sākot no
nepareizi ievadītiem medikamentiem
un neprecīzi noteiktām diagnozēm
līdz ārstu pārāk lielai pašpārliecinātībai un savstarpējām komunikācijas
problēmām. [5, 6, 7]
Lai uzlabotu pacientu drošību, jau
kopš 2003. gada ASV ir veiktas izmaiņas attiecībā uz rezidentu darba
stundām, nosakot maksimālo darba
stundu skaitu nedēļā un citus ierobežojumus, taču pēc divu gadu ilga pētī-

nerodas tikai atsevišķa indivīda ietekmē, bet gan bieži vien tā ir sistēmas
problēma. Procesi nav standartizēti,
un tie ir ļoti kompleksi, netiek izmantotas informācijas tehnoloģiju iespējas,
bet gan notiek paļaušanās uz atmiņu, ir
neatbilstoša darba vide, nepietiekamas
apmācības un vēl vairāki citi aspekti,
kurus iespējams mainīt tikai mainot
pastāvošo sistēmu. [11]

Vai piedosim?
Jā, es kļūdījos! – to nav viegli pateikt
kolēģiem un vēl grūtāk – pacientam un
viņa radiniekiem. Taču ārsta patiesa atvainošanās, uz ko norāda
arī ķermeņa valoda, paaugstina pacienta empātiju pret
ārstu, raisa vēlmi piedot un
palielina uzticēšanos. Ja atvainošanās ir tikai formalitāte, pacients kļūdu uzskata
par nopietnu iemeslu, lai
nepiedotu ārstam, izvairītos no turpmākas ārstēšanās pie konkrētā speciālista un risinātu problēmu
jau tiesas ceļā. [12, 13]
Nosodījums no kolēģiem un pacientiem, bailes zaudēt darbu, tiesvedība…
Ja nav radīta droša vide, lai varētu brīvi
atzīt kļūdas, ārsti gadiem šādus gadījumus patur pie sevis, nespējot sev
piedot un tādējādi radot savas pašapziņas pazemināšanos [14], kas attiecīgi
ietekmē viņu darba un dzīves kvalitāti.
Ja par izdarītajām kļūdām tiek saņemta
nosodoša attieksme, ziņojumu skaits
par tām samazināsies, un no tā cietīs
gan kolēģi, gan pacienti, jo nebūs iespējas no kļūdām mācīties, un pacientu
drošība neuzlabosies. [15] >>>>

Pienācis laiks mainīties
visas sabiedrības
kultūrai, pārejot no
nosodījuma uz atklātību.
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juma, kur tika analizētas gandrīz 400
pacientu lietas, tika secināts, ka elastīgākas darba stundas rezidentiem un
ārstiem nebūt nesamazina komplikāciju vai nāves gadījumu skaitu. [8, 9]
Tomēr attiecībā uz medmāsām situācija ir pretēja, un darba diena virs 12
stundām samazina darba kvalitāti, kā arī
palielinās neizdarīto darbu skaits, tādā
veidā apdraudot pacientu drošību. [10]
Taču kā vienu no visbiežāk minētajiem
faktoriem, kas veido 50-70% no kopējā
kļūdu skaita, var minēt savstarpējās
komunikācijas un organizatorisko jautājumu problēmas. [6,7] Tomēr kļūdas
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<<<< Būtiska loma ir veselības aprūpes
iestāžu vadības attieksmei šajā jau
tājumā, jo, kaut arī tiek izveidoti
protokoli, lai novērstu kļūdas un tās
labotu, ne vienmēr ir pieejama informācija par to, kā un ar ko komunicēt
kļūdas gadījumā un kā rīkoties redzot,
ka tiek pieļauta kļūda. Bieži vien arī
neformāli valda uzskats, ka svarīgi informēt tikai par būtiskām kļūdām un
labāk izvairīties no ziņošanas par to
kolēģiem un pacientiem. [16, 17] Tomēr
jāņem vērā, ka katrā veselības aprūpes
iestādē un pat katrā nodaļā situācija
var būt pavisam atšķirīga, kā arī nozīme ir pacienta uztverei par konkrēto
situāciju.

Vai spējam mainīties?
Var teikt, ka viss ir atkarīgs no
katra paša, taču, lai situācija mainītos
ilgtermiņā un visas iestādes līmenī,
nepieciešams izstrādāt sistemātiskus
risinājumus kļūdu nepieļaušanai nākotnē. Izstrādājot sistēmu kļūdu paziņošanai, būtiski, lai tiktu ievērota
anonimitāte un konfidencialitāte. Situāciju var uzlabot arī regulāras sanāksmes saistībā ar problemātiskajiem gadījumiem, lai radītu iespēju
mācīties no kolēģu pieredzes. [15, 17]
Kā vienu no pozitīvākajiem pie
mēriem var minēt 2012. gadā izveidoto vairāk nekā 137 ASV un Kanādas
bērnu slimnīcu kopīgo projektu, kura
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mērķis ir mazināt nodarīto kaitējumu pacientiem. Slimnīcas vienojās,
ka nesacentīsies par labākajiem rādītājiem, bet gan kopīgi dalīsies pieredzē, lai varētu cita no citas mācīties. Vispirms slimnīcu pārstāvji kopā
ar ekspertiem izveidoja sarakstu ar
biežākajām hospitalizācijas laikā iegūtajām infekcijām un traumām,
kurām piemēroja obligāti īstenojamos
un rekomendējamos elementus kaitē
juma novēršanai. Tika ieviesta arī
piecu fāžu pieeja, kur ietverta konkrētās problēmas risinājuma izstrāde,
sekojot tam, kā pieeja tiek īstenota
slimnīcās, un beigās daloties pieredzē ar citām projektā iesaistītajām
slimnīcām.
Aprēķināts, ka piecu gadu laikā no
potenciālā kaitējuma pasargāti vairāk
nekā 9600 bērni un ietaupīti vairāk
nekā 162 miljoni dolāru. [18]
Tāpat kā medicīnā, arī aviācijā
kļūdas tiek uzskatītas par nepieļaujamām, bet arī šajā jomā tās notiek.
Tomēr būtiska atšķirība ir tajā, kā
tiek uztverts nogurums – 70% veselības aprūpes speciālisti un tikai
26% lidmašīnu piloti noliedza, ka nogurums ietekmē viņu darbaspējas,
raisot diskusiju, vai paši darbinieki
apzināti nerada draudus pacienta aprūpes procesā. Piloti vairs netiek pieņemti darbā, izvērtējot tikai viņu tehniskās prasmes, bet tiek vērtēta arī
viņu spēja koordinēt darbu, mācīties

no savām un citu kļūdām, un kā, strādājot komandā, var palīdzēt labāka rezultāta sasniegšanā. [19]
Kontrolsaraksts jeb check list –
aviācijā jau vairāk nekā 80 gadus
izmantota sistēma, kas pavisam
vienkāršā veidā novērš iespēju aizmirst par kādu darbību. Aviācijā šobrīd pastāv trīs kontrolsaraksti –
ikdienas rutīnas darbiem, kompleksiem gadījumiem un ārkārtas gadījumiem, taču to galvenais noteikums ir būt īsiem un konkrētiem. [20]
Arī medicīnā pierādīta to efektivitāte,
samazinot potenciālo nepārejošo invaliditāti vai nāves gadījumu skaitu
pat par 30%. [7, 21]
Pastāv daudzas iespējas novērst
potenciālās kļūdas, taču tas ir komandas darbs, kas sākas ar pacienta
atklātību pret ārstu un ārsta – pret
pacientu, iespēju kolēģiem dalīties
pieredzē un mācīties citam no cita,
nebaidoties no nosodījuma, kā arī ikdienas praksē iekļaujot veselības aprūpes iestādes vadības izstrādātos
risinājumus kļūdu mazināšanai. Jāatceras, ka mēs visi mācāmies –
studenti, rezidenti, ārsti, profesori…
Katrs jau ar citu zināšanu bāzi un pieredzi, bet mācīšanās process neapstājas, un tas neapšaubāmi ietver arī
kļūdas. Lai sasniegtu galveno mērķi –
pacientu drošību, – pienācis laiks mainīties visas sabiedrības kultūrai, pārejot no nosodījuma uz atklātību. �

KOMENTĀRI
Dārtas Jakovickas raksts sniedz precīzu un labi informētu ieskatu
būtiskā jautājumā – kā attiekties pret ārstu kļūdām? Medicīnā
kļūdas ir neizbēgamas. Tomēr tas nenozīmē, ka visas kļūdas, kas
medicīnā tiek pieļautas, ir tādas, kuras nevarēja novērst. Turklāt,
kā precīzi norāda raksta autore, ka kļūdas medicīnā primāri nav
jautājums par katra atsevišķā ārsta rīcību, to avots bieži vien slēpjas
sistēmā. To lieliski apliecina arī šogad masu medijos izskanējusī
ziņa par to, ka vairākās slimnīcās vienreiz lietojami instrumenti
tiek lietoti vairākas reizes, tādējādi apdraudot pacientu veselību.
Ja kļūdu cēlonis ir sistēmisks, tad arī to novēršana iespējama tikai
ieviešot izmaiņas sistēmā. Tas pavisam noteikti prasīs laiku. Tomēr
no sākuma ir svarīgi apzināt problēmas mērogu un cēloņus. Labs
signāls, kas apliecina, ka mēs sākam apzināt problēmu, ir nesenā
pacientu drošībai veltītā konference, kuru ar Rīgas Stradiņa
universitātes atbalstu organizēja Nacionālais veselības dienests
sadarbībā ar Veselības ministriju, Slimību profilakses un kontroles
centru un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību
Latvijā. Ceru, ka šis īsais raksts par šo jautājumu liks aizdomāties
arī topošajiem mediķiem.
Doc. Ivars Neiders

Ar interesi izlasīju studentes Dārtas rakstu par, manuprāt,
mūsdienās ļoti aktuālu tēmu. Sabiedrībā un profesionāļu vidū vēl
aizvien raksturīgi pieļautās kļūdas maksimāli slēpt, neapspriest
un noliegt, jo ir bailes no iespējamā nosodījuma un sekām. Tas
rakstā ir labi atspoguļots secinājumos. Kontrolsaraksts (angliski patient safety checklist) ir ļoti labi pieminēts kā aktuāls, kas
ir pamatistruments klīniku darbā. Tā pakāpeniska ieviešana
notiek arī Latvijas klīnikās, ka arī tam būtu nepieciešams likt
lielāku uzsvaru. Kā vēl vienu punktu varētu minēt tā saucamās
Morbidity / Mortality konferences, kad tiek izskatīti komplikāciju
vai nāves gadījumi, jo arī tie ir jāuztver kā normāla apspriede,
nevis kauns vai nosodījums.
Doc. Artūrs Ozoliņš
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PSKUS Ķirurģijas klīnikas hepatobiliārās nodaļas virsārsts
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alsta un kustību sistēmas traucējumi, piemēram, osteoartrīts – slimība, kuras rezultātā tiek bojāti visi locītavas audi –, un vairāk nekā 200 citu slimību ir otrs
izplatītākais cēlonis invaliditātei globālā līmenī pēc Pasaules
Veselības organizācijas datiem. Tiek atzīmēts, ka 80% pacientu
ar osteoartrītu attīstās ievērojami kustību ierobežojumi, savukārt 25% šādu cilvēku nespēj veikt ikdienas darbus. [1]
Visbiežāk osteoartrīts skar ceļu, pēdu, plecu, gūžas vai
plaukstu locītavas. Slimības attīstības gaitā notiek skrimšļa
dilšanas process, un rezultātā kauli beržas viens pret otru.
Izplatītākie klīniskie simptomi ir sāpes un locītavu deformācija, kas noved pie funkcionālās nepietiekamības.

1. att. Osteoartrīta attīstības stadijas. [2]

Klīniskajā praksē pacienta stāvokļa atvieglošanai visbiežāk pielieto medikamentozu pretsāpju terapiju, taču šādā
veidā tiek novērstas sekas, nevis pats sāpju cēlonis, tāpēc arvien jauni pētījumi ir vērsti uz inovatīvu sintētisku kaulu
un škrimšļu implantmateriālu izstrādi. Skrimšļaudu un
kaulaudu inženierijā arvien populārāki kļūst polimēru biomateriāli, konkrētāk, hialuronskābes hidrogēli. Pateicoties
šī biomateriāla ķīmiskajām, fizikālajām un bioloģiskajām
īpašībām, var izveidot konkrētam mērķim nepieciešamo
produktu. Turklāt, modificējot to ar farmaceitiski aktīvām
vielām, var panākt vienlaicīgu bojāto skrimšļaudu reģenerācijas procesu, ka arī nodrošināt medikamenta izdalīšanos tieši skrimslī, neskarot visu organismu, tādējādi neradot blakusparādības. Tātad var izveidot biomateriālu, pēc
kura implantēšanas starp bojātiem skrimšļiem var panākt
pozitīvus terapijas rezultātus un būtisku pacienta stāvokļa
uzlabošanos.
Kas ir šie biomateriāli? Tas ir nedzīvotspējīgs materiāls,

kuru implantē dzīvajā organismā, kas aizstāj kādu bojātu
audu daļu, pildot nepieciešamās funkcijas un neizraisot
organisma atgrūšanas reakciju. Tas nozīmē, ka organisms
pieņem šo materiālu “kā savu”. Izšķir vairākas biomateriālu
klases: keramika, polimēri, stikls, metāls, kompozītmateriāli. Ņemot vērā, ka visi implantējamie biomateriāli cieši
saskaras ar bioloģiskajiem audiem, izšķir vairākas svarīgas
biomateriālu īpašības: biosaderība jeb biorezorbcija (biomateriāla spēja ieaugt apkārtējos dzīvajos audos un neizraisīt
atgrūšanas reakciju), bioaktivitāte (biomateriāla spēja ietekmēt apkārtējo vidi), biodegradācija (biomateriāla spēja ar
laiku degradēties) utt. [3]
Savukārt par hidrogēlu dēvē polimērmateriālu, kuram
piemīt spēja uzbriest šķidrā vidē un spēja saglabāt raks
turīgu trīsdimensionālo struktūru. Turpretim hialuron
skābes ir galvenā sastāvdaļa cilvēka organisma ārpusšūnas
matriksā - tieši tāpēc tiek izvēlēti hidrogēli, kas veidoti uz
hialuronskābes bāzes. [4]
Neskatoties uz to, ka biomateriāli ir cilvēka organismam
“draudzīgie materiāli”, jebkurai svešķermeņa implantācijai
cilvēka organismā (arī ķirurģiskai manipulācijai) pastāv
risks izraisīt infekcijas perēkli. Uz biomateriālu virsmas izveidota bioplēve, kas sastāv no baktērijām, ir primārais perēklis, kas noved pie infekcijas attīstības. [5]
Infekcijas perēkļi tiek novērsti pēcoperācijas periodā,
2-6 nedēļas sistēmiski lietojot antibiotikas. Ievadot medikamentu organismā, tas sasniedz ne tikai mērķa orgānu, bet
arīdzan izplatās pa visu organismu, akumulējoties nierēs,
aknās utt. Pie kam, lai sasniegtu paredzēto mērķi, nepieciešamas augstas medikamenta koncentrācijas, kas var izraisīt
nevēlamas blakusparādības. Risinājums būtu lokālu zāļu ievadīšanas sistēmu izveide, kur aktīvās vielas izdalīšanās notiktu pakāpeniski un nepieciešamajā vietā. [6]
Viens no veidiem, kā izveidot palēninātas izdalīšanās
zāļu piegādes sistēmas, ir aktīvās vielas mikroiekapsulēšana biosaderīga (organismam draudzīgā) un bionoārdāma (laika gaitā cilvēka organismā noārdās) polimēra
matricā. Savā darbā kā farmaceitiski aktīvo vielu izmantojām antibiotiķi - vankomicīna hidrohlorīdu. Tas nozīmē, ka, nonākot šķidrā vidē, tas pakāpeniski hidrolizējas
līdz pienskābei un nodrošina farmaceitiski aktīvās vielas
atbrīvošanos.
Lai iegūtu mikrokapsulas, sākumā pagatavoja vankomicīnu saturošo ūdens-polivinilspirta un metilēnhlorīda
emulsiju, kurā vēlāk izšķīdināja polimēru – polilaktātu. Aktīvi maisot šo emulsiju un atbrīvojoties no organiskā šķīdinātāja (metilēnhlorīda), tikai izveidotas mikrokapsulas.

2. att. Polilaktāta/vankomicīna hidrohlorīda mikrokapsula
(skenējošā elektronmikroskopa bilde (SEM)).

Lai antibiotiķu terapija būtu efektīva, nepieciešams konkrēts medikamenta iedarbības laiks.
>>>>

31

BIOMATERIĀLS OSTEOARTRĪTA ĀRSTĒŠANAI

<<<< Nepieciešams, lai vankomicīna izdalīšanas process nebūtu ļoti ātrs un īslaicīgs, bet gan medikamenta izdalīšanas
būtu vienmērīga un ilglaicīga, tādējādi nodrošinot cīņu ar
baktērijām ilgāk.
Lai atbildētu uz jautājumu, cik ilgi notiek vankomicīna
hidrohlorīda izdalīšanas process no mikrokapsulām, izmanto UV-VIS (ultravioletas un redzamas gaismas) spektrofotometrijas metodi, kas balstās uz optiskā blīvuma mērīšanu pētāmajā paraugā.
Eksperimenta rezultātā novērojām, ka pēc 2 stundām no
polilaktāta mikrokapsulām izdalās 13% no vankomicīna hidrohlorīda iekapsulētas masas. Savukārt pēc 4 stundām tie ir
20%. Turpinot novērošanu, konstatējām, ka pēc 24 stundām
bija izdalījušies 33%, bet pēc 48 stundām - 42%. Nosakot vankomicīna hidrohlorīda koncentrāciju pēc 72, 96, 120, 144 un
168 stundām, konstatē 52% izdalīšanos.

3. att. No mikrokapsulām izdalītais vankomicīna daudzums, %.

Lai iegūtu hialuronskābes hidrogēlus, kas satur mikro
kapsulas ar vankomicīnu, izmantoja ķīmiskās šķērssaistīšanas sintēzes metodi. Sintēzes izejvielas – hialuronskābi,
1,4-butāndioldiglicidilēteri, nātrija hidroksīdu un mikrokapsulas – aktīvi samaisīja attiecīgās proporcijās. Izveidoto viendabīgo masu sapildīja metāliskajās formiņās.
Tad sekoja izveidotā maisījuma formēšana metāliskajās
formiņās, kuras ievieto žāvēšanas skapī pie 45˚C. Kontrolētā temperatūras režīmā 24 stundu laikā noris šķērssaistīšanas reakcija un, visbeidzot, iegūtā produkta izformēšana
un neitralizācija.
Lai novērtētu hialuronskābes un šķēssaistīšanas aģenta
mijiedarbību sintēzes laikā, iegūtajiem produktiem novēroja šķidruma uzsūkšanas spēju un aprēķināja uzbriešanas
pakāpi.
Šim nolūkam modificētie hialuronskābes hidrogēli tika
ievietoti fosfātu buferšķīdumā un inkubēti pie 37˚C līdz
brīdim, kad polimērmateriāls vairs neuzbriest.

4. att. Ar polilaktāta vankomicīna hidrohlorīda mikrokapsulām
modificēto hialurosnkābes hidrogēlu sintēze.

5. att. Uzbriešanas pakāpes noteikšana.

Ņemot vērā, ka implantējamais biomateriāls cilvēka
organismā nepārtraukti tiek pakļauts mehāniskai slodzei,
piemēram, staigājot, nepieciešams novērtēt iegūtā produkta mehāniskās īpašības.

32

6. att. Mehānisko īpašību noteikšana.

Šīm nolūkam hialuronskābes hidrogēlu paraugus pakļāva
cikliskai slogošanai spiedes režīmā, t.i., paraugu novietoja
starp divām formām ar noteiktu ātrumu (5 mm/min), sasniedzot 50% parauga deformāciju. Tad atgrieza paraugu pie sākotnējās pozīcijas un atkārtoja šo darbību 10 reizes.
Antibakteriālā efektivitāte tika testēta ar agara difūzijas metodi (Kirbī-Bauera metode), kura ir standarta

7. att. Antibakteriālo īpašību noteikšana.

metode, lai izvērtētu antimikrobo vielu efektivitāti pret
mikroorganismiem.
Izvērtējot analizējamo 10% hialuronskābes hidrogēlu
dažādu sastāvu uzbriešanas īpašības, var novērot šķidruma
uzsūkšanas spējas samazināšanās tendenci, samazinoties
šķērssaistīšanas aģenta koncentrācijai reakcijas maisījumā.
Sastāvs ar vislielāko šķērssaistīšanas aģenta koncentrāciju
uzrāda visaugstāko mehānisko izturību un viszemāko uzbriešanās pakāpi. Tātad, variējot ar šķērssaistīšanas aģenta
koncentrāciju, var panākt konkrētam mērķim paredzēta
produkta iegūšanu. Antibakteriāla efektivitāte hialuron
skābes hidrogēliem, kas satur polilaktāta/vankomicīna hidrohlorīda mikrokapsulas, saglabājās 72 stundas.
Vankomicīna hidrohlorīds šajā darbā ir izvēlēts kā modelis jebkuru farmaceitiski aktīvo vielu iekapsulēšanai un
izdalīšanas kinētikas pētījumiem. Iekapsulējot citu farmaceitiski aktīvo vielu, var prognozēt iekapsulēšanas reakcijas
efektivitātes izmaiņu, ka arī zāļu izdalīšanas kinētikas rezultātu maiņu, kas saistītas ar katras farmaceitiski aktīvas
vielas farmakokinētiku un farmakodinamiku. Turpmāk
būtu nepieciešami šī biomateriāla in vitro pētījumi. �

KOMENTĀRS
Mūsdienās biomateriālus izmanto bieži, un to aktualitāte
kļūst arvien nozīmīgāka, jo biomateriālus izmanto visās
medicīnas nozarēs, turklāt nereti to lietošana ir dzīvību
glābjoša nepieciešamība. Lokālai antibiotisko vielu izdalei no
biomateriāla ir daudz priekšrocību, salīdzinot ar sistēmisko
antibiotisko vielu lietošanu. Rakstā aprakstīti inovatīvi hidrogēla
biomateriāli lokālai osteoartrīta ārstēšanai. Vienmēr, kad lasu
jaunākos rakstus par biomateriāliem, man prātā iezogas domas
par to, cik tālu vai tuvu esam pašlaik, lai pilnībā aizvietotu cilvēka
orgānus vai to daļas ar mākslīgiem biomateriāliem. Noteikti
tas tiks izdarīts, bet vai tad varēsim sevi saukt par cilvēkiem?

1. Allen, K. D., Golightly, Y. M. 2015. Epidemiology of
osteoarthritis: state of the evidence. Current Opinion
of Rheumatology. 27(3): 276-283.
2. Amador, G., Gautier, H., et al. 2010. In vivo assessment of the antimicrobial activity of a calcium-deficient apatite vancomycin drug delivery system in
a methicillin-resistant Staphylococcus aureus rabbit
osteomyelitis experimental model. Antimicrobial
Agents and Chemotherapy. 54: 950-952.

Arī šie biomateriāli būs šī ceļa gājēji un palīdzēs galamērķi
sasniegt ātrāk. Kāpēc attiecībā uz šiem biomateriāliem es
rakstu par iespējamo “potenciālu”? Jo priekšā ir vēl daudzi
in vitro un in vivo pētījumi, lai tos varētu izmantot medicīnā,
bet sākuma spurts ir uzņemts ļoti labs, un prieks redzēt mūsu
pašu pētniekus, kas spēj radīt jaunus un oriģinālus sintezētus
biomateriālus.
Doc. Ingus Skadiņš
RSU Medicīnas fakultātes prodekāns
RSU Bioloģijas un Mikrobioloģijas katedra

3. Anwar, H., Dasgupta, M. K., Costerton, J. W. 1990
Testing the susceptibility of bacteria in biofilms
to antibacterial agents. Antimicrobial Agents and
Chemotherapy. 34: 2043–2046.

5. Fey, P. D., Olson, M. E. 2011. Current concepts in
biofilm formation of Staphylococcus epidermidis.
Future Microbiology. 5(6): 917-933.

4. Cai, S., Liu, Y., Shu, X. Z., Prestwich, G. D. 2005. Injectable glycosaminoglycan hydrogels for controlled
release of human basic fibroblast growth factor.
Biomaterials. 26(30): 6054-6067.

6. Hickok, N. J., Shapiro, I. M. 2012. Immobilized
antibiotics to prevent orthopedic implant infections. Advanced Drug Delivery Reviews. 64(12):
1165-1176.
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Zaļā gaisma
topošajiem
speciālistiem
RSU Jauno mediķu akadēmijas dalībnieku raksti
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Lūpu, aukslēju šķeltnes ––

ģenētika vai teratogēnu ietekme?
Artjoms Sumakovs
JMA

I

edzimtas anomālijas ir topošo vecāku vislielākais uztraukuma iemesls grūtniecības plānošanas un
bērniņa gaidīšanas laikā, tāpēc tiek
meklētas arvien jaunas iespējas iedzimtu anomāliju riska noteikšanai,
izvērtēšanai un samazināšanai.
Lūpas šķeltne ir iedzimta augšlūpas anomālija, kas veidojas, nesaaugot augšlūpas trim sastāvdaļām –
vidējai daļai un divām sānu daļām
(augšlūpas šķeltnes novecojis apzīmējums – “zaķalūpa"). Tā var būt
vienpusēja vai abpusēja (2 šķeltnes),
kā arī nepilnīga (tikai lūpas sārtajā
daļā vai nedaudz virs tās) un pilnīga
(ja sasniedz nāsi). Turpretim aukslēju
šķeltne ir iedzimta aukslēju anomālija, viduslīnijā nesaaugot simetriskajiem aukslēju aizmetņiem, kā rezultātā
netiek nodalīts mutes un deguna dobums. Lūpas šķeltne ar vai bez aukslēju

šķeltnes ir viena no izplatītākajām
cilvēku iedzimtajām patoloģijām.
Nepilnīga lūpas šķeltne galvenokārt
rada kosmētisku defektu. Pilnīga lūpas
šķeltne var traucēt dažu līdzskaņu izrunu un ēdiena saturēšanu mutē. Kombinētas lūpu un aukslēju šķeltnes, ka
arī aukslēju šķeltnes gadījumā ir smagi
funkcionāli runas, barības uzņemšanas, zobu, žokļu, valodas attīstības
traucējumi, kā arī garīgās un estētikas
problēmas, kas var izraisīt psihiska
rakstura traumas, cenšoties iekļauties
sabiedrībā. Lūpas un aukslēju šķeltnes
ir viena no tām iedzimtajām patoloģijām, kuru ārstēšana vienmēr ir bijusi aktuāla. Vispārīgi aukslēju un lūpu
šķeltnes tiek klasificētas četros galvenajos tipos:
• Lūpu šķeltne (a, b);
• Aukslēju šķeltne (e);
• Vienpusēja lūpu un aukslēju šķeltne (c);
• Divpusēja lūpu un aukslēju šķeltne (d). [8]
Sejas šķeltnes anomāliju novēro
visās etniskajās grupās, to biežumu

Att.1. Visbiežāk sastopamas šķeltnes, kas skar aukslējas. [8]
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ietekmē piederība konkrētai rasei un
tautībai. Sejas šķeltņu biežums pasaulē svārstās no 1:300 līdz 1:2500
jaundzimušajiem.
Mongoloīdajai rasei sejas šķeltnes
novēro biežāk nekā baltajai vai melnajai.
Augstāka sastopamība vērojama
Āzijā un Amerikas indiāņu populācijā, kur tā ir 1:500 jaundzimušajiem
vai pat augstāka, savukārt vidēji bieži
tā ir izplatīta eiropiešu populācijā,
bet viszemākā sastopamība vērojama
Āfrikā – 1:2500 jaundzimušajiem.
“Latvijā Lūpu, aukslēju un sejas
šķeltņu centra aktīvā uzskaitē atrodas
gandrīz 800 bērnu. Latvijā katru gadu
piedzimst vidēji 32 bērni ar šķeltni sejasžokļu rajonā”. [2]

Ģenētiskā klasifikācija
Sejas un mutes apvidus veidošanās
un attīstības pamatā ir ļoti daudzu
faktoru mijiedarbība.
>>>>
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LŪPU, AUKSLĒJU ŠĶELTNES – ĢENĒTIKA VAI TERATOGĒNU IETEKME?

Teratogēni

Efekti

Aspirīns
Smēķēšana (hipoksija)
Fenitoīns (Dilantīns,
pretepilepsijas
medikaments)

Lūpas un aukslēju
šķeltne

Valiums

Kopējais pacientu ar šķeltnēm skaits
pēc dzimuma (1960. - 2009.) [3]

<<<< 2/3 no 25,000 gēniem ir iesaistīti
sejas un galvaskausa attīstībā. [4]
Hromosomālās slimības – bojājums hromosomu struktūrā vai skaitā –
raksturojas ar daudzām anomālijām.
Lielākā daļa jaundzimušo mirst pirmajās dzīves nedēļās, pirms 6 mēnešu vecuma. Šo anomāliju novēro pie
13. hromosomas trisomijas jeb Patau
sindroma.
Monogēnās slimības – slimību nosaka izmaiņas vienā gēnā. Monogēno
slimību, kuru viena no izpausmēm ir
sejas-žokļu rajona šķeltne, ir mazāk kā
3% (Van der Woude sindroms, EEC (ektrodaktīlija, ektodermālā displāzija),
Pierre Robin sindroms, Stickler sindroms, Gorlin sindroms u.c.).
Multifaktoriālās slimības – nosaka
defekts vairākos gēnos, ietekmē vides
apstākļi. Šķeltne ir gēnu saslimšana
pēc multifaktoriāla tipa.
“Šķeltnes, kas nav kāda ģenētiskā
sindroma viena izpausme vai teratogēnu
faktoru iedarbības izraisītas, sauc par
nesindromālām".
“Nesindromālām šķeltnēm sejasžokļu rajonā atkārtošanās risks ģimenē
ir 2,6% -4%".
“Vairākos simtos ģenētisko sindromu
viena no pazīmēm var būt šķeltne." [5]

Teratogēnu ietekme uz
sejas-žokļu rajona attīstību
Ķīmiskos u.c. aģentus, kuri iedarbojas noteiktā laikā, var radīt embrioloģiskus defektus, sauc par teratogēniem. Teratogēni parasti izraisa
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specifiskus defektus, lietojot pat nelielas devas, bet lielās devās dod letālu
efektu.
Vairums medikamentu nerada
traucējumus embrija normālai attīstībai, bet lielās devās izraisa embrija
bojāeju, tāpēc tie nav teratogēni.
“Aprēķināts, ka ģenētiskais iegul
dījums nesindromālu sejas-žokļu rajona
šķeltņu izcelsmē svārstās no 12% līdz
50%, pārējo nosaka vides apstākļi vai
gēnu un vides apstākļu mijiedarbība". [5]

Riski grūtniecības laikā
Pareizs grūtnieces uzturs ir ļoti
nozīmīgs cilvēka embrija augšanā un
attīstībā. Minerālvielu un vitamīnu
trūkums uzturā ir viens no galvenajiem iemesliem palielinātam šķeltņu
biežumam zema sociālekonomiskā
stāvokļa ģimenēm (UNICEF 1999,
WHO 1998).
Par šķeltņu rašanos veicinošiem
faktoriem tiek uzskatīti grūtniecības
laikā lietoti antikonvulsanti (pret
epilepsijas medikamenti), smēķēšana,
alkohols, nekontrolēta medikamentu
lietošana, lielas A vitamīna devas, kā arī
traucēts folātu metabolisms, infekciju
slimības, pakļautība ķimikālijām, [6, 7]
pārtika, kur ir sastopami folāti, pie
mēram, zaļie lapu salāti, spināti, brokoļi,
pupas, lēcas, pilngraudu maize, kviešu
klijas, aknas, vēžveidīgie.

Pētījumi un ārstēšana
Latvijā
Saprotot šīs iedzimtās patoloģijas
komplekso dabu, Latvijā 1964. gadā tika
organizēta dažādu specialitāšu ārstu
komanda (ķirurgs, ortodonts, logopēds,
pediatrs, psihoneirologs u.c.), kas uzsāka kompleksi nodarboties ar bērnu ar

šķeltnēm ārstēšanu. Papildus operācijai
speciāls uzsvars tika likts gan uz zobu
un žokļu ortodontisko regulāciju, gan
logopēdiskām nodarbībām runas traucējumu novēršanai. Ortodontiskā zobu
rindu ārstēšana visbiežāk tiek veikta
ar fiksētajām aparatūrām (breketēm),
retāk ar izņemamajām aparatūrām
jeb zobu platītēm. Sakodiena regulācijai izmanto funkcionālos aparātus –
piemēram, ortodontiskas plates, mini
skrūves un miniplāksnes. Pieaugušiem
pacientiem ar smagām sejas-žokļu deformācijām – pat žokļu ķirurģija. Tika
izveidots Bērnu ar iedzimtām sejas
šķeltnēm dispanserizācijas centrs (tagad
Lūpu, aukslēju un sejas šķeltņu centrs).
Gadu gaitā Lūpu, aukslēju un sejas
šķeltņu centram ir izveidojusies savstarpēja sadarbība ar dzemdību nodaļām, pediatriem un ģimenes ārstiem,
Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu
(BKUS), Dzirdes centru un Ortognātijas
grupu Stomatoloģijas institūtā, kā arī P.
Stradiņa KUS Zobārstniecības un sejas
ķirurģijas centru, kur notiek operācijas.
Pēdējos gados centra speciālisti konsultē
arī grūtnieces, kuru embrijam ultrasonogrāfiski konstatēta šķeltne. Zinātniski pētījumi veikti sadarbībā ar Anatomijas un antropoloģijas institūtu un
RSU Molekulārās ģenētikas zinātnisko
laboratoriju.

Secinājumi
Var teikt, ka sejas šķeltne ir viena no
izplatītākajām cilvēku iedzimtajām patoloģijām sejas un žokļu rajonā. Lielākā
daļa zinātnieku uzskata, ka šķeltnes
izraisa ģenētisko un vides faktoru kombinācija. Būtiska loma defekta attīstībā
var būt ārējās vides faktoriem, alkohola
lietošanai, smēķēšanai, grūtniecības
laikā lietotiem atsevišķiem medikamentiem, kā arī pārslimotām infekcijas
slimībām, piemēram, masaliņām, nesabalansētai diētai, folskābes un A vitamīna deficītam. Sejas šķeltnes cēlonis
var būt arī minēto faktoru kombinācija. Sejas šķeltnes ir viena no tām iedzimtajām patoloģijām, kuras ārstēšana
vienmēr ir bijusi aktuāla.
Lūpas, kombinētas lūpas un aukslēju, ka arī aukslēju šķeltnes un ar
tām saistītos traucējumus var pilnīgi
novērst. Tās ārstē dažādi speciālisti –
pediatrs, ķirurgs, ortodonts, otorinolaringologs, logopēds, psihoneirologs.�
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KOMENTĀRS
Kopumā raksts vērtējams kā apcerējums
par kompleksu tēmu, kurā vispārīgi runāts
par daudziem aspektiem. Tas nav veidots uz
pierādījumos balstītas zinātniskās literatūras
datu pamata, bet gan kā populārzinātnisks
raksts ar zināmu informācijas pienesumu.
Mana personīgā pieredze šajā jomā
veidojusies gan 20 gadu klīniskajā darbā,
ārstējot pacientus ar šķeltnēm, gan
zinātniskajā darbā vairākos pētījumos.
Tēma ir aktuāla un nozīmīga, to noteikti ir
vērts pētīt. Tomēr autora paustais vietām ir
apgalvojumi bez nopietniem pierādījumiem,
piemēram, par smēķēšanas un alkohola,
dažādu medikamentu lomu, kā arī atsevišķu

pārtikas produktu lietošanu grūtniecības
laikā. Jābūt uzmanīgiem, runājot par
garīgām problēmām un šķeltnēm. Tās nav
patoloģijas, kas vienmēr ir saistītas.
Autors rakstā ir pieskāries daudziem
aspektiem – klasifikācijai, izplatībai,
ģenētiskiem, teratogēniem faktoriem,
funkcionāliem
traucējumiem.
Tomēr
neviens no tiem nav plašāk analizēts.
Būtu vērts aprakstīt plašāk praktiski
jebkuru no rakstā skartajām apakštēmām.
Viens
no
interesantiem
aspektiem
varētu būt par estētisku traucējumu
izraisītām
psiholoģiskām
problēmām,
par multidisciplināru pieeju ārstēšanas

organizēšanā, kā arī par bērnu ēdināšanas
īpatnībām un problēmām, un to risināšanu.
Rakstā autors problēmai ir tikai pieskāries.
Tās rūpīgākai apskatei būtu jāseko rakstu
sērijai. Vēlos uzteikt autoru par uzņēmību
veidot rakstu par tik komplicētu un plašu
tēmu. Būtu jāpiebilst, ka Latvijā šķeltņu
biežums ir 1,4 bērni uz 1000 dzīvi
dzimušiem jeb 1 uz 700 dzīvi dzimušiem
bērniem.
Prof. Ilze Akota
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Saules aizsargkrēmu
lietošanas biežums
jauniešu vidū
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Atis Ruskulis
JMA

I

kdienā plaši izskan informācija
par saules ultravioletā starojuma ietekmi uz cilvēku veselību un aizsargkrēmu lietošanu. Tādēļ radās interese noskaidrot, vai šī informācija
sasniedz savu mērķi jauniešu auditorijā. Kā norādīts ārsta R. Karla rakstā
„Mūsdienu koncepcija par ādas vēzi” [1],
gan pasaulē, gan Latvijā pieaug saslimstība ar ādas vēzi. No 1985. gada, kad Latvijā tika uzsākta ādas audzēju uzskaite,
līdz 2015. gadam ir novērojams melanomas gadījumu skaita pieaugums, no
sākotnējiem 87, sasniedzot jau 224, savukārt, ne-melanomas audzēju skaits no
300 līdz 1500 gadījumiem 2013. gadā. [1]
Ļaundabīgā melanoma ir visretāk sastopamā un vissmagākā no trim (t.i. ļaundabīgā melanoma, plakanšūnu karcinoma
un bazālšūnu karcinoma) biežāk vērojamajiem ādas ļaundabīgiem veidojumiem.
Tā var agri veidot metastāzes un ātri izraisīt nāvi. Pie ne-melanomas audzējiem tiek pieskaitītas iepriekšminētās
plakanšūnu un bazalšūnu karcinomas,
kā arī citi ļaundabīgi ādas audzēji. Tās ir
biežāk novērojamas, tomēr nav tik ļaundabīgas. Tādēļ liela nozīme būtu pievēršama gan cilvēku ādas aizsardzībai, gan
izglītošanai par saules ultravioletā starojuma ietekmi uz veselību.
Ultravioletais starojums ir elektromagnētisks starojums ar viļņu garumu
100-400 nm, un tas tiek iedalīts trīs
tipos - UVA (315-400 nm), UVB (260315 nm) un UVC (100-260 nm). Vislielākais un ikdienā vissastopamākais
UV starojuma avots ir saule, taču UV
starojumu var atrast arī mākslīgos
avotos, piemēram, solārijos, no kvarca
lampām utt. Ikdienā cilvēki saskaras
tikai ar UVA un UVB starojumu, jo
Zemes atmosfēra pilnībā absorbē UVC
viļņus. Kaut gan abi UV starojuma
veidi ir nozīmīgi ādas karcioģenēzē,
UVB ir veselībai kaitīgāks par UVA.
Tas izraisa ādas apdegumu, tieši bojā
šūnas DNS un nomāc imūnsistēmu.
Tomēr UVB ir arī svarīga sastāvdaļa D
vitamīna sintēzē. [2]
Viena no iespējām, kā aizsargāties
no saules ultravioletā (UV) starojuma,

ir lietot saules aizsargkrēmu, kas absorbē vai adsorbē UV starojumu. Fizikālie aizsargkrēmi, kuriem lielu sastāva daļu veido titāna dioksīds, cinka
oksīds, magnija silikāts un oksīds, talks
vai kaolīns, UV starus atstaro (adsorbē).
Turpretim ķīmiskie saules aizsarglīdzekļi, kuru sastāvā ir mazs iepriekšminēto vielu daudzums, starus neitralizē un uzsūc (absorbē). Avobenzons un
benzofenons ir biežāk sastāvā iekļautie
UV starojuma absorbenti.
SPF (saules aizsardzības faktors, no
angļu val. – sun protective factor) apzīmējumu lieto, lai iedalītu aizsargkrēmus pēc
aizsardzības pakāpes, to parasti attēlojot
uz aizsarglīdzekļa iepakojuma kā skaitli
no 6 līdz 50+. Jo lielāks skaitlis, jo lielāka
aizsardzība pret UV starojumu, tādēļ cilvēkiem ar saulei jūtīgāku ādu pret saules
starojumu ir ieteicams lietot saules aizsarglīdzekļus ar augstāku SPF līmeni.
Tomēr lielākā daļa aizsarglīdzekļu aizsargā ādu tikai no UVB starojuma. Ir pieejami aizsarglīdzekļi ar plaša spektra aizsardzību, taču arī tie pilnībā neaizsargā
ādu no UVA starojuma. Neizmantojot
aizsargkrēmu, pieaug iespēja iegūt saules
apdegumu, kā arī ilgtermiņā pieaug ādas
audzēju risks. [3]
Lai noskaidrotu, kādi ir jauniešu paradumi saules aizsargkrēmu lietošanā,
2017. gada vasarā tika veikta ikdienas
aptauja 16-17 gadīgo jauniešu vidū par
saules aizsarglīdzekļu lietošanas paradumiem. Pētījumā tika iekļauti 20 jaunieši (10 puiši un 10 meitenes). Aptauja
tika veikta laika posmā no 1. jūnija līdz
31. augustam, un tajā tika noskaidrots,
cik daudz laika jaunieši ir pavadījuši ārā
un vai konkrētajā dienā dalībnieks ir

izmantojis saules aizsargkrēmu.
Apkopojot rezultātus, par dienu pieņemot laika posmu no plkst. 8:00 līdz
plkst. 20:00, tika secināts, ka puiši ārā/
ārtelpās pavadījuši vairāk laika - 22
dienas, savukārt meitenes - 18 dienas.
No puišiem saules aizsargkrēmu izmantoja tikai viens, turklāt tikai 3 reizes
visas vasaras laikā. Tomēr arī meitenes
reti izmantoja sauļošanās krēmu – kopumā tikai četras meitenes izmantoja
saules aizsarglīdzekļus 18 reizes. [4]
Rezultātus varēja ietekmēt 2017.
gada vasaras klimats, kas bija salīdzinoši vēss un mākoņains ar lielu nokrišņu daudzumu, kā rezultātā varēja rasties uzskats, ka nav nepieciešams lietot
saules aizsarglīdzekļus. Tomēr apmācies
laiks nav pamatojums aizsarglīdzekļu
neizmantošanai, jo mākoņi salīdzinoši
maz ietekmē UV staru intensitāti. Pamatojoties uz iepriekš minētajiem iemesliem, dermatologi rekomendē, atrodoties dienvidu zemēs, pat ziemā un
rudenī intensīvas saules apstākļos izmantot saules aizsarglīdzekļus. [5]
Aptaujas laikā kā galvenie saules
aizsarglīdzekļu lietošanas iemesli no
respondentu puses tika minēti:
• ilgstoši pavadīts laiks brīvā dabā;
• dienvidu zemju apmeklējums;
• estētiskais efekts.
Kā pretargumenti saules aizsarglīdzekļu lietošanai tika minēti divi
varianti:
• nesaskata pielietojuma nepieciešamību;
• uzskats, ka neapdeg saulē.
Pētījums tika veikts mazā grupā,
taču uzskatu, ka tas norāda vispārējo
tendenci saules aizsarglīdzekļu lietošanas paradumos jauniešu vidū. �

KOMENTĀRS
Konkrētā darba ietvaros tēma aplūkota pietiekami. Ādas vēža profilaksei veltītie pētījumi
ir aktuāli visā pasaulē. Pats ar rakstā aplūkoto problēmu nodarbojos katru dienu nu jau
22 gadu garumā. Lai vēl labāk izprastu šo aktuālo problēmu, autora minētajai intervētajai
jauniešu grupai būtu interesanti noskaidrot motivāciju gan lietošanai, gan nelietošanai –
zināšanu trūkums, paradumi, informētības trūkums, nepieciešamību lietot SPF?
Dr. Raimonds Karls
RSU Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras asistents
Ārsts - dermatovenerologs, SIA DermaClinicRiga
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Glikozes pozitīvā
un negatīvā
iedarbība
uz smadzenēm
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r klāt kārtējais saullēkts un kārtējā darbadiena ar ikrīta rutīnu,
kuru ir jāpagūst veikt, pirms klāt ir
pēdējais brīdis darba ceļa uzsākšanai.
Pārsvarā tajā ietilpst tādas svarīgas
darbības kā brokastošana un zobu tīrīšana, tomēr dažu, nereti vairāku faktoru ietekmē, ir nepieciešams kādu no
tām izlaist, lai nenāktos kavēt darbu
vai skolu. Kā noskaidrots, 15% Latvijas studentu neietur brokastis tieši
laika trūkuma dēļ. [1] Turklāt kopumā
no Latvijas iedzīvotājiem šo ēdienreizi
izlaiž aptuveni 20%, kā vienu no galvenajiem iemesliem minot laika nepietiekamību. [2]
Kā zināms, brokastu neieturēšana nekalpo par būtisku faktoru jebkādu saslimšanu izraisīšanai [3], bet kā
tas varētu ietekmēt cilvēka atmiņas
funkcionēšanu?
Atšķirībā no citiem orgāniem, kuriem ir vairāki enerģijas avoti, smadzeņu galvenais enerģijas avots ir
glikoze [4], kuru, pēc populārākās hipotēzes, neironi uzņem no šūnu ieskaujošās [5] intersticiālās (jeb starp
šūnu) telpas un gūst nepieciešamo
enerģiju no glikolīzes un oksidatīvā
metabolisma rezultātā radītajām adenozīntrifosfāta jeb ATF molekulām. [6]
Otra populārākā hipotēze lēš, ka enerģijas metabolisms ir sadalīts, un glikolīze notiek astrocītos – zvaigžņveida
neiroglijas šūnās -, bet neironi izmanto rezultātā radušos pienskābi. [6]
Taukskābes nekalpo kā enerģijas avots
smadzenēm, jo plazmā taukskābes
ir sasaistītas ar albumīnu un līdz ar
to nespēj šķērsot hematoencefalītisko (jeb asins-smadzeņu) barjeru [7] daļēji caurlaidīgu šūnu slāni, kas “[..]
neļauj lielajām molekulām, šūnām,
kaitīgām vielām un patogēniem mikroorganismiem (piemēram, vīrusiem)
no asinsrites iekļūt centrālajā nervu
sistēmā (galvas un muguras smadzenēs)”. [8] Bada gadījumā glikozi kā
smadzeņu enerģijas avotu daļēji spēj
aizstāt aknu ražotās ketonvielas jeb
vielas, kuras bada apstākļos no tauk
skābēm izveido aknas. [7]
Glikoze tiek uzņemta ar pārtiku,
un uz smadzeņu šūnām tiek transportēta ar glikozes transportētāju proteīnu GLUT3. Lielākajā daļā gadījumu proteīns ir ar to piesātināts, līdz ar to nodrošinot konstantu

glikozes piegādi smadzenēm. [7] Smadzenēm nav iespējas uzglabāt enerģijas rezerves, [7] tāpēc tām ir svarīga nepārtraukta glikozes piegāde [7]
ar asins cirkulāciju. [11] Vienā minūtē
100 grami cilvēka smadzeņu audu patērē aptuveni 5,6 mg glikozes. [11] Lielākā daļa enerģijas (aptuveni 60 līdz
70%) tiek izmantota, lai nodrošinātu
nervu impulsu pārraidei nepieciešamo
Na+/K+ membrānas potenciālu, [7]
proti, ja izmērītu potenciālu ekstracelulāri un potenciālu neironam intracelulāri, šo potenciālu starpība
(jeb spriegums) nenoslogotā stāvoklī
būtu -70 mV, kas tiek iegūts ar
vienu no šūnas vielu aktīvā transporta
(darbībai tiek patērētas ATF mole
kulas) veidiem – Na+/K+ “pumpi”. [12]
Uz katriem 3 Na+ joniem, kas tiek izlaisti no šūnas, šūnā tiek uzņemti
2 K+ joni, līdz tiek sasniegts attiecīgais
spriegums. [12]
Smadzenēm enerģija ir nepieciešama arī tādēļ, lai saražotu nervu impulsu pārvadei vajadzīgās vielas jeb neiromediatorus, jo saziņa starp diviem
neironiem notiek, tiem savstarpēji nesaskaroties - starpā ir sprauga, kurā
elektriskais signāls, kas ceļo pa nerva
šķiedru, pārtop ķīmiskā "signālā" –
izdalās neiromediators, kas sasniedz
nervu šūnu spraugas otrā pusē un liek
tai atbildēt uz saņemto signālu.
Gadījumā, ja glikozes līmenim
krītot zem 3,8 mmol/L, pirmais aizsardzības mehānisms – glikēmijas
paaugstinošo hormonu glikagona un
epinefrīna (jeb adrenalīna) izdalīšana nav bijis veiksmīgs, un glikozes līmenis turpina pazemināties līdz 3,0
mmol/L, rodas neiroglikopēniski
traucējumi, piemēram, apjukums un
miegainība. [14, 15]
Šo simptomu izpausme iedarbina
nākamo aizsardzības mehānismu –
psiholoģiski ir pastiprināta vēlme uzņemt uzturu. [15] Savukārt kognitīvi
traucējumi (ierobežotas smadzeņu
spējas apstrādāt, iegūt un saglabāt informāciju [16]) sāk rasties, kad cukura
līmenis nokrītas līdz 2,8 mmol/L. [15]
Pazeminoties zem šī līmeņa, var iestāties koma, bet ilgstošā periodā (5 līdz
6 stundas) ar glikozes līmeni zem 1,1
mmol/L rodas regulāri neironu bojājumi. [15] Līdz ar to hipoglikēmija rada
dažādas komplikācijas, to skaitā arī
kognitīvo spēju mazināšanos. Turpretī uzņemot dzērienus vai ēdienu ar
augstu glikozes līmeni, ir iespējams uz>>>>
labot kognitīvās spējas. [17]
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Jo vairāk glikozes,
jo labāka atmiņa?
Sākotnējie pētījumi par glikozes un
atmiņas saistību noteica, ka normas robežās augstāka glikēmija spēj tikai uzlabot atmiņas darbību, tomēr mūsdienīgāki eksperimenti ir pierādījuši, ka tas
nav tik viennozīmīgi. [18] Kontrolēta un
īslaicīga glikēmijas paaugstināšana normas robežās
efektīvi uzlabo īslaicīgo atmiņu, bet ilgstošs asins cukura līmeņa pieaugums, piemēram, diabēta gadījumā,
mazina kognitīvās spējas. [17]
Piemēram, pieauguši cilvēki
ar augstāku tukšas dūšas
glikēmiju uzrāda sliktākus
rezultātus atmiņas testos
neatkarīgi no tā, vai tiek uzņemta papildu glikoze. [17]
Līdz ar to, jo ilgāk cilvēkam ir paaugstināts cukura līmenis asinīs, jo mazāka
glikozes efektivitāte. Pētījumā tika atklāts, ka cilvēkiem ar ilgstošu hiperglikēmiju salīdzinājumā ar cilvēkiem ar normālu asins cukura līmeņa regulāciju ir
samazināti hipokampa izmēri. Savukārt
hipokamps ir svarīga smadzeņu struktūra, kas atbild par īslaicīgās atmiņas izveidošanos. [17]

Turklāt 2008. gadā Austrālijā
veiktā pētījumā noteica, ka uzlabota
spēja atcerēties vārdu sarakstu bija
tikai tiem pusaudžiem, kuru ķermenis,
uzņemot dzērienu ar augstu glikozes
līmeni, bija efektīvs glikozes regulācijā. [21] Viens no atmiņas uzlabošanas
noteicējfaktoriem šiem pusaudžiem ir
viņu organisma spēja ātri pārnest gli-

robežas, atmiņas atcerēšanās spēja
manāmi uzlabojas tikai cenšanās un
piepūles gadījumā. Tas notiek tāpēc,
ka papildu glikozes ievadīšana nodrošina smadzenēm pietiekošus metaboliskus resursus, lai spētu veikt darbu ar
augstu kognitīvu noslodzi. [22]

Jo ilgāk cilvēkam ir
paaugstināts cukura
līmenis asinīs, jo mazāka
glikozes efektivitāte.
kozi caur hemato-encefālisko barjeru.
Jo ātrāk glikoze šķērso šo barjeru, jo
ātrāk tā sasniedz hipokampu, tādējādi uzlabojot šīs smadzeņu struktūras
darbības produktivitāti.
Ņemot vērā 2013. gadā publicētu
Austrālijas Svinburnas Universitātes
un Lielbritānijas zinātnieku veiktu
pētījumu [22], izrādās, ka, paaugstinot
glikēmiju tuvu pie normas augšējās

Vai tomēr ir
svarīgi kontrolēt
uzņemtās
glikozes
daudzumu?

Uzņemtā cukura daudzuma kontrolēšana ilgtermiņā (izvairoties no
straujiem kāpumiem) var
uzlabot smadzeņu veselību un kognitīvās funkcijas, kā arī ir iespējams mazināt demences risku. [4]
Svarīgi pieminēt, ka sliktāka uzņemtās glikozes kontrolēšana palielina risku sliktai vispārējai veselībai un dzīvesveidam kopumā. [17]
It īpaši tas ir svarīgi cilvēkiem ar cukura diabēta diagnozi, jo pastāvīga
cukura līmeņa paaugstināšanās virs
normas neizbēgami veicina atmiņas
pasliktināšanos. �

Glikolīze – process, kurā “[..] no vienas glikozes molekulas veidojas divas pirovīnogskābes (C3H 4O 3) molekulas un divas ATF molekulas”. [9]
Oksidatīvais metabolisms – process, kurā “[..] uz mitohondriju iekšējās membrānas skābekļa klātbūtnē no pirovīnogskābes veidojas acetilkoferments A (CoA), kas tālāk
iesaistās Krebsa ciklā” [9] , kur “[..] no divām pirovīnogskābes molekulām veidojas 36 ATP molekulas, bet pārējā enerģija izdalās siltuma veidā”. [9]
Neiroglija - nodrošina smadzenēm formu un blīvumu. Tās funkcijas ietver nervu šūnu un to izaugumu balstīšanu, robežvirsmu veidošana u.c. [10]
Neiroglikopēnija - hipoglikēmija, kad glikozes līmenis ir tik zems, ka cieš smadzeņu funkcijas. [19]
Neironi – smadzeņu un nervu sistēmas pamatvienības, atbildīgi par ārējās pasaules kairinājumu uztveri un atbildes reakciju (pārveido un pārraida elektriskos signālus no un
uz attiecīgajām ķermeņa daļām) [20] – nodrošina informācijas plūsmu ķermenī.
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KOMENTĀRS
Smadzeņu darbības pētījumi vienmēr ir interesanti un aktuāli, tomēr
ne vienmēr ir tik vienkārši tikt pie smadzeņu audiem. Analizēt tikai
glikēmiju ir nepietiekoši. Svarīgi ir iemācīties objektivizēt smadzeņu
darbības kvalitātes - domāšanas skaidrību, domāšanas ātrumu,
konkrētus smadzeņu reģionus, kuri piedalās dažādos procesos.
Aprakstītā glikēmijas un smadzeņu darbības saistība ir likumsakarība,
taču nepiekrītu, ka hiperglikēmija uzlabo smadzeņu darbību. Domāju,
ka svarīgi ir apzināties, ka to nosaka glikēmijas svārstības normas
robežās, bet izteikta hiperglikēmija var izraisīt t.s. hiperglikēmisko
toksicitāti. Ja ir zems glikēmijas līmenis (hipoglikēmija), tad tas ir ļoti
bīstams stāvoklis, kas prasa momentānu reakciju, jo pretējā gadījumā,

ja šis stāvoklis ir ilgāks par 5-7 minūtēm, tad cilvēks var palikt “bez
smadzenēm”. Lai saprastu aplūkoto problēmu, papildus jāizprot
glikozes transports no ārpusšūnu telpas, ieiešana šūnā, glikozes
transporta olbaltumi, Krebsa cikls, mitohondriju darbības princips,
ATF, neironi un sinapses.
Prof. Aivars Lejnieks
RSU Iekšķīgo slimību katedras vadītājs
RAKUS internās medicīnas galvenais speciālists
Internists-endokrinologs
Akadēmiķis
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Jaunā stāsta rakstītājs –– Artūrs Kaļva
Absolventu asociācijas biedriem ir
arī tādi ieguvumi kā iespēja izmantot
RSU bibliotēkas zinātniskās datubāzes
mājās un apmeklēt dažādas konferences, seminārus un pasākumus.

Kas ir RSU Absolventu asociācija
un kādi ir tās mērķi?
RSU Absolventu asociācija ir galvenais Rīgas Stradiņa universitātes absolventu dzīves organizators, vienojot gan
kādreizējā Rīgas Medicīnas institūta,
gan Latvijas Medicīnas akadēmijas, gan
šo iestāžu pēcteces Rīgas Stradiņa universitātes dažādu paaudžu absolventus.
Mūsu mērķis ir uzturēt platformu,
kura informē un atbalsta esošos absolventus, rosina topošos absolventus
un kurā arī paši absolventi ir rīcībspējīgi, piemēram, sniegt palīdzīgu roku
kādam studentam vai universitātei,
tādējādi kopīgiem spēkiem radot vidi
RSU absolventiem – augstas kvalitātes

46

speciālistiem veselības aprūpes un sociālo zinātņu jomā – un kļūstot par
lielāko un ietekmīgāko Latvijas absolventu asociāciju.
Kāds ir absolventa ieguvums,
stājoties asociācijā?
Iestājoties Absolventu asociācijā,
tā ir iespēja nezaudēt saikni ar vidi un
cilvēkiem, kuri palīdzējuši augt un attīstīties. Tā ir izdevība pavadīt laiku
starp līdzīgi domājošajiem, dibināt
kontaktus, dalīties pieredzē un pilnveidoties, kā arī dot atgriezenisko saiti,
palīdzot jaunajiem kolēģiem un izsakot pateicību savai Alma mater, ziedojot savu laiku vai līdzekļus. Protams,

Kas ir interesantākās lietas, ko
nākamajā studiju gadā rīkos vai atbalstīs RSU Absolventu asociācija?
Absolventu asociācija ir saikne
starp absolventiem un universitātē
notiekošo. To arī plānojam darīt. Viens
no jaunajiem pasākumiem ir Inteliģences klubs. Domājam arī par absolventu uzaicināšanu lekciju cikla
formā, kā arī atzīmēsim RSU AA 10
gadu jubileju. Top arī TEDxCERN
runu tiešsaistes kopskatīšanās pasākums sadarbībā ar RTU Absolventu
asociāciju un LU Absolventu klubu.
Jauns projekts ir Absolventu asociācijas Pētnieku akadēmija, ko organizējam kopā ar RSU Studējošo pašpārvaldi. Tā būs iespēja jaunajiem
studentiem iegūt pirmās teorētiskās
un praktiskās pamatzināšanas par to,
kas ir pētniecība un kā to uzsākt RSU.
Jaunais projekts Pētnieku aka
dēmija pierāda, ka rūpējaties ne tikai
par absolventiem, bet arī studentiem –
topošajiem absolventiem. Pastāstiet
par to vairāk!
Ņemot vērā, ka nākamais gads RSU
ir zinātnes gads, tad Pētnieku akadēmija
palīdzēs integrēt studentus universitātes zinātniskajā darbībā.
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Nav viegli uzsākt pirmos soļus zinātnē, tādēļ šis projekts būs labs pamats un iedvesma.
Projekta ietvaros visiem interesentiem būs iespējams iegūt teorētiskās
zināšanas lekcijās, daļai studentu būs
iespēja apmeklēt arī praktiskus seminārus, kuros šīs teorētiskās zināšanas
tiks pielietotas praksē.
Kādi līdz šim bijuši lielākie RSU
Absolventu asociācijas sasniegumi?
RSU Absolventu asociācija ir
viena no pirmajām absolventu asociācijām Latvijā, rezultātā mēs esam
vieni no pamatlicējiem absolventu
tradīciju iedibināšanai Latvijā. Šo
gadu laikā esam uzsākuši aktīvu komunikāciju ar mūsu absolventiem,

aicinot tos kļūt par biedriem un piedāvājot dažāda veida pasākumus.
Esam iedibinājuši vairākas stipendijas studējošajiem – gan tādiem, kuriem nepieciešams atbalsts, lai varētu iegūt augstāko izglītību, gan arī
par izciliem sasniegumiem studijās.
Sešu gadu garumā sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu esam
izglītojuši RSU studentus, absolventus, darbiniekus un citus interesentus izglītības programmā Inteliģences akadēmija, kas kopā pulcēja ne
vienu vien tūkstoti cilvēku. Rūpējamies arī par absolventu satikšanos –
nesen, atzīmējot sociālo zinātņu 20
gadu jubileju RSU, kopā pulcējām sociālo zinātņu absolventus pasākumā
KOPSAVILKUMS.

Kāpēc Jūs, Artūr, nolēmāt iesaistīties RSU Absolventu asociācijas
darbībā?
RSU Absolventu asociācijai bija
nepieciešams restarts, jaunas idejas un
virzieni, kuros attīstīties. 2017. gadā
tika pārvēlēta valde, un darbu uzsāka
jaunais RSU Absolventu asociācijas
valdes priekšsēdētājs Dins Šmits, lai
visi kopā varētu kāpt tālāk un augstāk.
Kā ikviens RSU students, absolvents
vai darbinieks, es esmu daļa no RSU,
tā ir mana Alma mater, un vēlos, lai
RSU Absolventu asociācija būtu platforma, kurā visi cilvēki, kas piederīgi
RSU, satiktos un radītu jaunas idejas,
projektus, dalītos atmiņās un šodienas
uzvarās. Tāpēc piekritu iesaistīties ikdienas darbos un būvēt jaunu stāstu!�
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