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Kopsavilkums

Rozācija ir hroniska, iekaisīga ādas slimība, kas skar sejas centrālos apvidus, kur visbiežāk novēro 
pārejošu vai pastāvīgu sejas apsārtumu un teleangiektāzijas. Brimonidīna tartrāts ir vienīgais līdzeklis, 
kas indicēts eritēmas ārstēšanai, diemžēl vairākās publikācijās aprakstīts “atsitiena fenomens”. Efektīvai 
ārstēšanai nepieciešamas alternatīvas metodes, kas ietver sejas aprūpi un izvairīšanos no provocējošiem 
faktoriem. Escīns ir zirgkastaņas ekstrakta aktīva sastāvdaļa, kas kavē vaskulārā endoteliālā augšanas 
faktora produkciju endotēlijā un mazina iekaisumu.

Pētījuma mērķis ir novērtēt kosmētikas, kuras sastāvā ir escīns, spēju mazināt pastāvīgo eritēmu 
pacientiem ar rozāciju.

Pētījumā tika iekļauti 90 pacienti, kas pēc nejaušības principa iedalīti divās grupās: escīna grupā 
(EG) un placebo grupā (PG). Pacienti ikdienā 12 nedēļas lietoja vieglo sejas krēmu. EG pacientiem krēma 
sastāvā bija aktīvā viela – escīns. Tāpat 20 EG un 22 PG pacienti papildus lietoja barojošo krēmu ar lielāku 
augu eļļu saturu. Tika noteikts eritēmas indekss ar Mexameter MX18 un veikts klīniskais eritēmas novēr-
tējums pēc CEA (Clinician erythema assessment) skalas piecu punktu sistēmā.

Tika secināts, ka CEA ir mazinājies gan escīna (no 2,62 SD = 0,65 līdz 2,16 SD = 0,90, p < 0,001), 
gan placebo grupā (no 2,46 SD = 0,59 līdz 2,02 SD = 0,78, p < 0,001). Eritēmas indekss ir mazinājies par 
11,50% EG (no 354,21 SD = 70,48 līdz 311,02 SD = 63,99, p < 0,001) un par 8,01% PG grupā (no 345,28 
SD = 52,21 līdz 316,50 SD = 52,90, p < 0,001). Izmaiņas statistiski ticami neatšķiras starp abām grupām 
(p = 0,140). Pacientiem, kas saņēma tikai vieglo krēmu, eritēmas indekss statistiski ticami mazinājās 
par 12,91% EG (p < 0,001) un par 6,32% PG (p = 0,009). Rezultāti starp abām grupām ir statistiski ticami 
atšķirīgi (p = 0,039).

Sejas pastāvīgā eritēma mazinājusies gan pacientiem, kas lietoja escīnu saturošus kosmētiskos 
līdzekļus, gan pacientiem, kas lietoja placebo. Kosmētika, kuras sastāvā ir escīns, izteiktāk nekā placebo 
mazināja pastāvīgo sejas eritēmu pacientiem, kas saņēmuši tikai vieglo krēmu.

Atslēgvārdi: escīns, rozācija, zirgkastaņa, kosmētika, eritēma, apsārtums.

Ievads

Rozācija ir hroniska, iekaisīga ādas slimība, kas skar sejas centrālos apvidus, tostarp vaigus, 
degunu un pieri, kur visbiežāk novēro pārejošu vai pastāvīgu sejas apsārtumu, teleangiektāzijas, 
papulas un pustulas, fimatozas ādas pārmaiņas, kā arī acu simptomātiku (Elewski, 2011; Feldman, 2014). 
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Rozācijas prevalence Eiropā dažādos pētījumos ir no 2,2 līdz 22%. Tā ir biežāk sastopama sievietēm nekā 
vīriešiem. Jāuzsver, ka rozāciju ar fimatozām ādas pārmaiņām, proti, deguna palielināšanos uz hiper-
plastisku tauku dziedzeru un saistaudu rēķina, novēro pārsvarā vīriešiem. Rozāciju reti diagnosticē 
pirms 30 gadu vecuma (Tan, 2013).

Rozācijas paasinājumus, īpaši pārejošu eritēmu, provocē vairāki ārējie faktori: saules starojuma 
iedarbība, emocionāls saspringums, auksts, karsts vai vējains laiks, smaga fiziska slodze, alkohola 
lietošana, asi ēdieni, vannošanās karstā ūdenī vai pirts apmeklējums (Odom, 2009; Elewski, 2011).

Rozācijai patohistoloģiski ir raksturīgi paplašināti un izlocīti asinsvadi sejas ādas papilārajā 
dermā. Novēro perivaskulāru infiltrātu, kas sastāv no limfocītiem, plazmatiskām šūnām un histiocītiem. 
Dažkārt tiek aprakstīta arī dermāla tūska un aktīniskā elastoze (Powell, 2004).

Rozācijas patoģenēzes pamatā ir iedzimtās imūnās sistēmas un neirovaskulāro mehānismu 
ģenētiski noteiktas pārmaiņas mijiedarbībā ar ārējiem provocējošiem faktoriem. Toll-like receptor 2 
(TLR2) ir iedzimtās imūnās sistēmas sastāvdaļa. TLR2, uztverot Demodex folliculorum ērces uzbūves 
elementus un rozācijas provocējošo faktoru iedarbību, aktivē serīna proteāzes. Savukārt tās atšķeļ LL-37 
peptīdu no antimikrobu peptīda katelicidīna. Pacientiem ar rozāciju novēro pastiprinātu TLR2 ekspre-
siju keratinocītos salīdzinājumā ar veseliem indivīdiem (Steinhoff, 2013). Paaugstināta LL-37 koncen-
trācija ādā korelē ar pastiprinātu vaskulārā endoteliālā augšanas faktora (VEAF) sintēzi keratinocītos 
(Yamasaki, 2011). VEAF sekmē angioģenēzi, endotēlija proliferāciju un palielina asinsvadu caurlaidību 
(Gomaa, 2007; Gerber, 2011).

Mūsdienās zinātniskajos pētījumos un klīniskajā praksē visplašāk tiek pielietota Nacionālās 
rozācijas biedrības Ekspertu komitejas (NRBEK) klasifikācija. Tā ir balstīta uz primārām un sekundārām 
rozācijas pazīmēm. Primārās pazīmes ietver pārejošu un pastāvīgu sejas eritēmu, papulas, pustulas un 
teleangiektāzijas, savukārt pie sekundārām pazīmēm pieskaita dedzināšanu un sūrstēšanu, iekaisuma 
plātnītes, sausu ādu, sejas tūsku, fimatozas pārmaiņas, acu simptomātiku, tostarp svešķermeņa sajūtu 
acī, apsārtumu, asarošanu. Rozācijas gadījumā minēto simptomu kombinācijas ir ļoti daudzveidīgas, 
tomēr atkarībā no dominējošām izpausmēm iedala četrus apakštipus, proti, eritematoteleangiektātisko 
(ETR), papulopustulāro (PPR), fimatozo (FR) un okulāro (OR) rozāciju. Katram apakštipam ir iespējams 
piemērot atšķirīgu ārstēšanas shēmu atkarībā no rozācijas klīniskām izpausmēm. Līdz šim nav zināt-
niski pierādīta progresija no viena apakštipa uz nākamo, tomēr NRBEK klasifikācijas autori nenoliedz tās 
iespējamību un uzsver, ka dažiem indivīdiem var pārklāties vairāku apakštipu simptomi (Wilkin, 2002; 
Odom, 2009; Elewski, 2011).

Pastāvīga sejas eritēma pacientiem ar rozāciju ir emocionāla saspringuma un depresijas cēlonis, 
kas izpaužas kā pazemināta dzīves kvalitāte un tādējādi pieprasa efektīvu ārstēšanu (Duman et al., 2014). 
Ņemot vērā komplicēto rozācijas patoģenēzi un lielo klīnisko daudzveidību, patlaban ārstēšana ir vērsta 
uz simptomu mazināšanu. Liela nozīme ir dzīvesveida maiņai, kas nosaka izvairīšanos no provocējošo 
faktoru iedarbības. Iesaka lietot kosmētiskos līdzekļus, kas nerada ādas kairinājumu un uztur ādas 
barjerfunkciju. Tāpat ir jāizvairās no saules staru kaitīgās iedarbības, piemēram, nēsājot platmales vai 
lietojot ādas krēmus ar vismaz 15 vienību saules aizsardzības faktoru (Tong, 2014; Zuuren, 2015).

ASV (Food and Drug Agency, FDA) un Eiropā (European Medicines Agency, EMA) ir reģistrēti vairāki 
vietējās iedarbības līdzekļi papulopustulārās rozācijas ārstēšanai, proti, 0,75 un 1% metronidazola gels, 
15% azaleīnskābes gels, 10% nātrija sulfacetamīda un 5% sēra losjons un krēms. Modificētais pretiekai-
suma devas (40 mg) doksiciklīns ir vienīgais FDA un EMA reģistrētais sistēmiskas iedarbības līdzeklis 
papulopustulārās rozācijas ārstēšanai (Moustafa, 2014; Feldman, 2014; Zuuren, 2015).

Eritēma un teleangiektāzijas pakļaujas ārstēšanai grūtāk nekā papulas un pustulas. Brimonidīna 
tartrāta gels tika reģistrēts Eiropā 2014. gadā un ir vienīgais līdzeklis, kas indicēts eritematoteleangi-
ektātiskās rozācijas ārstēšanai. Tas ir α2-adrenerģisko receptoru agonists, kas sekmē perifēro arteriālo 
un venozo vazokonstrikciju (Tong, 2014; Zuuren, 2015).

Multicentriskā, dubultaklā, kontrolētā pētījumā konstatēts, ka brimonidīna tartrāts mazina 
pastāvīgo sejas eritēmu statistiski ticami vairāk nekā placebo. Lai gan pagaidām nav datu par nozīmīgām 
blaknēm vai “atsitiena efektu”, tomēr jāuzsver, ka preparāts darbojas vidēji sešas stundas, bet pēc tam 
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apsārtums atjaunojas (Fowler, 2012; Fowler, 2013; Zuuren, 2015). Intensīvi pulsējošās gaismas (IPL) 
terapija un Nd:Yag lāzeriekārtas tiek izmantotas teleangiektāziju likvidēšanai un pastāvīgas eritēmas 
mazināšanai. Diemžēl šīs procedūras ir sāpīgas, dažkārt var radīt rētošanos un nevienmērīgu ādas 
pigmentāciju. Ir nepieciešams veikt vairākas procedūras, bet tas nenovērš jaunu teleangiektāziju attīs-
tības risku (Tong, 2014). Minētie apsvērumi liecina, ka pastāvīgās eritēmas mazināšanai un teleangi-
ektāziju novēršanai nepieciešamas efektīvas alternatīvas metodes.

Escīns ir aktīvā viela, kas tiek iegūta no zirgkastaņas (Aesculus hippocastanatum) sēklu ekstrakta. 
Tas tiek plaši izmantots kosmētiskos līdzekļos, tostarp indivīdiem ar eritematoteleangiektātisko rozāciju, 
un ārstnieciskos līdzekļos, kas indicēti indivīdiem ar hronisku venozo mazspēju. Escīns mazina TLR2 
un VEAF ekspresiju, kas arī nosaka tā venotoniskās, angioģenēzi kavējošās un pretiekaisuma īpašības 
(Liu, 2012; Mojžišová, 2013). Trūkst klīnisko pētījumu, kas apstiprinātu vai noliegtu escīna spēju mazināt 
pastāvīgo eritēmu indivīdiem ar rozāciju.

Darba mērķis

Novērtēt kosmētiskā līdzekļa, kas satur escīnu, spēju mazināt pastāvīgo eritēmu indivīdiem ar 
eritematoteleangiektātisko rozāciju.

Materiāls un metodes

Pētījuma norisei saņemta Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komitejas atļauja (25.09.2014.). 
Pētījums veikts saskaņā ar Helsinku deklarāciju un Eiropas Padomes Kosmētikas direktīvu 76/78/EEC.

Dubultaklā placebo kontrolētā pētījumā piedalījās 90 pacienti no 18 gadu vecuma, kam skrīninga 
laikā tika konstatēta eritematoteleangiektātiska rozācija. 89 pacienti bija sievietes un viens – vīrietis. 
Pacienti pēc nejaušības principa tika iedalīti divās grupās pa 45 pētījuma dalībniekiem katrā, proti, 
escīna grupā (EG) un placebo grupā (PG).

Izslēgšanas kritēriji bija šādi: rozācijas ārstniecisko līdzekļu lietošana pēdējo četru nedēļu laikā, 
sejas IPL vai lāzerprocedūras pēdējo trīs mēnešu laikā, rozācijas papulopustulozais, fimatozais vai 
okulārais apakštips, paaugstināta jutība vai alerģiskas reakcijas uz pētāmā kosmētiskā līdzekļa sastāv-
daļām, grūtniecība, bērna barošana ar krūti.

Pētījuma gaitā pacienti 12 nedēļas divas reizes diennaktī, no rīta un vakarā, uzklāja sejas krēmu. 
EG grupas pacienti saņēma krēmu, kas satur aktīvo vielu – escīnu, savukārt PG pacienti saņēma placebo 
krēmu, proti, krēmu, kas nesatur aktīvo vielu. Vieglo krēmu, kura pamatvielas sastāvā ir 8% augu eļļu, 
saņēma visi pacienti. Tāpat 20 EG un 22 PG pacienti papildus saņēma barojošo krēmu, kura pamatvielas 
sastāvā ir 17% augu eļļu. Šie pacienti vienu reizi dienā lietoja barojošo krēmu un vienu reizi dienā – vieglo 
krēmu.

Vizuāls un instrumentāls pacientu novērtējums tika veikts pirms pētījuma sākuma, pēc 4. nedēļas 
un pēc 12. nedēļas. Pirms katra novērtējuma pacients vismaz 10 minūtes atradās iekštelpās, miera 
stāvoklī, lai novērstu laikapstākļu un fiziskās piepūles ietekmi uz sejas apsārtumu. Vizuālo novērtē-
jumu veica ārsts, nosakot pacienta sejas ādas apsārtuma pakāpi pēc Clinician Erythema Assessment (CEA) 
skalas (Tan, 2014). CEA ir piecu punktu gradēta skala no 0 (āda bez eritēmas pazīmēm) līdz 4 (stipri 
izteikta eritēma). Instrumentālu novērtējumu veica ar Mexameter MX18 (Courage + Khazaka, Ķelne, 
Vācija) kolorimetru, kas kvantitatīvi nosaka hemoglobīna koncentrāciju 20 mm2 lielā laukumā, izsakot 
to eritēmas indeksa (EI) nosacītās vienībās no 0 līdz 999. Mērījumi tika veikti piecos sejas reģionos: 
piere, vaigi, deguna spārni un zods. Turpmākai datu apstrādei tika izmantota piecu mērījumu vidējais 
aritmētiskais.

Datu apstrāde veikta, izmantojot programmas Excel 2010 un SPSS 20.0 versiju. Divu atkarīgo izlašu 
T tests lietots, lai salīdzinātu abu pētījumu grupu CEA un eritēmas indeksa izmaiņas pirms pētījuma un 
pēc 12 pētījuma nedēļām. Eritēmas indeksa izmaiņas 12 nedēļu laikā izteiktas procentuāli un salīdzi-
nātas starp PG un EG, izmantojot divu neatkarīgu izlašu T testu. Noteiktais ticamības intervāls ir 95%.
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Rezultāti

CEA ir statistiski ticami mazinājies 12 nedēļu laikā gan escīna grupā (no 2,62 SD = 0,65 līdz 2,16 
SD = 0,90 p < 0,001), gan placebo grupā (no 2,46 SD = 0,59 līdz 2,02 SD = 0,78, p < 0,001) (sk. 1. tab.).

Eritēmas indekss ir statistiski ticami mazinājies 12 nedēļu laikā par 11,50% escīna grupā (no 
354,21 SD = 70,48 līdz 311,02 SD = 63,99, p < 0,001) un par 8,01% placebo grupā (no 345,28 SD = 52,21 
līdz 316,50 SD = 52,90, p < 0,001). Eritēmas indeksa izmaiņas statistiski ticami neatšķiras starp abām 
grupām (p = 0,140) (sk. 1. un 2. tab.). Pacientiem, kas papildus saņēma barojošo krēmu, eritēmas indekss 
statistiski ticami mazinājās par 9,72% escīna grupā (p = 0,003) un par 9,78% placebo grupā (p < 0,001). 
Rezultāti statistiski ticami neatšķiras (p = 0,986). Savukārt pacientiem, kas saņēma tikai vieglo krēmu, 
eritēmas indekss statistiski ticami mazinājās par 12,91% escīna grupā (p < 0,001) un par 6,32% placebo 
grupā (p = 0,009). Rezultāti starp abām grupām ir statistiski ticami atšķirīgi (p = 0,039).

1. tabula. CEA skala un eritēmas indekss escīna un placebo grupā pētījuma sākumā, pēc 4 un pēc 12 nedēļām
 CEA and erythema index in the beginning, after 4 and 12 weeks of the study in the escin and placebo 

groups

Novērtējums Grupa Sākums (SD), 
vienības

4 nedēļas (SD), 
vienības

p 
vērtība

12 nedēļas 
(SD), vienības

p 
vērtība

CEA skala
EG 2,62 (0,65) 2,05 (0,86) < 0,001 2,16 (0,90) < 0,001
PG 2,46 (0,59) 2,10 (0,69) < 0,001 2,02 (0,78) < 0,001

Eritēmas indekss
EG 354,21 (70,48) 344,80 (61,15) 0,247 311,02 (63,99) < 0,001
PG 345,28 (52,21) 327,71 (74,82) 0,129 316,50 (52,90) < 0,001

EG – escīna grupa; PG – placebo grupa; SD – standartdeviācija.

2. tabula. Eritēmas indeksa izmaiņas procentos pacientiem escīna grupā un placebo grupā, t. sk. ar papildu 
barojošo krēmu un tikai vieglo krēmu, pēc 4 un 12 nedēļām

 Procentual difference of the erythema index after 4 and 12 weeks in all escin and placebo group 
patients, as well as in patients that additionally received or did not receive rich cream

Novērtējums Krēma pamatviela Grupa Pacientu 
skaits, n

Izmaiņas, 
% SK, % p vērtība

Eritēmas indeksa izmaiņas 
pēc 4 nedēļām

Nav ņemta vērā

EG 45 −0,91 2,10
0,740

PG 45 −1,87 2,94

Eritēmas indeksa izmaiņas 
pēc 12 nedēļām

EG 45 −11,50 1,74
0,140

PG 45 −8,01 1,56

Eritēmas indeksa izmaiņas 
pēc 12 nedēļām

Barojošais krēms 
papildus

EG 20 −9,72 2,94
0,986

PG 22 −9,78 2,09

Eritēmas indeksa izmaiņas 
pēc 12 nedēļām

Tikai vieglais 
krēms

EG 25 −12,91 2,08
0,039

PG 23 −6,32 2,30

EG – escīna grupa; PG – placebo grupa; SK – standartkļūda.

Diskusija

Vērtējot visus pacientus kopumā neatkarīgi no aktīvās vielas – escīna – klātbūtnes kosmētikas 
līdzekļos, pēc 12 pētījuma nedēļām gan vizuāli, gan instrumentāli tika novērota pastāvīgās sejas eritēmas 
mazināšanās (sk. 1. tab.). Novērots, ka escīna grupā eritēma mazinājās izteiktāk nekā placebo grupā, tomēr 
šī atšķirība nav statistiski ticama (sk. 2. tab.). Tas norāda, ka nav iespējams izslēgt citu faktoru ietekmi 
uz pastāvīgās sejas eritēmas mazināšanos. Labvēlīgi uz pastāvīgās sejas eritēmas mazināšanos varēja 
iedarboties atšķirīgi laikapstākļi novērtējuma dienās, kā arī regulāra sejas ādas aprūpe pētījuma gaitā.
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Pētījums sākās janvārī un beidzās aprīlī. Pirmās pētījuma vizītes laikā gaisa temperatūra ārpus 
telpām bija vēsāka nekā trešās vizītes laikā pēc 12 nedēļām. Lai gan pacienti pirms novērtējuma vismaz 
10 minūtes atradās iekštelpās, lai mazinātu ārējo laikapstākļu ietekmi uz sejas ādas stāvokli, tomēr 
pilnībā izvairīties no tās ietekmes ikdienā nav iespējams. Auksts un vējains laiks var provocēt rozācijas 
paasinājumu, tostarp sejas eritēmas pastiprināšanos (Aubdool, 2011). Šo pieņēmumu netieši apstiprina arī 
tas, ka pēc četrām pētījuma nedēļām, proti, februārī, kad joprojām bija vēsi laikapstākļi, abās pētījuma 
grupās instrumentāli nav novērots statistiski ticams sejas eritēmas uzlabojums (sk. 1. tab.).

Regulāra sejas ādas aprūpe un mitrinoša krēma lietošana ikdienā, iespējams, neatkarīgi no escīna 
klātbūtnes mazināja sejas ādas eritēmu. Iepriekš publicētie dati norāda, ka piemērotas mitrinošas dermato-
kosmētikas izmantošana pacientiem ar rozāciju uzlabo ādas barjerfukciju, mazinot transepidermālu 
ūdens zudumu, un mazina rozācijas simptomātiku, tostarp eritēmu (Del Rosso, 2009; Guerrero, 2011). Šajā 
pētījumā ir konstatēts arī statistiski nozīmīgs sejas eritēmas mazinājums neatkarīgi no aktīvās vielas 
klātbūtnes pacientiem, kas papildus lietoja barojošo dienas krēmu. Savukārt pacientiem, kas saņēma 
tikai vieglo krēmu, eritēma statistiski ticami vairāk mazinājās escīna klātbūtnes gadījumā (sk. 2. tab.). 
Iespējams, tas arī ir saistīts ar barojošā krēma barjerfunkciju veicinošām īpašībām, kas ir pietiekami 
izteiktas, lai maskētu escīna labvēlīgo ietekmi uz sejas apsārtumu.

Secinājumi

Sejas pastāvīgā eritēma 12 nedēļu laikā ir mazinājusies gan pacientiem, kas lietoja kosmētiskos 
līdzekļus ar escīnu, gan pacientiem, kas lietoja placebo.

Kosmētika, kas satur escīnu, izteiktāk nekā placebo mazināja pastāvīgu sejas eritēmu pacientiem, 
kas nav papildus saņēmuši barojošo krēmu.

Barojošam krēmam, iespējams, neatkarīgi no escīna klātbūtnes piemīt spēja mazināt pastāvīgo 
eritēmu.

 Influence of Escin Containing Cosmetics on Persistent 
 Facial Erythema in Rosacea Patients

Abstract

Rosacea is a chronic inflammatory skin disease that involves central convexities of the face and 
most often causes flushing, telangiectasia and persistent erythema. The only medication that is registered 
for the treatment of erythema in rosacea is brimonidine tartrate. Unfortunately, several recent publications 
mention a possibly increased risk of rebound erythema after its application. Effective management must 
encompass skin care and avoidance of rosacea triggers. Escin is an  active principle of the  Aesculus 
hippocastanatum seed extract. It inhibits production of VEGF and decreases inflammation.

The aim of this study was to evaluate the reduction of persistent facial erythema after application 
of cosmetics that contain escin.

Overall 90 patients were enrolled and randomly split into the escin (EG) and placebo groups (PG). 
All patients used a light cream daily for 12 weeks. Additionally, 20 EG and 22 PG patients also received 
a rich cream that contained more plant oils. Erythema index (EI) was measured with a Mexameter MX18, 
and Clinician Erythema Assessment (CEA) scale was also used.

CEA decreased in EG (from 2.62 SD = 0.65 to 2.16 SD = 0.90, p < 0.001) and in PG (from 2.46 SD = 0.59 
to 2.02 SD = 0.78, p < 0.001). EI reduced by 11.50% in EG (from 354.21 SD = 70.48 to 311.02 SD = 63.99, 
p < 0.001) and by 8.01% in PG (from 345.28 SD = 52.21 to 316.50 SD = 52.90, p < 0.001). The difference 
between the groups is not statistically significant (p = 0.140). EI reduced significantly in patients that 
received only light cream: by 12.91% in EG (p < 0.001) and by 6.32% in PG (p = 0.009). The difference 
between the groups is statistically significant (p = 0.039).
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Persistent erythema decreased in both escin and placebo group patients. Erythema was reduced 
significantly more in the escin group than in the placebo group if only light cream was used.

Keywords: escin, rosacea, Aesculus hippocastanatum, cosmetics, erythema.
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Kopsavilkums

Ievads.  Pasaules Veselības organizācija (PVO, angļu val.  – World Health Organization  – WHO) 
informē, ka ik gadu tiek reģistrēti 37,3 miljoni kritienu, kas ir pietiekami smagi, lai persona vērstos pēc 
medicīniskās palīdzības. Latvijā kritieni veido 13% no visiem ārējiem nāves cēloņiem cilvēkiem, kas 
vecāki par 65 gadiem. Latvijas veselības aprūpes sistēmā specifiska kritienu riska novērtēšana netiek 
iekļauta. Kritienu riska novērtēšana ļauj plānot atbilstīgas iejaukšanās stratēģijas, lai mazinātu kritienu 
skaitu un ar tiem saistītos ievainojumus.

Darba mērķis.  Izpētīt kritienu risku un tā saistību ar insulta veidu, funkcionēšanas traucēju-Izpētīt kritienu risku un tā saistību ar insulta veidu, funkcionēšanas traucēju-
miem RAKUS stacionāra “Gaiļezers” pacientiem ar SSK-10 diagnozēm I60, I61, I63, kas stacionēti 6. neiro-
loģijas nodaļā laikposmā no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 31. janvārim.

Materiāls un metodes.  Retrospektīvs kvantitatīvs pētījums, kurā iekļauti RAKUS stacionāra 
“Gaiļezers” pacienti ar SSK-10 diagnozēm I60, I61, I63, kas stacionēti 6. neiroloģijas nodaļā laikposmā no 
2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 31. janvārim. Pētījumā izmantoti funkcionālo speciālistu novērtē-
šanas protokoli stacionārajās medicīniskajās kartēs. Iegūtie dati apstrādāti ar programmu Excel un prog-
rammas SPSS 19.0 versiju.

Rezultāti.  Pētījumam tika izvēlēti 453 dzīvi pacienti ar SSK-10 diagnozēm I60, I61, I63, no tiem 
262 sievietes, 191 vīrietis vecumā no 21 līdz 94 gadiem, pacientu vidējais vecums – 72,63 gadi (SD 11,74). 
Kritienu risks izvērtēts 52,3% pacientu, ar vērtējumu punktos paaugstināts risks tika noteikts 24,3% 
pacientu. Pastāv vāja, statistiski ticama korelācija ar muskuļu spēku ķermeņa kreisās puses muskuļu 
grupās, ar Berga līdzsvara skalas un Rivermedas mobilitātes indeksa rezultātiem (< 15 punkti), sensorās 
funkcijas traucējumiem (p ≤ 0,05; |r| < 0,5). Vidēji cieša, statistiski ticama korelācija ir ar sēdēšanas 
līdzsvara izmaiņām (p = 0,00, r = 0,50).

Secinājumi.  Kritienu risks pacientiem ir saistīts ar insulta izraisītiem funkcionēšanas 
traucējumiem. Ticama saistība ir starp kritienu risku un funkcionēšanas traucējumiem.

Atslēgvārdi: funkcionēšanas traucējumi, insults, kritienu risks, kritienu riska skala.
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Ievads

Pasaules Veselības organizācijas 2007. gada ziņojumā par kritienu prevenciju vecāku cilvēku 
populācijā kritienu definē kā notikumu, pēc kura persona negaidīti atrodas uz zemes, grīdas vai citā 
zemākā līmenī nekā pirms tā, izslēdzot apzinātas izmaiņas ķermeņa stāvoklī, balstoties pret mēbelēm, 
sienām vai citiem priekšmetiem (WHO, 2007).

Kritieni tiek uzskatīti par globālu veselības problēmu ar fatālu vai nefatālu iznākumu, kad tiek 
ierobe žotas ķermeņa funkcijas un ikdienas aktivitātes. Starptautiskajā Slimību klasifikatorā-10 (SSK-10) 
tie iekļauti ar diagnožu kodiem W00–W19 (WHO, 2007). PVO informē, ka ik gadu tiek reģistrēti 37,3 miljoni 
kritienu, kas ir pietiekami smagi, lai persona vērstos pēc medicīniskās palīdzības. Šādu kritienu ietekmē 
vairāk nekā 17 miljoni cilvēku zaudē dzīves gadus invaliditātes dēļ (DALY-disability adjusted life years). 
Visbiežāk kritieni skar cilvēkus, kas vecāki par 65 gadiem, jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem 
un bērnus vecumā no 15 gadiem vai jaunākus (WHO, 2007). Īpaši tiek uzsvērts kritienu risks gados 
vecā kiem (virs 65 gadiem) cilvēkiem vienlaikus ar gados vecāku cilvēku skaita pieaugumu. Ar vecumu 
cilvēka sensorās funkcijas, līdzsvars, koordinācija, kognitīvās funkcijas sāk mainīties, parādās dažādas 
blakus slimības, kas var ietekmēt kopējo funkcionālo stāvokli.

Par galvenajiem kritiena riska faktoriem vecākiem cilvēkiem tiek uzskatīti gaitas, līdzsvara 
traucējumi un atkārtoti kritieni. Kā iespējamie faktori, kas paaugstina kritienu risku, tiek minēti arī 
muskuļu vājums, redzes traucējumi, psihotropo medikamentu lietošana (Ganz, 2007). Būtiski kritiena 
riska izvērtēšanā ir ne tikai iekšējie, bet arī ārējie riska faktori, kuri ietver sevī mājokļa un vides drošību 
(Hutton, 2000; Fuller, 2000). Latvijā otrs nozīmīgākais ārējais nāves cēlonis veciem cilvēkiem ir tieši 
kritieni. Tie veido 13% no visiem ārējiem nāves cēloņiem iedzīvotājiem, kas vecāki par 65 gadiem. Šis 
rādītājs ir trīs reizes augstāks nekā iedzīvotājiem vecumā līdz 65 gadiem. Vienlaikus ar vecumu kritienu 
risks strauji pieaug (Pavasare, 2012).

Vairums kritienu notiek, mijiedarbojoties dažādiem riska faktoriem, – jo vairāk faktoru iedar-
bojas uz cilvēku, jo lielāks ir kritienu risks. Visbiežāk kritieni notiek iekštelpās, tostarp arī ārstniecības 
iestādēs (Berry, 2014). Latvijas veselības aprūpes sistēmas pieņemtajā pacientu izmeklēšanā specifiska 
kritienu riska novērtēšana netiek iekļauta. Ir izstrādāti informatīvi bukleti un rekomendācijas par 
kritienu riska profilakses iespējām. Kritienu riska novērtēšana ļauj plānot atbilstošas risku mazinošas 
iejaukšanās stratēģijas, lai novērstu vai mazinātu kritienu skaitu un līdz minimumam samazinātu ar 
kritieniem saistītos ievainojumus.

Darba mērķis

Izpētīt kritienu riska saistību ar insulta veidu un to izraisītajiem funkcionēšanas traucējumiem 
RAKUS stacionāra “Gaiļezers” pacientiem ar SSK-10 diagnozēm  – subarahnoidāls asinsizplūdums 
(I60), intracerebrāls asinsizplūdums (I61), smadzeņu infarkts (I63), kas stacionēti 6. neiroloģijas nodaļā 
laikposmā no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 31. janvārim.

Materiāls un metodes

Retrospektīvā kvantitatīvā pētījumā tika iekļauti RAKUS stacionāra “Gaiļezers” pacienti ar SSK-10 
diagnozēm I60, I61, I63, kas stacionēti 6. neiroloģijas nodaļā laikposmā no 2014. gada 1. oktobra līdz 
2015.  gada 31. janvārim. Pētījumā izmantoti funkcionālo speciālistu novērtēšanas protokoli pacientu 
stacio nārajās medicīniskajās kartēs, kuros tika analizēti Berga līdzsvara skalas, Rivermedas mobilitātes 
indeksa, sēdēšanas līdzsvara (Leahy P. Motor control assessment. Motor control and physical therapy: theo-
retical framework and practical applications. Hixson, TN, 1991), muskuļu spēka (Kendall, Manual Muscle 
Testing, 1993), sensorās funkcijas un kritiena riska novērtējumi. Kritienu risks tika izvērtēts pēc kritienu 
riska novērtēšanas skalas (sk. 1. att.). Šis instruments (Morse Fall Scale) ir tulkots latviešu valodā, un tiek 
lietots, lai identificētu pacientu kritienu risku stacionārā. Tulkojumam ir saņemta elektroniska atļauja. 
Iegūtā informācija apstrādāta ar programmu Excel un programmas SPSS 19.0 versiju, tika izmantotas 
aprakstošās un secinošās statistikas metodes, neatkarīgo izlašu tests un korelācijas noteikšana.
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1. attēls. Kritienu riska novērtēšanas skala
 Risk of fall assesment scale

Pacients        Novērtēšanas datums    

Punkti

Kritienu pieredze Nav (0 punkti)
Ir (25 punkti)

Sekundāra diagnoze Nav (0 punkti)
Ir (15 punkti)

Pārvietošanās 
Gultas režīms/personāla asistēšana (0 punkti)
Kruķi/spieķis/kvadripods (15 punkti)
Mēbeles (30 punkti)

Intravenoza terapija Nav (0 punkti)
Ir (20 punkti)

Gaita 
Nav traucēta/gultas režīms/nepārvietojas (0 punkti)
Ir nestabila (samazināts muskuļu spēks) (10 punkti)
Izmainīts gaitas stereotips (20 punkti) 

Kognitīvais stāvoklis Spēj adekvāti izvērtēt savu funkcionālo stāvokli (0 punkti) 
Nespēj adekvāti izvērtēt savu funkcionālo stāvokli (15 punkti)

Punkti kopā:

Riska līmenis Punkti
Riska nav 0–24 Pacientam nav kritienu riska

Ir risks 25–46+ Pacientam ir kritienu risks (nepieciešama izglītošana par kritienu riska 
mazināšanu, tehniskie palīglīdzekļi) 

Rezultāti

Pētījumā laikposmā no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 31. janvārim tika atlasīti 453 dzīvi 
pacienti ar SSK-10 diagnozēm I60, I61, I63. Visi pacienti tika izmeklēti un diagnoze noteikta pēc diagnos-
tiskajiem kritērijiem un veiktās datortomogrāfijas. Vidējais ārstēšanās ilgums stacionārā bija 7,41 gultas 
diena.

No stacionētajiem pacientiem pētāmajā grupā bija 262 (57,8%) sievietes un 191 (42,2%) – vīrietis. 
Pārbaudot ar neatkarīgo izlašu testu kritienu riska saistību ar dzimumu, tas statistiski ticami neatšķiras 
(p = 0,15; r = 0,05).

Pacienti bija vecumā no 21 līdz 94 gadiem, to vidējais vecums – 72,63 gadi (SD 11,74). Analizējot 
kritienu risku saistību ar vecumu, pacienti tika iedalīti divās vecuma grupās: no 21 līdz 65 gadu 
vecumam, kopā 110 (24%) pacientu, un no 66 līdz 94 gadu vecumam, kopā 343 (76%) pacienti. Izmantojot 
neatkarīgo izlašu testu, varam secināt, ka kritienu risks pacientiem pēc insulta veida statistiski ticami 
neatšķiras (p = 0,28; r = 0,27).

Pēc SSK-10 diagnoze smadzeņu infarkts (I63) bija 407 (89,9%) pacientiem, intracerebrāls asinsiz-
plūdums (I61) – 35 (7,7%), subarahnoidāls asinsizplūdums (I60) – 11 (2,4%) pacientiem. Kopā pacienti ar 
bojājumu labajā smadzeņu puslodē bija 197 (43,5%), kreisajā smadzeņu puslodē – 209 (46,1%), vertebro-
bazilārajā baseinā – 38 (8,4%), ar citu bojājumu – 9 (2%) (sk. 1. tab.). Analizējot kritienu riska saistību 
ar asinsrites traucējumu lokalizāciju smadzeņu puslodēs, statistiski ticama korelācija ar paaugstinātu 
kritienu risku netika atrasta (p > 0,05; |r| < 0,5). Medicīniski atkārtoti insulti bija dokumentēti 33 (7,3%) 
pacientiem. Atkārtoti insulti un kritienu risks nav statistiski ticami saistīti (p = 0,32; r = 0,02).

Kritienu risks tika noteikts 237 (52,3%) no pētījumā iekļautajiem pacientiem, objektīvi ar vērtējumu 
punktos pēc Kritienu riska skalas tas ir 110 (24,3%) pacientiem un 93 (20,5%) pacientiem bez objektīva 
pamatojuma punktos (sk. 2. tab.). Kritienu risks 34 (7,5%) pacientiem nav ticis objektīvi izvērtēts punktos, 
216 (47,7%) pacientiem tas netika noteikts, tāpēc šie pacienti neietilpst pētāmajā grupā.
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1. tabula. Pacientu demogrāfiskie dati un raksturojums 
 Demographic data of patients and description

Pacientu raksturojums Pacientu skaits, 
n

Pacientu skaits, 
%

Sievietes 262 57,8

Vīrieši 191 42,2

No 21 līdz 65 gadu vecumam 110 24

No 66 līdz 94 gadu vecumam 343 76

Subarahnoidāls asinsizplūdums (I60) 11 2,4

Intracerebrāls asinsizplūdums (I61) 35 7,7

Smadzeņu infarkts (I63) 407 89,9

Insults labajā smadzeņu puslodē 197 43,5

Insults kreisajā smadzeņu puslodē 209 46,1

Insults vertebrobazilārajā baseinā 38 8,4

Cits, neprecizēts insults 9 2

2. tabula. Kritienu riska izvērtējums
 Risk of fall assessment

Dati

Kritienu riska izvērtējums

Ir vērtēts Nav vērtēts
Ir vērtēts punktos

< 24 punktiem
(nav riska) > 25 punktiem

Pacientu skaits, n 93 216 34 110

Pacientu skaits, % 20,5 47,7 7,5 24,3

Vāja, statistiski ticama korelācija ar muskuļu spēku zem 3 ballēm (pēc Kendall, Manual Muscle 
Testing skalas) konstatēta kreisās puses muskuļu grupās (pleca, elkoņa, plaukstas atliecējiem un salie-
cējiem, ceļa, pēdas atliecējiem). Vāja, statistiski ticama korelācija ir kritienu riskam ar līdzsvara (pēc Berga 
līdzsvara skalas) un pārvietošanās traucējumiem (pēc Rivermedas mobilitātes indeksa < 15 punktiem), 
kā arī sensorās funkcijas traucējumiem (p ≤ 0,05; |r| < 0,5). Pēc Berga līdzsvara skalas kopā izvērtēti 
385  (85%) no visiem pacientiem. Pirms terapijas 0–20 punktus ieguvuši 193 no izvērtētajiem pacien-
tiem, pēc terapijas – 103 pacienti. Statistiski ticama, vidēji cieša korelācija ir starp Berga līdzsvara skalas 
vērtībām no 0 līdz 20 un no 20 līdz 40 punktiem. Pēc Rivermedas mobilitātes indeksa izvērtēti 393 (86,7%) 
pacienti, mazāk nekā 15 punktus ieguvuši 235 pacienti pirms terapijas un 155 pēc tās. Vidēji cieša, statis-
tiski ticama korelācija tika rasta ar sēdēšanas līdzsvara traucējumiem, kas vērtēti 0–4 punktu sistēmā 
gan pirms, gan pēc terapijas (p = 0,00; r < 0,50) (sk. 3. tab.).

3. tabula. Kritienu riska saistība ar funkcionāliem traucējumiem
 Risk of fall correlation with functional impairments

Funkcionālie traucējumi BLS < 40 
punktiem

RMI < 15 
punktiem SL SFT

Kritienu risks
r vērtība 0,36 0,49 0,68 0,32

p vērtība 0,00 0,00 0,00 0,00

BLS – Berga līdzsvara skala; RMI – Rivermedas mobilitātes indekss; SL – sēdēšanas līdzsvars; SFT – sensorās 
funkcijas traucējumi.
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Diskusija

Retrospektīvajā pētījumā kritienu riska izvērtēšanai RAKUS stacionāra “Gaiļezers” 6. neiroloģijas 
nodaļā tika izmantots standartizēta Morse Fall Scale tulkojums latviešu valodā, ko izmanto arī citur 
pasaulē. Tas ir starptautiski atzīts instruments un iekļauj vairākus kritērijus, nevis tikai motoro funkciju 
izvērtējumu, kā tas ir Berga līdzsvara skalā. Tas dod iespēju pilnīgāk izvērtēt pacienta funkcionālo 
stāvokli (Chow, 2006; Beak, 2006; Berry, 2014). Pacientu grupā ar diagnozēm I60, I61, I63 47,7% netika 
izvērtēts kritienu risks. Objektīvu vērtējumu punktos, kas dod iespēju labāk izvērtēt stāvokli dinamikā, 
saņēma 31,8% pacientu, kas varētu norādīt, ka tā netiek uzskatīta par pietiekami nopietnu medicīnisku 
problēmu, un uz iespējamiem citiem faktoriem, kas ierobežo novērtēšanu (pieredzes trūkums, ierobežots 
laiks, cilvēciskais faktors).

Pasaulē kritienus uzskata par nopietnu problēmu, jo tie tiek saistīti ar paaugstinātu mirstības, 
morbiditātes līmeni, atkārtotu un pagarinātu hospitalizācijas laiku, kā rezultātā paaugstinās valsts 
sociālās izmaksas, pasliktinās dzīves kvalitāte (WHO, 2007).

Šajā pētījumā, iedalot pacientus divās vecuma grupās: līdz 65 gadu vecumam un vecākos par 
65 gadiem, statistiski ticama korelācija ar paaugstinātu kritienu risku netika rasta. Pētījuma rezultāti 
varētu atšķirties no pasaules literatūras datiem, jo objektīvi izvērtēto pacientu skaits bija neliels (n = 144). 
PVO 2007. gada ziņojumā par kritienu prevenciju vecāku cilvēku vidū ir teikts, ka līdz ar vecuma palie-
lināšanos un vitālo funkciju pasliktināšanos, ko saista ar polimorbiditāti, paaugstinās kritienu risks 
(WHO, 2006).

Jāņem vērā, ka dažām pacientu grupām akūtās rehabilitācijas posmā var būt augstāks kritienu 
risks. Pierādīts, ka kritiena riskam pakļauti 5% hospitalizēto pacientu, kam nesen bijis cerebrāls išēmisks 
insults (Berry, 2014). Arī šis pētījums norāda uz paaugstināto kritienu risku pacientiem ar insultu un 
funkcionēšanas traucējumiem.

Šobrīd Latvijā nav izdotas vadlīnijas kritienu risku prevencijai, ir pieejami informatīvi materiāli 
un rekomendācijas. Šādu vadlīniju un izvērtēšanas instrumenta latviskās versijas validēšana palīdzētu 
aktualizēt šo problēmu gan pacientu, gan ārstu vidū un uzlabotu pacientu dzīves kvalitāti.

Secinājumi

 1. Kritienu risks saistīts ar funkcionēšanas traucējumiem pacientiem ar SSK-10 diagnozēm I60, 
I61, I63.

 2. Ticama korelācija ir starp kritiena risku un līdzsvara traucējumiem, pārvietošanās traucē-
jumiem, muskuļu spēka izmaiņām, sēdēšanas līdzsvara traucējumiem, sensorās funkcijas 
traucējumiem.

 3. Kritienu risks nav saistīts ar vecumu, dzimumu, atkārtotiem insultiem, asinsrites traucējumu 
lokalizāciju smadzeņu puslodēs.

 4. Būtu nepieciešams noskaidrot neprecīzās, nepietiekamās kritiena riska izvērtēšanas instru-
menta lietošanas iemeslus.

 5. Būtu svarīgi kritienu riska izvērtēšanas instrumentu (kritienu riska skalas tulkojumu no 
Morse Fall Scale) ieviest kā rutīnas izvērtējumu stacionētajiem pacientiem akūtajā ārstēšanas 
un rehabilitācijas posmā.

 Risk of Fall Assessment and Relevance with Functional Impairments  
 for Stroke Patients in RAKUS Clinical Centre “Gailezers”

Abstract

The World Health Organization (WHO) informs that every year 37.3 falls are registered, which are 
sufficiently severe that the person is in need of seeking for medical help. Falls in Latvia constitute for 
13% of all external causes of death in the population over 65 years. In the health care system of Latvia, 
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a specific risk assessment of falls is not included. Such assessment, however, allows planning appropriate 
risk-reducing and preventive intervention strategies.

The aim of this study was to assess risk of fall relevance with the type of stroke and functional 
impairments in RAKUS Clinical Centre “Gailezers” to patients with ICD diagnoses I60, I61, I63, hospitalised 
in department 6 from October 1, 2014 to January 31, 2015.

A retrospective study includes RAKUS Clinical Centre “Gailezers” patients with ICD diagnoses 
I60, I61, I63, hospitalised in neurologic department 6 from October 1, 2014 to January 31, 2015. The study 
includes information from functional specialist assessment protocols. Statistical calculations were 
performed with the MS Excel and SPSS 19.0 programmes.

The study involved 453 alive patients (262 women, 191 men) of the existing ICD diagnosis I60, I61, 
I63 in between the ages 21 and 94 years, mean age of 72.63 (SD ± 10). Risk of fall was assessed to 52.3% 
of patients, a  higher numerical score was determined in 24.3% patients. Statistically significant weak 
correlation was observed between risk of fall and muscle strength reduction in the left side of body, based on 
Berg Balance scale, Rivermead Mobility index (> 15 points), sensory function reduction (p ≤ 0.05; r < 0.50). 
Statistically significant moderate correlation was observed with sitting balance changes (p = 0.00; r = 0.50).

Risk of fall is associated with functional impairments to patients after stroke. There is a significant 
correlation between the risk of fall and functional impairments.

Keywords: functional impairments, risk of fall, risk of fall scale, stroke.
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Miega kvalitāte un depresija peritoneālās 
dialīzes pacientiem
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Kopsavilkums

Ievads.  Miega traucējumi un depresija būtiski samazina dzīves kvalitāti peritoneālās dialīzes 
(PD) pacientiem. Šobrīd nav pieejami dati par šo traucējumu saistību ar PD režīmu un šo pacientu labo-
ratoriskiem rādītājiem Latvijā.

Darba mērķis.  Izvērtēt iespējamo sakarību starp miega kvalitāti un depresiju PD pacientiem, kā 
arī šo traucējumu iespējamo korelāciju ar dialīzes metodi un laboratoriskiem rādītājiem.

Materiāls un metodes.  Laikposmā no 2015. gada 5. līdz 25. janvārim veikta 50 PD pacientu 
aptauja Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) Nefroloģijas centrā. Miega kvalitātes 
izvērtēšanai pacienti aizpildīja aptaujas anketu, ar kuras palīdzību tika noteikts Pitsburgas miega kvali-
tātes indekss (angļu val. Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI). Pētījumā iesaistītajiem pacientiem tika 
veikta arī aptauja depresijas izvērtēšanai (angļu val. Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9). Analizējot 
pacientu ambulatorās kartes, tika fiksēti laboratoriskie dati. Statistisko datu analīze veikta, izmantojot 
SPSS programmu.

Rezultāti.  Pētījumā tika iekļauti 50 pacienti, no kuriem 50% ir sievietes. Dialīzes saņemšanas 
ilgums bija 29,9 ± 30,2 mēneši. Slikta miega kvalitāte noteikta 66% gadījumu (PSQI ≥ 5). Vidējais pacientu 
PSQI ir 8,16 ± 4,71. Izmantojot PHQ-9, 22% gadījumu tika diagnosticēta depresijas epizode, 16% gadījumu – 
depresīvi garastāvokļa traucējumi. Visiem pacientiem ar depresijas epizodi tika konstatēta arī slikta miega 
kvalitāte. Pacientiem, kuriem dialīze tiek veikta nepārtrauktas ambulatorās peritoneālās dialīzes (NAPD) 
režīmā (42%), ir sliktāki miega kvalitātes rādītāji, salīdzinot ar automatizētās peritoneālās dialīzes (APD) 
(34%) pacientiem un pacientiem, kuriem ir implantēts katetrs, bet dialīze nav uzsākta (p = 0,01). Pacientu 
vidējais C-reaktīvā proteīna (CRP) rādītājs ir 11,6 ± 42,99 mg/L. Pacientiem, kuriem tika diagnosticēta 
depresijas epizode, bija augstāki iekaisuma rādītāji nekā pacientiem ar depresīviem garastāvokļa traucē-
jumiem vai implantētu katetru (p = 0,022). Noteikta korelācija starp pacientu vecumu un CRP (r = 0,322, 
p = 0,023), kā arī tendence korelācijai starp CRP un PSQI (r = 0,262, p = 0,066).

Secinājumi.  Pētījumā tika konstatēts, ka slikta miega kvalitāte, depresijas epizode un depresīvi 
garastāvokļa traucējumi ir aktuāli pacientiem ar PD (attiecīgi 66%, 22% un 16%). Visiem pacientiem ar 
diagnosticētu depresijas epizodi tika konstatēta slikta miega kvalitāte. Pacientiem ar NAPD vērojama 
tendence uzrādīt sliktākus miega kvalitātes rādītājus (p = 0,01).

Atslēgvārdi: peritoneālā dialīze, miega traucējumi, depresija.
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Ievads

Hroniska nieru slimība (HNS) ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma [12]. HNS termi-
nālas nieru mazspējas stadijā pēc indikācijām sāk nieru aizstājterapiju (NAT). 2014. gadā NAT saņēma 
498,2 (996 pacienti) uz vienu miljonu Latvijas iedzīvotāju. No tiem PD tika veikta 92 (9,0%) pacientiem, 
hemodialīze – 366 (37%) cilvēkiem, bet nieru transplantācija – 538 (54%) pacientiem [1].

Patlaban Latvijā peritoneālā dialīze ir veikta ap 100 pacientu [1]. Peritoneālā dialīze ir izvēles 
metode, sākot NAT, jo pacientiem ilgāk saglabājas nieru reziduālā funkcija, tā ir lētāka, salīdzinot ar 
hemodialīzi, kā arī pacientiem ir brīvāks dzīves, ēšanas un šķidruma uzņemšanas režīms [2]. PD var 
tikt veikta divos režīmos: NAPD, kur pacients mājās veic 4–5 dializāta apmaiņas diennaktī, kā arī APD 
režīmā, kura gadījumā speciāla iekārta veic dializāta apmaiņu 5–6 reizes naktī [14]. Tomēr, lai gan ir 
būtiski attīstījusies HNS ārstēšana un uzlabojusies dialīzes terapija, joprojām vērojama augsta pacientu 
mirstība un samazināta dzīves kvalitāte [12].

Kā būtisks dzīves kvalitāti ietekmējošs faktors ir minama miega kvalitāte, kas ir sliktāka 
pa cientiem, kuriem tiek veikta dialīze [9]. HNS terminālās stadijas pacientiem ar dialīzi aprakstīti 
šādi miega traucējumi: nemierīgo kāju sindroms, miega apnoja, bezmiegs un dienas miegainība [8, 13]. 
Tādi miega traucējumu simptomi kā sliktas koncentrēšanās spējas, miegainība un bezmiegs nereti tiek 
saistīts ar urēmisko sindromu [13]. Miega traucējumi var ne tikai pasliktināt šo pacientu dzīves kvalitāti, 
bet arī palielināt mirstības rādītājus [10, 11].

Gan miega traucējumi [7], gan hroniskas slimības aktivitātes ierobežojumi var veicināt depresijas 
attīstību HNS pacientiem ar PD. Depresija ir bieža psihiska slimība, kas pasaulē ir viens no galvenajiem 
darbnespējas cēloņiem [17]. Latvijas populācijā divu nedēļu depresijas prevalence ir 6,7%, nosakot ar 
PHQ-9 skalu [4].

Depresijas attīstībā nozīme ir dažādiem riska faktoriem, tostarp hroniskām somatiskām slimībām 
un medikamentu lietošanai, kas pacientiem ar PD var būt daudz [3]. Dažos gadījumos depresija ir kā soma-
tiskās slimības specifisko bioloģisko efektu rezultāts, kā cerebrovaskulāra kaite un multiplā skleroze. 
Depresijas attīstību PD pacientiem var veicināt dažādi uzvedības stāvokļi, piemēram, slimības izraisīti 
aktivitātes ierobežojumi [15].

Darba mērķis

Izvērtēt miega kvalitāti un depresiju Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Nefroloģijas 
centra uzraudzītiem PD pacientiem, kā arī noteikt iespējamu sakarību starp šiem rādītājiem, to klīnisko 
smaguma pakāpi, PD metodi un konkrētiem laboratoriskiem rādītājiem.

Materiāls un metodes

Laikposmā no 2015. gada 5. līdz 25. janvārim tika aptaujāti 50 secīgi izvēlēti PD pacienti Paula 
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Nefroloģijas centrā. Pētījumā tika izdalītas trīs pacientu 
grupas. Pacienti, kuriem tiek veikta peritoneālā dialīze APD režīmā, NAPD režīmā vai pacienti, 
kuriem ir implantēts peritoneālās dialīzes katetrs, bet dialīze vēl nav uzsākta. Miega kvalitātes izvēr-
tēšanai tika izmantots Pitsburgas miega kvalitātes indekss (PSQI). Indeksa noteikšanai pacientiem 
tika izsniegta anketa latviešu vai krievu valodā, anketu un tās tulkojumu sagatavojusi Pitsburgas 
Universitāte (anketu veidojuši: Buysse D. J., Reynolds C. F., Monk T. H., Berman S. R., and Kupfer D. J. of 
the University of Pittsburg husing National Institute of Mental Health Funding. Buysse D. J., Reynolds C. F., 
Monk T. H., Berman S. R., Kupfer D. J.: Psychiatry Research, 1989, 28: 193–213) un Mapi Research trust. 
Nepieciešamības gadījumā anketas aizpildīšanai pacientam bija pieejama ārsta palīdzība. Slikta miega 
kvalitāte tika noteikta gadījumos, ja PSQI > 5 punktiem. Depresijas klīniskai izvērtēšanai tika izmantota 
depresijas diagnostikas un smaguma noteikšanas skala (PHQ-9), pacientiem tika izsniegti Psihiatrijas 
un narkoloģijas katedras sagatavoti un Latvijā aprobēti anketas tulkojumi latviešu un krievu valodā. 
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Depresijas epizode tika diagnosticēta gadījumā, ja pacients bija apstiprinājis, ka viņam ir vismaz piecas 
no anketā minētajām problēmām ilgāk par nedēļu vai gandrīz katru dienu pēdējo divu nedēļu laikā. 
Depresīva garastāvokļa traucējumu diagnoze tika noteikta gadījumā, ja šajās sekcijās apstiprinoša 
atbilde tika dota 2–4 reizes.

Tika analizētas pacientu ambulatorās kartes, fiksējot šādu laboratorisko datu pēdējos ierakstus: 
C reaktīvais proteīns (CRO), glikētais hemoglobīns (HbA1c), sistoliskais un diastoliskais asinsspie-
diens, dialīzes kvalitātes testi, hemoglobīns. Statistisko datu analīzei tika izmantota SPSS programmas 
16. versija.

Rezultāti

Pētījumā tika iekļauti 50 pacienti (50% sievietes). Vidējais pacienta vecums – 60,7 ± 16,5 gadi, 
dialīzes veikšanas ilguma mediāna – 22 mēneši. Slikta miega kvalitāte tika noteikta 66% gadījumu 
(PSQI ≥ 5). Vidējais pacientu uzrādītais PSQI 8,16  ±  4,71. Izmantojot Depresijas diagnostikas un 
smaguma noteikšanas skalu, 22% gadījumu tika diagnosticēta depresijas epizode, 16% depresīvi gara-
stāvokļa traucējumi un 62% depresija netika konstatēta. Visiem pacientiem ar depresijas epizodi 
tika konstatēta arī slikta miega kvalitāte. 42% PD pacientu tika veikta NAPD, 34% APD režīmā un 
24% implantēts katetrs, bet dialīze vēl nebija uzsākta. Pacientiem, kuriem dialīze tika veikta NAPD 
režīmā, bija tendence uzrādīt sliktākus miega kvalitātes rādītājus, salīdzinot ar APD un pacientiem, 
kuriem ir implantēts katetrs, bet dialīze nebija uzsākta. 12% pētījuma dalībnieku bija cukura diabēta 
pacienti, vidējais HbA1c 8,06%  ±  2,4%. Tika novērota negatīva korelācija starp pacienta vecumu un 
HbA1c (r = −0,978, p = 0,001). CRO mediāna 4,1 mg/L. Pacientiem, kuriem tika diagnosticēta depre-
sijas epizode, bija augstāki CRO rādītāji nekā pacientiem ar depresīviem garastāvokļa traucējumiem 
vai implantētu katetru (p = 0,022). Pētījumā tika konstatēta korelācija starp pacientu vecumu un CRO 
(r = 0,322, p = 0,023), kā arī iezīmējās korelācijas tendence starp CRO un pacientu PSQI (r = 0,262, 
p  =  0,066). Netika konstatēta ticama sakarība starp miega kvalitātes un depresijas rādītājiem un 
pacienta hemoglobīnu un dialīzes kvalitātes testiem.

Diskusija

Mūsu pētījumā iesaistītajiem pacientiem tika novērota sliktāka miega kvalitāte, salīdzinot ar 
Guney ziņojumu par 124 PD pacientu miega kvalitāti un depresiju PD pacientiem, attiecīgi 66% un 43,5%. 
Depresijas rādītājos nozīmīgas atšķirības nav vērojamas [7]. Brekke un līdzautoru Norvēģijā veiktajā 
pētījumā samazināta miega kvalitāte tikusi novērota 74,3% no pētījumā iekļautajiem 301 PD pacientiem. 
Depresija tikusi diagnosticēta 29,5% pacientu, kā arī novērota tās statistiski ticama saistība ar samazinātu 
miega kvalitāti (ρ = 0,49, p < 0,001) [5]. Yang un līdzautoru Taivānā veiktajā pētījumā par miega kvalitāti 
un psihosociālo faktoru ietekmi uz 190 PD pacientiem septiņās klīnikās secināts, ka miega traucējumi 
šiem pacientiem ir aktuāla problēma, jo PSQI > 5 (vidējais PSQI 9,1 ± 4,1) tika konstatēts 85,8% pacientu. 
Ziņojumā publicēti arī dati par psihosociālo faktoru ietekmi uz miega kvalitāti, norādot, ka pacientiem, 
kuri zaudējuši dzīvesbiedru, miega kvalitāte ir ievērojami sliktāka nekā tiem, kas dzīvo laulībā (PSQI: 
12,3 ± 4,9 pret 8,88 ± 4,0, p = 0,006). Pētījuma rezultāti atklāj, ka pacientu ar labu miega kvalitāti vidū 
bija ievērojami vairāk indivīdu ar bakalaura vai augstāku grādu (55,6% pret 29,4%, p = 0,008).

Tika novērota negatīva PSQI vērtību korelācija ar dzīves kvalitātes fizikāliem (r = −0,295, p < 0,001) 
un mentāliem (r = −0,410, p < 0,001) rādītājiem, turpretī pozitīva korelācija tika novērota ar depresijas 
skalu (r = 0,351, p < 0,001) [18]. Rezultātu atšķirību, iespējams, ietekmējusi pētījumā iekļauto pacientu 
grupu ievērojamās skaitliskās atšķirības. Iepriekšminēto pētījumu gaitā depresijas izvērtēšanai tikusi 
izmantota Beka depresijas aptauja (BDI-II), kā norāda Titov N. un līdzautori savā veiktajā pētījumā par 
PHQ-9 un BDI-II psihometrisko salīdzinājumu, mērot atbildes reakciju uz depresijas terapiju. Starp 
abu skalu rezultātiem vērojama korelācija, tomēr BDI-II liecina par biežāku depresijas sastopamību, 
tāpēc pētnieki norāda, ka šis ir vērā ņemams faktors, salīdzinot pētījumu rezultātus [16]. Einwohner un 
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līdzautoru Pensilvānijā veiktajā pētījumā par depresīvo simptomu ietekmi uz 66 PD pacientu dzīvildzi, 
veicot multiplu mainīgo un blakusslimību analīzi, konstatēts, ka pacientu ar depresīvajiem simptomiem 
dzīvildze ir ievērojami samazināta [5].

Gan mūsu veiktā pētījuma rezultāti, gan citu pētnieku ziņojumu rezultāti konsekventi norāda, 
ka gan miega kvalitātes, gan depresijas rādītāji PD pacientiem ir būtiski izmainīti. Ir konstatēta šo pato-
loģiju saistība ar samazinātu dzīves kvalitāti un samazinātu dzīvildzi. Rezultāti norāda uz šo rādītāju 
izvērtēšanas nepieciešamību PD pacientiem kā rutīnā veicamu izmeklējumu, izmantojot standarti-
zētas anketas, lai šīs patoloģijas laikus konstatētu. Aktuāls ir arī jautājums par šo traucējumu adekvātu 
terapiju, lai uzlabotu PD pacientu dzīves kvalitāti un dzīvildzi.

Secinājumi

Savā pētījumā konstatējām, ka slikta miega kvalitāte, depresijas epizode un depresīvi garastā-
vokļa traucējumi ir aktuāli pacientiem ar PD (attiecīgi 66%, 22% un 16%). Visiem pacientiem ar diagnos-
ticētu depresijas epizodi tika konstatēta slikta miega kvalitāte. Pacientiem ar peritoneālās dialīzes NAPD 
režīmu vērojama tendence uzrādīt sliktākus miega kvalitātes rādītājus, salīdzinot ar APD vai pa cientiem, 
kuriem tika implantēts peritoneālās dialīzes katetrs (p = 0,01). Augsti iekaisuma rādītāji statistiski ticami 
ietekmē miega kvalitātes un depresijas rādītājus. Miega kvalitātes un depresijas pastāvīga novērošana, 
kā arī agresīva iekaisuma ārstēšana visiem peritoneālās dialīzes pacientiem, bet īpaši tiem, kuri veic 
dialīzi NAPD režīmā, ir būtiski, lai uzlabotu dzīves kvalitāti.

 Sleep Quality and Depression in Peritoneal 
 Dialysis Patients

Abstract

Sleep disturbances and depression may be frequent in peritoneal dialysis (PD) patients. Not much 
data are present on the  extent of these complaints in connection with the  type of PD and laboratory 
findings.

The aim of this study was to evaluate presence and possible connections in SQ and D in PD patients; 
our study examines connections between sleep quality (SQ) and severity of depression (D) in PD patients, 
relationships of these symptoms, PD method and certain laboratory and clinical findings. Using Pittsburgh 
Sleep Quality Index (PSQI) and Depression Test Questionnaire (PHQ 9) and statistical software (SPSS).

50 patients (pts) from a  large PD department were included in this study. 50% of them were 
male, dialysis duration 29.9 ± 30.2 month. Poor sleep quality was detected in 66% of cases (PSQI ≥ 5). 
Mean PSQI score 8.16 ± 4.71. According to PHQ, 22% of pts were diagnosed to have major depression 
(MD), 16% depressive disorder (DD). 100% of pts with MD had poor sleep quality. 42% of pts maintain 
continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD), 34% – automated peritoneal dialysis (APD) and 24% 
had had peritoneal dialysis catheter insertion (PC), but had not started dialysis yet. Pts maintaining 
CAPD tend to have poor sleep quality, compared to APD and PC (p = 0.01). Mean C-reactive protein (CRP) 
was 11.6 ± 42.99 mg/L. Pts with DD showed higher CRP measurements than pts without DD (p = 0.022). 
A correlation between pts’ age and CRP was noted (r = 0.322, p = 0.023), as well as tendency of correlation 
between CRP and PSQI (r = 0.262, p = 0.066).

We found sleep disorders, MD and DD common in pts with PD (66% and 22%, 16%, respectively). All 
our pts with MD have poor SQ. Patients with CAPD tend to have worse SQ compared to pts with APD and 
PC (p = 0.01). Inflammation state statistically significantly impacts on sleep disturbances and depression 
in PD pts. Monitoring of SQ and D in all PD patients, but especially with CAPD, as well as aggressive 
treatment of inflammatory state seems mandatory in order to improve quality of life in PD patients.

Keywords: sleep quality, depression, peritoneal dialysis.
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Kopsavilkums

Darba mērķis.  Noskaidrot hospitalizācijas biežumu, lietoto terapiju, komplikāciju biežumu un 
smagumu Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) stacionētiem vējbaku slimniekiem laika 
periodā no 2003. līdz 2014. gadam.

Materiāls un metodes.  Pētījums ir retrospektīvs; tajā tika izmantoti dati no 602 BKUS pacientu 
medicīniskajām kartēm bērniem, kuriem tika noteikta diagnoze “vējbakas” un “herpes zoster”. Datu 
analīzei izmantota SPSS Statistics, MS Excel 2013 datorprogramma un Slimību profilakses un kontroles 
centra (SPKC) dati.

Rezultāti.  Pēc vējbaku vakcīnas ieviešanas Nacionālajā imunizācijas programmā 2008. gadā ir 
reģistrēts vējbaku slimnieku skaita samazinājums no 6953 gadījumiem 2003. gadā līdz 2396 gadīju-
miem 2014. gadā (p = 0,28) un ir paaugstinājies imunizācijas līmenis pret vējbakām: no 48,1% 2008. gadā 
līdz 84,5% 2014. gadā.

Pēc 2008. gada vējbaku slimnieku stacionēšanas gadījumu skaits BKUS statistiski ticami nav 
mainījies (p = 0,684), taču ir samazinājies gadījumu skaits vecuma grupā no 1 līdz 3 gadiem – laika 
posmā no 2003. līdz 2007. gadam vidējais gadījumu skaits bija 12,4, savukārt no 2008. līdz 2014. gadam – 
vidēji 8,7 gadījumi. Vecuma grupā no 12 līdz 18 gadiem laikā posmā no 2003. līdz 2007. gadam vidē jais 
gadījumu skaits bija 5,8, bet no 2008. līdz 2014. gadam vidējais gadījumu skaits gadā samazinājās 
līdz 4,7.

Ir mazinājies vējbaku slimnieku stacionēšanas ilgums (p = 0,42): 2003. gadā vidējais dienu skaits 
bija 5,24, savukārt 2014. gadā – vidēji 3,21 diena. Vējbaku komplikāciju biežums stacionēto bērnu vidū 
nav mainījies (p = 0,52).

Secinājumi.  Kopējais ar vējbakām BKUS hospitalizēto bērnu gadījumu skaits nav mainījies, tomēr 
ir mazinājies šis skaits atsevišķās vecuma grupās. Vējbaku komplikāciju biežums palicis nemainīgs, 
taču ir samazinājies vidējais stacionārā pavadīto dienu skaits. Vējbaku vakcīnas ieviešana Nacionālajā 
imunizācijas programmā saslimstības situāciju Latvijā ir ietekmējusi pozitīvi: ir samazinājies gadījumu 
skaits un incidence.

Atslēgvārdi: vējbakas, herpes zoster, vakcinācija.
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Ievads

Vējbakas ir ļoti izplatīta un kontagioza infekcijas slimība, kas izplatās gaisa pilienu ceļā. Katru 
gadu pasaulē reģistrē ap 60 miljoniem saslimšanas gadījumu. Vīruss izraisa akūtu slimību – vējbakas – 
un saglabājas nervu ganglijos kā latenta infekcija. Imūnsupresijas laikā vīruss var aktivizēties un 
klīniski manifestēties kā herpes zoster [1, 2].

Vējbaku infekcijas izplatīšanos ir grūti kontrolēt, jo pacients kļūst kontagiozs 24–48 stundas 
pirms klīnisko simptomu parādīšanās [2, 1366]. Vējbaku infekcija var būt bīstama imūnkompromitētiem 
pacientiem, jaundzimušajiem un seronegatīviem pieaugušajiem, kuriem slimība var noritēt smagi, ar 
komplikācijam un pat izraisīt nāvi. Tomēr šīs slimības izplatību var ierobežot ar vakcināciju.

Kopš 1995. gada ASV ir uzsākta rutīnas vakcinācija pret vējbakām bērniem no 12 mēnešu vecuma 
[3, 274]. Vairākos ASV veiktos pētījumos ir pierādīta vakcīnas efektivitāte. Vakcīna par 80–85% mazina 
saslimstību [4, 157] un 95% gadījumu pasargā no smagām infekcijas izpausmēm [3, 275–276; 4, 155]. 
Saslimstības, komplikāciju biežuma un mirstības samazināšanos novēro visās vecuma grupās, tai skaitā 
bērniem, kas ir jaunāki par 12 mēnešiem un vēl nav vakcinēti. Tas liecina par vakcinācijas netiešo aizsar-
dzību [2, 1371]. Vakcinējot pret vējbakām, tiek samazināts herpes zoster attīstības risks turpmākās dzīves 
laikā [4, 155; 5, 1466; 6].

Neviens bērns nav pasargāts no imūnsupresīvu stāvokļu attīstības dzīves laikā, tomēr ar vakcinā-
ciju viņus var pasargāt no dažādu infekciju, tai skaitā vējbaku, izraisītām smagām komplikācijām un nāves.

Latvijā pēdējo 12 gadu laikā vējbaku gadījumu skaits bija vidēji 5273 gadījumi, tātad 234,7 gadījumi 
uz 100 000 iedzīvotāju. No tiem vidējais stacionēšanas gadījumu skaits Bērnu klīniskajā universitātes 
slimnīcā (BKUS) katru gadu ir 48,82 gadījumu. Vakcinējot Latvijas bērnus pret vējbakām, tiek samazi-
nātas arī valsts izmaksas gan par stacionāro, gan ambulatoro pacientu aprūpi.

Darba mērķis

Darba mērķis bija noskaidrot vējbaku slimnieku hospitalizācijas biežumu, lietoto terapiju, kompli-
kāciju biežumu un smagumu laika periodā no 2003. līdz 2014. gadam Bērnu klīniskajā universitātes 
slimnīcā stacionētiem bērniem.

Materiāls un metodes

Pētījumā tika iekļauti laika posmā no 2003. gada līdz 2014. gada septembrim (ieskaitot) BKUS 
stacionētie bērni ar diagnozi “vējbakas B01 (B01.0–B01.9)” un “herpes zoster B02 (B02.0–B02.9)” un anali-
zētas stacionāra pacientu medicīniskās kartes.

Pavisam tika izskatīti 602 gadījumi, no tiem 565 gadījumos diagnoze bija vējbakas un 37 gadī-
jumos – herpes zoster.

Visi izskatītie gadījumi tika sadalīti divās grupās: 1. grupa (pirmsvakcinācijas grupa)  – visi 
gadījumi no 2003. gada līdz 2007. gadam; 2. grupa (pēcvakcinācijas grupa) – visi gadījumi no 2008. līdz 
2014. gadam, respektīvi, pēc vakcīnas iekļaušanas vakcinācijas kalendārā. Starp abām grupām tika salī-
dzināts vējbaku un herpes zoster slimnieku skaits, stacionēšanas ilgums, komplikāciju skaits un smagums.

Katrā grupā vējbaku slimnieki tika sadalīti šādās vecuma grupās: jaundzimušie (līdz 28. dzīves 
dienai), zīdaiņi (no 29. dzīves dienas līdz viena gada vecumam), mazbērni (1–3 gadi), pirmsskolas vecuma 
bērni (3–7 gadi), agrīnā skolas vecuma bērni (8–12 gadi) un vēlīnā skolas vecuma bērni (12–18 gadi).

Analizējot herpes zoster gadījumus, visi pacienti tika sadalīti šādās vecuma grupās: zīdaiņi (līdz 
1 gada vecumam), bērni vecumā no viena līdz divpadsmit gadiem un bērni, kas ir vecāki par 12 gadiem.

Analizējot vējbaku slimnieku stacionēšanas ilgumu, lietoto terapiju un komplikācijas, visi gadījumi 
tika sadalīti šādās vecumgrupās: zīdaiņi un jaundzimušie (līdz viena gada vecumam), bērni vecumā no 
viena līdz divpadsmit gadiem un bērni, kas ir vecāki par 12 gadiem.

Iegūtie dati tika apstrādāti, izmantojot SPSS un Microsoft Excel programmatūru.
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Rezultāti

No Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) pieejamiem statistikas datiem tika iegūta infor-
mācija par reģistrēto vējbaku gadījumu skaitu Latvijā no 2003. līdz 2014. gadam (sk. 1., 2. att.).

Pēc SPKC statistikas datiem kopš vakcīnas ieviešanas Nacionālajā imunizācijas programmā 
2008. gadā ir novērojams saslimšanas gadījumu skaita samazinājums no 6953 gadījumiem 2003. gadā 
līdz 2396 gadījumiem 2014. gadā (p = 0,28). Vakcinēto bērnu skaits kopš 2008. gada ir pieaudzis no 48,1% 
2008. gadā līdz 84,5% 2014. gadā. Turklāt 2014. gada laikā vakcinācijas līmenis, salīdzinot ar 2013. gadu, 
ir paaugstinājies par 10,3% (sk. 3. att.).

Pētījuma ietvaros tika izskatīti 602 gadījumi: 565 – vējbaku gadījumi un 37 herpes zoster gadījumi. 
Pacientiem vecuma grupā līdz viena gada vecumam netika konstatēts neviens saslimšanas gadījums 
ar herpes zoster, vecuma grupā no viena līdz divpadsmit gadiem – 25 gadījumi (vidēji divi gadījumi 
gadā), un vecuma grupā > 12 gadiem – 12 gadījumi (vidēji viens gadījums gadā). Vidējais ārstēšanās 
dienu skaits stacionārā vecuma grupā no viena līdz divpadsmit gadiem bija divas dienas, bet bērni, kuri 
ir vecāki par 12 gadiem, stacionārā pavadījuši vidēji vienu dienu. Antivirālā terapija tika parakstīta 
29 herpes zoster slimniekiem.

Vislielākais vējbaku slimnieku skaits ir pirmsskolas vecuma grupā: no 2003. gada līdz 2008. gadam 
(ieskaitot) šajā vecuma grupā bija 130 gadījumi un no 2009. gada līdz 2014. gadam (ieskaitot) – 124 gadījumi; 
kopā 254 gadījumi. Vismazākais saslimšanas gadījumu skaits ir jaundzimušo vidū: divpadsmit gadu laikā 
divi gadījumi.

1. attēls. Vējbaku slimnieku skaits salīdzinājumā ar jaundzimušo skaitu Latvijā no 2003. līdz 2014. gadam
 Chickenpox case rate and birthrate in Latvia 2003–2014
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2. attēls. Vējbaku slimnieku skaits Latvijā laikposmā no 2003. līdz 2014. gadam
 Incidence of chickenpox in latvian residents 2003–2014 years
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3. attēls. Pret vējbakām vakcinēto bērnu skaits (%) laika posmā no 2008. līdz 2014. gadam
 Latvian resident chikenpox vaccination level in %
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Mazbērnu vecuma grupā ar diagnozi “vējbakas” tika stacionēts 121 bērns. Netika novērota atšķi-
rība gadījumu skaitā pirms un pēc vakcinācijas ieviešanas: laikposmā no 2003. līdz 2007. gadam  – 
61 gadījums un laikposmā no 2008. līdz 2014. gadam – 60 gadījumi.

Skolas vecuma grupā, saskaitot kopā agrīnā un vēlīnā skolas vecuma bērnus, no 2003. līdz 
2014. gadam tika stacionēti 109 bērni: 46 bērni no 2003. gada līdz 2008. gadam un 46 bērni no 2009. gada 
līdz 2014. gadam (sk. 1. tab.).

Vecuma grupā līdz vienam gadam vidējais stacionēšanas ilgums bija 3 dienas, savukārt vecuma 
grupā no vienam līdz divpadsmit gadiem un bērniem, kuri ir vecāki par 12 gadiem, vidējais stacionē-
šanas ilgums bija 4 dienas (sk. 2. tab.).

1. tabula. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā stacionēto vējbaku slimnieku skaits dažādās vecuma grupās 
no 2003. līdz 2014. gadam

 Chickenpox patient admission rates in Children’s Clinical University Hospital 2003–2014 years

Vecuma 
grupa

Gads Kopējais 
slimnieku 

skaits2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

< 1 gads 4 6 6 6 5 10 11 3 10 7 7 2 77
1–3 gadi 7 14 18 12 11 14 18 1 6 4 9 9 123
3–7 gadi 19 19 13 32 27 20 34 8 34 26 7 15 254
7–12 gadi 4 7 4 5 3 4 8 2 4 1 4 1 47
12–18 gadi 7 4 7 4 7 7 4 3 11 5 2 1 62
< 1 mēnesis ― ― ― ― ― ― ― 1 ― ― 1 ― 2

Kopā 41 50 48 59 53 55 75 18 65 43 30 28 565

2. tabula. Vidējais vējbaku slimnieku stacionārā pavadīto dienu skaits atkarībā no vecuma no 2003. līdz 2014. gadam
 Mean hospital length in Children’s Clinical University Hospital 2003–2014 years

Vecuma grupa
Gads

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
< 1 gads 7,0 4,67 2,67 1,67 2,80 3,40 2,33 3,33 3,10 3,43 2,13 4,0
1–12 gadi 4,6 4,46 3,79 3,52 3,73 3,21 3,44 3,0 3,38 4,26 3,20 2,65
> 12 gadi 4,14 1,6 2,88 4,0 5,14 3,57 3,25 5,67 2,92 3,25 3,67 3,0
Vidējais dienu skaits 5,24 3,57 3,11 3,06 3,89 3,39 3,0 4,0 3,13 3,64 3,0 3,21
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BKUS vējbaku slimnieku stacionēšanas gadījumu skaits statistiski ticami nav mainījies (p = 0,684), 
taču ir samazinājies gadījumu skaits vecuma grupā no 1 līdz 3 gadiem: laika posmā no 2003. līdz 
2007. gadam vidējais gadījumu skaits bija 12,4, savukārt laikposmā no 2008. līdz 2014. gadam vidējais 
gadījumu skaits bija 8,7. Laikposmā no 2003. līdz 2007. gadam vecuma grupā no 12 līdz 18 gadiem 
vidējais gadījumu skaits bija 5,8, bet no 2008. līdz 2014. gadam samazinājās līdz vidēji 4,7 gadījumiem 
gadā. Ir mazinājies vējbaku slimnieku stacionēšanas ilgums (p = 0,42): 2003. gadā bija vidēji 5,24 dienas, 
bet 2014. gadā samazinājās līdz vidēji 3,21 dienai.

Saslimušajiem bērniem vecuma grupā līdz vienam gadam antibakteriāla un / vai antivirāla 
terapija bija nepieciešama 32% gadījumu (n = 25) (antibakteriālā terapija – 15 gadījumos, antivirāla 
terapija – 8 gadī jumos, abas – 2 gadījumos); vecuma grupā no viena līdz divpadsmit gadiem – 42% 
gadījumu (n  =  177) (antibakteriāla terapija  – 129 gadījumos, antivirāla  – 35 gadījumos, abas  – 
13 gadījumos); bērniem, kuri ir vecāki par 12 gadiem, terapija bija nepieciešama 61% gadījumu (n = 37) 
(antibakteriāla terapija – 12 gadījumos, antivirāla terapija – 20 gadījumos, abas – 5 gadījumos).

Vecuma grupā līdz vienam gadam komplikācijas attīstījās 39% gadījumu (n = 31); bērniem no 
viena līdz divpadsmit gadiem – 52% gadījumu (n = 217); bērniem, kas ir vecāki par 12 gadiem, – 43% 
gadījumu (n = 28) (sk. 3. tab.).

Visbiežāk sastopamās komplikācijas zīdaiņu vecumā bija sekundāra ādas infekcija un ar respira-
toro sistēmu saistītās komplikācijas, bērniem līdz 12 gadu vecumam – respiratorās sistēmas, ādas un 
mīksto audu sekundāras infekcijas, neiroloģiskas komplikācijas (sk. 4. att.). Divpadsmit gadījumos 
bērniem vecumā no viena līdz divpadsmit gadiem bija konstatēts vējbaku hepatīts. Bērniem, kas 
ir vecāki par 12 gadiem, visbiežākās komplikācijas bija sekundāra ādas infekcija un respiratoras 
komplikācijas.

3. tabula. Komplikāciju biežums Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā stacionētajiem vējbaku slimniekiem 
laika posmā no 2003. līdz 2014. gadam

 In Children’s Clinical University Hospital hospitalized patient complications in time period 2003–2014

Gadījumu un 
komplikāciju 

skaits

Gads

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gadījumu skaits, n 41 48 48 58 53 55 77 16 67 42 31 29

Komplikāciju skaits, n 17 26 21 28 28 21 45 8 31 17 15 17

Komplikāciju skaits, % 41 54 44 48 53 38 58 50 46 40 48 59

4. attēls. Komplicētu vējbaku gadījumu skaits Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā stacionētiem bērniem 
atkarībā no vecuma grupas un komplikāciju veida

 In Children’s Clinical University Hospital hospitalized patient complications depend of age in %
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Diskusija

Latvijas Nacionālajā imunizācijas kalendārā plānveida vakcinācija pret vējbakām tika ieviesta 
2008. gadā. Kombinētā vakcīna (MMRV) “Priorix tetra” ir licenzēta lietošanai bērniem no 1 līdz 12 gadu 
vecumam.

Universāla vakcinācija pret vējbakām ir rekomendēta šādās Eiropas valstīs: Kiprā, Vācijā, Latvijā, 
Luksemburgā, savukārt Spānijā un Itālijā tā ir ieviesta atsevišķos reģionos. Septiņpadsmit Eiropas valstīs 
pret vējbakām tiek vakcinētas riska grupas [7, 2].

Valstis, kurās vakcīna tiek lietota universāli, ir ievērojami samazinājusies vējbaku incidence, 
komplikāciju un hospitalizācijas biežums, kā arī nāves gadījumu skaits visās vecuma grupās gan vakci-
nētajā, gan nevakcinētajā populācijā. Ņemot vērā, ka ir samazinājies saslimšanas gadījumu skaits 
zīdaiņiem un jaundzimušajiem, relatīvi palielinājies vidējais slimnieku vecums inficēšanās brīdī.

Arvien plašāk lietojot vējbaku vakcīnu, atklājās “izlaušanās slimība” (angl. breaktrough disease), 
kas attīstās ~ 15% imunizēto pacientu, bet izpausmes ziņā tā ir vieglāka nekā dabiskā vējbaku infekcija 
[3, 277]. Izlaušanās slimība – tās ir vējbakas pacientam, kas ir vakcinēti > 42 dienas pirms izsitumu parā-
dīšanās un kuru izraisa dabiska vējbaku vīrusa infekcija [8, 778]. Ja izsitumi parādās 7–14 dienas pēc 
vakcinācijas, tā ir dabiska infekcija [3, 277].

ASV skolās, kur vakcinācija bērnu vidū sasniedza 96–100%, tika reģistrēti izlaušanās slimības 
uzliesmojumi [3, 277]. Šo slimību novēroja 7–17% vakcinēto bērnu, kas liecina, ka viena vakcīnas 
deva nav pietiekami efektīva. Pirmo vakcīnas devu bērniem ievada 15 mēnešu vecumā, pēc tam 
otro devu var ievadīt pēc 4 mēnešiem vai jebkurā vecuma periodā līdz 6 gadiem. Rezultātā vakci-
nētiem indivīdiem ļoti paaugstinājas anti varicella antivielu titri, kas korelē ar vakcīnas efektivitāti 
[3, 277–278].

Divu devu vakcinācijas režīms pasargā no smagām slimības izpausmēm 97–100% gadījumu, un 
izlaušanās slimības risks ir zemāks, nekā saņemot tikai vienu vakcīnas devu [3, 277; 2, 1371]. Tāpēc 
2006.–2007. gadā Amerikas Imunizācijas pielietošanas un padomdošanas komiteja (The Advisory 
Committee on Immunization Practices) un Amerikas Pediatru akadēmija (The American Academy of 
Pediatrics) mainīja vakcinācijas režīmu no vienas uz divām vakcīnas devām bērniem, kuri ir vecāki 
par 12 mēnešiem, pusaudžiem un pieaugušajiem, kas ir varicella zoster vīrusa seronegatīvi [3, 273–274]. 
Tiek rekomendēts ievadīt abas vakcīnas devas bērniem, pirms viņi sāk apmeklēt skolu vai pirmsskolas 
iestādi [3, 273–274].

Šajā pētījumā novērots, ka lielākā daļa stacionēto bērnu ar diagnozi “vējbakas” nav imūnkompro-
mitēti. Tomēr gandrīz pusei pacientu vējbakas norit ar komplikācijām un ir nepieciešama medikamen-
toza terapija un stacionēšana, kas savukārt palielina valsts izmaksas.

Kopš vakcīnas ieviešanas Nacionālajā imunizācijas programmā pagājuši nepilni 7 gadi, tāpēc, lai 
izteiktos par vakcīnas efektivitāti, pētījums būtu vēl jāturpina. Tomēr jau šobrīd vērojamas izmaiņas 
vējbaku gadījumu incidencē un stacionēto bērnu skaita samazinājums visās vecuma grupās. Daudzu 
iemeslu dēļ vidēji par vienu dienu samazinājies arī vidējais stacionēšanas ilgums visās vecuma  
grupās.

Veicot pētījumu, nepilnīgi aizpildītās dokumentācijas dēļ bieži nebija atrodami dati par stacionēto 
bērnu vakcinācijas stāvokli. Nākotnē būtu arī jānoskaidro, kādai daļai vakcinēto bērnu attīstās izlau-
šanās slimība.

Secinājumi

Kopējais ar vējbakām hospitalizēto bērnu skaits Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā nav 
mainījies, tomēr ir mazinājies gadījumu skaits atsevišķās vecuma grupās. Vējbaku komplikāciju biežums 
palicis nemainīgs, taču ir samazinājies vidējais stacionārā pavadīto dienu skaits.

Vējbaku vakcīnas ieviešana Nacionālajā imunizācijas programmā saslimstības rādītājus Latvijā ir 
ietekmējusi pozitīvi – ir samazinājusies vējbaku incidence.
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 Changes in Hospitalisation and Duration in Chickenpox 
 cases Hospitalised at Children’s Clinical University 
 Hospital during a 12-years Period

Abstract

Chickenpox is an  extremely contagious infectious disease with a  worldwide spread. Each year 
5459.6 chickenpox cases are registered in Latvia with the mean annual incidence rate of 239.032 per 
100.000 persons. In 2008, chickenpox vaccination was introduced into the Latvian National immunisation 
calendar.

The aim of the study was to determine the incidence, number of complications and length of hospital 
stay in children of different age groups at Children’s Clinical University Hospital (CCUH) between 2003 
and 2014.

565 case notes of children hospitalised at CCUH with diagnosis of chickenpox and 32 cases with 
diagnosis herpes zoster were analysed in this retrospective study. Data were processed using SPSS 
Statistics and MS Excel 2013 software.

After the introduction of chickenpox vaccination into the National Immunisation programme in 
2008, a reduction in the number of disease cases from 6953 in 2003 to 2396 in 2014 (p = 0.28) was noted, 
along with an increase in chickenpox immunity levels from 48.1% in 2008 to 84.5% in 2014.

There was no statistically significant reduction in CCUH chickenpox patient admission 
rates (p  =  0.684). However, mean annual number of cases in 1–3 y.o. age group has decreased from 
12.4 (2003–2007) to 8.7 (2008–2014).

Mean annual number of chickenpox cases in 12–18 y.o. group was 5.8 in 2003–2007, and it has 
decreased to 4.7 in 2008–2014. Mean hospital length of stay has also decreased from 5.24 days in 2003 
to 3.21 days in 2014 (p = 0.42). Frequency of chickenpox complications among hospitalised children has 
not changed (p = 0.52).

Overall number of patients admitted to CCUH with chickenpox has not changed; however, reduc-
tion of number of cases in specific age groups has been noted. Frequency of chickenpox complications 
has not changed, although the mean length of hospital stay has reduced. Introduction of chickenpox 
vaccina tion into the National Immunisation programme has positively influenced chickenpox morbidity 
situation in Latvia in terms of reduction in number of cases and incidence.

Keywords: chicenpox, herpes zoster, vaccination.
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Kopsavilkums

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem kardiovaskulāras slimības (KVS) un 
depresija ir divas biežākās slimību grupas, kas kopā rada vislielāko slogu sabiedrības veselībai, izraisot 
darba nespēju un palielinot mirstību. Latvijā standartizētās mirstības rādītāji KVS dēļ ir divas reizes 
augstāki nekā vidējie Eiropas Savienības valstu rādītāji. 2014. gadā Latvijā sirds un asinsvadu slimības 
(SAS) bija nāves cēlonis 57% mirušo, ievērojami pārspējot citus cēloņus. Pēdējo gadu pētījumi arvien 
pārliecinošāk norāda uz depresiju un trauksmi kā neatkarīgiem riska faktoriem, kas būtiski pasliktina 
sirds un asinsvadu slimību prognozi un palielina mirstību.

Darba mērķis bija apzināt Latvijā pēdējo 20 gadu laikā veiktos pētījumus un zinātniskās publikā-
cijas par depresīvo un trauksmes traucējumu izplatību un ārstēšanu pacientiem ar kardiovaskulārām 
slimībām Latvijā.

Latvijā līdz šim nav publicēts neviens epidemioloģisks pētījums par depresijas un trauksmes 
prevalenci pacientu ar sirds un asinsvadu slimībām populācijā. Līdz šim plašākajos Latvijas iedzīvotāju 
kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru epidemioloģiskos šķērsgriezuma pētījumos 
depresija un trauksme kā riska faktori netika iekļauti.

Kaut gan Eiropas datu klāsts ir pietiekami plašs, līdz šim ir publicēti tikai daži pētījumi no 
Austrumeiropas un Baltijas valstīm. Eiropas datu tieša attiecināšana uz Latviju varētu būt problemātiska, 
jo 2009. gadā publicētais pētījums par depresijas izplatību primārajā aprūpē un komorbīdām saslim-
šanām Igaunijā neapstiprināja plaši pieņemto uzskatu, ka pacientiem ar depresiju ir augstāks SAS risks.

Tas norāda uz nepieciešamību pētīt un novērtēt trauksmes un depresijas kā neatkarīga KVS riska 
faktora lomu Latvijas populācijā, jo lokālie epidemioloģiskie dati ir vitāli svarīgi, lai plānotu šīs pacientu 
grupas veselības aprūpi, prevenciju un pilnveidotu KVS pacientu aprūpes stratēģijas Latvijā.

Atslēgvārdi: kardiovaskulāras slimības, depresija, trauksme.

Ievads

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem kardiovaskulārās slimības (KVS) un 
depresija ir divas biežākās slimību grupas, kas kopā rada vislielāko slogu sabiedrības veselībai, izraisot 
darba nespēju un palielinot mirstību [1, 2]. Tā kā KVS ir galvenais mirstības un darba nespējas cēlonis 
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visā pasaulē, kardiovaskulāro slimību epidemioloģiskie, klīniskie un patoģenētiskie jautājumi joprojām 
ir aktuāli. Latvijā standartizētās mirstības rādītāji KVS dēļ ir divas reizes augstāki nekā vidējie Eiropas 
Savienības valstu rādītāji. 2014. gadā Latvijā sirds un asinsvadu slimības bija nāves cēlonis 57% mirušo, 
ievērojami pārspējot citus cēloņus [3].

Ir plaši zināms, ka KVS risku palielina noteikti riska faktori: nemodificējamie – dzimums, vecums, 
pārmantojamība un modificējamie – arteriāla hipertensija, dislipidēmija, smēķēšana, liekais svars un 
mazkustīgs dzīvesveids. Pēdējos gados pierādīts, ka tādi psihiskie stāvokļi kā trauksme, depresija un 
distress arī ir nozīmīgi neatkarīgi KVS riska faktori [4]. Balstoties uz līdzšinējiem pētījumiem, 2014. gada 
februārī Amerikas Sirds asociācija atkārtoti aktualizēja depresijas lomu un izdalīja to kā neatkarīgu riska 
faktoru palielinātai mirstībai un jauniem kardioloģiskiem notikumiem pacientiem pēc akūta koronāra 
sindroma [5].

Pastāv vairāki mehānismi, kas var izskaidrot depresijas kardiotoksisko ietekmi. Depresija ietekmē 
hipotalāma-hipofīzes-virsnieru asi: tā pazemina kortizola izdali un palielina kortikotropā atbrīvotājfak-
tora izdali, kas pastiprina glikokortikoīdu izstrādi, ko uzskata par aterosklerozes, hiperholesterinēmijas, 
hipertensijas un hipertrigliceridēmijas ierosinātāju [6]. Depresija veicina trombocītu aktivāciju, palielina 
to adhēziju un tādējādi var ierosināt akūtu koronāru sindromu. Pacientiem ar depresiju ir augstāki 
iekaisuma marķieru  – interleikīna (IL)-6, tumora nekrozes faktora (TNF)-α un C reaktīvā proteīna 
(CRP) – rādītāji, kas var aktivēt koronāro artēriju endotēliju un destabilizēt aterosklerotisko pangu [7, 8]. 
Depresija tiek saistīta arī ar samazinātu līdzestību ārstēšanai un nespēju mainīt tādus dzīvesveida 
faktorus kā smēķēšana, neveselīgs uzturs un mazkustīgs dzīvesveids [9].

Aprūpes uzlabošana pacientiem ar KVS un depresiju un agrīns riska novērtējums primārās 
aprūpes centros būtu nozīmīgs solis ceļā uz adekvātu aprūpi pacientiem ar augstu kardiovaskulāro risku. 
Lokālie epidemioloģiskie dati ir vitāli svarīgi, lai plānotu šīs pacientu grupas veselības aprūpi, preven-
ciju un pilnveidotu pacientu ar KVS aprūpes stratēģijas Latvijā. Tas norāda uz nepieciešamību pētīt un 
novērtēt trauksmes un depresijas kā neatkarīga KVS riska faktora lomu Latvijas populācijā.

Darba mērķis

Apzināt Latvijā pēdējo 20 gadu laikā veiktos pētījumus un zinātniskās publikācijas par 
depresīvo un trauksmes traucējumu izplatību un ārstēšanu pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām 
Latvijā.

Materiāls un metodes

Pēdējo 20 gadu laikā PubMed, Scopuss, ScienceDirect, EBSCO, Latvijas 11 valsts nozīmes biblio-
tēku kopkataloga, Latvijas Nacionālās bibliotēkas analītikas, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas, 
Latvijas Universitātes bibliotēkas datubāzēs un Zinātņu Akadēmijas Vēstīs, Rīgas Stradiņa universitātes 
un Latvijas Universitātes Zinātniskajos rakstos, kā arī žurnālos “Latvijas Ārsts”, “Doctus” un “Jums, 
Kolēģi!” publicētie raksti par izvēlēto tēmu.

Rezultāti

Latvijā līdz šim nav publicēts neviens epidemioloģisks pētījums par depresijas un trauksmes 
prevalenci pacientu ar sirds un asinsvadu slimībām populācijā.

Līdz šim plašākajos Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska 
faktoru epidemioloģiskos šķērsgriezuma pētījumos depresija un trauksme kā riska faktori netika 
iekļauti [10, 11, 12]. Personiskā komunikācijā ar vienu no plašākā pētījuma (beigu analīzē iekļauti 
3807 pacienti) [11] autoriem dr. med. V. Dzērvi noskaidrots, ka pētījumā tika novērtēta dzīves kvalitāte, 
izmantojot Euroquality (EQ-5D) skalu [13]. Tajā ir iekļauts tikai viens jautājums par satraukumu / 
depresiju ar trīs atbilžu variantiem: “Man pašlaik nav satraukuma vai depresijas” – 1, “Man pašlaik 
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ir neliels satraukums vai depresija”  – 2, “Man pašlaik ir izteikts satraukums vai depresija”  –  3. 
Novērtējuma brīdī nelielu satraukumu vai depresiju atzīmēja 31,2% pacientu, bet izteiktu  – 
2,1% pacientu. Detalizētāka analīze par šī rādītāja korelāciju ar citiem KVS riska faktoriem līdz šim 
nav veikta. Lai gan viens jautājums var dot ieskatu par subjektīvu trauksmes un depresijas simptomu 
iespējamu klātbūtni apskates brīdī, tomēr EQ-5D nav piemērota un validēta trauksmes vai depresijas 
smaguma un diagnozes noteikšanai.

Diskusija

Minētais jautājums pasaulē ir plaši pētīts, taču Latvijā līdz šim ne. Pēdējo gadu pētījumi arvien 
pārliecinošāk norāda uz depresiju un trauksmi kā neatkarīgiem riska faktoriem, kas ievērojami paslik-
tina sirds un asinsvadu slimību prognozi un palielina mirstību. Van der Kooij un kolēģu veiktā meta-
analīze parādīja, ka fiziski veseliem pacientiem depresija prospektīvi saistījās ar aptuveni 50% lielāku 
KVS risku, ietverot koronāro sirds slimību (KSS) un cerebrovaskulāras slimības [14]. Vairāki pētījumi 
norāda uz augstu depresijas izplatību pacientiem ar KSS [15, 16]. Aptuveni 20% pacientu ar miokarda 
infarktu (MI) atbilst depresijas diagnostiskajiem kritērijiem, vēl lielākam pacientu skaitam novēro 
sub klīniskus depresijas simptomus [17]. Depresija pasliktina KVS prognozi. Depresija pēc miokarda 
infarkta ir saistīta ar aptuveni divas trīs reizes lielāku risku mirstībai, kurai var būt jebkāds cēlonis, 
kardio loģiskai mirstībai un jauniem kardioloģiskiem notikumiem (akūts koronārs sindroms) [18].

Pēdējo 15 gadu laikā gūtie pētījumu dati pierāda, ka depresija ir arteriālās hipertensijas (AH), 
KSS, MI un insultu neatkarīgs riska faktors. Vairāki prospektīvi kohortas pētījumi liecina, ka depre-
sijas kā KVS riska faktora loma ir pielīdzināma tādiem konvencionāliem riska faktoriem kā arteriāla 
hipertensija, aptaukošanās un smēķēšana [19, 20]. Divas nesen veiktas metaanalīzes norādīja arī uz 
trauksmes traucējumiem kā neatkarīgu riska faktoru KSS un komplikācijām pēc miokarda infarkta 
[21, 22]. Jau 2008. gadā Amerikas Sirds asociācija rekomendēja veikt depresijas skrīningu visiem pacien-
tiem ar KVS, izmantojot Patient Health Questionaire-2 (PHQ-2) un Patient Health Questionaire-9 (PHQ-9) 
skalu [23].

Latvijas Kardiologu biedrības izstrādātajās KVS profilakses vadlīnijās depresija netiek ierindota 
pie KVS pamata riska faktoriem, un to parasti neizmanto kopējā KVS riska novērtēšanā [24, 25]. 
Ministru kabineta apstiprinātajā Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plānā 2013.–2015. 
gadam depresija netiek minēta kā nozīmīgs KVS riska faktors [26]. Kaut gan Eiropas datu klāsts ir pietie-
kami liels, līdz šim ir publicēti tikai daži pētījumi no Austrumeiropas un Baltijas valstīm. Eiropas datu 
tieša attiecināšana uz Latviju varētu būt problemātiska, jo 2009. gadā publicētais pētījums par depre-
sijas izplatību primārajā aprūpē un komorbīdām saslimšanām Igaunijā neapstiprināja plaši pieņemto 
uzskatu, ka pacientiem ar depresiju ir augstāks SAS risks [27]. Tas norāda uz iespējamām atšķirībām 
Austrumeiropas, tostarp Latvijas, populācijā.

Secinājumi

 1. Latvijā pēdējos 20 gados nav publicēti pētījumi, kas novērtētu depresijas un trauksmes 
traucējumu izplatību un to ārstēšanas praksi pacientiem ar kardiovaskulārām slimībām.

 2. Pasaulē un Latvijā pašreiz aktuālākā problēma ir kardioloģisko riska faktoru modifikācija 
primārajā aprūpē, kur depresijai ir ļoti būtiska nozīme gan kā neatkarīgam riska faktoram, 
kas pasliktina kardiovaskulāro slimību prognozi, gan kā faktoram, kurš mazina pacientu 
līdzestību ārstēšanai.

 3. Lokālie epidemioloģiskie dati ir vitāli svarīgi, lai plānotu šīs pacientu grupas veselības aprūpi, 
prevenciju un pilnveidotu pacientu ar kardiovaskulārām slimībām aprūpes stratēģijas 
Latvijā.

 4. Nepieciešams pētīt un novērtēt trauksmes un depresijas kā neatkarīga kardiovaskulāro slimību 
riska faktora lomu Latvijas populācijā.
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 Literature Review of Original Studies and Scientific Papers 
 on Prevalence and Management of Depression and Anxiety 
 in Cardiovascular Patient’s Population in Latvia over 
 the Last 20 Years

Abstract

Cardiovascular diseases (CVD) continue to be the leading cause of morbidity and mortality in Latvia. 
Besides, the key modifiable factors identified for CVD prevention include lifestyle and behaviour factors 
(e.g. diet, body weight, physical activity, cigarette smoking), and health risk factors (e. g. hypertension, 
hypercholesterolemia, etc.), over the  past years also anxiety and depression have been recognised as 
important and potentially modifiable CVD risk factors as well. The  aim of this study was to identify 
original studies and scientific papers on the prevalence and management of depression and anxiety in 
cardiovascular patient’s population in Latvia over the last 20 years.

Literature review was conducted using publications in databases of PubMed, Scopuss, ScienceDirect, 
EBSCO, National Library of Latvia, Rīga Stradiņš University, University of Latvia, Latvian Academy of 
Sciences and professional magazines “Latvijas Ārsts”, “Doctus” un “Jums, kolēģi” issued over the  last 
20 years.

There were no epidemiological studies found which evaluated the prevalence of depression and 
anxiety in cardiovascular population in Latvia over the past 20 years. The largest cross-sectional studies of 
cardiovascular risk factors in Latvia published in 2010 and 2011 did not assess depression and anxiety 
as risk factors.

No epidemiological data are available about the  prevalence of depression and anxiety among 
patients suffering from cardiovascular diseases in Latvia. There is a need for a study to assess depression 
and anxiety as risk factors for cardiovascular disease to plan and improve care of patients with CVD and 
depression, anxiety.

Keywords: cardiovascular disease, depression, anxiety.
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Kopsavilkums

Ievads.  Peritoneālā dialīze (PD) ir viena no nieru aizstājterapijas metodēm. Peritonīts ir nopiet-Peritoneālā dialīze (PD) ir viena no nieru aizstājterapijas metodēm. Peritonīts ir nopiet-
nākā PD komplikācija, kas saistīta ar pacientu hospitalizāciju un ilgstošu antibakteriālu ārstēšanu.

Darba mērķis.  Noteikt peritonīta biežumu, novērtēt peritonīta ārstēšanas rezultātu PD pacientiem 
vienā centrā Latvijā divu gadu laikā.

Materiāls un metodes.  Retrospektīvi, izmantojot P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas 
Nefroloģijas centra datu bāzi, ambulatoro kartīšu datus, stacionāra slimības vēstures, PD pacientiem tika 
analizētas visas klīniski un laboratoriski pierādītas peritonīta epizodes 2013.–2014. gadā. Tika aprēķi-
nāts peritonīta biežums un analizēts peritonīta ārstēšanas iznākums.

Rezultāti.  Divu gadu laikā PD tika veikta 130 pacientiem (55,4% vīriešu, vidējais vecums 
59,9 ± 15,8 g.) 1742 pacientu ārstēšanas mēnešus. 29 pacientiem (22,3% visu PD pacientu) tika ārstētas 
50 perito nīta epizodes. Peritonīta biežums divu gadu laikā bija 0,34 epizodes pacientu gadā. Grampozitīvu 
baktēriju izraisīta peritonīta biežums bija 0,13 ep. pac. gadā, gramnegatīvu – 0,10, jauktas mikrofloras – 
0,04, peritonīta ar negatīvu dializāta uzsējumu biežums – 0,08 epizodes pacientu gadā. 36 gadījumos 
peritonīts tika izārstēts ar antibiotikām, četros gadījumos bija peritonīta recidīvs, trīs gadījumos PD 
katetrs tika izņemts un pacientiem uz laiku veica hemodialīzi. Septiņi pacienti, kam bija peritonīts, 
nomira, – vienam no tiem bija peritonīta recidīvs. Mirušajiem pacientiem dializāta uzsējumos bija gram-
negatīva vai jaukta mikroflora.

Secinājumi.  PD pacientiem, kas bija Nefroloģijas centra uzraudzībā, divu gadu laikā peritonīta 
biežums bija līdzīgs kā citos PD centros. Peritonīta biežākie izraisītāji bija grampozitīvi mikroorganismi. 
Visos peritonīta gadījumos ar letālu iznākumu dializāta uzsējumā bija gramnegatīvas baktērijas vai 
jaukta mikroflora. Tas liecina, ka šiem pacientiem, iespējams, bija ķirurģisks peritonīts, kura biežums 
nav atkarīgs no PD apmaiņas tehnikas.

Atslēgvārdi: akūts peritonīts, peritonīta biežums, peritoneālā dialīze.
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Ievads

Peritoneālā dialīze (PD) ir viena no nieru aizstājterapijas metodēm. Peritonīts ir nopietnākā PD 
komplikācija, kas saistīta ar pacientu hospitalizāciju un ilgstošu antibakteriālu ārstēšanu. Aptuveni 18% 
ar infekciju saistītu nāves gadījumu peritoneālās dialīzes pacientiem ir peritonīta dēļ. Peritonīta biežums 
pēdējos gadu desmitos ir būtiski mazinājies (Li, 2010) galvenokārt tādēļ, ka tiek uzlabotas peritoneālās 
dialīzes tehnoloģijas, peritoneālās dialīzes apmaiņas tehnika un pacientu apmācība. Peritonīta biežumu 
mazina arī plašāka biosaderīgu peritoneālās dialīzes šķīdumu lietošana (Johnson, 2012). Peritoneālā 
dialīze rada nefizioloģiskus apstākļus vēdera dobumā, jo dializāta pH ir nefizioloģiski zems, dializāts 
satur laktātu, glikozi augstā koncentrācijā un glikozes degradācijas produktus, kas nelabvēlīgi ietekmē 
vēderplēvi. Lietojot biosaderīgus peritoneālās dialīzes šķīdumus, pacienta vēderplēvē rodas mazāk 
morfoloģisku un funkcionālu izmaiņu. Tas ļauj pilnvērtīgāk darboties organisma dabiskajiem aizsarg-
mehānismiem, tā mazinot peritonīta risku.

Mikroorganismi dializātā var nonākt eksogēnas kontaminācijas rezultātā peritoneālās dialīzes 
apmaiņas kļūdas dēļ. Tie var migrēt gar peritoneālās dialīzes katetru, galvenokārt katetra izejas atveres 
vai tuneļinfekcijas gadījumā vai nonākt dializātā no organismā esoša infekcijas perēkļa (divertikulīts, 
holecistīts, pankreatīts, urīnceļu infekcija u. c.). Vairumā gadījumu, kad mikroorganismi nonāk dializātā, 
tos iznīcina makrofāgi un leikocīti. Ja organisma aizsargreakcija ir nepilnvērtīga, rodas peritonīts. 
Peritonīta biežums ir viens no rādītājiem, kas liecina par nefroloģijas centra darba kvalitāti, taču tas ir 
atkarīgs arī no citiem apstākļiem, piemēram, pacientu atlases peritoneālai dialīzei, peritoneālās dialīzes 
pacientu blakusslimībām, dialīzes komplikācijām (malnutrīcija, hroniska iekaisuma sindroms), sociā-
lajiem aspektiem. Starptautiskās peritoneālās dialīzes asociācijas vadlīnijās ieteikts pastāvīgi noteikt 
peritonīta biežumu, atsevišķu mikroorganismu grupu (grampozitīvu, gramnegatīvu baktēriju, sēnīšu, 
vairāku mikroorganismu) izraisītu peritonītu biežumu, kā arī sekot līdzi peritonīta ar negatīvu dializāta 
uzsējumu biežumam, jo tas liecina par laboratorisko izmeklējumu kvalitāti (Li, 2010). Peritonīta izraisī-
tājs ir viens no faktoriem, kas ietekmē peritonīta ārstēšanas iznākumu un pacienta ārstēšanas prognozi 
(Troidle, 1998). P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Nefroloģijas centrs ārstē 85% Latvijas peri-
toneālās dialīzes pacientu. Mūsu centra uzraudzībā pastāvīgi ir 75–80 peritoneālās dialīzes pacientu.

Darba mērķis

Noteikt kopējo peritonīta biežumu, atsevišķu mikroorganismu grupu izraisīta peritonīta 
bie žumu, novērtēt peritonīta ārstēšanas rezultātu peritoneālās dialīzes pacientiem vienā centrā Latvijā 
divu gadu laikā.

Materiāls un metodes

Retrospektīvi, izmantojot P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Nefroloģijas centra datu 
bāzi, ambulatoro kartīšu datus, stacionāra pacientu slimības vēstures, visiem mūsu centra PD pacien-
tiem tika analizētas visas klīniski un laboratoriski pierādītas peritonīta epizodes no 2013. gada janvāra 
līdz 2014. gada decembrim.

Peritonīta diagnoze tika noteikta, ja bija divi no šādiem simptomiem: 1) sāpes vēderā; 2) leikocītu 
skaits dializātā > 100 μl; 3) mikroorganismi dializāta uzsējumā. Viena mikroorganisma izraisītās perito-
nīta epizodes viena mēneša laikā pēc iepriekšējās epizodes (peritonīta recidīvi) tika analizēti atsevišķi. 
Pacientus iedalīja divās grupās pa kalendārajiem gadiem. Tika analizēti šādi parametri: 1) peritonīta 
biežums divu gadu laikā; 2) peritonīta biežums katru gadu; 3) grampozitīvu, gramnegatīvu baktēriju, 
vairāku mikroorganismu, sēnīšu izraisīta peritonīta, peritonīta ar negatīvu dializāta uzsējumu biežums; 
4) grampozitīvu, gramnegatīvu baktēriju, vairāku mikroorganismu, sēnīšu izraisīta peritonīta, peritonīta 
ar negatīvu dializāta uzsējumu procentuālais daudzums. Tika salīdzināts peritonīta biežums pacientu 
grupās pa kalendārajiem gadiem. Par nāvi peritonīta dēļ uzskatīja gadījumus, kad pacienta nāves cēlonis 
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pēc Latvijas nieru slimnieku reģistra datiem bija reģistrēts peritonīts vai sepse peritonīta dēļ. Statistiskā 
analīze tika veikta, izmantojot programmas SPSS 16. versiju. Grupu parametrisko datu salīdzināšanai 
tika izmantots T kritērijs (T test), neparametrisko datu salīdzināšanai tika lietots Manna–Vitnija kritērijs 
(Mann–Whitney U). Tika analizēts peritonīta ārstēšanas iznākums.

Rezultāti

Laikposmā no 2013. gada janvāra līdz 2014. gada decembrim peritoneālā dialīze tika veikta 
130  pacientiem (55,4% vīriešu) 1742 pacientu ārstēšanas mēnešus. Pacientu vidējais vecums bija 
59,9 ± 15,8 gadi. Pacientu raksturojums sniegts 1. tabulā. 

Divdesmit deviņiem pacientiem (22,3% visu PD pacientu) tika ārstētas 50 peritonīta epizodes. 
Peritonīta biežums divu gadu laikā bija 0,34 epizodes pacientu ārstēšanas gadā. Grampozitīvu baktēriju 
(koagulāzes negatīvi stafilokoki, S. aureus, Streptococci, Enterococci) izraisīta peritonīta biežums bija 
0,13 epizodes pacientu ārstēšanas gadā, gramnegatīvu (E. coli, Klebsiella, Acinetobacter, Enterobacter, 
Pseudomonas) – 0,10, vairāku mikroorganismu izraisīta – 0,04, peritonīta ar negatīvu dializāta uzsējumu 
biežums – 0,08 epizodes pacientu ārstēšanas gadā. Sēnītes konstatēja vienā dializāta uzsējumā pacientam 
ar jauktas mikrofloras izraisītu peritonītu. Peritonīta biežums pa gadiem atspoguļots 2. un 3. tabulā.

1. tabula. Peritoneālās dialīzes pacientu raksturojums
 Characteristics of the peritoneal dialysis patients

Raksturlielums 2013. g.
95 pacienti

2014. g.
96 pacienti

Manna–Vitnija 
kritērijs T kritērijs

Vecums (gados) (vidējais 
aritmētiskais ± standarta novirze) 58,8 ± 16,3 59,3 ± 15,4 — NS

Vīrieši (%) 55,8 54,2 NS —
Sievietes (%) 44,2 45,8 NS —
PD ilgums (mēnešos) (vidējais 
aritmētiskais ± standarta novirze) 31,0 ± 24,4 29,3 ± 26,1 — NS

Hroniskas nieru slimības cēlonis (%)
Pielonefrīts / hronisks intersticiāls nefrīts 20,0 18,8 NS —
Hronisks glomerulonefrīts 26,3 31,2 NS —
Diabētiska nefropātija 15,8 16,7 NS —
Hipertensīva nefropātija 9,5 9,4 NS —
Nieru policistoze 6,3 5,2 NS —
Neprecizēta nefroskleroze 11,6 8,3 NS —
Citi 10,5 10,4 NS —

NS – nav statistiski nozīmīgu atšķirību (not significant).

2. tabula. Peritonīta biežums (epizodes pacientu ārstēšanas gadā) peritoneālās dialīzes pacientiem dažādu 
peritonīta izraisītāju grupās

 The incidence of peritoneal dialysis-related peritonitis according the  groups of causative micro-
organisms of peritonitis

Peritonīts 2013. gads 2014. gads T kritērijs Divu gadu laikā
Kopējais 0,33 0,36 NS 0,34
Grampozitīvu baktēriju izraisīts 0,15 0,12 NS 0,13
Gramnegatīvu baktēriju izraisīts 0,08 0,12 NS 0,10
Sēnīšu izraisīts 0 0 NS —
Vairāku mikroorganismu izraisīts 0,04 0,04 NS 0,04
Peritonīts ar negatīvu dializāta uzsējumu 0,07 0,09 NS 0,08

NS – nav statistiski nozīmīgu atšķirību (not significant)
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Trīsdesmit sešos gadījumos peritonīts tika izārstēts ar intraperitoneālu antibakteriālu terapiju, 
četros gadījumos bija peritonīta recidīvs, trīs gadījumos PD katetrs tika izņemts un pacientiem uz laiku 
veica hemodialīzi. Septiņi pacienti (14%), kas tika stacionēti ar peritonītu, nomira, – vienam no tiem bija 
peritonīta recidīvs (sk. 4. tab.).

Mirušajiem pacientiem dializāta uzsējumos bija gramnegatīva vai jaukta mikroflora. Vienam no 
mirušajiem pacientiem, kuram nāves cēlonis bija akūts nekrotisks pankreatīts, bija peritonīts ar negatīvu 
dializāta uzsējumu. Diviem no pacientiem, kas tika stacionēti ar peritonītu un nomira, nāves cēlonis 
pēc Latvijas Nieru slimnieku reģistra datiem nebija peritonīts: vienam – akūts nekrotisks pan kreatīts, 
otram – hroniska sirds mazspēja. Mirstība peritonīta gadījumā bija 10% no peritonīta epizodēm. Četriem 
no mirušajiem pacientiem peritoneālās dialīzes katetrs tika izņemts refraktāra, smagas gaitas peritonīta 
dēļ. Vienam pacientam peritoneālās dialīzes katetrs tika nomainīts pēc klīniskas un laboratoriskas uzla-
bošanās, bet pēc tam tika konstatēts peritonīta recidīvs. Tikai vienam pacientam ar refraktāru smagas 
gaitas peritonītu tika veikta laparotomija. Šajā gadījumā vēdera dobumā tika diagnosticēta ķirurģiska 
patoloģija – zarnu perforācija. Sešiem mirušajiem pacientiem tika diagnosticēta akūta ķirurģiska vēdera 
dobuma patoloģija vai izteiktas aizdomas par to, bet laparotomija netika veikta. Vienam pacientam ar 
peritonītu bija akūts holecistīts ar žultspūšļa perforāciju, tāpēc tika veikta holecistektomija un peritonīts 
tika izārstēts. Visi trīs pacienti, kuriem peritonīta dēļ PD katetrs tika izņemts un tika veikta hemodialīze, 
pēc neilga pārtraukuma atsāka peritoneālo dialīzi. Trīs pacientiem peritonīta recidīvi tika izārstēti, bet 
viens pacients ar peritonīta recidīvu nomira.

3. tabula. Peritonītu skaits (n, %) peritoneālās dialīzes pacientiem dažādās peritonīta izraisītāju grupās
 Number of peritoneal dialysis-related peritonitis according the groups of the causative microorganisms 

of peritonitis

Peritonīts 2013. gads 2014. gads Kopā
Grampozitīvu baktēriju izraisīts 11 (44%) 8 (32%) 19 (38%)
Gramnegatīvu baktēriju izraisīts 6 (24%) 8 (32%) 14 (28%)
Sēnīšu izraisīts 0 0 0
Vairāku mikroorganismu izraisīts 3 (12%) 3 (12%) 6 (12%)
Peritonīts ar negatīvu dializāta uzsējumu 5 (20%) 6 (24%) 11 (22%)

Kopā 25 (100%) 25 (100%) 50 (100%)

4. tabula. Peritonīta ārstēšanas iznākums divu gadu laikā
 Outcomes of the treatment of peritonitis during two years period

Peritonīta ārstēšanas iznākums Peritonīta epizožu skaits, n (%)
Izārstēts ar antibiotikām 36 (72%)
Peritonīta recidīvs 4 (8%)
PD katetrs izņemts vai nomainīts 3 (6%)
Nāve peritonīta ārstēšanas laikā 7 (14%)
Nāve peritonīta vai sepses dēļ 5 (10%)
Nāve citu iemeslu dēļ 2 (4%)

Diskusija

Pētījums parāda, ka Paula Stradiņa Klīniskās universitātes Nefroloģijas centrā uzraudzītajiem peri-
toneālās dialīzes pacientiem peritonīta biežums ir 0,34 epizodes pacientu ārstēšanas gadā. Tas ir līdzīgs 
kā peritoneālās dialīzes centros Kanādā vai Ķīnā (Piraino, 2011) un labāks, nekā minēts Austrālijas 
(Ghali,  2010) un Skotijas (Brown, 2010) peritonīta reģistra ziņojumos. Peritonīta biežums mūsu centrā 
atbilst Starptautiskās Peritoneālās dialīzes asociācijas vadlīnijās minētajam, ka peritonīta biežumam 
jābūt mazākam par 0,67 epizodēm pacientu ārstēšanas gadā jeb mazāk nekā vienai epizodei 18 pacientu 
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ārstēšanas mēnešos. Šis pētījums atspoguļo situāciju Latvijā, jo Nefroloģijas centrā tiek uzraudzīti vairāk 
nekā 80% Latvijas peritoneālās dialīzes pacientu. Peritonīta biežums šajā centrā, salīdzinot ar 2007.–
2009. gadu, ir mazāks – 0,34 epizodes pacientu ārstēšanas gadā 2013.–2014. gadā pretstatā 0,55 epizodēm 
pacientu ārstēšanas gadā 2007.–2009. gadā (Puide, 2011). Mazāks ir galvenokārt grampozitīvo baktēriju 
izraisīta peritonīta biežums – 0,13 epizodes pacientu ārstēšanas gadā pretstatā 0,24 epizodēm pacientu 
ārstēšanas gadā. Arī citur pasaulē novēro tendenci mazināties peritonīta biežumam, galvenokārt mazino-
ties grampozitīvu baktēriju izraisīta peritonīta biežumam (Brown, 2007). Grampozitīvas baktērijas dializātā 
nonāk galvenokārt eksogēnas kontaminācijas rezultātā peritoneālās dialīzes apmaiņas tehnikas kļūdas dēļ. 
Grampozitīvu baktēriju izraisīta peritonīta biežuma mazināšanās liecina par labāku pacientu apmācību un 
uzraudzību. Kopš 2010. gada mūsu centrā peritoneālās dialīzes pacientu sākotnējai un atkārtotai apmācībai 
tiek pievērsta īpaša uzmanība. Tika ieviests papildināts, uzlabots pacientu apmācības protokols. Tas šobrīd 
tiek lietots visiem Nefroloģijas centra pacientiem, kas uzsāk peritoneālo dialīzi, un tiem, kam klīnisku 
indikāciju dēļ (peritonīts, blakusslimības, kas ietekmē spēju veikt peritoneālās dialīzes apmaiņu) nepie-
ciešama atkārtota apmācība. Nefroloģijas centrā salīdzinoši mazāks ir arī peritonītu biežums ar negatīvu 
dializāta uzsējumu – 0,09 epizodes pacientu ārstēšanas gadā pretstatā 0,15 epizodēm pacientu ārstēšanas 
gadā (2007.–2009. gadā). Tas liecina par labāku dializāta uzsējuma paņemšanas un mikrobioloģiskās izmek-
lēšanas kvalitāti.

Šajā pētījumā Nefroloģijas centrā tika novēroti vairāku mikroorganismu izraisīti peritonīti, ko 
iepriekšējos gados (2007.–2009. gadā) nekonstatēja. Iespējams, tas saistāms ar labāku laboratorisko 
izmeklējumu kvalitāti. Mūsu pētījumā nenovēroja nevienu izolētu sēnīšu izraisītu peritonītu, tikai 
vienam pacientam ar vairāku mikroorganismu izraisītu peritonītu dializāta uzsējumā konstatēja Candida 
glabrata. Tas saistāms ar profilaktisku pretsēnīšu medikamentu lietošanu pacientiem, kas ilgstoši saņem 
antibiotikas.

Gramnegatīvu baktēriju izraisītu peritonītu biežums mūsu centrā, salīdzinot ar iepriekšējo pētījumu, 
nav būtiski mainījies  – tas ir 0,10 epizodes pacientu ārstēšanas gadā. Gramnegatīvie mikroorganismi 
dializātā nereti nonāk no organismā esoša infekcijas perēkļa, bet dažkārt arī eksogēnas kontaminācijas 
dēļ (Lejnieks, 2010). Gramnegatīvu mikroorganismu izraisītu peritonītu biežums mazāk atkarīgs no peri-
toneālās dialīzes apmaiņas tehnikas, tādēļ to grūtāk ietekmēt ar profilaktiskiem pasākumiem (Li, 2010). 
Gramnegatīvu baktēriju izraisīts peritonīts salīdzinājumā ar grampozitīvu baktēriju izraisītu peritonītu norit 
smagāk, biežāk nākas izņemt peritoneālās dialīzes katetru, ir lielāka pacientu mirstība (Krishnan, 2002). 
Gramnegatīvu baktēriju izraisīta peritonīta gadījumā pacientu mirstība sešu mēnešu laikā pēc pārciesta 
peritonīta bija lielāka nekā grampozitīvu baktēriju ierosināta peritonīta gadījumā (Troidle, 1998). Mazinoties 
grampozitīvu baktēriju izraisīta peritonīta biežumam, pieaug gramnegatīvu baktēriju izraisīta peritonīta 
īpatsvars, tāpēc kopumā peritonītu norise kļūst smagāka. Gramnegatīvu baktēriju izraisīta peritonīta 
gadījumā biežāk novēro komplikācijas, turklāt procentuāli vairāk peritonīta epižu ir letālas.

Mūsu pētījumā tika konstatēts, ka biežākie peritonīta izraisītāji ir grampozitīvas baktērijas – 38% 
peritonīta epizožu. Tas ir mazāk nekā Nefroloģijas centrā 2007.–2009. gadā, kad pacientiem ar peritonītu 
grampozitīvas baktērijas tika konstatētas 49,5% dializāta uzsējumu (Puide, 2011).

Lai gan iepriekš ziņots, ka mazāk nekā 4% peritonīta epizožu ir letālas, peritonīts kā nāvi veicinošs 
faktors ir minēts 16% mirušo peritoneālās dialīzes pacientu (Li, 2010). Tādēļ tikpat svarīgi, kā mazināt 
peritonīta biežumu, ir censties uzlabot peritonīta ārstēšanas iznākumu (von Esch, 2012). Mūsu pētījumā 
tika novērota salīdzinoši lielāka mirstība no peritonīta nekā citu centru ziņojumos – 10% no peritonīta 
epizodēm pretstatā 2% no peritonīta epizodēm ziņojumā, kurā apkopoti Austrālijas un Jaunzēlandes 
Dialīzes un nieru transplantācijas reģistra dati (Ghali, 2010). Iespējams, šī atšķirība skaidrojama ar 
atšķirīgu ārstu viedokli par pacientu nāves cēloni, jo minētajā ziņojumā no 3136 pacientiem ar peritonītu 
301 (9,6%) nomira 30 dienu laikā. Mūsu centra pacientiem bija salīdzinoši vairāk gramnegatīvu baktēriju 
(28%) izraisītu peritonītu nekā minētajā pētījumā Austrālijā un Jaunzēlandē (23,6%). Mūsu pētījumā 
visu mirušo pacientu dializāta uzsējumos bija gramnegatīva vai jaukta mikroflora, kas liecina par lielu 
ķirurģiska peritonīta iespēju. Salīdzinoši lielai pacientu daļai tika diagnosticēts ķirurģisks peritonīts, 
kura ārstēšanas prognoze ir daudz sliktāka (Li, 2010). Klīvlendas Universitātes slimnīcā veiktā pētījumā 
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peritoneālās dialīzes pacientu mirstība ķirurģiska peritonīta gadījumā bija 50% (Harwell, 1997). Mūsu 
pētījumā tikai trīs pacientiem (6%) peritonīta dēļ peritoneālās dialīzes katetrs tika izņemts un īslaicīgi 
tika veikta hemodialīze.

Secinājumi

Nefroloģijas centra uzraudzībā esošajiem peritoneālās dialīzes pacientiem divu gadu laikā perito-
nīta biežums bija līdzīgs vai mazāks nekā citos peritoneālās dialīzes centros. Peritonīta biežākie izraisī-
tāji bija grampozitīvas baktērijas. Lielākā daļa pacientu, kam tika diagnosticēts peritonīts, tika izārstēti 
ar antibiotikām. Visos peritonīta gadījumos ar letālu iznākumu dializāta uzsējumā bija gramnegatīvas 
baktērijas vai jaukta mikroflora. Tas liecina, ka šiem pacientiem, iespējams, bija ķirurģisks peritonīts, 
kura biežums nav atkarīgs no peritoneālās dialīzes apmaiņas tehnikas.

 Incidence and Outcome of Peritoneal Dialysis-related 
 Peritonitis in Single Peritoneal Dialysis Centre over 
 a 2-year Period

Abstract

Peritoneal dialysis is one of the methods of renal replacement therapy. Peritonitis remains one of 
the major complications of peritoneal dialysis (PD).

The aim of the study was to analyse the incidence and outcome of acute peritonitis in a single PD 
centre in Latvia over a period of two years.

This retrospective study was carried out at Pauls Stradins Clinical University Hospital, Nephrology 
centre. We included all peritonitis episodes that occurred between years 2013 and 2014 in all PD patients. 
Annual peritonitis incidence and incidence of gram-positive, gram-negative, polymicrobial, fungal and 
culture negative peritonitis were calculated. The outcome of peritonitis was analysed.

130 (55.4% males) PD patients were treated 1742 patient-months, mean age of PD patients was 
59.9 ± 15.8 years. 50 peritonitis episodes were recorded in 29 of these patients. Incidence of peritonitis 
was 0.34 episodes per patient-year. The  incidence of gram-positive peritonitis was 0.13 episodes per 
patient-year, gram-negative – 0.10, polymicrobial – 0.04, culture-negative – 0.08 episodes per patient-
year. 36 episodes of peritonitis were cured by antibacterial treatment, 4 episodes relapsed, in 3 episodes 
PD catheter was removed, 7 patients with peritonitis died.

Peritonitis incidence in our centre was similar or lower compared to other PD centres. The most 
common causative agents of peritonitis were gram-positive bacteria. The  dialysate culture results in 
peritonitis episodes, which resulted with patients’ death, showed gram-negative bacteria or polymicrobial 
flora. This reflects high prevalence of undiagnosed surgical peritonitis, the incidence of which does not 
depend on a PD exchange technique.

Keywords: acute peritonitis, incidence of peritonitis, peritoneal dialysis.
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Kopsavilkums

Ievads.  Iespējams, peritonīta ierosinātājs būtiski ietekmē peritonīta iznākumu. Peritoneālās 
dialīzes pacientiem peritonītu ārstē konservatīvi ar antibakteriāliem līdzekļiem, kā arī terapijas 
neefektivi tātes vai noteiktu ierosinātāju, tas ir, sēnīšu, M. tuberculosis gadījumā, izņemot peritoneālās 
dialīzes katetru. Tas ir būtisks peritoneālās dialīzes pārtraukšanas iemesls. Rezistence pret anti-
biotikām ir aktuāla veselības aprūpes problēma.

Darba mērķis  bija izpētīt mikrobioloģisko faktoru ietekmi uz peritonīta iznākumu vienā perito-bija izpētīt mikrobioloģisko faktoru ietekmi uz peritonīta iznākumu vienā perito-
neālās dialīzes centrā.

Materiāls un metodes.  Retrospektīvi tika analizētas PSKUS pacientu ar akūtu peritonītu 
sli mības vēstures un ambulatorās kartes laikposmā no 2010. līdz 2014. gadam. Tika izslēgti ķirurģiskie 
peritonīti un recidīvi. Komplicēts iznākums ietvēra recidīvu, peritoneālās dialīzes (PD) katetra izņem-
šanu un nāvi. Dati tika analizēti, izmantojot programmas SPSS 22. versiju.

Rezultāti.  Tika atlasīta 161 peritonīta epizode 82 pacientiem ar vecuma mediānu 65 (47–76) gadi 
un PD ilgumu 21 (7–37) mēnesis. No tām 126 bija nekomplicētas un 35 – komplicētas. Grampozitīvo 
baktēriju ierosināto peritonītu iznākums bija biežāk nekomplicēts salīdzinājumā ar gramnegatīvo 
baktē riju ierosināto peritonītu (87,8% vs. 70,6%, p < 0,05). Vairāku mikroorganismu ierosināto perito-
nītu iznākums bija biežāk komplicēts nekā to peritonītu, kas bija ar negatīvu uzsējumu (50,0% vs. 16,7%, 
p < 0,05) un grampozitīvo baktēriju ierosināti (50,0% vs. 12,2%, p < 0,05). Sēņu ierosināto peritonītu 
iznākums vienmēr bija komplicēts. Grampozitīvo baktēriju ierosināto peritonītu biežākais kompli cē-
tais iznākums bija recidīvs (5,0%), gramnegatīvo baktēriju ierosināto peritonītu biežākais komplicētais 
iznākums – PD katetra izņemšana (11,8%), vairāku mikroorganismu ierosināto perito nītu biežākais 
komplicētais iznākums – PD katetra izņemšana (20,0%) un nāve (20,0%), sēnīšu ierosi nāto peritonītu 
biežākais komplicētais iznākums – nāve (60,0%). Grampozitīvu baktēriju rezistence pret cefazolīnu 
vai gentamicīnu tika konstatēta 25,3% gadījumu, gramnegatīvu – 20,6% un vairāku mikroorganismu 
uzsējumu – 40,0% gadījumu. Pret empīrisko antibakteriālo terapiju rezistento gramnegatīvo baktēriju 
ierosināto peritonītu iznākums bija biežāk komplicēts nekā jutīgo baktēriju ierosināto peritonītu 
iznākums (83,0% vs. 15,0%, p < 0,05).
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Secinājumi.  Peritonīta iznākums biežāk ir komplicēts, ja ierosinātāji ir gramnegatīvas baktērijas, 
vairāki mikroorganismi, sēnītes, ja gramnegatīvās baktērijas ir rezistentas pret cefazolīnu vai gentamicīnu. 
Nekomplicētu peritonītu biežāk novēro, ja ierosinātāji ir grampozitīvas baktērijas.

Atslēgvārdi: antibakteriālā rezistence, peritoneālā dialīze, peritonīta ierosinātāji, peritonīta 
iznākums, peritonīts.

Ievads

Peritonīts ir nopietnākā PD komplikācija, kas būtiski ietekmē pacientu mirstību un PD lietošanas 
ilgumu konkrētam pacientam (Pētersons, 2010). Lai gan mirstība peritonīta gadījumā ir aptuveni 4%, peri-
tonīts kā nāvi veicinošs faktors konstatēts 16% no PD pacientu nāves gadījumiem (Li, 2010). Ilgstošs un 
smags peritonīts var novest pie neatgriezeniskām morfoloģiskām pārmaiņām vēderplēves membrānā 
un tās funkcijas zuduma, radot nepieciešamību izvēlēties citu nieru aizstājterapijas metodi (Li, 2010). 
Peritonīts ir biežākais PD katetra izņemšanas un PD pārtraukšanas iemesls (Pētersons, 2010). Tas 
samazina pacientu dzīves kvalitāti un tiek ārstēts ar ilgstošu (2–3 nedēļu ilgu) antibiotiku kursu.

Tā kā pēdējās dekādēs peritonīta biežums ir mazinājies ārstēšanas un profilakses pasākumu uzla-
bošanas dēļ, aizvien aktuālāks kļūst jautājums par iespējām uzlabot peritonīta iznākumu (Von Esch, 2012).

Iespējams, viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē peritonīta iznākumu, ir peritonīta 
ierosinātājs, piemēram, gramnegatīvo baktēriju ierosināta peritonīta gadījumā pacientu mirstība sešu 
mēnešu laikā pēc pārciesta peritonīta bija augstāka nekā grampozitīvo baktēriju ierosināta peritonīta 
gadījumā (Troidle, 1998). Antibiotiku rezistence joprojām ir aktuāla veselības aprūpes problēma, kas 
palielina izmaksas, stacionēšanas ilgumu un pasliktina ārstēšanas rezultātu (Pavelkovich, 2014).

Saskaņā ar Starptautiskās peritoneālās dialīzes asociācijas (SPDA) 2010. gada vadlīnijām 
(Li, 2010) katram nefroloģijas centram tiek ieteikts izvēlēties empīrisko antibakteriālo terapiju atbil-
stīgi vietējai peritonītu ierosinošo mikroorganismu jutībai. Pret grampozitīvām baktērijām var lietot 
vankomicīnu vai I  paaudzes cefalosporīnu, bet pret gramnegatīvām  – III paaudzes cefalosporīnu 
vai aminoglikozīdu (Li, 2010). Jāpiebilst, ka P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā peritonīta 
gadījumu iznākums atkarībā no mikroorganismu rezistences pret empīrisko antibakteriālo terapiju 
iepriekš nav pētīts.

Darba mērķis

Izpētīt mikrobioloģisko faktoru (ierosinātāju grupu un to rezistences pret biežāko empīrisko 
terapiju pirmajā ārstēšanas dienā) ietekmi uz peritonīta iznākumu peritoneālās dialīzes pacientiem vienā 
peritoneālās dialīzes centrā.

Materiāls un metodes

Retrospektīvi tika izskatītas 179 P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Nefroloģijas centra 
peritoneālās dialīzes pacientu slimības vēstures ar diagnozi akūts peritonīts laikposmā no 2010. gada 
janvāra līdz 2014. gada decembrim. Tika izslēgti ķirurģiski peritonīti (divi) un recidīvi (13) – perito-
nīti, kas attīstījās četru nedēļu laikā pēc iepriekšējā peritonīta epizodes antibakteriālās terapijas beigām 
un kurus izraisījis identisks mikroorganisms vai dializāta uzsējums bijis negatīvs. Tika izslēgtas peri-
tonīta epizodes, kad uzsējums netika paņemts (trīs). Iznākumā tika analizēta 82 pacientu 161 perito-
nīta epizode. No 82 pacientu ambulatorajām kartēm tika iegūti dati par antibiotiku lietošanu pēdējo trīs 
mēnešu laikā, PD ilgumu un PD veidu pirms stacionēšanas peritonīta dēļ.

Peritonīta diagnoze tika noteikta, ja bija vismaz divi simptomi no trīs simptomu grupām: 1) sāpes 
vēderā vai jutīgums, 2) leikocītu skaits ≥ 100/mm3 dializātā, 3) pozitīvs dializāta uzsējums.

Lai savairotu mikroorganismus, to kultivēšanai tika izmantota BACTEC 9160 barotne. No 2010. 
līdz 2013. gadam mikroorganismu jutīgums P. Stradiņa KUS tika noteikts ar disku difūzijas metodi 
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un rezultāts tika izvērtēts atbilstīgi aktuālajam KLSI (Klīniskā un laboratoriskā standarta institūta, 
angļu val. – Clinical and Laboratory Standard Institute) izdotajam standartam. No 2014. gada tas tika 
izvērtēts atbilstīgi EKAJTJ (Eiropas antibakteriālās jutības testēšanas komitejas, angļu val. – European 
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing jeb EUCAST) noteiktajam standartam.

Peritonīta iznākums tika iedalīts divās grupās – nekomplicēts un komplicēts. Nekomplicēto peri-
tonītu grupā tika iekļautas tās peritonīta epizodes, kas tika izārstētas tikai ar antibakteriālo terapiju un 
kurām četru nedēļu laikā pēc antibakteriālās terapijas beigām nebija recidīva – peritonīta epizodes ar to 
pašu izraisītāju vai negatīvu dializāta uzsējuma rezultātu.

Komplicēta peritonīta grupa ietvēra PD katetra izņemšanu peritonīta dēļ, peritonīta recidīvu, nāvi 
sepses dēļ un nāvi peritonīta dēļ (paskaidrojumu sk. 1. tab.).

Dati apkopoti, izmantojot programmu MS Excel 2011, un analizēti, izmantojot programmas 
IBM SPSS 22. versiju. Kategoriskie dati raksturoti ar īpatsvaru, to izsakot procentos. Kvantitatīvie nepār-
trauktie dati, kas neatbilda normālsadalījumam, tika raksturoti ar mediānu un starpkvartiļu intervālu. 
Kategoriskie dati tika salīdzināti ar hī kvadrāta testu, ja rādītāju biežums bija lielāks nekā pieci, un ar 
Fišera testu, ja vismaz viena rādītāja biežums bija mazāks par pieci. Grupu nepārtrauktie neparamet-
riskie dati salīdzināti ar Manna–Vitnija U testu.

1. tabula. Komplicēta akūta peritonīta iznākums peritoneālās dialīzes (PD) pacientiem

 Groups of complicated acute peritonitis episodes in PD patients

Komplicēta peritonīta iznākums Paskaidrojums

PD katetra izņemšana

Pacienti
	•	 ar	pāreju	uz	hemodialīzi,	
	•	 ar	PD	katetra	maiņu	vai	arī	ar	īslaicīgu	nieru	aizstājterapijas	pārtrauk

šanu rela tīvi apmierinošas reziduālās nieru funkcijas gadījumā

Recidīvs Peritonīts četru nedēļu laikā pēc antibakteriālās terapijas beigām, ko 
izraisījis identisks mikro organisms vai dializāta uzsējums bijis negatīvs

Nāve sepses dēļ

Pacienti, kuriem peritonīta dēļ bija indicēta PD katetra izņemšana, 
taču tā netika veikta septiska stāvokļa un koagulopātijas dēļ, 
kuriem saglabājās peritonīta simptomi – duļķains diali zāts, leikocītu 
skaits > 100/mm3 dializātā – nāves dienā un kuru nāves cēlonis pēc 
Latvijas Nieru slimnieku reģistra datiem bija sepse

Nāve peritonīta dēļ Nāve peritonīta dēļ pēc Latvijas Nieru slimnieku reģistra datiem

Rezultāti

Tika analizēta 161 akūta peritonīta epizode 82 pacientiem. Vecuma mediāna bija 65 (47–76) gadi. 
No peritoneālās dialīzes sākuma līdz analizētajai peritonīta epizodei ilguma mediāna bija 21 (7–37) 
mēnesis. 101 epizodi novēroja sievietēm, 60 epizodes – vīriešiem. Pirms peritonīta sākuma 71 (44,1%) 
pacients veica APD (automatizēto peritoneālo dialīzi) un 90 (55,9%) NAPD (nepārtraukto ambulatoro 
perito neālo dialīzi).

Komplicētu iznākumu novēroja 21,7% (35) peritonīta gadījumu. No tiem PD katetra izņemšanu, 
recidīvu un nāvi novēroja līdzīgās attiecībās (sk. 1. att.).

Kopumā dializāta uzsējuma rezultāts bija negatīvs 18,6% (30), bet pozitīvs 81,4% (131) perito-
nīta gadījumu. No dializāta uzsējumiem, kuros konstatēja mikroorganismus, 50,9% (82) bija gram-
pozitīvas baktērijas, 21,2% (34) – gramnegatīvas, 6,2% (10) – vairāki mikroorganismi, 3,1% (5) – sēnītes 
(sk. 2. att.).

Dati par antibiotiku lietošanu pēdējo trīs mēnešu laikā bija pieejami par 151 peritonīta epizodi. 
No klīniski demogrāfiskiem datiem tikai antibiotiku lietošana pēdējo trīs mēnešu laikā bija saistīta ar 
komplicētu peritonīta iznākumu (35,4% (23/65) vs. 11,6% (10/86), p < 0,001). Komplicētu un nekomplicētu 
peritonītu biežums sieviešu (21 (60%) vs. 80 (64,3%)) un vīriešu (14 (40%) vs. 46 (35,7%)) grupās statistiski 
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būtiski neatšķīrās, p = 0,636. APD lietošanas biežums pirms stacionēšanas komplicēto un nekomplicēto 
peritonītu grupās neatšķīrās (19/73 (26%) vs. 16/88 (18,2%), p = 0,230). Pārējo klīniski demogrāfisko datu 
salīdzinājumu var aplūkot 3. tabulā.

Grampozitīvo baktēriju ierosināto peritonītu iznākums biežāk bija nekomplicēts salīdzinājumā 
ar gramnegatīvo (87,8% vs. 70,6%, p = 0,025), vairāku mikroorganismu (87,8% vs. 50,0%; p = 0,002) un 
sēnīšu (87,8% vs. 0%, p  <  0,001) ierosināto peritonītu iznākumu. Vairāku mikroorganismu ierosinātā 
peritonīta iznākums bija biežāk komplicēts nekā peritonīta ar negatīvu dializāta uzsējumu iznākums 
(50,0% vs. 16,7%, p = 0,02) un grampozitīvo baktēriju ierosināto peritonītu iznākums (50,0% vs. 12,2%, 
p = 0,002). Ja dializātā konstatēja vairākus mikroorganismus, peritonīta iznākums biežāk bija komplicēts 
nekā gadījumos, kad dializāta uzsējumā tika izdalīts viens mikroorganisms (50,0% vs. 20,7%, p = 0,034) 
(sīkāk sk. 3. att.). Ja dializāta uzsējumā bija vairāki mikroorganismi, salīdzinot ar peritonīta epizodēm, 
kad dializātā konstatēja vienu mikroorganismu, tika novērota tendence izņemt PD katetru (28,5% vs. 
9,4%, p = 0,161). Salīdzinot arī ar gramnegatīvu baktēriju izraisītiem peritonītiem, vairāku mikroorga-
nismu izraisīta peritonīta gadījumā novēroja tendenci – komplicētu iznākumu (50% vs. 29,4%, p = 0,227). 
Salīdzinot peritonītus ar negatīvu un pozitīvu uzsējumu, nekomplicēta un komplicēta iznākuma biežums 
neatšķīrās (25/30 (83%) vs. 101/131 (77%), p = 0,445). Tika novērota tendence biežāk izņemt PD katetru 
gramnegatīvo baktēriju peritonīta ierosinātāju grupā, salīdzinot ar grampozitīvo baktēriju ierosinātāju 
grupu (14,2% (4/28) vs. 5% (4/76), p = 0,206).

Grampozitīvo baktēriju ierosināto peritonītu biežākais komplicētais iznākums bija recidīvs (5,0%), 
gramnegatīvo – PD katetra izņemšana (11,8%), vairāku mikoorganismu – PD katetra izņemšana (20,0%) 
un nāve (20,0%), sēnīšu – nāve (60,0%). Statistiski nozīmīgas atšķirības starp izraisītāju grupu komplicē-
tiem iznākumiem netika novērotas (sk. 4. att.).

1. attēls. Akūta peritonīta iznākums peritoneālās dialīzes (PD) pacientiem (% no kopējā epizožu skaita)

 The outcome of PD related peritonitis, percentage of all peritonitis episodes

 

Nekomplicēts iznākums, n = 126

PD katetra izņemšana, n = 13

Recidīvs, n = 11

Nāve sepses dēļ, n = 3

Nāve peritonīta dēļ, n = 8

Komplicēts iznākums, n = 35

78,3%

8,0%

6,8%

5,0%
1,9%

21,7%

2. attēls. Uzsējuma rezultāti peritoneālās dialīzes pacientiem ar peritonītu

 Culture results of PD-related peritonitis

Sēnīte, n = 5

Vairāki mikroorganismi, n = 10

Negatīvs, n = 30

Grampozitīva baktērija, n = 82

Gramnegatīva baktērija, n = 34

50,9%

21,2%

18,6%
6,2%

3,1%
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3. tabula. Klīniski demogrāfisko datu atšķirības pacientu grupās ar komplicētu un nekomplicētu peritonītu 
 Comparision of clinical and demographic data in patients’ groups with complicated and uncomplicated 

peritonitis

Rādītājs Komplicēts 
peritonīts

Nekomplicēts
peritonīts

Manna–Vitnija 
U tests

Visi peritonīti 
kopā

Vecums, gadi 59 (44–69) 66 (48–76) p = 0,138 65 (47–76)

Peritoneālās dialīzes 
ilgums, mēneši 20 (8–34) 23 (5–46) p = 0,658 21 (7–37)

3. attēls. Komplicēta un nekomplicēta peritonīta iznākuma biežums dažādās no dializāta izdalīto mikro orga-
nismu grupās un negatīva uzsējuma gadījumā (% no attiecīgās mikroorganismu grupas)

 The frequency of complicated and uncomplicated outcomes of peritonitis in different groups of 
isolated microorganisms and culture-negative peritonitis (% of corresponding groups of micro-
organisms)

Peritonīta iznākuma biežums, %

Di
al

iz
āt

a 
uz

sē
ju

m
a 

re
zu

ltā
ts

25 1000 50

Komplicēts

Nekomplicēts

Grampozitīva baktērija

Gramnegatīva baktērija

Vairāki mikroorganismi

Sēnīte

Negatīvs uzsējums

75

100,0

16,7
83,3

0,0

50,0
50,0

29,4
70,6

12,2
87,8

4. attēls. Peritonīta komplicēto iznākumu biežums dažādās no dializāta izdalīto mikroorganismu grupās un 
negatīva uzsējuma gadījumā (% no attiecīgās mikroorganismu grupas)

 The frequency of complicated outcomes of peritonitis in different groups of isolated microorganisms 
and culture-negative peritonitis (% of corresponding groups of microorganisms)

Peritonīta iznākuma biežums, %

Di
al

iz
āt

a 
uz

sē
ju

m
a 

re
zu

ltā
ts

20 1000 40

Recidīvs

Peritoneālās dialīzes
katetra izņemšana

Nāve peritonīta dēļ

Nāve sepses dēļ

60 80

Grampozitīva baktērija 5,0
6,0

1,0
0,0

Gramnegatīva baktērija 11,8
8,8

2,9
5,9

Vairāki mikroorganismi 20,0
10,0

20,0
0,0

Negatīvs uzsējums 3,3
6,7

3,3
3,3

Sēnīte 40,0
0,0

60,0
0,0
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Pirmajā ārstēšanas dienā visbiežāk  – 89% gadījumu  – tika ordinēts cefazolīns un gentami-
cīns. Rezistence pret gentamicīnu vai cefazolīnu (turpmāk tekstā – empīriskā antibakteriālā terapija) 
tika analizēta 128 peritonīta epizodēm. No tām rezistenci pret cefazolīnu vai gentamicīnu novēroja 
36  gadījumos  – 28,2% no pozitīvajiem dializāta uzsējumiem jeb 21,7% no kopējā dializāta uzsējumu 
skaita. Rezistences kopējo sadalījumu starp mikroorganismu grupām, kas izraisa peritonītu, sk. 5. att. 
Visas sēnītes bija rezistentas pret antibakteriālo terapiju. Aptuveni ceturtā daļa (25,3%) grampozitīvo 
baktēriju bija rezistentas pret empīrisko antibakteriālo terapiju. Grampozitīvās rezistentās baktērijas 
bija vairāk nekā puse (57,1%) no kopējā rezistento baktēriju skaita. Vairāku mikroorganismu izraisītu 
infekciju grupā rezistenci novēroja visbiežāk – 40,0% gadījumu, taču tās bija tikai 11,4% no rezistento 
baktēriju uzsējumu skaita (sk. 6. att.).

Starp grampozitīvajiem mikroorganismiem, kas bija rezistenti pret cefazolīnu vai gentamicīnu, 
nebija pret vankomicīnu rezistentu ierosinātāju. Divi enterokoki no trīs bija rezistenti pret ampicilīnu 
un pret imipinēmu / karbapenēmu. No gramnegatīvajiem, pret empīrisko antibakteriālo terapiju rezis-
tentajiem ierosinātājiem 5/6 bija vienlaikus rezistenti pret ceftazidīmu. Trīs no šīm baktērijām bija 
plaša spektra betalaktamāzes producējošās (turpmāk tekstā ESBL+, angļu val. extensive beta-lactamase 
producing) un divas Acinetobacter baumanii, no kurām viena (Acinetobacter baumani) bija rezistenta arī 
pret imipinēmu / cilastatīnu. Peritonītu grupā, kur dializāta uzsējumā bija vairāki mikroorganismi, 
divos no četriem gadījumiem novēroja rezistenci pret ceftazidīmu (E. coli ESBL+, Klebsiella pneumoniae 
ESBL+) un vienā no četriem gadījumiem – rezistenci pret vankomicīnu (Enterococcus). No visām gram-
negatīvajām baktērijām, ieskaitot dializāta uzsējumus ar vairākiem mikroorganismiem, vienlaikus rezis-
tenci pret empīrisko antibakteriālo terapiju un ceftazidīmu konstatēja septiņos no desmit gadījumiem.

5. attēls. Akūta peritonīta ierosinātāju rezistences pret cefazolīnu vai gentamicīnu raksturojums
 The resistence of peritonitis causative agents to cefazolin / gentamicin

 

Nav rezistences, n = 92

Grampozitīvas baktērijas, n = 20

Gramnegatīvas baktērijas, n = 7

Sēnīte, n = 5

Vairāki mikroorganismi, n = 4

Ir rezistence, n = 36

72,4%

15,7%

5,5%

3,1%
3,9%

28,2%

6. attēls. Rezistences pret cefazolīnu / gentamicīnu biežums dažādās peritonīta ierosinātāju grupās 
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Rezistences pret empīrisko antibakteriālo terapiju grupā ietilpa 19 komplicēti un 17 nekompli-
cēti peritonīti. Izslēdzot sēnīšu uzsējumus, izdalīto baktēriju rezistenci pret empīrisko antibakteriālo 
terapiju novēroja 25,2% (31/123) peritonīta gadījumu. Rezistences gadījumā biežāk novēroja kompli-
cētu peritonītu (38,7% (12/31) vs. 61,2% (19/31), p = 0,003) nekā gadījumos, kad ierosinātāji bija jutīgi 
pret empīrisko antibakteriālo terapiju. Grampozitīvu rezistento un jutīgo baktēriju ierosinātu peritonītu 
iznākums statistiski būtiski neatšķīrās (11,1% (7/63) vs. 16,7% (3/18), p = 0,399). Gramnegatīvo rezis-
tento baktēriju ierosinātu peritonītu iznākums bija biežāk komplicēts nekā jutīgo baktēriju ierosinātu 
peritonītu iznākums (83,3% (5/6) vs. 14,8% (4/27), p = 0,009). Vairāku rezistento un jutīgo mikroorga-
nismu ierosinātu peritonītu iznākums statistiski būtiski neatšķīrās, iespējams, mazā skaita dēļ (75,0% 
(3/4) vs. 33,3% (2/6), p = 0,525) (sk. 7. att.).

Iespējams, ka gramnegatīvo baktēriju grupā rezistences gadījumā pret gentamicīnu komplicētu 
iznākumu noteica tas, ka lielākā daļa (5/6) no rezistentajām baktērijām vienlaikus bija rezistentas pret 
citiem preparātiem  – III paaudzes cefalosporīniem. Arī gadījumos ar vairākiem mikroorganismiem 
dializāta uzsējumā rezistenci vienlaikus pret gentamicīnu un III paaudzes cefalosporīniem novēroja 
trīs no četriem gadījumiem. Kopumā E. coli ESBL+ trijos no četriem gadījumiem izraisīja komplicētu 
peritonītu – PD katetra izņemšanu un nāvi sepses dēļ. Karbapenēmu rezistentās Acinetobacter baumanii 
izraisītā peritonīta gadījumā PD katetrs tika izņemts. Vairāku mikroorganismu – Citrobacter freundii, 
Klebsiella pneumoniae un vankomicīna rezistentā Enterococcus, Candida glabrata – izraisītā peritonīta 
iznā kums bija nāve. Tāpat arī E.  coli un Klebsiella pneumoniae ESBL+ izraisītā peritonīta iznākums 
bija nāve.

No 151 peritonīta epizodes, kurai bija pieejami dati par antibiotiku lietošanu, pozitīvi uzsējumi bija 
120 gadījumos un negatīvi uzsējumi bija 31 gadījumā. Ja pēdējo trīs mēnešu laikā līdz peritonītam bija 
lietotas antibiotikas, biežāk novēroja rezistenci pret cefazolīnu vai gentamicīnu (40,0% (22/55) vs. 21,5% 
(14/65), p = 0,028).

7. attēls. Peritonīta iznākums dažādās pret cefazolīnu / gentamicīnu rezistentās un jutīgās peritonīta ierosi nā-
tāju grupās (% no attiecīgās mikroorganismu grupas)

 The outcome of peritonitis in different groups of causative agents resistant and non-resistent to 
cefazolin / gentamicin (% of corresponding group of microorganisms)
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Diskusija

Pēc Austrālijas un Jaunzēlandes dialīzes un nieru slimnieku reģistra datiem (Fahim, 2010), anali-
zējot 446 peritonīta epizodes ar negatīvu dializāta uzsējumu, negatīva dializāta uzsējuma gadījumā retāk 
tika veikta peritoneālās dialīzes katetra izņemšana un iznākums bija nāve, taču recidīvu biežums statis-
tiski nozīmīgi neatšķīrās no peritonītiem ar pozitīvu dializāta uzsējumu. Autoru pētījumā statistiski 
būtiskas atšķirības starp šīm grupām netika novērotas. Salīdzinot peritonītus ar negatīvu un pozitīvu 
dializāta uzsējumu, nekomplicēta un komplicēta peritonīta iznākuma biežums neatšķīrās [25/30 (83,3%) 
vs. 101/131 (77,1%), p = 0,445]. Ja dializāta uzsējums bija negatīvs, tika novērota neliela tendence retāk 
izņemt PD katetru (3,3% vs. 9,0%, p > 0,05) un nāve (3,3% vs. 5,1%, p > 0,05). Peritonīta recidīva grupā 
pozitīva un negatīva uzsējuma biežums bija vienāds – 7%.

Grieķijā, Herakliona Universitātes slimnīcā veiktajā (Kofteridis, 2010) pētījumā netika novērotas 
statistiski būtiskas komplicēta un nekomplicēta peritonīta biežuma atšķirības, salīdzinot gram pozitīvu 
baktēriju ar gramnegatīvu baktēriju un vairāku mikroorganismu izraisītiem peritonītiem. Autoru 
pētī jumā tika novērots labāks iznākums grampozitīvu baktēriju ierosinātos peritonītu gadījumos, salī-
dzinot ar gramnegatīvu baktēriju (nekomplicēts iznākums 87,8% vs. 70,6%, p = 0,025) un vairāku mikro-
organismu ierosinātiem peritonītu gadījumiem (87,8% vs. 50,0%, p = 0,002). Taču Kofteridis (2010) pētījumā 
komplicētā peritonīta grupā tika iekļauti arī atkārtoti peritonīti, kurus pēc cita autora (Szeto,  2011) 
datiem biežāk izraisa grampozitīvās nekā gramnegatīvās baktērijas. Katetra izņemšana bija biežāka 
gram negatīvu nekā grampozitīvu baktēriju ierosināta peritonīta gadījumā – 40,4% vs. 19,6%, p < 0,05 
(Prasad, 2014) un 14% vs. 8%, p < 0,05 (Troidle, 1998). Autori pētījumā novēroja tikai tendenci biežāk 
izņemt katetru PD gramnegatīvo baktēriju ierosinātāju grupā, salīdzinot ar grampozitīvo baktēriju ierosi-
nātāju grupu (11,8% (4/34) vs. 5,0% (4/82), p = 0,206).

Autoru darbā no dializāta uzsējumiem, kuros bija vairāki mikroorganismi, 30% veidoja tikai gram-
pozitīvās baktērijas, un to izraisīto peritonītu iznākums bija līdzīgs kā Čikāgas Svētā Lūka medicīnas 
centra (Kim, 2000) pētījumā. Tajā tikai grampozitīvās baktērijas veidoja 21% no vairāku mikroorganismu 
izraisītu peritonītu epizodēm. Iepriekš minētajā pētījumā PD katetrs tika izņemts biežāk vairāku mikro-
organismu izraisīta peritonīta gadījumā, salīdzinot ar peritonītiem, ko izraisīja viens mikroorganisms 
(65,0% vs. 25,0%, p < 0,05). Autoru pētījuma rezultāti bija līdzīgi. Vairāku mikroorganismu izraisīta peri-
tonīta gadījumā iznākums bija komplicēts biežāk nekā tad, ja peritonītu izraisīja viens mikroorganisms 
(50,0% vs. 20,7%, p = 0,034), grampozitīva baktērija (50% vs. 12,2%, p = 0,002) un ja dializāta uzsējums 
bija negatīvs (50,0% vs. 16,7%, p = 0,02). Vairāku mikroorganismu izraisīta peritonīta grupā tika novērota 
tendence izņemt PD katetru (20,0% vs. 9,4%, p = 0,161), salīdzinot ar viena mikroorganisma izraisītu 
perito nītu grupu, un komplicēts iznākums (50,0% vs. 29,4%, p  =  0,227), salīdzinot ar gramnegatīvu 
baktēriju izraisītu peritonītu grupu.

Interesanti ir tas, ka, salīdzinot komplicēta un nekomplicēta peritonīta biežumu gadījumos, 
kad dializātā bija grampozitīvas un gramnegatīvas baktērijas, ar peritonīta gadījumiem, kad dializāta 
uzsējums bija negatīvs, netika iegūti statistiski nozīmīgi rezultāti. Iespējams, tas ir skaidrojams ar 
to, ka perito nīts ar negatīvu dializāta uzsējumu ir heterogēna peritonītu grupa, kuru pēc literatūras 
datiem bieži izraisa grampozitīvas baktērijas, taču tās neizaug tehnisku iemeslu dēļ, kā arī to izraisa pret 
augšanu prasīgas baktērijas – Legionella, M. tuberculosis, Campylobacter. Negatīvs dializāta uzsējums 
tiek saistīts arī ar antibiotiku lietošanu pirms uzsējuma paņemšanas (Li, 2010).

No 128 pozitīva uzsējuma rezistenci pret cefazolīnu vai gentamicīnu sastapa 35 jeb 27,3% gadījumu, 
kas atbilst 21,7% no kopējo peritonīta epizožu skaita. Relatīvi līdzīgā pētījumā (Kan, 2003), kurā tika 
analizēts rezistences biežums pret citu empīrisko antibakteriālo terapiju – cefazolīnu vai ceftazidīmu, 
rezistenci novēroja biežāk nekā autoru pētījumā – 36,0% vs. 27,3% no pozitīvajiem uzsējumiem.

Iespējams, gramnegatīvo baktēriju rezistences gadījumā pret gentamicīnu vai cefazolīnu biežāk 
novēroja peritonīta komplicētu iznākumu tādēļ, ka vienlaikus gandrīz visos gadījumos (5/6) tika novērota 
rezistence pret citiem antibakteriāliem preparātiem, galvenokārt pret III paaudzes cefalo sporīniem. 
Pacientiem ar smagas gaitas peritonītu, kad ir aizdomas par gramnegatīvu ierosinātāju, bet vēl nav 
antibakteriālās rezistences rezultātu, iespējams, otrās rindas piemērotākā terapija būtu imipinēms / 
cila   statīns, nevis ceftazidīms.
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Pētījums parādīja, ka Latvijā ir plaša spektra betalaktamāzes producējošu baktēriju ierosināti 
perito nīti ar komplicētu iznākumu.  E. coli bija plaša spektra betalaktamāzes producējošas. Dažādās 
valstīs plaša spektra betalaktamāžu (angļu val. ESBL) producēšanas biežums atšķiras  – no 1,0% 
Austrālijā līdz 63,9% Vācijā (Feng, 2014). Mūsu pētījumā trijos no četriem gadījumiem E.  coli ESBL+ 
izraisītā peritonīta iznākums bija komplicēts. Izpētot 88 E. coli ierosinātus peritonītus, citi zinātnieki 
(Yip, 2006) pētījumos ir parādījuši, ka E. coli ESBL+ izraisīti peritonīti retāk ir izārstēti (45,5% vs. 13,0%, 
p = 0,02) un ir liela mirstība (27,3% vs. 3,9%, p = 0,02), salīdzinot ar plaša spektra laktamāzes neprodu-
cējošo E. coli.

Antibiotiku lietošana pēdējo trīs mēnešu laikā tiek saistīta ar komplicētu peritonīta iznākumu 
(Kofteridis, 2010; Li, 2010) un ar baktēriju rezistences pieaugumu pacientiem ar bakteriēmiju 
(Pedersen, 1999), līdzīgi kā autoru pētījumā. Jāpiebilst, ka autoru pētījumā analizētas tikai P. Stradiņa 
KUS Nefroloģijas centrā pieejamās ambulatorās kartes, kurās varēja nebūt norādes par citu ārstu, 
piemēram, ģimenes ārstu, ordinētu antibakteriālo terapiju.

Secinājumi

Komplicētu peritonīta iznākumu biežāk novēro, ja ir šādi mikrobioloģiskie riska faktori: gram-
negatīvas baktērijas, vairāki mikroorganismi vai sēnītes kā peritonīta ierosinātāji, gramnegatīvo 
bak tēriju rezistence pret cefazolīnu vai gentamicīnu. Nekomplicētu peritonīta iznākumu biežāk novēro 
gram pozitīvu baktēriju izraisīta peritonīta gadījumā. Grampozitīvo baktēriju izraisīto peri tonītu 
biežā kais komplicētais iznākums ir recidīvs, gramnegatīvo baktēriju izraisīto peritonītu biežā kais 
komplicē tais iznākums – PD katetra izņemšana, vairāku mikroorganismu izraisīto peritonītu biežākais 
kompli cētais iznākums – PD katetra izņemšana un nāve, sēnīšu izraisīto peritonītu biežākais kompli-
cē tais iznākums – nāve.

Pret cefazolīnu vai gentamicīnu rezistento gramnegatīvo baktēriju ierosināto peritonītu iznākums 
ir komplicēts biežāk nekā tad, ja rezistences nav. Iespējamais cēlonis ir tas, ka rezistences gadījumā pret 
cefazolīnu vai gentamicīnu lielākā daļa baktēriju ir rezistentas arī pret III paaudzes cefalosporīniem. 
Antibiotiku lietošana pēdējo trīs mēnešu laikā ir saistīta ar komplicētu iznākumu un ar rezistenci pret 
cefazolīnu vai gentamicīnu.

 Outcome of Peritoneal Dialysis-related Peritonitis 
 Depending on Causative Agents and Their Antibacterial 
 Resistance in One Peritoneal Dialysis Centre

Abstract

The outcome of peritonitis depends on the causative agent. Antibacterial resistance is still a major 
healthcare problem.

The aim of the study was to investigate the influence of microbiological factors on the outcome of 
PD-related peritonitis in a single peritoneal dialysis centre.

We reviewed retrospectively all peritonitis episodes between 2010 and 2014. Relapses and surgical 
peritonitis were excluded from the analysis. Complicated outcome of peritonitis was defined as PD catheter 
removal, relapse and death. The data were analysed using SPSS-22.

161 peritonitis episodes were analysed in 82 patients with median age 65 (47–76) years and 
median PD vintage 21 (7–37) months. There were 126 uncomplicated and 35 complicated episodes of 
peritonitis treated. The  uncomplicated outcome was more frequent in gram-positive than in gram-
negative peritonitis (87.8% vs. 70.6%, p < 0.05). Poly-microbial peritonitis was complicated more often 
than culture negative peritonitis (50.0% vs. 17.0%, p < 0.05) and gram-positive peritonitis (50.0% vs. 12.1%, 
p < 0.05). The outcome of fungal peritonitis was always complicated. The most common complicated 
outcome of gram-positive peritonitis was relapse (5.0%), gram-negative – removal of PD catheter (11.8%), 
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polymicrobial – removal of PD catheter (20.0%) and death (20.0%), fungal – death (60.0%). The resistance 
to cefazolin or gentamicin in gram-positive bacteria was 22.5%, gram-negative bacteria  – 21.0%, 
poly-microbial peritonitis  – 40.0%. In  case of resistance to the  empirical antibacterial treatment 
the  outcome of gram-negative peritonitis was more often complicated than in non-resistant gram-
negative peritonitis (83.0% vs. 15.0%, p < 0.05).

Gram-negative, poly-microbial and fungal effluent culture results, the resistance of gram-negative 
bacteria to empirical antibacterial treatment are associated with a complicated outcome of peritonitis.

Keywords: antibacterial resistance, causative agents of peritonitis, peritoneal dialysis, outcome of 
PD-related peritonitis, PD-related peritonitis.
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Kopsavilkums

Retrogrādā metode ir relatīvi jauna invazīvās kardioloģijas ārstēšanas metode, kuru lieto hronisku 
totālu koronāro artēriju oklūziju (HTO) atvēršanai. Šīs metodes izmantošana ļauj ievērojami paaugstināt 
sekmīgo HTO procedūru skaitu.

Darba mērķis.  Apkopot Latvijā gūto trīs gadu pieredzi HTO invazīvā ārstēšanā, izmantojot retro-Apkopot Latvijā gūto trīs gadu pieredzi HTO invazīvā ārstēšanā, izmantojot retro-
grādo pieeju. Identificēt pacientu grupas, kam retrogrādās metodes lietošana sniedz vislielāko efektu.

Materiāls un metodes.  Pētījums ietver informāciju par 125 pacientiem ar vismaz vienu koronārās 
artērijas HTO, kas 2011.–2013. gadā tika invazīvi ārstēta, izmantojot retrogrādo metodi, Paula Stradiņa 
Klīniskajā universitātes slimnīcā un Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Visu pacientu 
dati tika ievadīti vienotā Eiropas HTO kluba (Euro CTO Club) datubāzē (www.ercto.org), no kuras gūta 
informācija analīzei.

Rezultāti.  Pacientu vidējais vecums bija 63,37 (± 10,86) gadi. Jaunākais pacients bija 39, vecākais – 
85 gadus vecs. 87,2% pacientu bija vīrieši. Angiogrāfiski sekmīgi bija 69,6% procedūru. Vidējais aritmē-
tiskais pacientu novērošanas laiks bija 31,7 mēneši (1,2–52,3). Salīdzinot dzīvildzi pēc sekmīgām un 
nesekmīgām HTO perkutānām koronārām intervencēm (PKI), kas veiktas, izmantojot retrogrādo metodi, 
netika konstatēta statistiski nozīmīga atšķirība. Komplikāciju skaits bija neliels. Netika konstatētas atšķi-
rības angioplastijas rezultātā pacientiem ar dažādas anatomiskās sarežģītības HTO. Procentuāli sekmīgo 
procedūru bija vairāk, ja retrogrādā metode tika izmantota kā primārā stratēģija.

Secinājumi.  Retrogrādi veikto HTO PKI procedūru skaits trīs gadu laikā (2011–2013) procentuāli 
palielinājies. Pateicoties šīs metodes pielietojumam, audzis kopējais sekmīgo procedūru skaits. Metode 
uzskatāma par drošu, jo, to lietojot, komplikāciju skaits nav palielinājies.

Atslēgvārdi: hroniskas totālas koronāro artēriju oklūzijas, retrogrādā pieeja.

Ievads

Katru gadu gandrīz 20 miljonu cilvēku nāves gadījumu cēlonis ir artēriju ateroskleroze (Naghavi 
et al., 2003). Asinsrites sistēmas slimības Latvijā ir biežākais nāves cēlonis un biežāks nekā ļaunda-
bīgi audzēji vai ārēju faktoru izraisīta nāve (Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata, 2014). 

http://www.ercto.org
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Mirstības no kardiovaskulārām slimībām rādītāju lielāko daļu veido tieši koronārā sirds slimība (KSS), 
kas, neraugoties uz daudzās valstīs panākto mirstības samazināšanos, joprojām ir galvenais priekšlai-
cīgas nāves cēlonis. Piemēram, 2010. gadā sirds išēmiskā slimība vienlaikus ar galvas smadzeņu insultu 
bija nāves cēlonis 12,9 miljoniem cilvēku (katra ceturtā nāve), salīdzinot ar 8 milj. ļaundabīgo audzēju un 
2,8 milj. elpošanas ceļu infekcijas gadījumu (Lozano et al., 2012). Kaut arī attīstītajās valstīs koronārajai 
sirds slimībai pēdējās desmitgadēs ir bijusi tendence samazināties, tās prevalence joprojām ir augsta. Tā, 
piemēram, izvērtējot epidemioloģiskos datus Amerikas Savienotajās Valstīs, secināts, ka 2008. gadā tajās 
stabila slodzes stenokardija bija 10–12% sieviešu vecumā no 65 līdz 84 gadiem un 10–14% vīriešu vecumā 
no 65 līdz 84 gadiem (Montelescot et al., 2013).

Šobrīd viena no KSS ārstēšanas metodēm ir perkutānā koronārā intervence (PCI, percutaneous 
coronary intervention). Par šīs metodes pamatlicēju tiek uzskatīts Andreas Gruentzig, kurš 1977. gadā 
veica pirmo koronāro balona angioplastiju (POBA, plain old balloon angioplasty). Nākamo gadu laikā 
perkutānās koronārās intervences tehnoloģijas ir strauji attīstījušās. 1997. gadā pirmo stenta implan-
tāciju veica U. Sigwart (Roubin, 2014). 2002. gadā praksē tika ieviesti medikamentu pārklāti stenti 
(DES, drug eluting stent), kas ļāva ievērojami samazināt restenožu skaitu, kas līdz tam bija galvenā 
invazīvās kardioloģijas problēma. No invazīvās ārstēšanas viedokļa līdz galam neatrisināti joprojām ir 
daudzi anato miski sarežģīti bojājumi – difūza, smaga koronāro artēriju ateroskleroze, maza diametra 
artēriju bojā jumi, koronāro artēriju kalcinoze, bifurkācijas, kā arī koronāro artēriju hroniskas totālas 
oklūzijas.

HTO sastopamas samērā bieži  – vidēji 30% gadījumu pacientiem ar angiogrāfiski nozīmīgu 
koronāro artēriju slimību (Christofferson, 2005). HTO prevalence ir augstāka (54%) pacientu grupā, 
kuriem anamnēzē bijusi aortokoronāras šuntēšanas (AKŠ) operācija, un zemāka (10%) pacientu grupā 
ar akūtu koronāru sindromu, kuriem tiek veiktas primāras PKI (Fefer, 2012). Šo bojājumu ārstēšana 
ir problemātiska, jo sekmīgo procedūru skaits procentuāli ir relatīvi zems, ir paaugstināts iespējamo 
komplikāciju skaits hospitālajā periodā, kā arī ilgtermiņa rezultāti ir sliktāki, salīdzinot ar vienkāršu 
bojājumu ārstēšanu. Veicot procedūras ar tradicionālo antegrādo metodi, sekmīgo procedūru skaits 
parasti nepārsniedz 65–70% (Ruocco et al., 1992; Ivanhoe, 1992).

Kopš 1990. gadā tika publicēts pirmais ziņojums par retrogrādu HTO atvēršanu caur vēnas šuntu 
(Kahn et al., 1990), šī metode ir ievērojami attīstījusies. Šķērsot okludēto segmentu retrogrādā ceļā 
mēdz būt vienkāršāk, jo, pirmkārt, retrogrādais oklūzijas segments biežāk ir smails, retāk strups, 
tāpēc to ir vieglāk šķērsot; otrkārt, retrogrādais oklūzijas segments zemāka arteriālā spiediena dēļ bieži 
ir mīkstāks un vieglāk penetrējams; treškārt, distālais oklūzijas punkts bieži ir labāk identificējams 
(Brilakis, 2012).

Medicīnas centros, kur gūta liela pieredze retrogrādās metodes izmantošanā, sekmīgo HTO PKI 
skaits sasniedz 80–100% (Karmpaliotis, 2012). Pēdējo piecu gadu laikā praksē ieviesti gan daudzi jauni 
materiāli (stīgas, baloni, mikrokatetri), gan arī izstrādāti jauni paņēmieni (techniques) HTO retrogrādai 
rekanalizācijai (Surmely, 2006; Saito, 2009; Kimura, 2009; Tsuchikane, 2010; Tomasello, 2014). Veicot 
vairāku retrospektīvu reģistru metaanalīzi, ir konstatēts, ka sekmīga HTO rekanalizācija samazina 
stenokardijas lēkmju biežumu, uzlabo kreisā kambara funkciju, palielina dzīvildzi un samazina fatālu 
aritmiju risku (Joyal, 2010). Kaut arī vairāki reģistri uzrāda mirstības samazināšanos sekmīgi atvērtu 
HTO grupā, randomizētos pētījumos ieguvums no HTO invazīvas rekanalizācijas salīdzinājumā ar medi-
kamentozu terapiju vai aortokoronāru šuntēšanu nav pierādīts (Nombela-Franco, 2012).

Saskaņā ar Eiropas Kardiologu biedrības (ESC) 2014. gada Revaskularizācijas vadlīnijām 
(ESC Revascularization guidelines, 2014) HTO perkutāna revaskularizācija apsverama pacientiem 
ar miokarda išēmiju konkrētajā miokarda segmentā un / vai stenokardijas simptomu mazināšanai 
(II  A  klases B  līmeņa rekomendācija). Kā IIB klases C līmeņa rekomendācija minēta retrogrādās 
metodes lietošana pēc nesekmīgas anterogrādās pieejas vai kā sākuma metode selektētiem pa cientiem, 
sīkāk šo pacientu grupu neraksturojot.

Latvijā pirmā sekmīgā retrogrādā HTO angioplastija tika veikta 2006. gada decembrī slimnīcā 
“Gaiļezers”. 2007. gadā tika radīts šo procedūru un pacientu reģistrs. 2008. gadā tika izveidots Eiropas 
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Hronisku totālu oklūziju klubs (Euro CTO Club, turpmāk – Eiropas HTO klubs). To dibināja invazīvo 
kardiologu entuziastu grupa, lai apkopotu jaunāko informāciju par HTO invazīvu ārstēšanu un lai 
invazīvie kardiologi varētu apmainīties pieredzē par HTO PKI procedūru tehniskajiem aspektiem. 
2008.  gadā klubā tika izveidots digitāls reģistrs, kurā kluba biedri var reģistrēt HTO pacientiem 
veiktās procedūras. Eiropas HTO kluba darbā aktīvi iesaistījušies arī Latvijas invazīvie kardiologi. 
Kopš 2011.  gada visas Latvijā retrogrādi veiktās HTO PKI tiek ievadītas vienotajā Eiropas oklūziju 
kluba reģistrā.

Darba mērķis

Apkopot Latvijā trīs gadu laikā gūto pieredzi HTO invazīvā ārstēšanā, izmantojot retrogrādo pieeju. 
Identificēt pacientu grupas, kam retrogrādās metodes izmantošana sniedz vislielāko efektu.

Materiāls un metodes

Eiropas HTO reģistrs (ERCTO) ir prospektīvs reģistrs, un tajā tiek iekļauti HTO pacienti, kuriem 
veiktas koronāras angioplastijas. Pacientu iekļaušanu reģistrā, kurš joprojām pastāv un tiek papil dināts, 
veic pieredzējuši invazīvie kardiologi, kuri ir Eiropas HTO kluba biedri un gadā veic ne mazāk par 
50 HTO PKI. Lai pacientu iekļautu reģistrā, klīnisku izslēgšanas kritēriju nav. Kaut arī koronāro artēriju 
oklūzijas var ārstēt jebkurš invazīvais kardiologs, pēdējo gadu laikā speciālās metodes un speciālās 
tehnikas tiktāl attīstījušās, ka tā kļuvusi par sava veida invazīvās kardioloģijas apakšspecialitāti. HTO 
PKI procedūras rezultāts atkarīgs no operatora pieredzes un izdarīto procedūru apjoma (Thompson 
et al., 2009). Eiropas HTO reģistra dati pierāda, ka operatoriem, kuri veic vairāk procedūru un lieto retro-
grādo metodi, sekmīgo procedūru skaits ir lielāks (Gallassi et al., 2015).

Laikposmā no 2011. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim reģistrā tika iekļauts 451 pacients 
no Latvijas, kuram procedūras izdarītas divās lielākajās Rīgas slimnīcās. Procedūras veica trīs invazīvie 
kardiologi, kuri specializējušies HTO invazīvā ārstēšanā. Trīs gadu laikā 451 pacientam veiktas 457 HTO 
PKI. 125 (27,35%) HTO PKI veiktas, izmantojot retrogrādo metodi. PKI indikācijas bija klīniskā simpto-
mātika un / vai miokarda išēmija, kas pierādīta ar perfūzijas scintigrāfiju vai stresa testu. HTO tika 
definēta kā vismaz trīs mēnešus pastāvošs, angiogrāfiski pierādīts koronārās artērijas slēgums ar TIMI 
(Thrombolysis in Myocardial Infarction) 0 plūsmu. Saskaņā ar Eiropas HTO kluba vienošanās (consensus) 
dokumentu HTO var būt droša (HTO pierādīta angiogrāfiski pirms vairāk nekā trīs mēnešiem), ticama 
(klīniski ticams, ka oklūzija ir vairāk nekā trīs mēnešus veca) vai iespējama (angiogrāfiskā aina liecina, 
ka oklūzija, visticamāk, ir vairāk nekā trīs mēnešus veca) (Sianos, 2012). Retrogrādā metode tiek 
uzskatīta par pielietotu, ja koronārā vadītājstīga ir bijusi ievietota kolaterālē, kas apasiņo HTO asinsvadu 
distāli no slēguma vietas (Sianos, 2008). Par angiogrāfiski sekmīgu tiek uzskatīta procedūra, ja tiek 
atjaunota TIMI 3 plūsma un atlieku stenoze ir mazāka par 20%. Par klīniski sekmīgu procedūru uzskata, 
ja procedūra ir angiogrāfiski sekmīga un nav pēcoperācijas komplikāciju. HTO sarežģītība tika vērtēta 
pēc J CTO (Multicenter CTO Registry in Japan) skalas (0 – viegla, 1 – vidēji grūta, 2 – sarežģīta, 3–4 – ļoti 
sarežģīta) (Morino, 2011). Revaskularizācijas stratēģija (rekanalizācijas tehnikas izvēle, materiālu izvēle) 
bija atkarīga no operatora lēmuma.

Novērošanas laiks sākās ar datumu, kad tika veikta procedūra, un beidzās vai nu ar nāves 
datumu, vai – dzīvajiem pacientiem – ar 2015. gada 5. jūniju. Iegūtie dati tika apstrādāti, lietojot IBM 
programmas SPSS Statistics 22. versiju. Dzīvildzes analīzei tika izmantota Kaplana–Meiera metode, kurā 
gadījums (vai notikums) bija pacienta nāve neatkarīgi no nāves cēloņa. Vidējais aritmētiskais pacientu 
novērošanas laiks bija 31,7 mēneši (1,2–52,3). Dzīvildzes atšķirības starp apakšgrupām tika pārbaudītas 
ar long-rank testu. Pacientu vecums tika raksturots ar vidējo aritmētisko un standartnovirzi (SN), un 
pacientu vecuma atšķirības starp apakšgrupām tika pārbaudītas ar neatkarīgo izlašu t-testu divu apakš-
grupu gadījumā vai dispersiju analīzi (ANOVA) trīs apakšgrupu gadījumā. Savukārt kategorisko mainīgo 
gadījumā apakšgrupas tika salīdzinātas ar hī kvadrāta testu.
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Rezultāti

Trīs gadu laikā (2011–2013) Eiropas HTO kluba reģistrā tika iekļautas divās Latvijas slimnīcās 
veiktās 457 HTO PKI. Retrogrādā pieeja HTO ārstēšanā pēc reģistra datiem lietota 125 (27,35%) pa cientiem. 
Tikai ar antegrādo metodi tika ārstēti 332 (72,65%) pacienti (sk. 1. att.). Kaut arī ikgadēji veikto HTO PKI 
skaits trīs gadu laikā pakāpeniski samazinājies, retrogrādi veikto procedūru skaits procentuāli pieaudzis 
no 19,02% 2011. gadā līdz 34,10% 2013. gadā (sk. 1. tab.).

Pacientu vidējais vecums bija 63,36 gadi (no 39 līdz 86 gadu vecumam), un 87,2% pacientu 
bija vīrieši. HTO anatomiska lokalizācijas bija: labā koronārā artērija (RCA, right coronary artery)  – 
79 (63,2%) gadījumi, kreisā apliecošā koronārā artērija (LCX, left circumflex artery) – 9 (8%) gadījumi, 
kreisā priekšējā lejupejošā koronārā artērija (LAD, left anterior descending artery) – 36 (28,8%) gadījumi. 
Retrogrādā pieeja uzreiz kā primārā stratēģija lietota 19 (15,2%) gadījumos, pēc nesekmīgas iepriekš 
veiktas antegrādas pieejas nākamajā mēģinājumā kā primārā stratēģija 50 (40,0%) gadījumos uzreiz un 
vienlaikus ar antegrādo pieeju – 56 (44,8%) gadījumos. Bojājuma anatomiskās sarežģītības rādītājs J CTO 
score augstāks bija pacientiem pēc iepriekš nesekmīga HTO angioplastijas mēģinājuma (2,18 pret pirmo 
reizi mēģinātajiem 0,97, p < 0,01). Pacientu raksturojums sniegts 2. tabulā.

Sekmīgajos gadījumos okludētā segmenta retrogrādās šķērsošanas metodes bija: vienkārša retro-
grāda šķērsošana (retrograde crossing; 49 (56,3%) gadījumi), retrogrādās stīgas kā marķiera izmanto-
šana (marker wire; 12 (13,8%) gadījumi), kontrolētā antegrādā un retrogrādā šķērsošana (CART; 1 (1,2%) 
gadījums), apgrieztā kontrolētā antegrādā un retrogrādā šķērsošana (reverse CART; 10 (11,5%) gadījumi). 
Piecpadsmit gadījumos (17,2%) retrogrādā metode tika lietota, taču nesekmīgi, tomēr procedūra sekmīgi 
tika pabeigta antegrādi (sk. 2. att.).

1. attēls. HTO PKI procedūru iedalījums 2011.–2013. gadā

 CTO PCI procedure flowchart 2011–2013

Lietojot
retrogrādo metodi

125

Lietojot vienīgi
antegrādo metodi

332

Gala rezultāts
nesekmīgs

38

Gala rezultāts
sekmīgs

87

Procedūra pabeigta
antegrādi

15

Procedūra pabeigta
retrogrādi

72

2011-2013
457 HTO PKI

HTO PKI – hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju perkutāna koronāra intervence.

1. tabula. Kopējais un retrogrādi veikto HTO PKI skaits 2011.–2013. gadā
 Number of total and retrograde CTO PCI 2011–2013 

Gads Kopējais HTO PKI 
skaits, N

Retrogrādo PKI 
skaits, n

Retrogrādo procedūru 
skaits, %

2011 184 35 19,02
2012 144 46 31,94
2013 129 44 34,10

Kopā 457 125 27,35

HTO PKI – hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju perkutāna koronāra intervence.
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2. tabula. Sekmīgo un nesekmīgo retrogrādo HTO PKI procedūru un pacientu raksturojums
 Retrograde CTO PCI patient characteristics according to procedural success

Raksturlielumi Kopā 
(N = 125)

Sekmīgās 
procedūras 

(n = 87)

Nesekmīgās 
procedūras 

(n = 38)
p vērtība

Vecums, gadi 63,37 ± 10,86 62,64 ± 10,92 65,03 ± 10,69 0,261

Vīrieši, n (%) 109 (87,2%) 78 (89,65%) 31 (81,57%) 0,249

Klīniskā aina:
•	stenokardijas	nav
•	stabila	slodzes	stenokardija

6
119

4
83

2
36

0,95

Smēķēšana:
•	nekad	nav	smēķējis
•	atmetis	
•	smēķē	

51 (40,80%)
51 (40,80%)
23 (18,40%)

30 (34,48%)
40 (45,98%)
17 (19,54%)

21 (55,26%)
11 (28,95%)
6 (15,79%)

0,087

Hipertensija 111 (88,80%) 75 (86,21%) 36 (94,74%) 0,224

Dislipidēmija 110 (88,00%) 77 (88,51%) 33 (86,84%) 0,772

Diabēts 15 (12,00%) 11 (12,64%) 4 (10,53%) 1,000

Kreisā kambara izsviedes frakcija < 35% 5 4 1 NP

Iepriekš miokarda infarkts 81 (64,80%) 58 (66,67%) 23 (60,53%) 0,508

Iepriekš AKŠ 18 (14,40%) 14 (16,09%) 4 (10,53%) 0,415

Iepriekš PKI 85 (68,00%) 57 (65,52%) 28 (73,68%) 0,368

Slodzes tests:
•	pozitīvs
•	negatīvs
•	nav	veikts

56 (44,80%)
5 (4,00%)

64 (51,20%)

39 (44,83%)
4 (4,60%)

44 (50,57%)

17 (44,74%)
1 (2,63%)

20 (52,63%)

0,870

Koronāro artēriju slimība:
	•	1
	•	2
	•	3

43 (34,40%)
43 (34,40%)
39 (31,20%)

31 (35,63%)
30 (34,48%)
26 (29,89%)

12 (31,58%)
13 (34,21%)
13 (34,21%)

0,596

HTO PKI – hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju perkutāna koronāra intervence; AKŠ – aortokoronāra 
šuntēšana; NP – nav piemērojams.

Kā retrogrādās pieejas asinsvadi 106 (74,8%) procedūrās tika izmantotas septālās kolaterāles, 
19 (15,2%) gadījumos  – epikardiālās kolaterāles. Vēnu vai arteriālie šunti retrogrādai pieejai netika 
izmantoti. Sekmīgajos gadījumos implantēti medikamentu pārklāti stenti ar vidējo garumu 32,4 mm. 
Procedūras vidējais laiks bija 134 ± 33 min, starojuma vidējais laiks – 64 ± 34,9 min, izmantotā kontrasta 
vidējais daudzums – 372 ml. Šie procedūru parametri sekmīgo un nesekmīgo procedūru gadījumā statis-
tiski neatšķīrās. Lielie kardiovaskulārie notikumi (kardiāla nāve, miokarda infarkts, galvas smadzeņu 
insults, atkārtota revaskularizācija) hospitalizācijas laikā netika novēroti nevienam no pacientiem. 
Sekmīgo procedūru grupā novērotas piecas nelielas koronāro artēriju perforācijas, nesekmīgo procedūru 
grupā – viena. Netika novērota sekmīgo procedūru skaita atkarība no sarežģītības pakāpes (J CTO score).

Kopumā sekmīgas bijušas 87 (69%) no 125 HTO PKI procedūrām, kurās lietota retrogrādā metode. 
2011. gadā sekmīgas bijušas 71,43%, 2012. gadā – 74,47%, 2013. gadā – 67,44% procedūru (sk. 3. att.). 
Kopējais sekmīgo HTO PKI skaits trīs gadu laikā (2011–2013) pieaudzis: 2011. gadā tas bija 74,31%, 
2012. gadā – 78,29%, 2013. gadā – 80,13% (sk. 4. att.).

Novērošanas laiks sākās ar datumu, kad veikta procedūra, un beidzās vai nu ar nāves datumu, 
vai – dzīvajiem pacientiem – ar 2015. gada 5. jūniju. Netika konstatētas atšķirības procedūras sekmīgā 
vai nesekmīgā iznākumā saistībā ar pacientu parametriem  – vecumu, dzimumu, diabēta esamību, 
hipertensiju, dislipidēmiju, smēķēšanu, iepriekš veiktu PKI, iepriekš veiktu aortokoronāras šuntēšanas 
operāciju. Pacientu grupā ar okludētās koronārās artērijas kalcinozi angioplastijas rezultāti bija sliktāki.
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2. attēls. Izmantotās retrogrādās metodes (procentuāli) HTO PKI gadījumos

 Retrograde techniques used in retrograde CTO PCI

Procedūra pabeigta ar antegrādo
metodi

Apgrieztā CART

Retrogrādā šķērsošana

Retrogrādā stīga kā marķieris

CART
56,3%

13,8%

17,2%

1,2%

11,5%

HTO PKI – hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju perkutāna koronāra intervence.

3. attēls. Antegrādās un retrogrādās metodes lietojums HTO PKI 2011.–2013. gadā

 Antegrade and retrograde approach usage in CTO PCI cases 2011–1013

Gads
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HTO PKI – hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju perkutāna koronāra intervence.

4. attēls. Kopējais sekmīgo HTO PKI skaits

 Overall CTO PCI success rate 
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HTO PKI – hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju perkutāna koronāra intervence.
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3. tabula. HTO angiogrāfiskais raksturojums 
 CTO angiographic characteristics

Angiogrāfiskais raksturojums Kopā 
(N = 125)

Sekmīgās 
procedūras 

(n = 87)

Nesekmīgās 
procedūras 

(n = 38)
p vērtība

HTO asinsvads:
•	LAD
•	LCX
•	RCA

36 (28,80%)
10 (8,00%)
79 (63,20%)

25 (28,74%)
7 (8,04%)

55 (63,22%)

11 (28,95%)
3 (7,89%)

24 (63,16%)

0,999

Vidējais HTO garums (± SN), mm 30,7 (± 17,3) 30,4 (± 15,3) 31,4 (± 21,4) 0,749

Vidējais HTO asinsvada diametrs (± SN), mm 3,2 (± 0,4) 3,2 (± 0,4) 3,2 (± 0,4) 0,889

Vidējais J CTO score 1,45 1,43 1,5 0,687

Iepriekš mēģināts veikt HTO PKI 50 (40,0%) 33 (37,9%) 17 (44,7%) 0,470

Kalcinoze 34 (27,2%) 19 (21,8%) 15 (39,5%) < 0,001

HTO PKI – hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju perkutāna koronāra intervence; LAD – kreisā priekšējā 
lejupejošā koronārā artērija; LCX – kreisā apliecošā koronārā artērija; RCA – labā koronārā artērija.

4. tabula. Retrogrādo HTO PKI procedūru tehniskais raksturojums
 Retrograde CTO PCI technical characteristics

Tehniskais raksturojums Kopā
(N = 125)

Sekmīgās 
procedūras 

(n = 87)

Nesekmīgās 
procedūras 

(n = 38)
p vērtība

Izmantotās kolaterāles:
•	septālas	
•	epikardiālas	

110
15

77
10

33
5

0,745

Retrogrādā tehnika:
•	Marker wire
•	Wire crossing
•	Reverse CART 
•	CART 

—
12
49
10
1

— —

Stentu skaits — 1,74 — —

Stentu diametrs — 3,05 mm — —

Stentu garums — 53,23 mm — —

Procedūras laiks (± SN), minūtes 138 (± 33) 139 (± 33) 131 (± 33) 0,208

Starojuma laiks 64 min 65 min 62 min 0,845

Kontrasts 372 ml 378 ml 362 ml 0,923

Komplikācijas 0 0 0 NP

HTO PKI – hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju perkutāna koronāra intervence; SN – standartnovirze; 
NP – nav piemērojams.

Diskusija

Vairākos retrospektīvos reģistros pierādīts ieguvums no hroniski totāli okludētu asinsvadu inva-
zīvas atvēršanas. Tāpat reģistri liecina, ka pieaug gan retrogrādās metodes lietojums, gan sekmīgo 
proce dūru skaits (Joyal, 2010). Lielākā pieredze retrogrādās metodes izmantošanā uzkrāta Japānā. 
2013.  gadā publicēti dati no Retrograde Summit reģistra (Tsuchikane et al., 2013), kurā iekļauts 
801 pacients, kuram procedūras veiktas divu gadu laikā. Retrogrādā metode lietota 26,6% no visām 
HTO  PKI, un sekmīgo procedūru skaits sasniedzis 84,8%. Multicentru reģistrā ASV angiogrāfiski 
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sekmīgas bija 81,4% procedūru, kurās lietota retrogrādā pieeja (Karmapolitis, 2012). Nedaudz sliktāki 
rezultāti redzami pasaulē lielākajā – Eiropas HTO kluba – reģistrā. Pēc šī reģistra datiem laikposmā no 
2008. līdz 2012. gadam retrogrādā metode lietota 16,5% procedūru un sekmīgo procedūru skaits sasnie-
dzis 75% (Gallassi et al., 2015).

Aplūkojot Latvijas datus 2011.–2013. gadā, kas ir daļa no Eiropas HTO kluba reģistra, vērojamas 
līdzīgas tendences. Retrogrādās metodes izmantošana Latvijā pieaug, un vidējais tās lietojums bijis 
27,35%, kas ir pat nedaudz vairāk nekā Japānā un Eiropas valstīs. Salīdzinot sekmīgo procedūru skaitu, 
Latvijas dati (69%) tomēr ievērojami atpaliek no Japānas, ASV un Eiropas vidējiem rādītājiem. Kā galvenie 
iemesli tam varētu būt mazāks kopējais retrogrādi veikto procedūru skaits, tādējādi arī mazāka pieredze, 
lēnāka piekļuve jaunākajiem materiāliem (koronārām stīgām, mikrokatetriem u. c.) un mazāk iespēju 
lietot progresīvākas retrogrādās metodes.

Salīdzinot izmantotās tehnikas, visbiežāk Latvijā lietota retrogrādā šķērsošana (retrograde 
crossing) – 56,3%, kas arī Eiropā kopumā ieņem dalītu 1.–2. vietu kopā ar abām CART tehnikām (Eiropā 
abām 30%) (Gallassi, 2015). Retrogrādā šķērsošana ir viena no vienkāršākajām un arī lētākajām retrogrā-
dajām metodēm, un tās plašais lietojums skaidrojams ar Latvijas samērā nelielo pieredzi.

Analizējot sekmīgo un nesekmīgo procedūru datus, netika konstatēts, ka pacienta dzimums, 
cukura diabēta esamība vai neesamība, arteriāla hipertensija, smēķēšana, vairāku artēriju slimība, 
iepriekš veikta PKI vai AKŠ statistiski ticami ietekmētu procedūras rezultātu. Pēc Eiropas HTO kluba 
datiem diabēts un iepriekš pārciests insults tika konstatēti kā faktori, kas ietekmē procedūras rezultātu 
(Gallassi, 2015). Toties esam secinājuši, ka, tāpat kā minēts Eiropas reģistrā, kalcinoze okludētajā koro-
nārajā artērijā procedūras rezultātus pasliktina. Latvijā kalcinoze konstatēta 21,8% sekmīgo procedūru 
un 39,5% nesekmīgo gadījumu (p < 0,001).

Procentuāli augstāks sekmīgo procedūru daudzums konstatēts pacientu grupā, kuriem retro-
grādā metode izvēlēta kā sākuma stratēģija salīdzinājumā ar antegrādās un retrogrādās metodes 
lietošanu vienlaikus vai retrogrādo metodi otrajā posmā pēc nesekmīgas pirmās antegrādās procedūras 
(89% pret 66% un 66%, p < 0,001) (sk. 5. att.). Šie dati pilnībā saskan ar Eiropas reģistra datiem.

HTO anatomiskā sarežģītība (kura tika raksturota ar J CTO score) pēc mūsu datiem proce dūras 
rezultātu statistiski nozīmīgi neietekmēja, kaut gan teorētiski tam tā vajadzētu būt, ko arī apstip-
rina Japānas un Eiropas reģistri. Arī tas, visticamāk, skaidrojams ar nelielo pacientu skaitu, jo no 
125 novērotajiem pacientiem augstas anatomiskas sarežģītības rādītāji (J CTO score ≥ 3) bija tikai 
19 pacientiem.

5. attēls. Retrogrādo HTO PKI stratēģija un sekmīgās procedūras
 CTO PCI retrograde cases strategy and success rates
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HTO PKI – hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju perkutāna koronāra intervence.
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HTO PKI mērķis vienmēr ir bijis padarīt pacienta dzīvi vieglāku, mazinot simptomus, un uzlabot 
prognozi ilgtermiņā, mazinot lielo kardiovaskulāro notikumu skaitu. Vairāku reģistru dati rāda, ka 
sekmīgi veikta HTO PKI pacienta prognozi uzlabo (Mehran, 2011; Joyal, 2010). Mūsu pētījumā diemžēl 
pacientu simptomi netika novērtēti dinamikā. Salīdzinot kopējo izdzīvošanu (cummulative survival) 
pacientiem, kuriem procedūra bijusi sekmīga, un pacientiem, kuriem procedūra bijusi nesekmīga, 
statistiski nozīmīgas atšķirības netika konstatētas (sk. 6. att.). Arī šeit kā galvenie iemesli jāmin mazais 
pacientu skaits un relatīvi īsais pacientu novērošanas laikposms. Vidējais aritmētiskais pacientu 
novēro šanas laiks pētījumā bija 31,7 mēneši. Plašākā pētījumā par Latvijā veiktām HTO angio plastijām 
piecu gadu garumā ar ilgāku vidējo novērošanas laiku, tiesa gan, tikai vienā – Rīgas Austrumu klīnis-
kajā univer sitātes slimnīcā, labāki dzīvildzes rezultāti tika konstatēti sekmīgo procedūru grupā 
(Kalnins, 2013).

Lielākajai daļai pacientu galvenā indikācija angioplastijas veikšanai bija klīniskā simptomātika – 
stenokardija. Vairāk nekā pusei pacientu slodzes tests netika veikts (64 gadījumi no 125) vai arī bija 
negatīvs (5 gadījumi no 125).

6. attēls. Kopējā izdzīvošana pēc sekmīgām un nesekmīgām retrogrādām HTO PKI 
 Cummulative survival after successful and and unsuccessful retrograde CTO PCI 
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HTO PKI – hronisku totālu koronāro artēriju oklūziju perkutāna koronāra intervence.

Secinājumi

Retrogrādi veikto hronisku totālo oklūziju perkutānās koronārās intervences procedūru skaits 
trīs gadu laikā Latvijā (2011–2013) procentuāli pieaudzis. Pateicoties šīs metodes pielietojumam, pieau-
dzis kopējais sekmīgo procedūru skaits. Metode uzskatāma par drošu, jo, to lietojot, komplikāciju skaits 
nav palielinājies.

 Usage of Retrograde Approach for Chronic Total 
 Coronary Artery Occlusions Invasive 
 Treatment in Latvia

Abstract

Retrograde method is a  relatively new interventional cardiology treatment method used for 
the  chronic total coronary artery occlusion (CTO) opening. Retrograde approach usage increases 
the number of successful CTO PCI procedures.
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The aim of the study was to gather the 3-year experience of Latvia in CTO invasive treatment using 
retrograde approach and to identify the group of patients that would have the best response to the usage 
of such method.

The study included 125 patients with at least one coronary artery CTO, who were treated between 
years 2011 and 2013 using retrograde approach at Pauls Stradins Clinical University Hospital and at 
Riga East Hospital. All patient data were recorded in the single European Occlusion Club (Euro CTO 
Club) database (www.ercto.org) from where the  information was obtained for analysis. The  median 
patient age was 63.37 (39–85) years and 87.2% of the  patients were male. 69.6% of all procedures 
were angiographically successful. Retrograde approach usage has increased from 19% in 2011 to 34% 
cases in 2013 (p < 0.001). Overall success rate has increased from 74.31% in 2011 to 80.13% in 2013. 
Average patient observation time was 31.7 months (1.2 to 52.3). Comparing survival after successful 
and unsuccessful CTO PCI performed using retrograde approach, there was no statistically significant 
difference. The number of complications was low. No differences were found in angioplasty result in 
patients with different anatomical complexity CTO.

The number of retrograde conducted CTO PCI procedures over a  three-year period (2011–2013) 
in Latvia has increased. Due to this method, the  total number of successful CTO PCI procedures has 
also increased. The method is considered to be safe as the usage of it has not increased the number of 
complications.

Keywords: percutaneous coronary interventions, chronic total coronary artery occlusions, retro-
grade approach. 
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Kopsavilkums

Ievads.  Cilvēka bokavīruss (HBoV), kas pieder Parvoviridae dzimtai, pirmo reizi tika izdalīts 
2005. gadā Zviedrijā nazofaringeālo aspirātu (NFA) paraugos. Kopš tā atklāšanas zināms, ka vīruss 
plaši izplatīts visā pasaulē. HBoV 1. tipa (HBoV1) cēloņsakarība ar akūtām elpošanas ceļu slimībām ir 
pierādīta pēdējo gadu veiktajos pētījumos. Ņemot vērā bērnu augsto saslimstību ar akūtām elpošanas 
ceļu slimībām, ir būtiski izvērtēt HBoV1 iespējamo lomu elpošanas ceļu slimību etioloģijā hospitali-
zētiem bērniem arī Latvijā.

Darba mērķis.  Noskaidrot HBoV1 genoma secības klātbūtni DNS paraugos, kas izdalīti no 
Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ar akūtas elpošanas ceļu slimības simptomiem hospitalizētu 
zīdaiņu un bērnu līdz sešu gadu vecumam NFA, un aprakstīt klīniskās īpatnības pacientiem ar HBoV1 
klātbūtni.

Materiāls un metodes.  Pētījums tika sākts 2012. gada novembrī. Prospektīvajā pētījuma daļā 
iekļauti 39 pacienti, no kuriem tika iegūts NFA. Retrospektīvajā pētījuma daļā tika izmantoti 32 NFA 
paraugi. No iegūtajiem NFA paraugiem, izmantojot fenola-hloroforma metodi, izdalīta DNS un, izman-
tojot polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR), noteikta HBoV1 genoma secības klātbūtne.

Rezultāti.  No iegūtā 71 NFA parauga izdalīta DNS un, izmantojot polimerāzes ķēdes reakciju, 
HBoV1 genoma secības klātbūtne konstatēta 28 no 71 (28/71) jeb 39% paraugu. HBoV1 pozitīvo pacientu 
skaits prospektīvajā un retrospektīvajā pētījuma daļā bija vienāds, attiecīgi 14 pacienti. Visvairāk 
HBoV1 pozitīvo pacientu atrasti vecumā no 6 līdz 12 mēnešiem, attiecīgi 10/19 jeb 53% pacientu. Otra 
biežākā vecuma grupa, kurā konstatēts vīruss, bija pacienti no 12 līdz 24 mēnešiem, attiecīgi 9/22 jeb 
41% pacientu. Vidējais vecums pētījumā iekļautajiem pacientiem bija 12,7 (SD ± 11,4) mēneši.

Secinājumi.  Kaut gan pozitīvs kvalitatīvās polimerāzes ķēdes reakciju rezultāts neļauj 
izdarīt secinājumu par HBoV tiešu etioloģisko lomu saslimšanā, veicot pētījumu, esam konstatējuši 
vīrusa cirkulāciju Latvijā bērnu populācijā un tā saistību ar akūtām elpošanas ceļu slimībām agrīnā 
vecumā.

Atslēgvārdi: akūtas elpošanas ceļu slimības, cilvēka bokavīruss, dziļāko elpošanas ceļu infekcijas.



I N T E R N Ā  M E D I C Ī N A

65ZRaksti / RSU

2015

Ievads

Akūtas elpošanas ceļu slimības, īpaši dziļāko elpošanas ceļu infekcijas, joprojām ir viens no 
galvena jiem bērnu saslimšanas un mirstības cēloņiem visā pasaulē, īpaši bērniem līdz 5 gadu vecumam, 
kā arī galvenais bērnu hospitalizācijas iemesls (Williams, 2002). Ir aprēķināts, ka ik gadu visā pasaulē 
aptuveni 1,8 miljoni bērnu mirst no pneimonijas (WHO/UNICEF, 2009). Lai arī Pasaules Veselības orga-
nizācija (PVO) kā svarīgāko iemeslu dziļāko elpošanas ceļu infekcijām attīstības valstīs min bakteriālos 
ierosinātājus, pētījumos pierādīts, ka visā pasaulē nozīmīgs to ierosinātājs ir arī respira torie vīrusi. 
Tomēr tikai 30–40% gadījumu dziļāko elpošanas ceļu vīrusu ierosinātām infekcijām ir identificējams 
ierosinātājs, un, lai izprastu infekcijas slimības, jaunu vīrusu noteikšana ir prioritāte (Allander, 2005; 
Madhi, 2006).

Arī Latvijā saslimstība ar elpošanas ceļu sistēmas slimībām ir nozīmīga veselības aprūpes 
problēma bērnu populācijā. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) jaunākie dati liecina, ka 
saslimstības struktūrā bērniem līdz gada vecumam elpošanas ceļu sistēmas slimības ieņem pirmo vietu 
un 2013. gadā bija 59,8% no visiem saslimšanas iemesliem (SPKC, 2013).

Cilvēka bokavīruss (HBoV) tika atklāts 2005. gadā Zviedrijā nazofaringeālo aspirātu (NFA) 
paraugos, kas iegūti no bērniem ar akūtām elpošanas ceļu slimībām. Šajā eksperimentā vīrusu konsta-
tēja 17 paraugos no 540 jeb 3,1% gadījumu, turklāt 14 NFA paraugos netika konstatēta citu vīrusu 
klātbūtne, kas lika domāt, ka šis jaunatklātais vīruss ir autonoms un, iespējams, akūtu elpošanas ceļu 
slimību ierosinātājs (Allander, 2005). HBoV pieder Parvoviridae dzimtai, Parvovirinae apakšdzimtai un 
Bocavirus ģintij. Tas tika klasificēts kā bokavīruss, balstoties uz genoma struktūras līdzību ar liellopu 
(bovine) parvovīrusu un suņu (canine) parvovīrusu, kas arī pieder Bocavirus ģintij (Schildgen, 2012). Līdz 
šim ir izolēti četri HBoV tipi. HBoV 1. tipa (HBoV1) cēloņsakarība ar akūtām elpošanas ceļu slimībām, 
galvenokārt dziļāko elpošanas ceļu infekcijām, ir pierādīta pēdējos gados veiktajos pētījumos, izman-
tojot vīrusa slodzes noteikšanu dažādos klīniskajos paraugos un nosakot HBoV1 specifiskās IgM 
un IgG klases antivielas serumā (Kantola, 2008; Söderlund-Venermo, 2009; Don, 2010). Pārējie trīs 
HBoV tipi biežāk izdalīti no fēču paraugiem un tiek asociēti ar akūtu gastroenterītu, tomēr joprojām 
nav aprakstīti pētījumi, kas pārliecinoši norāda uz to lomu slimību ierosināšanā (De Sousa, 2012; 
Paloniemi, 2014).

HBoV noteikšana klīniskajos paraugos ir iespējama kā rutīnas izmeklējums, izmantojot 
poli merāzes ķēdes reakciju (PĶR), un ir zināms, ka vīruss plaši izplatīts visā pasaulē (Jartti, 2012; 
Peltola,  2013). Biežāk HBoV tiek identificēts bērniem līdz divu gadu vecumam, kuri hospitalizēti ar 
akūtu sēkšanu, un tas minēts kā ceturtais biežākais patogēns aiz respiratori sincitiālā vīrusa (RSV), 
adeno vīrusa un rinovīrusa (Allander, 2007; Calvo, 2010).

Darba mērķis

Noskaidrot HBoV1 genoma secības klātbūtni DNS paraugos, kas izdalīti no Bērnu klīniskajā 
universitātes slimnīcā ar akūtas elpošanas ceļu slimības simptomiem hospitalizētu zīdaiņu un bērnu 
līdz sešu gadu vecumam NFA, un aprakstīt klīniskās īpatnības pacientiem ar HBoV1.

Materiāls un metodes

Pētījums tika sākts 2012. gada novembrī, un tā populācijas pacientu atlase veidota no divām 
daļām. Pētījuma prospektīvajā daļā septiņu mēnešu laikposmā tika iekļauti pacienti vecumā līdz 
sešiem gadiem, kuriem konstatēta kāda no sūdzībām, kas saistīta ar akūtu elpošanas ceļu slimību, 
tai skaitā dziļāko elpošanas ceļu infekciju ar vai bez drudža (t > 38 °C) klātbūtnes, un kuru vecāki 
piekrita piedalīties pētījumā. Šajā pētījuma daļā tika iekļauti 39 pacienti, no kuriem iegūts NFA ar tam 
paredzētu standartizētu sistēmu. Iegūtais materiāls nekavējoties tika iesaldēts un uzglabāts −70 °C 

temperatūrā.
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Pētījuma retrospektīvajā daļā tika izmantoti 32 NFA paraugi, kas glabājās kohortu pētījuma (veikts 
laikposmā no 2009. gada jūlija līdz 2012. gada jūnijam) kolekcijā. Pētījuma retrospektīvajā daļā tika 
iekļauti pacienti vecumā no 2 līdz 24 mēnešiem, kuri laikposmā no 2011. gada septembra līdz 2012. gada 
jūnijam bijuši stacionēti Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ar dziļāko elpošanas ceļu infekcijas 
pazīmēm un kuriem diagnostikas gaitā netika apstiprināta RSV RNS klātbūtne.

No iegūtajiem NFA paraugiem, izmantojot fenola-hloroforma metodi, tika izdalīta DNS. DNS 
parauga kvalitāti noteica ar PĶR, nosakot tajā β globīna gēna secības klātbūtni. Par kvalitatīvu DNS 
uzskatīja PĶR produktu, kurā konstatēta β globīna gēna sekvences klātbūtne ar izmēru 200 bp. β globīna 
gēna secības klātbūtni noteica ar šādiem praimeriem: turpejošais GS268 5’ACACAACTGTGTTCACTAGC3’ 
un atpakaļejošais GS269 5’TGGTCTCCTTAAACCTGTCTTG3’.

HBoV 1. tipa genoma secības noteikšanai izmantoja PĶR, veicot NP-1 gēna sekvences klāt-
būtnes noteikšanu ar šādu praimeru komplektu: 188F 5’ GACCTCTGTAAGTACTATTAC3’ un 542R 5’ 
CTCTGTGTTGACTGAATACAG3’, un NS-1 gēna sekvences noteikšanu ar praimeru komplektu: HBoV01.2 
5’TATGGCCAAGGCAATCGTCCAAG3’ un HBoV02.2 5’GCCGCGTGAACATGAGAAACAGA3’. Lai izslēgtu 
iespējamu kontamināciju, pēc katriem pieciem paraugiem tika izmantota ūdens kontrole. Metodes 
adaptētas pēc literatūrā aprakstītām metodēm (Allander, 2005; Sloots, 2006). Par pozitīvo kontroli PĶR 
reakcijās izmantoja HBoV1 NP1 plazmīdu (Liu, 2009). Amplifikācijas produktus analizēja elektroforētiski 
1,7% agarozes gelā, lai sadalītu un identificētu DNS fragmentu. Nosakot NP-1 gēna sekvences klātbūtni, 
paredzamais PĶR produkta izmērs bija 354 bp. Nosakot NS-1 gēna sekvences klātbūtni, tas bija 300 bp. 
Iegūtos rezultātus apskatīja transiluminatora UV gaismā un vizualizēja, izmantojot vizualizācijas iekārtu 
BioSpectrum MultiSpectral Imaging System.

Pētījuma dati tika analizēti, veicot aprakstošo un salīdzinošo statistiku, izmantojot dator-
programmas SPSS 20.0 versiju un Excel Microsoft. Rezultāti ir izteikti skaitļos un procentos. Datu analīzē 
tika izmantotas matemātiskās un statistiskās metodes, piemēram, grupēšana, salīdzināšana, vidējo 
lielumu un proporciju aprēķināšana. Pacientu vecuma grupu un drudža raksturojuma pētāmajā populā-
cijā sta tistiskai apstrādei tika izmantots hī kvadrāta tests; p vērtība, kas mazāka par 0,05, tika uzskatīta 
par statis tiski nozīmīgu.

Rezultāti

Pētījuma populācijas demogrāfiskie dati.  Kopumā pētījumā tika iekļauts 71 pacients, attiecīgi 
pirmajā kohortā 32, otrajā kohortā 39 pacienti. Pētījumā iekļauto pacientu populācijas analīzē pēc dzimuma 
tika konstatēts, ka kopumā iekļautas 29 (41%) meitenes un 42 (59%) zēni. Analizējot pētījumā iekļauto 
bērnu vecuma struktūru, noskaidrots, ka vidējais vecums pacientiem abās kohortās bija 12,7 mēneši 
(SD ± 11,4, robežās no 1,5 līdz 67 mēnešiem). Pētījumā iekļauto pacientu vidējais vecums pirmajā kohortā 
bija 8,7 mēneši (SD ± 5,8, robežās no 1 līdz 20 mēnešiem), bet, aprēķinot otrās kohortas pacientu vidējo 
vecumu, tas bija lielāks, attiecīgi 15,7 mēneši (SD ± 13,9, robežās no 1,5 līdz 67 mēnešiem). Lai veiktu 
detali zētu vecuma struktūras analīzi, pētījumā iesaistītie pacienti tika iedalīti četrās vecuma grupās. 
Analizējot tās, noskaidrots, ka lielākais iekļauto pacientu skaits, attiecīgi 22 (31%), bija vecumā grupās no 
0 līdz 6 un no 12 līdz 24 mēnešiem, bet vismazāk pacientu bija vecuma grupā no 24 līdz 72 mēnešiem – 
8 (11%). Vecuma grupā no 6 līdz 12 mēnešiem tika iekļauti 19 (27%) pacienti.

HBoV1 genoma secības klātbūtne NFA paraugos.  No iegūtajiem NFA paraugiem tika izdalīta 
cilvēka DNS, un, izmantojot PĶR, HBoV1 genoma secība konstatēta 28/71 jeb 39% paraugu. HBoV1 
pozitīvo pacientu skaits abās kohortās bija vienāds, attiecīgi katrā no tām vīrusa genoma secības 
klātbūtni konstatēja 14 pacientiem.

Demogrāfiskie dati HBoV1 pozitīvo pacientu grupā.  Analizējot dzimuma iedalījumu HBoV1 pozitīvo 
pacientu grupā, vīrusa genoma secības klātbūtni konstatēja 12 (41%) meitenēm un 16 (38%) zēniem. 
Veicot vidējā vecuma aprēķinu, HBoV1 pozitīvo pacientu vidū tas bija 12,9 mēneši (SD ± 11,3, robežās 
no 1 līdz 31 mēnesim). Visvairāk HBoV1 pozitīvo pacientu konstatēts vecumā no 6 līdz 12 mēnešiem, 
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attiecīgi 10 no 19 (10/19) jeb 53% pacientu. Otra biežākā vecuma grupa, kurā konstatēts HBoV, bija no 12 
līdz 24 mēnešiem, attiecīgi 9/22 jeb 41% pacientu (sk. 1. att.). Statistiski ticamas atšķirības starp vecuma 
grupām HBoV pozitīvo pacientu populācijā netika novērotas.

1. attēls. Cilvēka 1. tipa bokavīrusa (HBoV) klātbūtne nazofaringeālo aspirātu paraugos dažādās vecuma 
grupās
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Klīnisko simptomu raksturojums pētījuma populācijā un HBoV1 pozitīvo pacientu grupā. Anali-
zējot klīniskos simptomus, visiem pacientiem brīdī, kad viņi tika iekļauti pētījumā, bijis klepus, kā arī 
lielākajai daļai konstatēts rinīts, attiecīgi 68/71 jeb 96% pacientu. Pacientiem ar pozitīvu HBoV1 skait-Pacientiem ar pozitīvu HBoV1 skait-
liski biežākie simptomi bija klepus 28/28 jeb 100% gadījumu, rinīts 27/28 jeb 96% gadījumu un rīkles 
mugurējās sienas hiperēmija 15/28 jeb 54% gadījumu. Papildus HBoV1 pozitīvo pacientu populācijā tika 
novēroti arī tādi simptomi kā eksantēma 7/28 (25%), konjunktivīts 4/28 (14%) un otīts 2/28 (7%). Vērtējot 
temperatūras raksturu bērniem ar pozitīvu HBoV1, konstatēts, ka kopumā tā biežāk paaugstinājusies 
virs 38 °C, attiecīgi 23/28 jeb 82% pacientu, kas statistiski nozīmīgi atšķīrās no HBoV1 pozitīviem 
pacien tiem, kuriem temperatūra bija 38 °C vai zemāka (p = 0,035).

Atsevišķi analizējot dziļāko elpošanas ceļu infekciju simptomus, tika noskaidrots, ka biežākie 
simptomi pacientiem ar HBoV1 klātbūtni NFA paraugos bija sēkšana (24/53 jeb 45% pacientu), palīg-
muskulatūras līdzdalība elpošanas darbā (22/42 jeb 52% pacientu) un paātrināta elpošana (21/48 jeb 
44% pacientu) (sk. 2. att.).

2. attēls. Dziļāko elpošanas ceļu infekciju klīniskie simptomi (pacientu skaits, n) cilvēka 1. tipa 
boka vīrusa pozitīvo pacientu grupā

 The character of clinical symptoms of lower respiratory tract infection in HBoV1 positive 
patients

Sēkšana

Palīgmuskulatūras līdzdalība

Stridors mierā

Stenēšana

Paātrināta elpošana

22

24
21

2 3



I N T E R N Ā  M E D I C Ī N A

68 ZRaksti / RSU

2015

Citu respiratoro vīrusu diagnostikas rezultāti HBoV1 pozitīvo pacientu grupā.  Pētījumā iekļauta-Pētījumā iekļauta-
jiem pacientiem tika analizēta arī citu respiratoro vīrusu klātbūtne nazofaringeālajās iztriepēs, ja to bija 
nozīmējis ārstējošais ārsts. Kopumā rezultāti bija pieejami 23/71 jeb 32% pacientu. Analizējot citu respira-
toro vīrusu klātbūtni pacientu grupā ar pozitīvu HBoV1, tā tika konstatēta 3 jeb 11% gadījumu, no kuriem 
divos bija noteikts respiratorais sincitiālais vīruss, bet vienā – cilvēka metapneimovīruss (hMPV).

Diskusija

Kopš 2005. gada, kad tika atklāts HBoV, tā klātbūtne elpošanas ceļu sekrētos konstatēta virknē 
pētījumu visā pasaulē, turklāt vairumā publikāciju minēta vīrusa izplatība. Tikai daži pētījuma centri, 
tostarp Somijā, mērķtiecīgi veic HBoV izpēti asociācijā ar akūtām elpošanas ceļu slimībām (Kantola, 2008; 
Söderlund-Venermo, 2009). HBoV1 klātbūtni galvenokārt konstatē bērniem vecumā no 6 līdz 24 mēnešiem 
(Fry, 2007; Christensen, 2010), un vīruss tiek saistīts ar šādām akūtām elpošanas ceļu slimībām: saaukstē-
šanās jeb gripai līdzīgs sindroms, akūta sēkšana, bronhiolīts un pneimonija (Allander, 2007; Söderlund-
Venermo, 2009; Don, 2010; Meriluoto, 2012).

Apskatot ar HBoV1 asociētās infekcijas klīniskos simptomus, kā biežākie tiek minēti klepus 
(79%), drudzis (67%), rinīts (66%), hipoksija vai saņemta skābekļa terapija (40%), tahipnoja (35%), sēkšana 
(27%) un faringīts (13%) (Chow, 2009). Tomēr jāuzsver, ka lielākā daļa pētījumu ir balstīti uz diagnos-
tiskiem mērķiem, tādējādi mērķtiecīgi iegūstot klīniskos paraugus no bērniem ar akūtām elpošanas ceļu 
slimībām. Līdz ar to iegūtie skaitļi lielākoties atspoguļo kopējos simptomus un, iespējams, nevar tikt 
specifiski saistīti ar HBoV ierosinātu infekciju. Turklāt Jartti ar kolēģiem, kuri analizējuši piecos gados 
veikto publikāciju secinājumus, uzsver, ka lielākajai daļai pētījumu trūkst stingru diagnostisko kritēriju 
HBoV1 akūtas infekcijas apstiprināšanai.

Klīnisko pētījumu ziņojumi pamatā ir balstīti uz HBoV1 identifikāciju elpošanas ceļu sekrētā, 
veicot kvalitatīvo PĶR. Bet, kā jau tika minēts, pētnieku grupa no Somijas uzsver, ka tā nav uzskatāma 
par optimālu metodi akūtas infekcijas diagnostikā (Jartti, 2012). Uz to norāda vairāki fakti, tostarp HBoV 
klātbūtne asimptomātiskiem pētījuma indivīdiem (Manning, 2006; Fry, 2007) un ilgstošs HBoV elpošanas 
ceļu sekrētā. Pētījumā, ko veicis von Linstow ar kolēģiem, vairāk nekā 26% bērnu HBoV no elpošanas 
ceļu sekrēta izdalīja divu mēnešu, 4% – trīs mēnešu, bet 2% – četru mēnešu periodā (von Linstow, 2008). 
Arī augstais koinfekciju skaits HBoV pozitīvajos paraugos sākotnēji radīja bažas par tā lomu slimību 
izcelsmē. Turklāt aprakstīti pētījumi, kuros vienlaikus ar HBoV identificēti vairāk nekā viens patogēns 
(Allander, 2005; Söderlund-Venermo, 2009; Wang, 2009).

Arī mūsu veiktajā pētījumā citu vīrusu klātbūtne HBoV pozitīvajos paraugos tika konstatēta trīs 
(11%) gadījumos, kur vienā no paraugiem vienlaikus ar HBoV konstatēja RSV un hMPV. Jāuzsver, ka 
kopumā mūsu pētījumā informācija par citiem vīrusiem bija pieejama 23 gadījumos, līdz ar to, iespējams, 
koinfekciju skaits būtu lielāks, ja visi paraugi būtu bijuši testēti uz citiem respiratoriem vīrusiem. Kaut 
gan sākotnēji bija bažas par HBoV lomu, tomēr ir pētījumi, kuros tiek apstiprināta HBoV1 ierosināta 
dziļāko elpošanas ceļu infekcija. Šādu pētījumu aprakstījusi Söderlund-Venermo ar kolēģiem, kas diag-
nostikā izmantoja kvantitatīvo PĶR aspirātos un serumā, kā arī HBoV IgM un IgG klases antivielu noteik-
šanu 295 bērniem ar akūtu sēkšanu un bronhiolīta klīnisko diagnozi (Söderlund-Venermo, 2009).

HBoV1 sastopamība pasaulē ir 2–19% gadījumu, vidēji ap 10% (Jartti, 2012, Peltola, 2013). Mūsu 
veiktajā pētījumā HBoV1 genoma secības klātbūtni laikposmā no 2011. gada septembra līdz 2013. gada 
maijam konstatēja 39% (28/71) pētījumā iekļauto pacientu. Lai arī pašlaik par HBoV1 sastopamību 
Latvijā nevaram izteikties, iegūtie rezultāti, salīdzinot ar pasaules datiem, ir augstāki. Citās Eiropas 
valstīs, piemēram, Norvēģijā, HBoV konstatēts 25% bērnu populācijā ar akūtām elpošanas ceļu slimībām 
(Christensen, 2013), Spānijā pacientiem ar sadzīvē iegūtu pneimoniju vīruss noteikts 17,8% gadījumu 
(García-García, 2012), bet Argentīnā un Čīlē HBoV sastopamība vidēji novērota ap 21,5% (Flores, 2011; 
Ghietto, 2012). Vienīgo pētījumu, kur HBoV klātbūtne konstatēta augstāka nekā mūsu pētījumā, attiecīgi 
59% (70/119) bērnu ar akūtām elpošanas ceļu slimībām, aprakstījusi pētnieku grupa Martin vadībā 
Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonas štatā (Matin, 2010).



I N T E R N Ā  M E D I C Ī N A

69ZRaksti / RSU

2015

Analizējot mūsu pētījumā iekļauto pacientu vecuma grupas, tika noskaidrots, ka HBoV1 biežāk 
konstatēts vecuma grupā no 6 līdz 12 mēnešiem (53% (10/19) pacientu) un vecuma grupā no 12 līdz 
24  mēnešiem (41% (9/22) pacientu). Lai arī pētījuma vecuma grupas ir nelielas un neviendabīgas, 
pētījuma rezultāti saskan ar literatūras datiem. Vienīgais klīniskais simptoms, kas statistiski ticami 
atšķiras pacientu grupā ar pozitīvu HBoV1 DNS elpošanas ceļu sekrētā, ir drudzis (t > 38 °C), attiecīgi 
82% (23/28) gadījumu. Jāuzsver, ka arī kopumā vairāk pētījumā tika iekļauti pacienti ar temperatūru, kas 
augstāka par 38 °C (48/71).

Tā kā HBoV1 diagnostikā tika izmantota kvalitatīvā PĶR, mūsu pētījumā iekļautajiem pacientiem 
nevaram apstiprināt akūtu HBoV1 infekciju, tomēr esam konstatējuši vīrusa cirkulāciju bērnu populā-
cijā Latvijā. Šie rezultāti dod pietiekamus argumentus un pamato nepieciešamību veikt turpmāku 
izpēti, kam ir gan teorētiska, gan klīniska nozīme. Lai varētu padziļināti pētīt HBoV infekciju un ar 
to saistīto akūto elpošanas ceļu slimību klīniskās īpatnības, vadoties pēc ievērojamāko pētnieku ietei-
kumiem, būtu nepieciešams veikt seroloģisko diagnostiku un / vai noteikt HBoV1 DNS serumā, kā arī 
kvantitatīvo PĶR.

Secinājumi

 1. Izmantojot kvantitatīvo PĶR, HBoV1 genoma secības klātbūtni konstatē 39% (24/71) gadījumu, 
kas norāda uz vīrusa cirkulāciju un klātbūtni ar akūtām elpošanas ceļu slimībām hospitali-
zētiem bērniem Latvijā.

 2. Pētījuma populācijas pacientiem biežāk HBoV1 konstatēts divās vecuma grupās: no 6 līdz 
12 mēnešiem 10/19 (53%) un no 12 līdz 24 mēnešiem 9/22 (41%), kas norāda uz iespējamu HBoV 
infekcijas norisi agrīnā vecumā.

 3. Pacietiem ar pozitīvu HBoV1 statistiski ticami novēro temperatūru, kas augstāka par 38 °C. 
Citas klīniskās pazīmes šīs grupas pacientiem statistiski ticami neatšķiras.

 4. Padziļinātai HBoV infekcijas izpētei nepieciešams veikt literatūrā aprakstītās papildu diagnos-
tiskās metodes.
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 Human Bocavirus Type 1 Presence in Hospitalised Children 
 with Acute Respiratory Tract Diseases in Latvia

Abstract

Human bocavirus 1 (HBoV1), belonging to the  family Parvoviridae, was discovered in 2005 
in  the pooled nasopharyngeal aspirates (NPAs). Since then it has been shown to circulate globally. In 
the latest year researches it has been shown that HBoV1 may cause acute respiratory distress in young 
children. Considering the high incidence of acute respiratory tract diseases in our children, it is important 
to assess the possible role of HBoV1 in aetiology of acute respiratory tract diseases in Latvia.

The aim of this study was to determine the  presence of HBoV1 DNA in NPAs obtained from 
hospitalised children less than six years old with acute respiratory tract infections, and describe 
the clinical features of the disease.
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The research was started in November 2012. Then, 39 NPAs were collected prospectively. For 
the retrospective part of this research, we used 32 NPAs that had been collected earlier. DNA was isolated 
from all NFAs using phenol-chloroform method and screened for HBoV1 genomic sequences using PCR.

Of 71 NPAs collected, HBoV1 DNA was found in 28/71 (39%) – 14 in each season, respectively. 
The detection rate of HBoV1 was higher 10/19 (53%) in children 6–12 months of age and 9/22 (41%) in 
children 12–24 months of age. The median age of 71 children was 12.7 months (SD ± 11.4).

In conclusion, we detected the  circulation of HBoV1 in hospitalised children and assessed 
the possible role of HBoV1 in aetiology of acute respiratory tract diseases. However, diagnosis of acute 
HBoV1 infection cannot be based on qualitative PCR. To clarify the  pathogenic role of HBoV, further 
studies are required.

Keywords: acute respiratory tract diseases, human bocavirus, lower respiratory tract infections.
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Kopsavilkums

Ievads.  Hroniska trombemboliska plaušu hipertensija (HTEPH) ir persistējošas plaušu artēriju 
obstrukcijas gala rezultāts, kas izveidojies pēc vienas vai vairākām plaušu embolijas (PE) epizodēm, un 
tam raksturīga ir fibrozes veidošanās plaušu artēriju sieniņās un plaušu vaskulāra remodelācija.

Tiek uzskatīts, ka HTEPH netiek pietiekami bieži diagnosticēta, tāpēc ir nepieciešams noteikt 
HTEPH izplatību Latvijā.

Darba mērķis  ir novērtēt dažādus HTEPH pacientus raksturojošus rādītājus: dzimumu, vecumu, 
ķermeņa masas indeksu (ĶMI), asins grupu, NYHA funkcionālo klasi u. c. Aprēķināt HTEPH izplatību 
Latvijas populācijā 2014. gadā.

Materiāls un metodes.  Šajā prospektīvajā pētījumā tika izmantoti Latvijas HTEPH reģistra dati, 
kā arī iekļauti 26 pacienti ar nesen (≤ 6 mēnešus) diagnosticētu HTEPH laikā no 2008. gada marta līdz 
2014. gada decembrim. HTEPH diagnoze tika apstiprināta ar sirds labo daļu katetrizāciju (RHC), kurā 
vidējais plaušu artērijas spiediens (mPAP) miera stāvoklī visiem pacientiem bija ≥ 25 mm Hg.

Rezultāti.  Pētījumā iekļauto 26 pacientu (38% vīrieši, 62% sievietes, vecuma mediāna – 60 gadi) 
vidējais mPAP bija 53,4 mm Hg (95% ticamības intervāls (CI), 28,3–78,5) un pirms RHC noteikts vidējais 
labā kambara sistoliskais spiediens – 82,8 mm Hg (95% CI, 43,4–122,1). Diagnostikas brīdī lielākajai 
pacientu daļai (84,6%) bija III funkcionālā klase (pēc NYHA klasifikācijas). Vidējais ĶMI – 27,3 kg/m2 
(95% CI, 13,7–40,9).

Aprēķinātā HTEPH izplatība Latvijā 2014. gadā bija 1,3/100 000 iedzīvotāju. Novērošanas perioda 
beigās astoņi pacienti bija miruši.

Secinājumi.  Latvijā visbiežāk HTEPH slimnieks ir sieviete, kuras vidējais vecums  – 59 gadi. 
Pusei pacientu ķermeņa masas indekss atbilda normālam. Lielākajai daļai pacientu diagnostikas brīdī 
bija III NYHA funkcionālā klase, kas liecināja par slimības smagumu.

Aprēķinātā HTEPH izplatība Latvijā ir zema, tomēr precīzi HTEPH sastopamība un izplatība nav 
nosakāma, tāpēc patiesie epidemioloģiskie rādītāji varētu būt krietni lielāki.

Atslēgvārdi: hroniska trombemboliska plaušu hipertensija, Latvijas reģistrs, izplatība.
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Ievads

Plaušu hipertensija (PH) ir smaga un progresējoša slimība ar nelabvēlīgu prognozi. Atbilstīgi 
plaušu hipertensijas klīniskajai klasifikācijai PH tiek iedalīta piecās grupās [19, 35]. Tikai divu šo 
grupu pacientiem ir pieejama specifiska medikamentozā terapija: 1. grupai – pulmonālai arteriālai 
hipertensijai (PAH) un 4. grupai – hroniskai trombemboliskai plaušu hipertensijai (HTEPH).

HTEPH ir persistējošas plaušu artēriju obstrukcijas gala rezultāts, kas izveidojies pēc vienas vai 
vairākām plaušu embolijas (PE) epizodēm, un tā tiek definēta kā palielināts vidējais spiediens plaušu 
artērijās (mPAP) ≥ 25 mm Hg, kas turpinās ilgāk nekā sešus mēnešus pēc (PE) diagnosticēšanas, lai 
gan pacients saņem adekvātu antikoagulantu terapiju [18, 351].

Slimības patoģenētiskais mehānisms ir saistīts ar palielinātu pretestību asins plūsmai plaušu 
artērijās, kur sākotnēji pretestība veidojas plaušu artēriju obstrukcijas (galveno līdz subsegmentālo 
artēriju līmenī) ar trombemboliem dēļ, un sekojošu asinsvadu remodelāciju mazajos nenosprostota jos 
asinsvados [18, 351; 15, 687]. Trombemboliskais materiāls cieši piesaistās plaušu elastīgo artēriju 
iekšējam slānim, nomainot normālo intīma slāni. Asinsvada lūmens var tikt pilnībā okludēts vai var 
veidoties dažādas pakāpes fibrozas stenozes, tīkli un gredzeni. Jāatzīmē, ka neokludētajos apgabalos 
veidojas pulmonāla arteriopātija, kas nav atšķirama no PAH radītās. Lielā asinsrites loka kolaterālie 
asinsvadi (bronhu, ribu, diafragmas un koronārās artērijas) var ieaugt un daļēji apasiņot apgabalus, 
kas atrodas distāli no pilnīgas obstrukcijas [6, 2499].

Balstoties uz liela mēroga pētījumiem, PE sastopamība tiek novērtēta kā 60 līdz 70 gadījumi 
uz 100 000 iedzīvotāju ik gadu, savukārt dziļo vēnu trombozes (DVT) incidence – 124 gadījumi uz 
100 000 iedzīvotāju no kopējās populācijas gadā [3, 129]. Vairākos dažāda mēroga pētījumos ir atklāts, 
ka HTEPH attīstās 1–4,8% pacientu mēnešu līdz gadu laikā pēc akūtas PE epizodes [2, 174; 17, 2260; 
8, 598].

Tomēr šie skaitļi precīzi nenorāda patieso saslimstības ar HTEPH biežumu. Tā varētu būt ievē-
rojami lielāka, jo pacientiem ar DVT asimptomātiska PE var attīstīties līdz pat 27–37% gadījumu, 
savukārt HTEPH incidences aprēķināšanā pētījumos tika iekļauti pacienti ar akūtu simptomātisku 
PE [2, 173; 17, 2258; 8, 598; 20, 427]. Vīnes Universitātes klīnikā noritēja pētījums, kurā 90 no 142, 
kā turpmāk tika konstatēts – HTEPH pacientiem (63%), anamnēzē nebija novērota plaušu embolija, 
kas liecina, ka sākotnējais trombemboliskais notikums lielākajai daļai HTEPH pacientu bijis asimpto-
mātisks [13, 2236].

Turklāt pētījumi apstiprina, ka HTEPH var attīstīties arī bez iepriekšējas PE. Šādos gadījumos 
slimību, iespējams, izraisa sākotnējs trombotisks vai iekaisīgs process plaušu vaskulatūrā. Kad 
asinsvads ir nosprostojies tiktāl, ka spiediens plaušu artērijā pieaug, sākas vaskulāra remodelācija, 
kas pakāpeniski progresē un ir PH attīstības iemesls, pat ja turpmāk trombemboliskus procesus 
nenovēro [6, 2528]. Vēl aizvien nav atklāts, kāpēc nelielai daļai pacientu pēc akūtas PE attīstās HTEPH 
un daļai ne [4, 325].

Lai precīzi novērtētu HTEPH sastopamības biežumu, būtu jāveic liela mēroga prospektīvi multi-
centru pētījumi, kuros apsekotu pacientus pēc akūtas plaušu embolijas vienlaikus ar to gadījumu 
izpēti, kuros pacientiem anamnēzē neparādās akūta PE, bet HTEPH diagnoze tika noteikta neskaidras 
izcelsmes plaušu hipertensijas diagnostisko izmeklējumu laikā [10, 2017].

Hroniskas trombemboliskas plaušu hipertensijas attīstību ir grūti noteikt, jo, kā jau minēts, daļai 
pacientu plaušu embolija ir noritējusi nepamanīta un norādes uz diagnozi kļūst saredzamas tikai retro-
spekcijā. Pacientiem ar HTEPH pēc akūtas plaušu embolijas tipiska ir “medusmēneša fāze”, kuras laikā 
nav simptomu, lai gan noris plaušu hipertensijas attīstība. Kaut arī ievērojamai pacientu daļai attīstās 
simptomātiska saslimšana, asimptomātiskas HTEPH klīniskā nozīme aizvien nav viennozīmīga [9, 6].

Slimība parasti tiek diagnosticēta, ja plaušu hipertensija palielinās un izraisa nespecifiskus simp-
tomus: progresējošu elpas trūkumu, nogurumu, samazinātu slodzes toleranci. Daļa pacientu ignorē 
iepriekš minētos simptomus un nevēršas pie ārsta. Slimībai progresējot, pievienojas sūdzības, kas sais-
tītas ar sirds labā kambara disfunkciju: perifēras tūskas, slodzes stenokardija, ģīboņi. Nāve visbiežāk 
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iestājas, plaušu hipertensijai progresējot un izraisot labā kambara mazspēju [18, 351]. Pacientu izmek-
lējot, novēro labā kambara hipertrofijas pazīmes (pulsāciju epigastrijā), akcentētu otro toni, auskul tējot 
virs plaušu artērijas, ir tipiska elektrokardiogrāfijas un ehokardiogrāfijas atrade [3, 132].

Standarta laboratorijas izmeklējumu rezultāti HTEPH gadījumā ir nespecifiski un neatšķiras no 
tiem, ko iegūst citas etioloģijas PH gadījumā. Galvenā izmeklēšanas metode ir radioloģiskā diagnostika. 
Gadījumos, ja ir ticami hroniskas plaušu trombembolijas pierādījumi, plaša pacientu izmeklēšana ar mērķi 
izslēgt citas etioloģijas plaušu hipertensiju nav nepieciešama. Transtorakāla ehokardiogrāfija (EhoKG) 
ir pamata izmeklēšanas metode PH gadījumā, un visbiežākā ehokardiogrāfiskā atrade ir labā kambara 
dilatācija, hipertrofija un hipokinēzija, labā priekškambara palielināšanās, labā kambara spiediena 
pārslodze un trikuspidāla regurgitācija. Pacientiem, kam pēc akūtas PE stacionēšanas laikā parādās 
labā kambara disfunkcijas vai PH simptomi, pēc izrakstīšanās (parasti pēc 3–6 mēnešiem) būtu jāveic 
kontroles EhoKG. Savukārt pozitīva EhoKG atrade pacientiem, kas pārcietuši plaušu emboliju, varētu 
norādīt uz HTEPH attīstību. Tomēr EhoKG nav specifiska metode HTEPH diagnosticēšanai. Ventilācijas / 
perfūzijas scintigrāfija tiek ieteikta kā sijājošās atlases metode, jo negatīva atrade PH gadījumā gandrīz 
izslēdz HTEPH iespējamību. Tomēr Latvijā šī metode vēl nav pieejama. Otrā biežākā attēldiagnostikas 
metode ir plaušu datortomogrāfija. Plaušu angiogrāfiju var veikt labā sirds kambara katetrizācijas laikā, 
HTEPH gadījumā būs novērojamas tipiskas atrades. Konvencionālu plaušu angiogrāfiju izmanto arī tad, 
kad lemj par ķirurģisku ārstēšanu [1, 13].

HTEPH ir diezgan grūti diagnosticēt, tāpēc svarīgi definēt pacientu grupu, kam ir lielāks risks, 
ka pēc akūtas PE var attīstīties HTEPH. Atklāti ir šādi HTEPH attīstības riska faktori: vecums (vairāk 
par 70 gadiem) un iepriekšēja PE; jaunākiem – lielāks perfūzijas defekts un idiopātiska PE, veikta splen-
ektomija, implantēts kardioverters vai kardiodefibrilators, anamnēzē – hroniskas iekaisīgas slimības 
(osteomielīts vai iekaisīgās zarnu slimības); vairogdziedzera hormonu aizstājterapija, malignitāte, 
pozitīvas antifosfolipīdu antivielas vai lupus antikoagulants.

Pacientiem ar šiem riska faktoriem būtu rekomendējams veikt kontroles izmeklējumus vismaz 
divus gadus pēc akūtas PE [1, 13].

HTEPH pacientus var iedalīt divās grupās: operējamie un neoperējamie.
Ķirurģiska terapija (neoperējami pacienti) nav iespējama trombu klātbūtnes dēļ distālajos asins-

vados, smagu blakusslimību gadījumos, kā arī, ja pacients atsakās no operācijas vai nav pieejami speciali-
zētie ķirurģiskie centri.

Ja trombi atrodas galvenajās, daivu vai segmentālajās artērijās, tos iespējams izņemt, veicot ķirur-
ģisku procedūru pulmonālo endarterektomiju (PEA) [14, 703]. HTEPH operējamība būtu jānosaka ar 
augstas kvalitātes attēldiagnostikas metodēm, katru pacientu izvērtējot individuāli specializētos pulmo-
nālās endarterektomijas centros [6, 2529].

PEA ir izvēles terapija HTEPH operējama pacienta gadījumā, un tā ir vienīgā potenciāli ārstējošā 
metode, kuras rezultātā novērojama izteikta hemodinamisko rādītāju, funkcionālās klases un dzīvildzes 
uzlabošanās, un pacientam nav nepieciešama plaušu transplantācija. Tā ir sarežģīta procedūra, kuru veic 
tikai pieredzējuši speciālisti. Pēcoperācijas mirstība sasniedz pat 5% [14, 707].

Liela nozīme ir pacientu atlasei un prognozētajam pēcoperācijas hemodinamikas uzlabojumam. 
Daži autori uzskata, ka PEA būtu jāveic tikai tādā gadījumā, ja paredzamā pulmonālās vaskulārās rezis-
tences samazināšanās pēc procedūras ir lielāka par 50% [5, 645].

HTEPH medikamentozai ārstēšanai ir pieejams tikai viens specifisks medikaments  – šķīstošs 
guanilātciklāzes stimulators riociguats [7, 327]. Tomēr HTEPH terapijā izmanto arī PAH paredzētos 
preparātus: specifiskos prostaciklīnu analogus, fosfodiesterāzes-5 inhibitorus un endotelīna receptoru 
antagonistus [6, 2529].

Darba mērķis

Analizēt un novērtēt dažādus HTEPH pacientus raksturojošus rādītājus: dzimumu, vecumu, ĶMI, 
asins grupu, NYHA funkcionālo klasi slimības diagnozes brīdī u. c. Aprēķināt HTEPH izplatību Latvijas 
populācijā 2014. gadā.



I N T E R N Ā  M E D I C Ī N A

75ZRaksti / RSU

2015

Materiāls un metodes

Šajā prospektīvajā pētījumā izmantoti dati no Latvijas Kardioloģijas centrā 2007. gadā izveidotā 
vienīgā PH pacientu reģistra Latvijā. Pacienti ar HTEPH iekļauti PH reģistra 4. grupā. HTEPH reģistrā 
tika ietverti 26 pacienti ar nesen (≤ 6 mēnešus) diagnosticētu HTEPH laikā no 2008. gada marta līdz 
2014. gada decembrim.

Visiem pacientiem plaušu trombembolijas apstiprināšanai tika veikta datortomogrāfija plaušām 
ar kontrastvielu. HTEPH diagnoze tika apstiprināta ar sirds labo daļu kateterizāciju (RHC), ar ko tika 
noteikts vidējais spiediens plaušu artērijā (mPAP), pulmonālā vaskulārā rezistence (PVR), sirds indekss 
(CI), sirds izsviede (CO) un plaušu kapilāru ķīlēšanās spiediens (PCWP). Pirms RHC tika veikta EhoKG 
un noteikts labā kambara sistoliskais spiediens (LKSS).

Statistiskā analīze tika veikta, izmantojot IBM SPSS 20.0. un Microsoft Excel 2011. Vidējās kvanti-
tatīvo parametru mainīgās vērtības parādītas kā vidējā vērtība ar ticamības intervālu 95% (Confidence 
Interval = CI).

HTEPH prevalence tika aprēķināta uz 100 000 Latvijas iedzīvotāju, ņemot vērā Centrālās statis-
tikas pārvaldes datus par Latvijas iedzīvotāju skaitu līdz 2014. gada maijam (n = 1 997 500) un HTEPH 
reģistra ziņas par dzīvajiem pacientiem līdz 2014. gada beigām.

Rezultāti

Vidējās parametru vērtības visiem pacientiem parādītas 1. tabulā.
No 26 HTEPH pacientiem 38% (n = 10) bija vīrieši un 62% (n = 16) – sievietes. Vidējais vecums HTEPH 

diagnosticēšanas brīdī sievietēm bija 59 gadi (95% CI, 42–76), vīriešiem – 51 gads (95% CI, 35–86). Novērošanas 
perioda beigās (septiņos gados) astoņi pacienti bija miruši. Visvairāk pacientu HTEPH reģistrā tika iekļauti 
2014. gadā, salīdzinājumā ar pārējiem gadiem,  – 38,46% (n  =  10) (sk. 1. att.). Pacientu skaits vecuma 
grupā 70–79 gadi bija vislielākais – desmit (38%) pacienti (sk. 2. att.). Vidējais ĶMI starp pacientiem bija 
27,3 kg/m2 (95% CI, 13,7–40,9). Trīspadsmit (50%) pacientiem bija normāls ĶMI (intervālā 18,5–24,5 kg/m2).

HTEPH diagnosticēšanas brīdī NYHA (New York Heart Association – Ņujorkas Sirds asociācija) 
II funkcio nālā klase bija 8% (n = 2) pacientu, III funkcionālā klase – 84% (n = 22), IV funkcionālā klase – 
8% (n = 2) (sk. 3. att.).

Pacientu sadalījums pēc asins grupas: 0 (I) Rh(+) bija 23% (n = 6) pacientiem, 0 (I) Rh(–) 4% (n = 1), 
A (II) Rh(+) 34% (n = 9), B (III) Rh(+) 31% (n = 8), B (III) Rh(–) 4% (n = 1), AB (IV) Rh(+) 4% (n = 1) pacientiem.

1. tabula. Vidējā rādītāju vērtība ar standartnovirzi starp HTEPH pacientiem
 Mean patient parameter values and standard deviations

Rādītājs Vidējā vērtība Standartnovirze

Vecums, gadi
Vīrieši (n = 10) 51 15
Sievietes (n = 16) 59 17

ĶMI, kg/m2 27,3 6,8
LKSS, mm Hg 82,8 19,7
mPAP, mm Hg 53,4 12,5
PVR, HRU 11,7 4,0
CI, l/min/m2 1,98 0,38
CO, l/min 3,81 0,75
PCWP, mm Hg 12,0 4,5

ĶMI  – ķermeņa masas indekss, LKSS  – labā kambara sistoliskais spiediens, mPAP (mean 
pulmon ary artery pressure) – vidējais spiediens plaušu artērijā, PVR (pulmonary vascular resist-
ence) – pulmonālā vaskulārā rezistence, HRU – Vuda vienības (hybrid reference units), CI (cardiac 
index) – sirds indekss, CO (cardiac output) – sirds izsviede, PCWP (pulmonary capillary wedge 
pressu re) – plaušu kapilāru ķīlēšanās spiediens.
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1. attēls. Hroniskas trombemboliskas plaušu hipertensijas reģistra pacientu sadalījums pēc iekļau-
šanas gada reģistrā

 Patient distribution depending on the year of inclusion in CTEPH registry
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2. attēls. Hroniskas trombemboliskas plaušu hipertensijas reģistra pacientu sadalījums pēc vecuma
 Patient distribution depending on age
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3. attēls. Pacientu skaits un procentuālais sadalījums pēc NYHA funkcionālās klases
 Number of patients and their distribution depending on NYHA functional class
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EhoKG noteikts vidējais LKSS – 82,8 mm Hg (95% CI, 43,4–122,1). Veicot labo sirds daļu katet ri-
zāciju, vidējais spiediens plaušu artērijā (mPAP) bija 53,4 mm Hg (95% CI, 28,3–78,5), vidējā pulmonālā 
vaskulārā rezistence (PVR) bija 11,7 HRU jeb Wood vienības (95% CI, 3,6–19,7), vidējais sirds indekss 
(CI)  – 1,98 l/min/m2 (95% CI, 1,21–2,75), vidējā sirds izsviede (CO)  – 3,81 l/min (95% CI, 2,30–5,31), 
vidējais plaušu kapilāru ķīlēšanās spiediens (PCWP) – 12,0 mm Hg (95% CI, 2,9–21,0).

Visi 26 pacienti saņēma antikoagulantu terapiju  – 20 (77%) pacienti lietoja orfarīnu, seši 
(23%) – rivaroksabānu.

Aprēķinātā HTEPH izplatība Latvijā 2014. gadā bija 1,3/100 000 iedzīvotāju.



I N T E R N Ā  M E D I C Ī N A

77ZRaksti / RSU

2015

Diskusija

Aprēķinātā HTEPH izplatība Latvijā ir zema, jo, pēc ekspertu uzskatiem, tā ir 1–9 gadījumi 
uz 100 000 iedzīvotāju [11]. Tomēr patiesais HTEPH biežums un izplatība nav zināma, tāpēc Latvijas 
epidemiolo ģiskie rādītāji varētu būt krietni lielāki. Pēc pasaules datiem arī patiesā HTEPH sastopamība 
nav īsti skaidra, bet vairākos pētījumos tiek aprakstīts, ka starp pacientiem, kas pārcietuši akūtu PE, 
tā varētu sasniegt 1–4,8% [2, 174; 17, 2260; 8, 598; 12, 972]. Lai precīzi apzinātu patieso pacientu skaitu 
reģionā, būtu nepieciešams izveidot Baltijas vai Baltijas–Ziemeļvalstu HTEPH reģistru.

Visā pasaulē HTEPH diagnostikā priekšroka tiek dota ventilācijas / perfūzijas plaušu skenēšanai 
(V/Q scan), kas Latvijā nav pieejama. V/Q scan salīdzinājumā ar CT angiogrāfiju ir augstāka jutība, 
tāpēc HTEPH pacientiem, domājams, mainīsies V/Q scan rezultāti, nevis CT angiogrāfija. Kādā pētījumā, 
novērojot 277 pacientus pēc akūtas PE, V/Q scan jutība, salīdzinot ar CT angiogrāfijas jutību, bija 96% 
pret 51% [21, 682].

Visiem HTEPH pacientiem rekomendē antikoagulantu terapiju mūža garumā, parasti ar K vitamīna 
antagonistiem, uzturot INR līmeni robežās no 2 līdz 3 [6, 2529].

Mūsdienās HTEPH pacientiem, kurus drīkst operēt, efektīvākā ārstēšanas metode ir pulmonālā 
endarterektomija PEA [14, 707]. Līdz 2014. gadam Latvijā tika veiktas trīs PEA procedūras. Latvijā šī 
procedūra būtu jāievieš kā rutīnas metode.

Dažām HTEPH pacientu grupām, kurus nevar operēt, jo trombu lokalizēšanās ir plaušu artēriju 
perifērijā, pasaulē ir pieejama jauna, mazinvazīva ārstēšanas metode – plaušu artēriju balonangioplas-
tija [16, 2]. Sadarbībā ar Austrijas kolēģiem vienam Latvijas CTEPH pacientam šī procedūra jau ir veikta, 
nākotnē plaušu artēriju balonangioplastiju paredzēts veikt arī Latvijā. Neoperējama HTEPH gadījumā 
būtu jālieto medikamentozā terapija, tajā skaitā jauns specifisks HTEPH medikaments riociguats [7, 327; 
16, 1].

No reģistra datiem redzams, ka (sk. 1. tabulu) “vidējais” HTEPH pacients Latvijā ir sieviete, vecāka 
par 50 gadiem, kura cieš no liekā svara un sirds mazspējas un kurai ir augsts vidējais spiediens plaušu 
artērijās, kā arī palielināta vaskulārā rezistence plaušu asinsvados.

Lielākajai daļai pacientu diagnostikas brīdī bija augsta NYHA funkcionālā klase (sk. 3. att.), kas 
noteica slimības smagumu, liecinot, ka HTEPH diagnostika Latvijā notiek novēloti. Lai laikus diagnos-
ticētu HTEPH attīstību un diferencētu to no citām PH formām, Latvijā būtu jāizveido specializēts 
PH centrs, kurā tiktu īstenota skrīningprogramma visiem pacientiem, kuri pārcietuši akūtu PE.

Pašlaik HTEPH tiek uzskatīta par vienu no PH formām, tomēr, pēc reto slimību ekspertu uzskatiem, 
nākotnē tā būtu jāizdala kā atsevišķa slimība ar savu starptautiskās slimību klasifikācijas (SSK) kodu.

Secinājumi

 1. Aprēķinātā HTEPH izplatība Latvijā ir zema, tomēr precīzs HTEPH saslimstības biežums un 
izplatība nav nosakāma, tāpēc patiesie epidemioloģiskie rādītāji varētu būt krietni lielāki.

 2. Lai precīzāk noteiktu HTEPH epidemioloģiskos rādītājus, būtu nepieciešams izveidot Baltijas 
vai Baltijas–Ziemeļvalstu HTEPH reģistru.

 3. Latvijas HTEPH pacients visbiežāk ir sieviete, kuras vidējais vecums 59 gadi, biežāk ar asins-
grupu, kas nav 0 (I). Pusei pacientu ķermeņa masas indekss atbilda normālam.

 4. Vidējais LKSS spiediens pirms HTEPH diagnozes apstiprināšanas ar sirds labo daļu katetri-
zāciju jau norādīja uz iespējamu plaušu hipertensiju, turklāt smagas pakāpes.

 5. Lielākajai pacientu daļai diagnostikas brīdī bija augsta NYHA funkcionālā klase, kas noteica 
slimības smagumu un norādīja, ka HTEPH diagnostika Latvijā notiek novēloti.

 6. Ikvienam neskaidras ģenēzes plaušu hipertensijas pacientam būtu jāizvērtē HTEPH iespē-
jamība.

 7. Lai uzlabotu HTEPH diagnostiku, Latvijā būtu nepieciešams ieviest ventilācijas / perfūzijas 
plaušu skenēšanu.
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 8. HTEPH diagnostikas uzlabošanai Latvijā būtu nepieciešams izveidot specializētu plaušu 
hiper tensijas centru, kurā īstenotu skrīningprogramma visiem pacientiem, kuri pārcietuši 
akūtu PE.

 9. Pulmonālā endarterektomija ir izvēles terapijas metode, ja operējamas HTEPH pacients ir 
operē jams, šī procedūra Latvijā būtu jāievieš kā rutīnas metode.

 10. HTEPH pacientiem, kas nav operējami, ir iespējama gan mazinvazīva, gan medikamentoza 
terapija.

 Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension Patient 
 Registry of Latvia – What Have We Learned in 7 Years?

Abstract

Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) is the end result of persistent obstruc-
tion of the pulmonary arteries following episodes of acute and / or recurrent pulmonary emboli when 
mean pulmonary arterial pressure (mPAP) rises to ≥ 25 mm Hg and persists longer than 6 months. CTEPH 
is commonly underdiagnosed, and it is significant to determine CTEPH prevalence in Latvia.

This prospective study of the Latvian CTEPH registry included 26 patients with recently (≤ 6 months) 
diagnosed CTEPH in the time period from March, 2008 until December, 2014. Diagnosis was confirmed 
by right heart catheterisation (RHC). Long-term follow-up is still in progress.

In 7 years, 26 patients (38% male, 62% female, median age – 60 years) were included in registry 
with mean mPAP – 53.4 mm Hg (95% Confidence Interval (CI), 28.3–78.5) and mean right ventricle systolic 
pressure – 82.8 mm Hg (95% CI, 43.4–122.1) before RHC. At the time of diagnosis, the majority of patients 
(84.61%) were in NYHA functional class III. Overall, blood groups other than 0 were more frequent. Mean 
body mass index (BMI) was 27.3 kg/m2 (95% CI, 13.7–40.9). Calculated prevalence of CTEPH in Latvia in 
2014 was 1.3/100,000. At the end of the observation period, 8 patients were deceased.

Latvian HTEPH patient most likely is a female, with an average age of 59 years, more often with 
non-0 (I) blood group. Body mass index in half of the patients was in accordance with the norm (between 
18.5–24.5 kg/m2).

High values of average right ventricular systolic pressure (measured before HTEPH diagnosis 
was confirmed with the RHC) already pointed to a possible severe pulmonary hypertension. The NYHA 
functional class at the time of diagnosis was high, which determined the severity of symptoms.

Calculated CTEPH prevalence in Latvia is low, although the incidence and prevalence of CTEPH are 
yet to be accurately determined and may be significantly underestimated.

Keywords: chronic thromboembolic pulmonary hypertension, registry of Latvia, prevalence.
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Kopsavilkums

Plaušu artēriju trombembolija (PATE), ir trešā biežākā kardiovaskulārās sistēmas slimība, kurai 
raksturīga augsta letalitāte akūtajā periodā vai izteikti funkcionālie traucējumi hroniskas norises 
gadījumā. Svarīgi ir laikus atpazīt pacientus ar paaugstinātu trombembolijas risku, un to diagnosticēt, 
lai agrīni uzsāktu ārstēšanu.

Darba mērķis  ir izvērtēt plaušu artēriju trombembolijas sastopamību, cēloņus, kā arī novērtēt 
radioloģiskās ainas un to korelāciju ar D-dimēru līmeni.

Materiāls un metodes.  Tika veikts retrospektīvs pētījums, kurā ietverti visi Paula Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas nodaļās ārstēto pacientu krūšu kurvja orgānu datortomogrāfijas (DT) 
angiogrāfiskie izmeklējumi, kas veikti no 2014. gada 1. aprīļa līdz 1. septembrim (kopā – 1161). Sīkāk 
tika analizēti tie izmeklējumi, kuru informācija liecināja par PATE.

Rezultāti.  Pētījumā ietverts 1161 DT angiogrāfiskais izmeklējums, 266 pacientiem tas tika veikts, 
jo bija aizdomas par PATE, diagnoze apstiprināta 26% gadījumu. Asimptomātisku PATE konstatēja 2,3% 
pacientu. Kopā PATE konstatēja 7% gadījumu no visiem izmeklējumiem. Vidējais saslimšanas vecums 
bija 66,7 ± 15,2 gadi, 61% sasirgušo – sievietes. Akūta PATE – 82% gadījumu, bet 2% uz hroniskas PATE 
fona bija attīstījusies akūta trombembolija. Biežāk PATE bija abpusēja – 62% pacientu, 46% pacientu tika 
konstatēta masīva PATE, kas skar visus plaušu artēriju zarus. Unilaterālajos gadījumos PATE biežāk bija 
labajā plaušā – 20% (kreisās puses vienpusējā PATE konstatēta 18%). No visiem gadījumiem 28% pacientu 
attīstījās infarktpneimonija. D-dimēru tests bija pozitīvs visiem akūtas PATE pacientiem. Starp akūtas 
un hroniskas PATE grupām bija statistiski ticama D-dimēru līmeņa atšķirība (p < 0,1) – akūtas PATE 
gadījumā vidēji 12,05 mg/l un hroniskas – 3,36 mg/l. Nepastāvēja statistiski ticama korelācija starp 
D-dimēru līmeni un PATE plašumu.

Secinājumi.  Statistiski ir ticama D-dimēru līmeņa atšķirība akūtas un hroniskas PATE pacientiem, 
taču nepastāv korelācija starp D-dimēru līmeni un PATE plašumu. DT angiogrāfija ir uzskatāma par 
vienīgo prognostiski ticamo rutīnas diagnostikas metodi pacientiem ar aizdomām par PATE.

Atslēgvārdi: plaušu artēriju trombembolija, DT angiogrāfija, D-dimēri.
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PATE klīniskā izpausme bieži ir sarežģīta, un diagnostika agrīnajā saslimšanas posmā – apgrū-
tināta. Sākotnēji pirmie simptomi var palikt nepamanīti, ņemot vērā PATE nespecifisko klīnisko ainu. 
Tomēr agrīnai diagnozei ir fundamentāla nozīme. Nekavējoties sākta ārstēšana ir ļoti efektīva. Atkarībā 
no klīniskās ainas sākotnējā terapija tiek vērsta uz bloķētās plaušu artērijas asins plūsmas atjaunošanu 
vai uz potenciāli fatālo agrīno recidīvu novēršanu. Ilgtermiņa antikoagulācijai, ko izmanto kā sekundāru 
preventīvo metodi, ir jābūt pamatotai katram pacientam individuāli, balstoties uz atbilstīgi apstiprinātu 
diagnozes stratēģiju.

PATE epidemioloģija ir grūti nosakāma, jo klīniskā aina var saglabāties asimptomātiska vai arī 
diagnoze var būt nejauša atrade (Cohen, 2007), un atsevišķos gadījumos PATE pirmā izpausme ir pēkšņa 
nāve (Klok, 2010). Kopumā PATE ir svarīgs saslimstības, hospitalizācijas un mirstības iemesls Eiropā. 
Pamatojoties uz 2004. gada epidemioloģisko modeli, secināts, ka sešās Eiropas Savienības valstīs (ar 
kopējo iedzīvotāju skaitu 454,4 miljoni) vairāk kā 317 000 nāves gadījumu bija saistīti ar venozu tromb-
emboliju (VTE) (Cohen, 2007). No šiem gadījumiem 34% bija pēkšņas nāves un PATE, bet 59% – letāli 
gadījumi, kas saistīti ar nediagnosticētu PATE, un tikai mazāk par 7% nāves gadījumu bija korekti 
diagnos ticēta PATE.

Pacienti, kas vecāki par 40 gadiem, atrodas paaugstināta riska grupā salīdzinājumā ar jaunākiem, 
un risks gandrīz dubultojas ar katru nākamo dekādi, tāpēc paredzams arvien lielāks cilvēku skaits, kam 
nākotnē diagnosticēs vai, iespējams, kuri arī mirs PATE dēļ. Klīniskos pētījumos pierādīts, ka visbiežāk 
PATE rodas 60–70 gadu vecumā, savukārt autopsiju pētījumos – 70–80 gadu vecumā (Morpurgo, 1998). Šo 
tendenci var skaidrot ar saistību starp vecumu un blakusslimībām, kas ir īstie venozas tromb embolijas 
riska faktori.

Trombemboliskas komplikācijas konstatētas 30–60% insulta slimnieku, 5–35% miokarda infarkta 
slimnieku un vairāk nekā 12% pacientu, kam ir sastrēguma sirds mazspēja (Stein, 1996).

Noteikt precīzu diagnozi, pamatojoties tikai uz klīniskajiem un laboratoriskajiem datiem, ir 
grūti, tāpēc attēldiagnostikas metožu lietošanai un pieejamībai ir būtiska nozīme precīzas diagnozes 
veidošanā. Pēdējo desmit gadu laikā datortomogrāfijas angiogrāfija ir kļuvusi par primāro skrīninga 
diagnostikas metodi gadījumos, ja rodas aizdomas par PATE. DT angiogrāfijas jutība vidēji ir 83%, bet 
specifiskums – 96% apmērā (Stein, 2006). Tā galvenokārt atkarīga gan no speciālista pieredzes, gan no 
iegūto datu kvalitātes.

Tomēr arī laboratoriskā diagnostika nav zaudējusi savu aktualitāti. Tai ir mainījušies uzsvari – 
laboratoriskie izmeklējumi ieņēmuši stabilu vietu skrīningā pirms attēldiagnostisko metožu izmanto-
šanas. Starp laboratoriskām metodēm pēdējā desmitgadē tieši D-dimēriem ir pievērsta plašāka uzmanība, 
un izrādījās, ka šis ir vērtīgs tests pacientiem, ja radušās aizdomas par trombemboliju. Paaugstinātam 
D-dimēru līmenim ir prognostiska vērtība pulmonāras trombembolijas konstatēšanā, un arī antikoagu-
lantu medikamentu deva atkarīga no D-dimēru līmeņa un pulmonāras embolijas biežums pacientiem ar 
aizdomām par plaušu artērijas trombemboliju (Ghanima, 2006).

Dažos pētījumos ir novērots, ka D-dimēru līmenis, iespējams, korelē ar plaušu artēriju obstruk-
cijas līmeni, novērtējot plaušu artēriju obstrukcijas indeksu, kā arī dažkārt konstatētas dažas saistības 
starp D-dimēru līmeni un pulmonāras trombembolijas smagumu, bet šie vērojumi ir jāpēta plašāk.

Laikus sākta antikoagulantu terapija ir tieši saistīta ar savlaicīgu diagnozes noteikšanu. PATE 
gadījumā antikoagulantu terapija samazina pacientu mirstību par 75%, tas nozīmē, ka neārstētas PATE 
gadījumā mirstība ir ap 25–30%. Atbilstīga antikoagulantu terapija samazina arī PATE recidīvu biežumu.

Darba mērķis

Pētījuma mērķis ir izvērtēt plaušu artēriju trombembolijas (PATE) riska faktorus, slimības 
biežumu, plašumu, vai pastāv DT angiogrāfiski konstatētā PATE plašuma korelācija ar laboratorisko 
izmaiņu – D-dimēru līmeni.
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Materiāls un metodes

Šis ir retrospektīvs gadījumu pētījums. Tajā iekļauti visi Paula Stradiņa Klīniskās universitātes 
slimnīcas nodaļu un Neatliekamās medicīnas centra pacientu krūšu kurvja orgānu DT angiogrāfijas 
izmeklējumi, kas veikti no 2014. gada 1. aprīļa līdz 1. septembrim. Papildu nepieciešamie dati par pacien-
tiem tika iegūti no slimības vēsturēm.

Vēl pētījumā tika iekļautas divas lielas cilvēku grupas:
•	pacienti,	kuri	nosūtīti	veikt	DT	angiogrāfijas	izmeklējumu	un	diagnoze	bija	PATE;
•	pacienti	ar	nejaušu	PATE	diagnozi,	viņi	tika	nosūtīti	uz	izmeklējumu,	bet	figurēja	cita	diagnoze.
Analizējot DT angiogrāfijas izmeklējumus, tika izvērtēta detalizētāka informācija par tromb-

embolijas anatomisko lokalizāciju – par skarto pusi (labās, kreisās vai abu plaušu artērijas), sagrupēta 
tromb  embolu lokalizācija pēc artēriju kalibra (maģistrālie plaušu asinsvadi – truncus pulmonalis, galvenās 
plaušu artērijas un labās puses interlobārā artērija, vidējie – lobārās un segmentārās artērijas, sub segmen-
tārie zari, sirdī), kā arī tika veikta trombembolijas skarto artēriju sagrupēšana pēc segmentiem.

Pēc DT angiogrāfijas pazīmēm papildus tika izvērtēts, vai trombembolija ir akūta vai hroniska, kā 
arī tika atzīmēts, vai trombembolija izraisījusi infarktpneimoniju. Papildus tika apskatīti Paula Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas arhīvā pieejamie pacientu slimības vēsturu dati par pacientu pamat-
saslimšanu, lai izvērtētu trombemboliju iespējamos cēloņus, kā arī noskaidrotu D-dimēru līmeni asinīs.

Pētījumā iegūtie dati ir statistiski apstrādāti, izmantojot IBM SPSS Statistics 17.0 programmu. 
Ticamības intervāli relatīvajiem biežumiem aprēķināti ar Confidence Interval Calculator for proportions. 
Par statistiski ticamu uzskatāma p vērtība < 0,05. Parametri atainoti kā vidējās vērtības, to standart-
novirze, mediāna, absolūtais biežums un relatīvais biežums – procentos.

Parametriem, kas pierādīti kā statistiski ticami atšķirīgi abās grupās, pētīta savstarpējā saistība 
korelācijas analīzē – Pīrsona korelācijā un loģistiskās regresijas analīzē.

Pētnieciskā darba veikšana iepriekš tika saskaņota ar Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komiteju 
un saņemta tās atļauja.

Visi pacienti tika izmeklēti pēc vienota protokola. Izmeklējumus veica ar 64 slāņu DT iekārtu. 
Pacientiem pirms izmeklējuma bija nodrošināta intravenozā pieeja – katetrs perifērajā vēnā (optimāli – 
kubitālajā vēnā). Pirmajā posmā pacientiem tika veikta plaušu un videnes natīva (bez kontrastvielas) 
skenēšana, kam sekoja izmeklējuma nākamais posms – ar intravenozu kontrastvielas (bolus) injekciju. 
Rentgenkontrastviela Sol Visipaque 320 ar automātisko injektoru 100 ml apjomā tika ievadīta ar vidējo 
ātrumu 4,0 ml/s. Sekoja divas pēckontrasta sērijas. Attēla iegūšanas sākums tika konstatēts, izman-
tojot automātisko kontrastvielas noteikšanu ar kontrasta monitoringa kursoru. Skenēšana tika veikta, 
pacientam aizturot elpu. Visi izmeklējumi izdarīti ar plāna slāņa griezumu – 1,25 mm, kas ļauj iegūt 
maksimāli kvalitatīvus un izvērtējamus attēlus.

Tālāk izmeklējumi turpmākai datu apstrādei tika nosūtīti uz darba staciju. Apstrādājot iegūtos 
attēlus, tie tika rekonstruēti multiplanāri vairākās plaknēs.

Rezultāti

Plaušu artēriju trombembolijas (PATE) grupas pētījumā kopā tika izanalizēts 1161 krūšu kurvja 
orgānu DT angiogrāfijas izmeklējums, ko veica minētajā piecu mēnešu laika posmā (no 2014. gada 
1. aprīļa līdz 1. septembrim).

Šajā laikā 266 pacientiem nosūtījuma uz DT angiogrāfiju diagnoze bija PATE. Diagnoze tika apstip-
rināta 26% gadījumu (68 pacientiem). Izvērtējot visus pārējos krūšu kurvja DT angiogrāfijas izmeklē-
jumus, vēl 21 pacientam tika konstatēta PATE. Kopā starp visiem (1161) DT angiogrāfijas izmeklējumiem 
piecu mēnešu laikā PATE tika diagnosticēta 7% gadījumu (89 pacientiem).

Pētījumā iekļauto 89 PATE pacientu vidējais vecums bija 66,7 gadi (standartdeviācija ± 15,2 gadi). 
Minimālais vecums, kad diagnosticēta PATE, bija 21 gads, šā pacienta dzimums – vīrietis. Vecākais PATE 
pacients bija 92 gadus veca sieviete, 54 (61%) pacienti bija sievietes, 35 (39%) – vīrieši.
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Tika izveidots arī pacientu sadalījums pa vecuma grupām (sk. 1. att.). Visretāk saslimstība konsta-
tēta pacientiem vecumā līdz 39 gadiem. Novērots, ka saslimstība pieaug proporcionāli vecumam, sasnie-
dzot maksimumu 70–79 gadu vecuma grupā. Izņēmums bija 60–69 gadu vecuma grupa, kurā saslimstība 
bija vienāda ar 40–49 gadu vecuma grupu.

PATE pacientus sadalot grupās pēc trombembolijas iespējamiem cēloņiem, redzams, ka pārlieci-
noši visvairāk ir pacientu, kuriem konstatēta dziļo vēnu tromboze (20% gadījumu), tiem seko pacienti ar 
onkoloģisku saslimšanu (17% gadījumu), kā arī 23% kardioloģisko pacientu (sk. 2. att.), kuriem anamnēzē 
ir mirdzaritmija, nesens miokarda infarkts vai hroniska sirds mazspēja. Samērā maz bija PATE pacientu, 
kam nesen veikta ķirurģiska operācija, un pacientu, kuriem bija centrālais venozais katetrs vai peritone-
ālās dialīzes katetrs. Samērā bieži trombembolijas cēlonis, bez visiem iepriekš minētajiem iespējamiem 
cēloņiem, tā arī palika neskaidrs (11% gadījumu – sk. 2. att.).

1. attēls. Pacientu sadalījums pa vecuma grupām
 Distribution of patients by age groups
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2. attēls. PATE cēloņi
 Reasons of pulmonary artery embolism
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Lai nepieļautu neprecizitātes, nosakot hroniskas PATE gadījumu skaitu, pētījumā tika iekļauti 
pacientu pirmreizējie izmeklējumi. Ja slimniekam šo piecu mēnešu laikā tika veikta atkārtota  – 
kontroles – DT angiogrāfija, tad tās rezultāti netika iekļauti sarakstā.

Pārliecinoši lielākajai PATE pacientu daļai trombembolija bija akūta – 82% gadījumu (sk. 3. att.). 
Pirmreizēji izmeklētajiem pacientiem hroniska trombembolija bija sastopama 16% gadījumu. Tomēr 
2% gadī jumu uz hroniskas trombembolijas fona tika konstatēta akūta PATE.

Plaušu artēriju trombembolija pārliecinoši vairākumam bija abpusēja – 72% gadījumu (64 pa cientiem). 
Savukārt gadījumā, ka trombembolija bija unilaterāla, tad biežāk tika skartas labās plaušas artērijas un to 
zari – 22% gadījumu (20 pacientiem, dxt.). Tikai 6% gadījumu PATE bija sastopama kreisajā pusē (pieciem 
pacientiem, sin., sk. 4. att.).

Trombu lokalizācija plaušu artērijās PATE pacientiem ir atainota 5. attēlā. Nevienam slimniekam 
nebija izolēta trombembolija tikai maģistrālajos plaušu asinsvados, t. i., truncus pulmonalis, galvenajās 
plaušu artērijās vai labās puses starpdaivu artērijā.
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3. attēls. PATE norises veids pirmreizēji izmeklētiem pacientiem
 PATE scenarios exquisite first-time patients

PATE norise
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4. attēls. Trombembolijas skartā plaušu puse
 Pulmonary thromboembolism affected party

PATE skartā plauša
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5. attēls. Trombembolu lokalizācija plaušu artērijās
 Trombemboly localization of the pulmonary arteries

Trombembolu lokalizācijas vietas
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Gandrīz pusei PATE pacientu tika konstatēta masīva PATE: skarti kā maģistrālie, tā arī vidējie 
un sīkie asinsvadi – 46% gadījumu (41 pacientam). Ievērojami lielai daļai – 91% PATE pacientu (81) – 
skarti vidējie plaušu asinsvadi, t. i., lobārās un segmentārās artērijas. Izolēti trombi tikai vidējās plaušu 
artērijās bija sastopami 7% gadījumu.
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Līdzīgi trombi sastopami plaušu perifērajās daļās. Subsegmentārie zari bija skarti tieši tikpat 
bieži, cik vidējās artērijās – 91% gadījumu (81 pacientam), no kuriem izolēti skarti tikai sīkie zari bija 
nedaudz biežāk nekā izolēti skarti vidējie zari – 9% gadījumu (astoņiem pacientiem).

Tika atrasti trombi arī sirds dobumos  – 8% gadījumu (septiņiem pacientiem). Diviem pacien-
tiem tika atklāta izolēta fokāla trombembolija vidēja kalibra plaušu artērijā, šī atrade konstatēta tikai 
hroniskas tromb embolijas slimniekiem. Visbiežāk tika konstatēta lejasdaivu trombembolija gan labajā, 
gan kreisajā pusē, sevišķi – astotajā, devītajā un desmitajā segmentā un visretāk – kreisās puses pirmajā 
segmentā (sk. 6. att.).

6. attēls. Trombu atrades plaušu artēriju segmentos
 Clot breakdown pulmonary artery segments

Plaušu artēriju segmenti
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No visiem PATE slimniekiem infarktpneimonija konstatēta 28% gadījumu (n = 25).
No visiem PATE pacientiem D-dimēru līmenis izvērtēšanai bija pieejams 70 gadījumos. Pārējiem 

19 pacientiem vai nu D-dimēru tests nebija veikts, vai arī arhīvā pētītajās slimības vēsturēs nebija ziņu 
par D-dimēru testu. Vēl viena pacienta dati netika pētīti, jo viņam D-dimēru līmenis bija vērtēts pēc mini 
VIDAS reakcijas.

D-dimēru tests 2,9% gadījumu (diviem pacientiem) nebija pozitīvs, tie bija hroniskas PATE 
slimnieki, kuriem konstatēti reziduāli trombi atsevišķos subsegmentārajos plaušu artēriju zaros.

Kopumā vidējais D-dimēru līmenis visiem PATE pacientiem bija 15,33 mg/l (sk. 7. att.).
Visiem hroniskas PATE pacientiem D-dimēru līmenis bija robežās 0,19–21,03 mg/l, vidēji 7,77 mg/l 

(norma ir mazāk par 0,55 mg/l). Pēc ticamības indeksa aprēķināšanas (95% CI: 0,62; 14,92), vidējais 
ticamais rādījums ir 3,86 mg/l.

Visu akūtas PATE pacientu tests bija pozitīvs, robežās 0,66–78,9 mg/l ar vidējo rādījumu 16,84 mg/l. 
Pēc ticamības indeksa aprēķināšanas (95% CI: 12,7; 21,0), vidējais ticamais rādījums – 12,05 mg/l.

Pēc Manna–Vitnija (Mann–Whitney) kritērijiem noteiktā ticamības p vērtība ir 0,056, kas norāda, 
ka starp akūtas un hroniskas PATE grupām ir statistiski ticama D-dimēru līmeņa atšķirība, jo p < 0,1 
(sk. 7. att.).

Izvērtējot D-dimēru līmeņa korelāciju ar PATE skarto plaušu segmentu skaitu, pēc, šķietami, 
D-dimēru līmeņa paaugstināšanās, palielinās arī trombembolijas skarto plaušu segmentu skaits, taču, 
izmantojot Spīrmena (Spearman) metodi, statistiski ticama korelācija neapstiprinājās (sk. 8. att.).

Nepastāv arī korelācija starp D-dimēru līmeni asins serumā un skarto asinsvadu anatomisko 
lielumu.

Vērojama arī šāda tendence: gan akūtas, gan hroniskas PATE pacientiem, pieaugot pacientu 
vecumam, ir konstatējams arī D-dimēru līmeņa pieaugums, sevišķi pēc 40 gadu vecuma (sk. 9. att.). 
Pacientu skaits, kuri bija jaunāki par 40 gadiem, ir neliels, tāpēc pārliecinoši izteikties par statistiski 
ticamu korelāciju jauniem pacientiem nevar.
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7. attēls. D-dimēru līmenis PATE slimniekiem

 D-dimer levels in PATE patients
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8. attēls. D-dimēru līmeņa korelācija ar PATE skarto segmentu daudzumu

 D-dimer level of correlation with the affected segment of the amount of PATE

Skarto segmentu skaits
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9. attēls. Visu PATE slimnieku vecuma korelācija ar D-dimēru līmeni

 PATE patients of all age correlation with the D-dimer level
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Tika pierādīts, ka D-dimēru līmenis pacientam paaugstinās līdz 0,3 mg/l (p = 0,002, R2 = 0,08) 
ar katru nākamo gadu.

Izvērtējot tikai akūtas PATE pacientus (sk. 10. att.), vērojama izteiktāka tendence palielināties 
D-dimēru līmenim korelācijā ar pacientu vecumu. Ar katru gadu D-dimēru līmenis paaugstinās par 
0,4 mg/l (p = 0,003, R2 = 0,13).

10. attēls. Akūtas PATE slimnieku vecuma korelācija ar D-dimēru līmeni

 Acute PATE patients age correlation with the D-dimer level
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Atsevišķi izvērtēt hroniskas PATE pacientu vecuma korelāciju ar D-dimēru līmeni statistiski 
ticami nevar, jo šo pacientu skaits pētījumā bija neliels, un lielākā daļa hroniskas PATE pacientu bija jau 
lielā vecumā, lai gan tendence pastāv.

Diskusija

Plaušu artēriju trombembolijas epidemioloģija ir grūti nosakāma, nav pieejami precīzi dati, taču 
tiek lēsts, ka PATE sastopamība ir vidēji 0,5 līdz viens gadījums uz 1000 no kopējā iedzīvotāju skaita 
(Ghanima, 1998).

Šajā pētījumā piecu mēnešu laikā starp visiem (1161) DT angiogrāfijas izmeklējumiem, PATE tika 
diagnosticēta 7% pacientu. Savukārt no visiem pacientiem, kuriem nosūtījuma uz izmeklējumu diagnozē 
tika izteiktas aizdomas par PATE, tās apstiprinājās 26% gadījumu. Precīzu skaitu nav iespējams noteikt, 
jo jāņem vērā arī nediagnosticētie PATE gadījumi – tie ir klīniski asimptomātiski, neletāli gadījumi, kā 
arī gadījumi, ka PATE pirmā un vienīgā izpausme ir pēkšņa nāve.

No visiem pētījumā iekļautajiem PATE pacientiem 61% bija sievietes un 39% – vīrieši. Pēc pasaules 
pētījumu datiem, nav viena viedokļa un statistiski ticamas atšķirības starp dzimumiem PATE gadījumos. 
Vienlīdz liels risks saslimst ir kā sievietēm, tā vīriešiem. Atsevišķos pētījumus konstatēts lielāks sasli-
mušo sieviešu īpatsvars, citos pētījumos – vīriešu.

Šajā pētījumā iekļauto pacientu vidējais saslimšanas vecums bija 66,7  ±  15,2 gadi. Pacientu 
vecums variēja no 21 līdz 92 gadiem, kas liecina, ka PATE nav tikai vecu cilvēku saslimšana. Tomēr 
saslimstība ar PATE pieauga, palielinoties vecumam, šajā pētījumā iekļautajiem tā maksimumu 
sasniedza 70–79 gadu vecuma grupā. Šie rādītāji atbilst pasaules pētījumu datiem, kuros apgalvots, 
ka pacienti virs 40 gadu vecuma ir paaugstinātā riska grupā salīdzinājumā ar jaunākiem un risks 
paaugstinās ar katru nākamo dekādi. Autopsiju pētījumos pierādīts, ka vairums PATE rodas 70–80 gadu 
vecumā (Ghanima, 1998). Šo tendenci izskaidro saistība starp vecumu un blakusslimībām, kas ir īstie 
trombembolijas riska faktori.

Pēc šā pētījuma datiem, galvenie riska faktori PATE izraisīšanā bija kardiālas dabas (miokarda 
infarkts, sirds mazspēja, mirdzaritmija), dziļo vēnu tromboze (DzVT) un pacienti ar onkoloģisku saslim-
šanu, kas saskan arī ar pasaules pētījumu datiem. Šie biežākie izraisītāji ierindojas zem augsta un vidēja 
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riska faktoriem. Lielākā daļa trombembolu nāk no apakšējo ekstremitāšu proksimālajām (iliakālajām, 
femorālajām un popliteālajām) vēnām. Savukārt piecas visbiežākās vēža lokalizācijas laikā, kad tiek 
konstatēta tromboze, ir:

 1) plaušas – 17%;
 2) aizkuņģa dziedzeris – 10%;
 3) resnā zarna un taisnā zarna – 8%;
 4) nieres – 8%;
 5) prostata – 7% (Sørensen, 1998).
Dažādi veicinošie faktori ir nepārprotami savstarpēji saistīti, tomēr dati liecina, ka līdz 25% PATE 

un DzVT nav klasiska veicinošā faktora (Heit, 2002), kā tas secināts arī šā pētījuma gadījumā, tāpēc daļai 
pacientu joprojām PATE cēlonis ir kriptogēns.

Akūtās un hroniskās PATE patieso biežumu ir grūti novērtēt gan nespecifisku simptomu, gan 
mainīgas gaitas un nediagnosticētu gadījumu dēļ. Vēsturiski tiek uzskatīts, ka pacientiem, kuriem ir 
diagnos ticēta akūta PATE, hroniska trombembolija attīstās reti. Sekciju dati lēš, ka hroniskas PATE 
kopējā sastopamība ir 1–3% cilvēku. Tomēr, kā vēstī jaunākie pētījumi, hroniska trombembolija sasto-
pama pārsteidzoši biežāk (ap 20%) (Tiyas Sen Dutt, 2013), līdzīgi kā šajā pētījumā – hroniska PATE bija 
sastopama 16% no trombembolijas gadījumu skaita. Līdzīgi ir ar atgriezeniskās PATE sastopamību, kas 
gan mūsu pētījumā, gan citos konstatēta retāk kā 5% gadījumu.

Plaušu artēriju emboli parasti ir lokalizēti bilaterāli, multipli un lielākoties skar plaušu lejas-
daivas – šie secinājumi sakrīt arī ar mūsu pētījuma datiem. Aptuveni 3–6% PATE pacientiem trombi ir 
lokalizēti lielajos asinsvados (truncus pulmonalis un galvenajās plaušu artērijās). Tradicionāli, šādiem 
pacientiem bija hemodinamiska nestabilitāte un letāls iznākums. Tomēr retrospektīvi pētījumi liecina, 
ka starp šādu trombembolu pacientiem tikai 22% ir hemodinamiski nestabili un mirstība sasniedz 
5%  gadījumu (Ryu, 2007). Mazākie trombi, kas lokalizējušies perifēri segmentārajos vai subsegmen-
tārajos zaros, ir biežāk saistīti ar plaušu infarktu un reaktīvu pleirītu.

Mūsu pētījumā novērots, ka no visiem PATE pacientiem infarktpneimonija bija sastopama līdz 
28% gadījumu. Pēc pasaules pētījumu datiem, infarktpneimonija ir mazākajai PATE pacientu daļai 
(10–15%  gadījumu) un parasti  – vecākiem pacientiem ar blakussaslimšanām (sirds un asinsvadu 
slimībām un pamatā esošu onkoloģisko slimību). Jauniem pacientiem ar “vienkāršu” PATE, ja nav blakus-
slimību, infarktpneimonija parasti neattīstās. Tā kā mūsu pētījumā lielākā pacientu daļa sirga ar sirds 
un asins vadu slimībām, kā arī bija pacienti ar onkoloģisku slimību, tad šie apstākļi izskaidro mūsu salī-
dzinoši augstākus infarktpneimonijas rādījumus.

Skaidri ir izsekojama tendence – pieaugot pacientu vecumam, kad visbiežāk nākas sastapties ar 
DzVT un PATE, pieaug D-dimēru līmenis. Tas, neapšaubāmi, mazina šīs laboratoriskās metodes priekš-
rocības gan vecākiem pacientiem, gan arī pacientiem ar blakussaslimšanām.

Tāpēc negatīvi D-dimēru rezultāti augsti jutīgās asins ķīmiskajās analīzēs droši izslēdz PATE 
pacientiem ar zemu un vidēju klīnisko varbūtību, kamēr vidēji jutīgie ķīmiskie asins analīžu testi 
izslēdz PATE tikai pacientiem ar zemu klīnisko varbūtību. Kad tiek izmantota iepriekš aprakstītā 
divu līmeņu klīnisko varbūtību novērtēšanas shēma, negatīvi D-dimēru rezultāti droši izslēdza PATE 
pacientiem, kuriem PATE bija mazticama, izmantojot augsti jutīgas vai vidēji jutīgas ķīmiskās asins 
analīzes.

Lielākā kļūda ir PATE diagnozes apstiprināšanai par pamatu ņemt D-dimēru paaugstināšanos!

Secinājumi

 1. Pašreiz vēl nav pieejami specifiski klīniskie un laboratoriskie izmeklējumi, kas apstiprinātu 
PATE (D-dimēru tests nav neapšaubāma skrīninga metode PATE diagnostikā).

 2. Neliels ir asimptomātiskas, nejauši diagnosticētas PATE biežums (2,3%).
 3. Galvenie PATE cēloņi šajā pētījumā sakrīt ar pasaules pētījumu datiem.
 4. Statistiski ir ticama D-dimēru līmeņa atšķirība akūtas un hroniskas PATE pacientiem.
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 5. Nepastāv statistiski ticama korelācija starp D-dimēru līmeni un PATE plašumu.
 6. DT angiogrāfija ir uzskatāma par vienīgo prognostiski ticamo rutīnas diagnostikas metodi 

pacientiem ar aizdomām par PATE, tā ļauj izvērtēt kontrastvielas pildījuma defektus līdz pat 
subsegmentāro zaru līmenim.

 Patients with Pulmonary Artery Embolism – Incidence, Causes, 
 Radiological Scenes and D-dimer Level Correlation

Abstract

Pulmonary embolism (PE) is the  third most common cardiovascular disease; this disease is 
characterised by high lethality during the acute period or severe functional disorders in chronic processes. 
It is important to detect patients with increased risk of thromboembolism early, as well as timely recognise 
thromboembolic events that have already occurred.

The aim of this study was to detect PE incidence, causes, radiological scenes and D-dimer level 
correlation.

The study was conducted as a  retrospective study. In this study all patients CT angiography, 
who were hospitalised at Pauls Stradins Clinical University Hospital in the period from 1.04.2014 until 
1.09.2014, were evaluated. Detailed analysis was performed to the examination results where PE had 
been observed.

In this study, 1161 patients’ CT angiographies were analysed; out of these patients, 266 were sent 
to pulmonary artery CT angiography suspected to PE, but the diagnosis was confirmed, only in 26% 
cases. Incidental asymptomatic PE were found in 2.3% of the patients. In total, PE was found in 7% of all 
cases. The average morbidity age 66.7 ± 15.2 years. Acute PE was found in 82% cases. Most frequently, 
PE was mutual – 62% of patients, unilateral pulmonary embolism more often affected the right lung – 
20%. Almost half (46%) of all patients had an array of PE, across the trunk, medium and tiny pulmonary 
artery branches. 28% of all patients developed pneumonia. D-dimer test was positive for all acute PE 
patients. Statistically significant D-dimer level difference was detected between acute and chronic 
PE patient groups. There was no statistically significant correlation between D-dimer level and breadth 
of PE.

There is a statistically significant D-dimer level difference between acute and chronic PE patients, 
but there is no correlation between the D-dimer level and breadth of PE. CT angiography is considered 
as the only reliable predictive routine diagnostic method in patients with suspected PE.

Keywords: pulmonary artery embolism, CT angiography, D-dimer.
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Kopsavilkums

Plaušu artēriju trombembolija (PATE) ir kardiovaskulāra patoloģija. Tā ir viens no galvenajiem 
mirstības un hospitalizācijas iemesliem Eiropā, tādēļ ir nozīmīgi to laikus diagnosticēt un sākt ārstēšanu. 
Diagnozes apstiprināšanai tiek izmantotas dažādas attēldiagnostikas metodes, no kurām visbiežāk lieto 
datortomogrāfijas plaušu angiogrāfiju (DTPA) un / vai ehokardiogrāfiju (EHO).

Darba mērķis  ir noskaidrot attēldiagnostikas metožu (DTPA un EHO) jutību PATE gadījumā un 
salīdzināt to informativitāti.

Materiāls un metodes.  Apkopota Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas medicīnis kajā 
arhīvā pieejamā informācija par 190 Latvijas Kardioloģijas centra pacientiem, kas ārstējušies ar diagnozi 
PATE no 2013. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. oktobrim. Tika analizēti DTPA izraksti un EHO rādītāji.

Rezultāti.  Izpētes grupā 66,3% (126) bija sievietes un 33,7% (64) vīrieši. DTPA tika veikta 93,7% 
(118) sieviešu, no kurām PATE diagnoze apstiprināta 99,2% (117), un 98,4% (63) vīriešu, no kuriem PATE 
apstiprināta 96,8% (61) gadījumu. Galvenajās plaušu artērijās pildījuma defekti tika novēroti 63,6% (75) 
sieviešu un 55,6% (35) vīriešu, daivu artērijās – 50,8% (60) un 31,7% (20), segmentālās – 86,4% (102) un 
84,1% (53). Abpusēja PATE bija sastopama 82,9% (97) sieviešu un 82,0% (50) vīriešu, masīva – 68,7% (81) 
un 60,4% (38), centrāla – 78,0% (92) un 66,7% (42). DTPA sirds labās puses dilatācija tika konstatēta 47,0% 
(31) un 43,3% (13).

EHO tika veikta 73,8% (93) sieviešu un 81,0% (51) vīriešu. Labā priekškambara laukums (RAA) 
virs normas bija abu dzimumu pacientiem (58,7% jeb 81), taču statistiski ticami augstāks tas bija 
vīrie šiem 21,7 (± 6,7) nekā sievietēm 19,4 (± 5,4) cm2 (p = 0,029). Labā kambara sistoliskais spiediens 
(LKSS) – paaugstināts abu dzimumu pacientiem (76,3% jeb 103) – sievietēm 42,5 (35; 55) un vīriešiem 
40,0 (33; 50) mm Hg. Kreisā priekškambara tilpuma indekss (LAVI) arī abu dzimumu pētījuma dalībnie-
kiem bija paaugstināts, attiecīgi – 29,0 (24; 35) un 28,5 (23; 39) ml/m2. Izsviedes frakcija (EF Simpson) 
vīriešiem bija pie apakšējās robežas – 55,0 (45; 60)% (samazināta – 41,2% (21) vīriešu), un statistiski bija 
ticama atšķirība (p = 0,009) no sievietēm, kam izsviedes frakcija atbilda normai 60,0 (55; 60)% (samazi-
nāta tikai 17,4% (16) sieviešu). Trikuspidālā regurgitācija pacientiem, kam tika veikta EHO, – sastopama 
95,7% (89) sieviešu un 100% (51) vīriešu (visbiežāk – 2. pakāpes).
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Secinājumi.  DTPA ir zelta standarts PATE diagnostikā (jutība 98,3%), tomēr gadās situācijas, 
ka to veikt nav iespējams (hemodinamiskas nestabilitātes, smagas nieru mazspējas dēļ u. tml.). Šādos 
gadījumos var izvēlēties ehokardiogrāfiju, kuras jutība ir 50,7–76,3%. Veicot DTPA, visbiežāk pildījuma 
defekti tiek novēroti abpusēji segmentālajās artērijās, taču sirds dilatāciju apraksta < 50% gadījumu. 
Pastāv statistiski ticama korelācija starp EHO noteiktu palielinātu labā priekškambara laukumu (RAA) 
un DTPA noteiktu sirds labās puses dilatāciju.

Atslēgvārdi: plaušu artēriju trombembolija, ehokardiogrāfija, datortomogrāfijas plaušu angio-
grāfija.

Ievads

Plaušu artēriju trombembolija (PATE) ir kardiovaskulāra patoloģija, kas pieder pie venozām trom-
bembolijām (VTE) un visbiežāk rodas no dziļo vēnu trombozes. VTE ir trešā biežākā kardiovaskulārā 
saslimšana (pēc sirds infarkta un smadzeņu insulta) ar sastopamības biežumu 100–200 gadījumi uz 
100 000 iedzīvotāju gadā (Anderson, 2003; Konstantinides, 2014). Apmēram trešdaļa VTE izpaužas ar 
PATE, kas savukārt ir viens no galvenajiem mirstības un hospitalizācijas iemesliem Eiropā (Cohen, 2007; 
Konstantinides, 2014). Tādēļ, lai novērstu augsto letalitāti un hroniskas slimības attīstību, nozīmīgi ir 
to laikus diagnosticēt un sākt ārstēšanu (Heit, 2008; Konstantinides, 2014). Statistiskas dati rāda, ka 
no visiem pacientiem ar primāro darba diagnozi PATE 8–39% šī diagnoze tiek apstiprināta (Heit, 2008; 
Konstantinides, 2014).

PATE diagnostikai izmanto multidisciplināru pieeju. Sāk ar klīnisko simptomu un risku izvērtē-
šanu, no kā izriet turpmākā izmeklējumu nepieciešamība un secība, kurā ietilpst laboratorisko rādītāju 
(D-dimēru u. c.) noteikšana, datortomogrāfijas plaušu angiogrāfija (DTPA), transtorakāla ehokardio grāfija 
(TTE), kā arī citi, retāk izmantoti, izmeklējumi (Hert, 2008; Konstantinides, 2014; Stein, 2012).

Izmeklējumu informativitāte atšķiras: DTPA gadījumā tiek pierādītas tiešas izmaiņas plaušu 
artērijās, bet TTE gadījumā  – netieši norādījumi par PATE, precīzāk, par sirds labās puses akūtu 
mazspēju. Lai gan DTPA ir zelta standarts PATE diagnostikā, šo izmeklējumu ne vienmēr var veikt, jo 
pastāv dažādas relatīvas un absolūtas kontrindikācijas, kā arī, izvērtējot katra pacienta klīnisko stāvokli 
individuāli, tiek lemts par attiecīgo izmeklējumu lietošanas secību un informativitāti (Hert, 2008; 
Beccatini, 2011; Konstantinides, 2014). Tādēļ ir svarīgi izvērtēt dažādo PATE attēldiagnostikas metožu, 
precīzāk – DTPA un TTE, informativitāti, jutīgumu, specifiskumu un to lietojumu dažādās klīniskās 
situācijās (Sanchez, 2008; Beccatini, 2011; Farrell, 2011).

Pētījuma mērķis

Darba mērķis ir noskaidrot attēldiagnostikas metožu (DTPA un TTE) jutību plaušu artērijas tromb-
embolijas gadījumā un salīdzināt to informativitāti.

Darba uzdevumi

•	Atrast	un	apkopot	literatūras	avotus	un	jaunākos	pētījumus	par	plaušu	artērijas	trombembolijas	
attēldiagnostikas metožu, precīzāk  – DTPA un TTE, jutību, specifiskumu, informativitāti, 
indikācijām un kontrindikācijām.

•	Retrospektīvi	izpētīt	Paula	Stradiņa	Klīniskās	universitātes	slimnīcas	arhīvā	pieejamās	pacientu	
slimības vēstures, kurās minēta diagnoze “plaušu artērijas trombembolija”, no 2013. gada 
1. janvāra līdz 2014. gada 31. oktobrim.

•	Izdarīt	secinājumus	par	dažādo	attēldiagnostikas	metožu	informativitāti,	jutību,	indikācijām	un	
kontrindikācijām konkrētās situācijās.
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Pētījumā izmantotās metodes

Veikts retrospektīvs pētījums, apkopojot Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas medicī-
niskajā arhīvā pieejamās slimības vēstures par 190 Latvijas Kardioloģijas centra pacientiem ar diagnozi 
PATE, no 2013. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. oktobrim. Dati analizēti, izmantojot MS Excel un IBM 
SPSS 22.0 programmu. Vidējie rādītāji atspoguļoti kā mediāna (I; III kvartīle) neparametriski sadalī-
tiem rādītājiem vai kā vidējais aritmētiskais (± standartdeviācija) rādītājiem normālsadalījumā, savukārt 
pazīmju sastopamība – procentuāli (n – absolūtos skaitļos).

Plaušu artērijas trombembolija
Definīcija un epidemioloģija.  Plaušu artērijas trombembolija (PATE) ir kardiovaskulāra patoloģija, 

kas pieder pie venozām trombembolijām (VTE) un visbiežāk rodas kā dziļo vēnu trombozes komplikācija. 
VTE ir trešā biežākā kardiovaskulārā saslimšana ar sastopamības biežumu 100–200 uz 100 000 iedzīvo-
tāju gadā (Heit, 2008; Konstantinides, 2014). Apmēram trešdaļai visu VTE pacientu ir PATE (Hert, 2008; 
Konstantinides, 2014). Tas ir biežākais nāves cēlonis pēc ķirurģiskām operācijām. PATE ir viens no galve-
najiem mirstības un hospitalizācijas iemesliem Eiropā, tādēļ, lai novērstu augsto letalitāti vai hroniskas 
slimības attīstību (hroniskas trombemboliskas plaušu hipertensijas), nozīmīgi ir to laikus diagnosticēt 
un uzsākt ārstēšanu (Mača, 2014; Hert, 2008; Konstantinides, 2014).

Statistiskie dati rāda, ka no visiem pacientiem, kas stacionēti ar aizdomām par PATE, 8–39% 
gadījumu šī diagnoze apstiprinās (Mača, 2014; Konstantinides, 2014). Pētījumā, kas publicēts 2014. gadā, 
secināts, ka no 696 pacientiem ar primāro darba diagnozi PATE tā apstiprinājās 20,8% (145), visbiežākā 
sūdzība (59,3%) bija par elpas trūkumu (Mača, 2014; Konstantinides, 2014). Neārstētas PATE gadījumā 
mirstība var sasniegt pat 30–35%, taču, laikus diagnosticējot un ārstējot, mirstību var samazināt līdz 
2–8% (Aujesky, 2011). Precīzu PATE epidemioloģiju ir grūti noteikt, jo tā var noritēt asimptomātiski, tā 
arī var parādīties kā nejauša atrade, veicot izmeklējumus citu iemeslu dēļ (Douma, 2011; Mača, 2014; 
Bova 2014).

Venozās trombembolijas risks pieaug līdz ar vecumu (> 40 gadi un risks dubultojas ar katru 
nākamo dekādi), tāpēc, ņemot vērā demogrāfiskās tendences, šo pacientu skaits arvien palielināsies 
(Mača, 2014; Konstantinides, 2014). PATE risks sevišķi paaugstinās pēc 60 gadu vecuma (Mača, 2014). 
Vidējais PATE pacientu vecums ir 61–79 gadi, un PATE sastopama vienlīdz bieži kā sievietēm, tā vīriešiem 
(Heit, 2008; Konstantinides, 2012, 2014). Pēc klīniskiem datiem redzams, ka vidējais PATE sastopamības 
vecums ir 60–70 gadi, bet pēc autopsijas datiem – augstākais slimības biežums ir 70–80 gadu vecumā 
(Konstantinides, 2014).

Veicot lielu pētījumu sešās Eiropas Savienības valstīs, tika secināts, ka no 317 000 ar VTE saistītām 
nāvēm 34% gadījumu bija pēkšņa, fatāla PATE, 59% mira no PATE, kas tika secināts tikai autopsijas laikā, 
un tikai 7% gadījumu bija pareizi diagnosticēti ar PATE pirms agrīnas nāves. Citā pētījumā (publicēts 
2013. gadā) pēc autopsijas datiem secināts, ka pirms nāves PATE diagnosticēta tikai 30–45% pacientu 
(Heit, 2008; Konstantinides, 2012; Kearon, 2012; Mača, 2014).

Patoģenēze, klasifikācija un prognoze.  Patoģenētiski akūta PATE ietekmē gan asins cirkulāciju, 
gan skābekļa un ogļskābās gāzes apmaiņu plaušās, tādēļ rodas gan hemodinamiskas, gan respiratoras 
izmaiņas. Plaušu artērijas spiediens pieaug tikai tad, ja vismaz 30–50% no kopējā plaušu artēriju šķērs-
griezuma laukuma ir nosprostoti ar trombemboliem (Kearon, 2012; Konstantinides, 2012, 2014). Šajā 
gadījumā notiek arī reflektora vazokonstrikcija, kas paaugstina vaskulāro rezistenci, kas savukārt veicina 
labā kambara dilatācijas attīstību un spiediena pārslodzi. Smagākos gadījumos spiediena pārslodze 
labajā kambarī nosaka arī kambaru starpsienas nobīdi, labā kūlīša blokādes rašanos, traucētu kreisā 
kambara uzpildi diastolē un attiecīgi sekojošu sistēmisku hipotensiju un hemodinamisku nestabilitāti 
(Konstantinides, 2014). Augstā letalitāte un pēkšņā nāve tiek skaidrota ar izteiktu labā kambara spiediena 
pārslodzi (Coutance, 2011; Konstantinides, 2014).

PATE iedala centrālā un perifērā, atkarībā no nosprostotā asinsvada lokalizācijas. Centrālas PATE 
gadījumā ir iesaistīts plaušu stumbrs (truncus pulmonalis), galvenās plaušu artērijas (a. pulmonalis 
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dextra et sinistra) un / vai daivu artērijas (aa. lobares), savukārt perifēras PATE gadījumā – segmen-
tālās un / vai subsegmentālās artērijas (aa. segmentales et subsegmentales) (Jaff, 2011; Kearon, 2012; 
Konstantinides, 2014). Masīva PATE rodas, ja tā skar abas galvenās plaušu artērijas vai radusies ir hemo-
dinamiska nestabilitāte (Mača, 2014; Konstantinides, 2014).

PATE riska novērtēšanu veic, analizējot trīs prognostiskos rādītājus:
•	klīnisko	stāvokli;
•	labā	kambara	pārslodzes	pazīmes;
•	miokarda	bojājuma	bioķīmiskos	marķierus	(troponīnu	I/T).
Augsta riska PATE galvenā pazīme ir hemodinamiska nestabilitāte – hipotensija vai kardiogēns 

šoks (pēkšņs sistoliskā asinsspiediena samazinājums  <  90 mm Hg vai samazinājums ≥ 40 mm Hg 
no pacienta normālā asinsspiediena) (Heit, 2008; Kearon, 2012; Konstantinides, 2014). Vidēja un zema 
riska PATE galvenā pazīme ir hemodinamiska stabilitāte un attiecīgi ar / bez labā kambara pārslodzes 
pazīmēm un ar / bez pozitīvu troponīnu I/T (Lankeit, 2011; Dellas, 2014; Konstantinides, 2014).

PATE pacientu prognoze ir atkarīga no slimības smaguma un ārstēšanas uzsākšanas savlaicīguma. 
Prognostiski labā kambara pārslodzes radītie sekundārie simptomi, kā arteriāla hipotensija un kardio-
gēns šoks, norāda uz augstu letalitātes risku (Konstantinides, 2014). Arī sinkope, tahikardija, nopietnas 
blakusslimības asociējas ar nelabvēlīgu īstermiņa prognozi. Piemēram, RIETE (Registro Informatizado 
de la Enfermedad Thromboembolica venoza) pētījumā imobilizācija neiroloģiskas slimības dēļ, vecums 
virs 75 gadiem un vēzis tiek asociēti ar paaugstinātu letalitātes risku pirmo trīs mēnešu laikā pēc VTE 
(Jimenez, 2014; Konstantinides, 2014). Savukārt hemodinamiski stabilam pacientam letalitātes risks ir 
izteikti zemāks, laikus uzsākot antikoagulantu terapiju. Mirstība ir zem 5% pirmo 3–6 mēnešu laikā, 
lietojot antikoagulantus. Arī PATE recidīvs šajā laikā ir zem 5%, lai gan 10 gadu laikā tas iespējams līdz 
30% gadījumu (Lankeit, 2012, 2013; Ert, 2008; Konstantinides, 2014).

Diagnostika.  PATE diagnostikai izmanto multidisciplināru pieeju. Sāk ar klīnisko simptomu 
novēr tēšanu: hemodinamiska nestabilitāte  – hipotensija vai šoks, sinkope, pēkšņs elpas trūkums, 
tahipnoja, tahikardija, sāpes krūškurvī, pleirālas sāpes, asinis krēpās. Turpina diagnostiku ar PATE 
iespē ja mības noteikšanu, izvērtējot riska faktorus un klīniskās pazīmes pēc Ženēvas vai Velsa rādītājiem 
(Geneva score vai Wells rule), kā arī laboratoriski nosakot D-dimērus un miokarda bojājuma bioķīmiskos 
marķierus (troponīnus). Parasti tiek veikta arī elektrokardiogrāfija un plaušu rentgens diferenciāldiag-
nozes nolūkos (Gibson, 2008; Jia, 2012; Konstantinides, 2014). Diagnozi apstiprina ar attēldiagnostikas 
metodēm – datortomogrāfijas plaušu angiogrāfiju (zelta standarts PATE diagnostikā), plaušu ventilācijas–
perfūzijas scintigrāfiju, plaušu angiogrāfiju (agrāk), ehokardiogrāfiju, vēnu kompresijas ultrasonogrāfiju 
(Kearon, 2012; Stein, 2012; Konstantinides, 2014).

Jaunākajās – 2014. gada – vadlīnijās tiek piedāvāti divi diagnostiskie algoritmi atkarībā no tā, vai 
ir augsta riska PATE varbūtība. Ja radušās aizdomas par augsta riska PATE (ir šoks, hipotensija), kas ir 
dzīvībai bīstams stāvoklis, tad primāri ir jāveic transtorakāla ehokardiogrāfija, kas attēlos akūtu plaušu 
hipertensiju un labā kambara disfunkciju, tādējādi liecinot par akūtu PATE kā hemodinamiskās nesta-
bilitātes cēloni. Retos gadījumos var ieraudzīt arī trombus labajā sirds pusē. Ja iespējams, var veikt arī 
transezofageālu ehokardiogrāfiju, lai ieraudzītu trombus plaušu artērijās, kā arī – vēnu kompresijas ultra-
sonogrāfiju, lai noteiktu proksimālo dziļo vēnu trombozi. Kad pacienta stāvoklis ir stabilizēts, ieteicams 
gūt galējo apstiprinājumu ar DTPA (Heit, 2008; Konstantinides, 2014).

Ja nav augsta riska PATE (nav šoka, hipotensijas), tad pirms attēldiagnostikas metožu izman-
tošanas jāizdara vēl citi izmeklējumi. Primāri veic D-dimēru testu, izvērtējot to kopā ar klīnisko 
varbū tību (pēc Velsa vai Ženēvas rādītājiem), kas kopsummā ļauj izslēgt PATE diagnozi līdz pat 30% 
pacientu (ja neārstē, tad trīs mēnešu trombembolijas risks šiem pacientiem ir  <  1%) (Gibson, 2008; 
Jia, 2012; Konstantinides, 2014). D-dimēru testu nav vērtīgi noteikt pacientiem ar augstu PATE klīnisko 
varbūtību, kā arī hospitalizētajiem. Turpmāk tiek veikta DTPA tiem pacientiem, kam ir paaugstināts 
(un izvērtēts kopā ar klīnisko ainu) D-dimēru tests. Pieņemts, ka PATE diagnoze tiek apstiprināta, ja 
DTPA redz plaušu lielo asinsvadu oklūziju, daivu artēriju un / vai segmentālo artēriju oklūziju. Izolētas 
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sub segmen tālas oklūzijas atrade vēl ir pretrunīga (Righini, 2011, 2014). Savukārt, ja ir kontrindikācijas 
veikt DTPA, var lietot vēnu kompresijas ultrasonogrāfiju, jo 30–50% PATE pacientu atrod proksimālo 
dziļo vēnu trombozi. Jaunām sievietēm DTPA vietā var izvēlēties ventilācijas–perfūzijas scinti grāfiju, 
lai sama zinātu iespējamu krūts vēža attīstības risku DTPA radiācijas dēļ (Gibson, 2008; Jia, 2012; 
Konstanti nides, 2014).

Datortomogrāfijas plaušu angiogrāfija.  Kopš 1998. gada, kad tika atklāta un ieviesta praksē 
multidetektoru datortomogrāfijas plaušu angiogrāfija, šis izmeklējums kļuvis par pirmās izvēles attēl-
diagnostikas metodi PATE noteikšanā. Šī metode ir kvalitatīvāka par iepriekš lietotajām, jo īsākā 
laikā tiek iegūts lielāks skaits ar precīzākiem, plānākiem (0,625–1,25 mm) šķērsgriezumiem, nodro-
šinot labāku izšķirtspēju, kā arī pacientam tā ir ērtāka, jo attiecīgi elpa jāaiztur īsāku brīdi (10–17 s). 
Šī metode ir arī mazāk invazīva, salīdzinot ar plaušu angiogrāfiju, kas iepriekš tika atzīta par zelta 
standartu PATE diagnostikā. Multidetektoru DTPA jutība ir 83% un specifiskums 96% (noteikts 2006. 
gada prospektīvā pētījumā PIOPED II – Prospective investigation on pulmonary embloism diagnosis) (Jia, 
2012; Van Es, 2013). Šajā pašā pētījumā (un arī citos, vēlākos pētījumos) tika uzsvērta iepriekš noteiktas 
PATE klīniskās iespējamības (pēc Velsa rādītājiem) ietekme uz DTPA datu interpretāciju. Secināts, 
ka izmeklējuma jutība uz pozitīvu atradi augstāka (92–96%) ir tad, ja pastāv vidēja vai augsta PATE 
klīniskā varbūtība pēc Velsa rādītājiem, bet krietni zemāka (58%), ja ir zema klīniskā varbūtība. Un 
attiecīgi pretēji  – DTPA jutība uz negatīvu atradi ir augstāka (96%) tad, ja ir zema vai vidēja PATE 
klīniskā varbūtība, bet zemāka (60%), ja šī klīniskā varbūtība ir augsta. DTPA jutīgums pieaug līdz 93%, 
ja papildus šā paša izmeklējuma laikā ar to pašu, jau iepriekš ievadīto, kontrastvielas daudzumu tiek 
veikta datortomogrāfijas venogrāfija (DTV), lai diagnosticētu proksimālo dziļo vēnu trombozi (Kearon, 
2012; Stein, 2012; Konstantinides, 2014). Taču DTV paaugstina uzņemto starojuma devu pacientam, tādēļ 
nav ieteicama, īpaši jaunām sievietēm. Tās vietā var izmantot vēnu kompresijas ultrasonogrāfiju. Paula 
Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā 16 slāņu multidetektoru DTPA izmanto kopš 2006. gada, bet 
64 slāņu – kopš 2008. gada (Mača, 2014).

Multidetektoru DTPA ļauj vizualizēt pat plaušu segmentālās un subsegmentālās artērijas. Tomēr 
pastāv pierādījumi, ka atrasta tikai subsegmentālo artēriju oklūzija nevar būt galvenais iemesls pacienta 
hospitalizācijai PATE dēļ, kā arī nav vajadzības šajā gadījumā uzsākt agresīvu ārstēšanu. Šādā situācijā 
būtu jāveic papildu vēnu kompresijas ultrasonogrāfija, lai novērtētu proksimālo vēnu trombozi. Veikti 
ir pētījumi par pacientiem, kuriem ar atrastu izolētu subsegmentālu plaušu artēriju trombemboliju tika 
uzsākta antikoagulantu terapija. Viņiem smagas asiņošanas risks bija 5,3%, bet atkārtota venozā tromb-
embolisma risks – tikai 0,7%. Tātad ieguvums neattaisnoja risku (Jia, 2012; Kearon 2012; Stein, 2012; 
Konstantinides, 2014).

2012. gadā publicētā pētījumā par 579 akūtas PATE pacientiem secināts, ka hemodinamiski 
stabiliem pacientiem letalitātes risku paaugstina centrāla PATE (30 dienu mirstības sastopamība  – 
11,2%), savukārt zems risks ir pacientiem ar perifēru PATE (5,7%). Šajā pašā pētījumā secināts, ka 
visbiežāk sastop bilaterālu (77%) un centrālu (60%) PATE. Savukārt citos avotos secināts, ka visbiežāk 
embolus atrod bilaterāli segmentālās artērijās. Tas nav pretrunā ar iepriekšējā teikumā secināto, jo 
trombemboli segmentālās artērijās (tas liecina par perifēru PATE) var būt arī centrālas PATE gadījumā, 
ja iesaistīti lielākie plaušu asinsvadi (Jaff, 2011; Konstantinides, 2012; Sharifi, 2013).

Negatīva DTPA atrade ir pietiekams kritērijs, lai nediagnosticētu PATE pacientiem ar vidēju vai 
zemu klīnisko varbūtību (Agterof, 2003; Bamber, 2013; Mača, 2014).

Veicot DTPA, var arī noteikt labā kambara palielinājumu (beigu diastolisko diametru salīdzi-
nājumā ar kreiso kambari), kas liecina par labā kambara disfunkciju. Tā prognostiskā vērtība tika 
pierādīta, veicot prospektīvu kohortas pētījumu 457 pacientiem (publicēts 2011. gadā). Nāve slimnīcā 
vai klīniskās ainas pasliktināšanās tika novērota 44 pacientiem ar un astoņiem pacientiem bez labā 
kambara disfunkcijas, kas noteikta DTPA. Izvēlētais kritērijs (labā un kreisā kambara dimensiju 
attiecība  >  0,9) 92% gadījumu korelēja ar ehokardiogrāfijā pierādītu labā kambara disfunkciju. 
Citā kohortas pētījumā, kurā tika iekļauti 777 pacienti (publicēts 2014. gadā), tika novērota vidēji 
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stipra korelācija (Spīrmena rangu (Spearman rank) korelācijas koeficients 0,54, p < 0,001) starp šiem 
pašiem kritērijiem. Veikts arī pētījums (publicēts 2012. gadā), kurā noskaidrota prognostiskā precizi-
tāte starp radiologu subjektīvi un objektīvi noteiktu labā kambara dilatāciju PATE pacientiem DTPA 
izmeklējuma laikā. Jutības ziņā nebija nozīmīgas atšķirības, taču specifiskums augstāks izrādījās 
subjektīvi noteiktajam izmēram. Rezultātā tika pierādīts, ka nav nepieciešami kompleksi RV / LV 
diametru attiecības mērījumi, lai paaugstinātu prognostisko vērtību izmeklējumam, bet pietiek 
ar subjektīvu pieredzējuša radiologa slēdzienu par sirds labās puses dilatāciju. DTPA noteikta labā 
kambara dilatācija ir saistīta ar paaugstinātu nelabvēlīga iznākuma risku. Tomēr, lai to precizētu, ir 
jānosaka arī miokarda bojājuma bioķīmiskie marķieri (Sanchez, 2008; Stein, 2012; Engelberger, 2014; 
Konstantinides, 2014).

DTPA var noteikt arī kustīgus trombus sirds labajā pusē, taču konstatētā apstiprināšanai ir 
nepieciešams pēc tam veikt arī ehokardiogrāfiju. Pētījumā (publicēts 2011. gadā) ar 340 PATE pacien-
tiem noteikts, ka 3,5% gadījumu bija kustīgi trombi sirdī, kas konstatēts DTPA un EHO, savukārt šo 
trombu izplatība augsta riska PATE pacientiem bija 22%. Tiem pacientiem, kam tika noteikti trombi 
sirdī ar DTPA, šajā pašā izmeklējumā vienmēr konstatēja arī sirds labās puses dilatāciju, savukārt 
viltus pozitīvi noteiktu trombu gadījumā sirds dilatāciju nekonstatēja (p  <  0,0001) (Douma, 2011; 
Coutance, 2011).

DTPA izmeklējuma laikā var noteikt arī citus sirds labās puses pārslodzes rādītājus, kas noder 
pacienta riska izvērtēšanai – kambaru starpsienas novietojumu un formu (D-forma), galvenās plaušu 
artērijas platumu, plaušu artērijas un aortas platumu attiecību, samazinātu kreisā priekškambara un 
plaušu vēnu diametru, kā arī kontrastvielas atpakaļplūsmu uz aknu vēnām vai apakšējo dobo vēnu 
(Sanchez, 2008; Stein, 2012; Engelberger, 2014; Konstantinides, 2014).

PIOPED II pētījumā konstatēts, ka multidetektoru DTPA izmeklējumā saņemtā starojuma deva 
pacientam ir 3,8 mSv. Citos pētījumos šī deva variē no 3–5 mSv, kas atbilst divu gadu fona radiācijas 
devai. Radiācija paaugstina vēža attīstības risku, taču izvērtējot riskus un ieguvumus, multidetektoru 
DTPA ir labākā metode PATE diagnozes precizēšanai. Turklāt DTPA izmeklējuma laikā var iegūt papildu 
informāciju, lai noraidītu (vai apstiprinātu) citas diferenciāldiagnozes – tas viss paaugstina šā izmek-
lējuma vērtīgumu un nepieciešamību. Sievietēm, kas jaunākas par 50 gadiem un kam ir normāla vai 
tikai nedaudz izmainīta plaušu rentgenogramma, DTPA vietā var veikt ventilācijas–perfūzijas scinti-
grāfiju, lai mazinātu starojuma devu (krūts vēža attīstības riska dēļ), taču šā izmeklējuma jutība ir 
zemāka (Van Es, 2013; Engelberger, 2014; Konstantinides, 2014).

DTPA ir kontrindicēta vairākos gadījumos – smagas nieru mazspējas, alerģijas pret jodu saturošo 
kontrastvielu, grūtniecības, hemodinamiski nestabiliem pacientiem kritiskā stāvoklī, kā arī smagas 
aptaukošanās gadījumā, ja pacientu nav iespējams ievietot aparātā vai pacienta svars pārsniedz pieļau-
jamo. Šādās situācijās var iztikt tikai ar ehokardiogrāfiju vai arī – veikt plaušu ventilācijas–perfūzijas 
scintigrāfiju un vēnu kompresijas ultrasonogrāfiju (Konstantinides, 2014).

Ehokardiogrāfija.  Transtorakāla ehokardiogrāfi ja (TTE) primāri ir jāveic hemodinamiski nesta-Transtorakāla ehokardiogrāfija (TTE) primāri ir jāveic hemodinamiski nesta-
bilam PATE pacientam ar hipotensiju vai šoku, lai apstiprinātu diagnozi un nekavējoties izvēlētos 
optimālo ārstēšanas stratēģiju. Akūta PATE rada labā kambara pārslodzi, spiediena paaugstinā-
šanos tajā un disfunkciju, ko var noteikt, veicot ehokardiogrāfiju. Ja šīs izmaiņas nekonstatē, tad var 
noraidīt plaušu emboliju kā hemodinamikas nestabilitātes cēloni. Ehokardiogrāfijas laikā izvērtē labā 
kambara dilatāciju un disfunkciju – labā un kreisā kambara attiecību (RV / LV > 1); labā kambara 
brīvās sienas hipokinēziju, salīdzinot ar sirds galotnes kontraktilitāti (McConnell sign); kambaru 
starpsienas izvelvēšanos uz kreiso sirds pusi sistoles laikā (D-forma) un trikuspidālās regurgitā-
cijas plūsmas ātrumu (> 2,7 m/s), kas liecina par plaušu hipertensiju; trikuspidālā vārstuļa gredzena 
plaknes sistolisko eks kursiju (TAPSE), kas PATE gadījumā bieži ir samazināta; trombus labajā sirds 
pusē; kā arī apakšējās dobās vēnas dilatāciju bez saplakšanas ieelpas laikā (saplok  <  40%). Labā 
kambara dilatāciju atrod vismaz 25% PATE pacientu. Masīvas PATE gadījumā EHO šīs embolijas 
radītās sekundārās izmaiņas redzamas līdz pat 80% pacientu. Nosakot labā kambara dilatāciju, 
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disfunkciju un trikuspidālo regurgitāciju, TTE jutība ir apmēram 50% un specifiskums 90% PATE 
pacientu (Douma, 2011; Coutance, 2011; Konstantinides, 2012, 2014).

Negatīva EHO atrade neļauj noraidīt PATE diagnozi, jo jutība ir tikai 40–50%. 2013. gadā 
publicētā pētījumā 30 PATE pacientiem, veicot EHO, tika noteikta jutība 50% un specifiskums 98%. Tas 
tika skaidrots ar to, ka šai nelielajai populācijai vidējais vecums bija tikai 49 gadi, tāpēc, iespējams, 
EHO nebija novērojama hroniskas obstruktīvas plaušu slimības ietekme uz sirdi (Klok, 2010; 
Kearon, 2012).

Ja papildus ir nepieciešams un iespējams, var veikt arī transezofageālu ehokardiogrāfiju (TEE), 
kuras laikā noteikt centrālu plaušu trombemboliju ar jutīgumu 70%, bet kopsummā šā izmeklējuma 
jutīgums un specifiskums PATE gadījumā ir attiecīgi 59% un 77%. TTE izmeklējumā trombus labajā 
sirds pusē (parasti labajā priekškambarī) atrod < 5% (citā avotā minēts, ka 4–18%) PATE pacientu, bet, 
veicot TEE, centrālus trombus plaušu artērijās var noteikt līdz pat 70% pacientu. Citā pētījumā (publicēts 
2009. gadā) TEE jutība noteikta 92% hemodinamiski nestabiliem pacientiem, kuriem ir augsta bilate-
rālo centrālo trombembolu izplatība. Kustīgi sirds labās puses trombi apstiprina diagnozi, un to atrade 
liecina par labā kambara disfunkciju un augstu agrīno mirstību. Tomēr EHO nav pirmās izvēles diag-
nostikas metode PATE pacientiem (hemodinamiski stabiliem slimniekiem, kuriem ir iespēja veikt citus 
izmeklējumus, piemēram, primāri – DTPA), ņemot vērā TTE zemo specifiskumu un TTE, kā arī TEE 
zemo jutību. Jebkurā gadījumā EHO var palīdzēt diferenciālās diagnostikas nolūkos, lai atrastu šoka 
cēloni, piemēram, nosakot perikarda tamponādi, akūtu vārstuļu disfunkciju, smagu kreisā kambara 
disfunkciju, miokarda infarktu vai aortas disekciju (Sanchez, 2008; Douma, 2011; Coutance, 2011; 
Konstantinides, 2012, 2014).

Lai noteiktu prognozi hemodinamiski stabilam, normotensīvam PATE pacientam, pēc DTPA arī 
ieteicams veikt ehokardiogrāfiju. Prognozes izvērtēšanā ietilpst labā kambara dilatācija (RVD1), palie-
lināta labā un kreisā kambara diametra attiecība (RV / LV), brīvās labā kambara sienas hipo kinēzija, 
palielināts trikuspidālās regurgitācijas plūsmas ātrums (VTR) un / vai samazināta trikuspidālā vārstuļa 
gredzena plaknes sistoliskā ekskursija (TAPSE). Meta analīzēs ir pierādīts, ka ehokardiogrāfijā noteikta 
labā kambara disfunkcija saistās ar palielinātu īstermiņa mirstību hemodinamiski stabiliem pacientiem. 
Analizējot 3283 hemodinamiski stabilu akūtas PATE pacientu datus (pētījums publicēts 2014. gadā), tika 
secināts, ka labā kambara disfunkcija, kas noteikta EHO izmeklējumā, paaugstina īstermiņa mirstības 
risku 2,29 reizes. Par paaugstinātu mirstības iespējamību liecina arī priekškambaru starpsienas šunts 
caur ovālo atveri (foramen ovale) un trombi sirds labajā pusē. Analizējot 411 normotensīvu akūtas PATE 
pacientu datus (pētījums publicēts 2014. gadā), tika noteikts, ka priekšroka labā kambara disfunkcijas 
noteikšanai un attiecīgi pacienta prognozei jādod TAPSE rādītājam, nevis RV / LV diametru attiecībai. 
TAPSE ≤ 15 mm saistīta ar palielinātu 30 dienu mirstības risku, savukārt TAPSE > 20 mm liecina par 
zemu risku (Coutance, 2011; Konstantinides, 2012, 2014).

Ehokardiogrāfijas izmeklējums, salīdzinot ar DTPA, ir lētāks un viegli īstenojams, to var veikt 
pie slimnieka gultas (svarīgi hemodinamiski nestabiliem pacientiem kritiskā stāvoklī), neinvazīvs, bez 
radiācijas un komplikācijām, kā arī šis izmeklējums var palīdzēt precizēt citas diferenciāldiagnozes. 
Ehokardiogrāfijas izmeklējuma veikšanai nav kontrindikāciju (Coutance, 2011; Konstantinides, 2012, 
2014; Kucher, 2014).

Pētījuma materiāls un metodes

Veikts retrospektīvs pētījums, apkopojot Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas medi-
cīniskajā arhīvā pieejamās slimības vēstures par 190 Latvijas Kardioloģijas centra (32. un 27. nodaļas) 
pacientiem, kas ārstējušies ar diagnozi PATE no 2013. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. oktobrim. No 
slimības vēsturēm iegūta informācija par datortomogrāfijas plaušu angiogrāfijas (DTPA) un transtora-
kālās ehokardiogrāfijas (TTE) izmeklējumiem.

Veicot pētījumu, tika atsevišķi izdalītas un pēc tam savstarpēji salīdzinātas sieviešu un vīriešu 
grupas. Pētījumā iekļautas 126 sievietes un 64 vīrieši. Abi attēldiagnostikas izmeklējumi veikti 
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85 sievietēm un 50 vīriešiem, tikai DTPA veikta 33 sievietēm un 13 vīriešiem, bet tikai TTE – astoņām 
sievietēm un vienam vīrietim.

Pēc DTPA izrakstiem tika analizēti ar trombiem nosprostotie plaušu artēriju zari, oklūzijas loka-
lizācija (abpusēja vai vienpusēja); tika noteikts, vai PATE ir masīva, centrāla vai perifēra; kā arī –, vai ir 
aprakstīta sirds labās puses dilatācija. DTPA tika veikta kā pirmās izvēles izmeklējums (no attēldiagnos-
tikas metodēm) pirmajā stacionēšanas dienā 87,3% (103) sieviešu un 88,9% (56) vīriešu.

Pēc ehokardiogrāfijas protokoliem tika analizēti šādi dati: RAA, RVD1, LKSS, LAVI, LVMI, EF 
Simpson, MR, TR un TAPSE. Pirmo trīs dienu laikā ehokardiogrāfija tika veikta 54,2% (78) pacientu, bet 
pirmās nedēļas laikā kopš stacionēšanas – 86,1% (124) pacientu. Ehokardiogrāfijas skrīnings pirmajā 
stacionēšanas dienā tika veikts 21,5% (31) pacientu (24,7% (23) sieviešu un 15,7% (8) vīriešu).

Dati tika analizēti, izmantojot MS Excel un IBM SPSS Statistics 22.0 programmu. Vidējie rādītāji 
atspoguļoti kā mediāna (I; III kvartīle) neparametriskiem rādītājiem vai kā vidējais aritmētiskais (± stan-
dartdeviācija) rādītājiem normālsadalījumā, savukārt pazīmju sastopamība – procentuāli (n – absolūtos 
skaitļos). Rādītāji normālsadalījumā  – RAA, RVD1, LVMI, bet neparametriskie rādītāji  – LAVI, EF 
Simpson, LKSS un TAPSE. Neparametriskiem rādītājiem izmantots Manna–Vitnija (Mann–Whitney) tests 
ar starpkvartīļu izkliedi. Pētījumā par statistiski ticamu uzskatāma vērtība p < 0,05.

Apstiprinājums pētījuma veikšanai iegūts no RSU Ētikas komitejas.

Rezultāti

Starp pētījumā iekļautajiem 190 plaušu artērijas trombembolijas pacientiem (PATE) 66,3% (126) 
bija sievietes un 33,7% (64) – vīrieši (sk. 1. att.). Vidējais šo pacientu vecums bija 74 (26; 93) gadi sievietēm 
un 64 (24; 89) gadi vīriešiem (šie dati neatbilst normālsadalījumam, tādēļ izmantots Manna–Vitnija tests) 
(sk. 2. att.).

1. attēls. Pētījuma dalībnieku iedalījums pēc dzimuma (%)
 Patients by gender (%)
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2. attēls. Pētījuma dalībnieku vecumu sadalījums 
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Datortomogrāfijas plaušu angiogrāfijas rezultāti.  Datortomogrāfijas plaušu angiogrāfija (DTPA) 
tika veikta 93,7% (118) sieviešu, no kurām PATE diagnoze apstiprināta 99,2% (117), un 98,4% (63) vīriešu, 
no kuriem PATE apstiprināta 96,8% (61) gadījumu (sk. 3. att.). Kopsummā DTPA jutība ir ļoti augsta – 98,3%

Pildījuma defekti plaušu stumbrā novēroti 5,1% (sešām) sieviešu un 4,8% (trim) vīriešu, galvenajās 
plaušu artērijās – 63,6% (75) sieviešu un 55,6% (35) vīriešu, daivu artērijās – 50,8% (60) un 31,7% (20), 
segmentālās – 86,4% (102) un 84,1% (53), subsegmentālās – 42,4% (50) un 54,0% (34) (sk. 4. att.). Attiecīgi 
masīva PATE novērojama 68,7% (81) sieviešu un 60,4% (38) vīriešu (izvērtējot tikai plaušu asinsvadu 
oklūzijas vietas, ne klīnisko ainu). Centrāla PATE vērojama 78,0% (92) sieviešu un 66,7% (42) vīriešu, bet 
perifēra PATE – attiecīgi 22,0% (26) un 33,3% (21) (sk. 5. att.).

Visbiežāk novērota abpusēja PATE – 82,9% (97) sieviešu un 82,0% (50) vīriešu, savukārt labās 
puses PATE – attiecīgi 12,8% (15) un 18,0% (11), bet kreisās puses – 4,3% (piecām) un 0% (sk. 6. att.). Veicot 
DTPA, sirds izmēri ne vienmēr tika aprakstīti, bet no pieminētajiem gadījumiem (52,4% (66) sieviešu 
un 46,9% (30) vīriešu) labās puses sirds dilatācija konstatēta 47,0% (31) sieviešu un 43,3% (13) vīriešu 
(sk. 7. att.).

DTPA ir zelta standarts PATE diagnostikā (jutība 98,3%), tomēr ir situācijas, ka to veikt nav 
iespējams (hemodinamiski nestabils pacients, smaga nieru mazspēja, alerģija pret jodu saturošo kontrast-
vielu, izteikta adipozitāte). Veicot DTPA, visbiežāk pildījuma defekti tiek novēroti abpusēji segmentālajās 
artērijās, kā arī galvenajās plaušu artērijās, taču sirds dilatācija aprakstīta retāk nekā 50% gadījumu. 
Visbiežāk tiek konstatēta masīva un centrāla PATE.

3. attēls. Pacienti, kam veikta DTPA un apstiprināta PATE 

 Number of pulmonary CTA performed and PATE confirmed
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DTPA – datortomogrāfijas plaušu angiogrāfija.

4. attēls. Pildījuma defektu (trombembolu) biežums plaušu artērijās
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5. attēls. PATE klasifikācija un sastopamības biežums
 Classification and occurrence of pulmonary embolism
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6. attēls. PATE lokalizācijas (abpusējas, labās vai kreisās puses) biežums
 PATE localisations
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7. attēls. Datortomogrāfijas plaušu angiogrāfijā noteiktais sirds dilatācijas biežums
 Heart dilatation confirmed by computerised tomographic pulmonary angiography
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Ehokardiogrāfijas rezultāti.  Transtorakālā ehokardiogrāfija veikta 73,8% (93) sieviešu un 81,0% 
(51) vīriešu.

Labā priekškambara laukums (RAA) virs normas tika konstatēts abu dzimumu pacientiem (58,7% 
jeb 81), taču statistiski ticami augstāks tas bija vīriešiem 21,7 (± 6,7) cm2 nekā sievietēm 19,4 (± 5,4) cm2 
(p  =  0,029) (sk. 8., 11. att.). Savukārt labā kambara bazālais diametrs (RVD1) abiem dzimumiem 
atbilda normai – 38,6 (± 5,9) mm sievietēm un 40,5 (± 5,8) mm vīriešiem, bet paaugstināts šis rādītājs 
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(RVD1 > 42 mm) bija 33,1% (45) pacientu (sk. 9., 11. att.). Labā kambara sistoliskais spiediens (LKSS) 
bija paaugstināts abiem dzimumiem (76,3% jeb 103) – sievietēm 42,5 (35; 55) mm Hg un vīriešiem 40,0 
(33; 50) mm Hg (sk. 10., 11. att.).

Kreisā priekškambara tilpuma indekss (LAVI) abu dzimumu pacientiem bija paaugstināts 
(48,8% jeb 61) – 29,0 (24; 35) ml/m2 sievietēm un 28,5 (23; 39) ml/m2 vīriešiem (sk. 12., 15. att.). Kreisā 
kambara masas indekss (LVMI) abiem dzimumiem atbilda normai, attiecīgi 87,6 (±   20,1) g/m2 un 
111,9 (± 34,1) g/m2, bet paaugstināts šis rādītājs bija 25% (11) sieviešu (LVMI > 95 g/m2) un 33,3% (10) 
vīriešu (LVMI > 115 g/m2) (sk. 13., 15. att.). Izsviedes frakcija (EF Simpson) vīriešiem atradās pie normas 
apakšējās robežas, vidēji 55,0% (45; 60) (samazināta 41,2% jeb 21 vīrietim) un bija statistiski ticama 
atšķirība (p = 0,009) no sievietēm, kurām izsviedes frakcija atbilda normai 60,0% (55; 60) (samazināta 
tikai 17,4% jeb 16 sievietēm) (sk. 14., 15. att.).

8. attēls. Labā priekškambara laukums (RAA), cm2
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9. attēls. Labā kambara bazālais diametrs (RVD1), mm
 Right ventricular basal diameter (RVD1), mm
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10. attēls. Labā kambara sistoliskais spiediens (LKSS), mm Hg

 Right ventricular systolic pressure (RVSP), mm Hg

20

0

50

 
LK

SS
, m

m
Hg

10

30

60

Sievietes Vīrieši

Dzimums

40

55

35

50

33



I N T E R N Ā  M E D I C Ī N A

103ZRaksti / RSU

2015

11. attēls. Paaugstinātu rādītāju (RAA, RVD1, KSS) biežums PATE slimniekiem
 Change in echocardiography findings (RAA, RVD1, RVSP) patient with PATE
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RAA – labā priekškambara laukums / right atrium area, RVD1 – labā kambara bazālais diametrs / 
right ventricular basal diameter, LKSS – labā kambara sistoliskais spiediens / right ventricular sys-
tolic pressure.

12. attēls. Kreisā priekškambara tilpuma indekss (LAVI), ml/m2

 Left atrium volume index (LAVI), ml/m2
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13. attēls. Kreisā kambara masas indekss (LVMI), g/m2

 Left ventricular mass index (LVMI), g/m2
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Trikuspidālā regurgitācija (TR) sastopama 95,7% (89) sieviešu un 100% (51) vīriešu. Visbiežāk PATE 
pacien tiem bija 2. pakāpes TR – 44,9% (40) un 47,1% (24), bet arī 1. pakāpes TR bija bieži – 38,2% (34) un 
43,1% (22), savu kārt 4. pakāpes TR sastop ļoti reti – 2,2% (divām) un 0% (sk. 16. att.). Mitrālā regurgitācija (MR) 
sa sto pama attiecīgi 82,8% (77) un 84,3% (43). Visbiežāk bija 1. pakāpes MR – 66,2% (51) un 74,4% (32), salī-
dzi noši retāk – 2. pakāpes MR – 29,9% (23) un 25,6% (11), bet 3. un 4. pakāpe bija < 2,5% pacientu (sk. 17. att.).

Trikuspidālā vārstuļa gredzena plaknes sistoliskā ekskursija (TAPSE) abiem dzimumiem atbilda 
normai – 18 (16; 20) mm sievietēm un 17 (15; 21) mm vīriešiem, bet samazināts šis rādītājs (TAPSE ≤ 16 mm) 
bija 32,9% (23) sieviešu un 38,1% (16) vīriešu.
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14. attēls. Izsviedes frakcija (EF Simpson), %
 Ejection fraction, EF
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15. attēls. Paaugstinātu rādītāju (LAVI, LVMI, EF Simpson) biežums PATE slimniekiem
 Change in echocardiography findings (LAVI, LVMI, EF) patient with PATE
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LAVI – kreisā priekškambara tilpuma indekss / left atrium volume index, LVMI – kreisā kambara masas 
indekss / left ventricular mass index, EF Simpson – izsviedes frakcija / ejection fraction. 

16. attēls. Trikuspidālās regurgitācijas sastopamība PATE slimniekiem
 Tricuspid valve regurgitation incidence in patient with PATE
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Veidojot korelācijas starp ehokardiogrāfijas rādītājiem, varēja pamanīt tieši proporcionālu, stipru 
korelāciju (Spīrmena rangu (Spearman’s rank) korelācijas koeficients 0,794) starp RAA un RVD1, kas ir 
loģiski skaidrojams ar labā kambara un labā priekškambara ciešo saistību – attiecīgi vienam palieli-
noties izmēros, arī otra izmēri palielinās. Savukārt vidēji stipras korelācijas (0,4–0,6) vērojamas starp 
vairākiem ehokardiogrāfijā noteiktajiem dažādiem rādītājiem (sk. 1. tab.). Līdzīgi kā iepriekš par sirds 
labo pusi ir skaidrojama arī korelācija starp LAVI un LVMI sirds kreisajā pusē. Saprotama korelācija 
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ir starp LKSS un RAA / RVD1 / TR, jo, palielinoties labā kambara sistoliskajam spiedienam, attiecīgi 
veidojas sirds labās puses dilatācija, kas savukārt tālāk rada trikuspidālo regurgitāciju (LKSS un TR kore-
lācijas koeficients ir uz robežas starp vidēji stipru un stipru korelāciju). MR korelācija ar LAVI ir skaid-
rojama ar kreisā priekškambara dilatācijas ietekmi uz atrioventrikulāro plakni un attiecīgi uz mitrālo 
vārstuli, radot regurgitāciju. Pastāv apgriezti proporcionāla, vidēji stipra korelācija starp EF Simpson 
un LVMI, kas būtu skaidrojams ar to, ka, palielinoties kreisā kambara masas indeksam (kas norāda uz 
dilatā ciju / disfunkciju), attiecīgi samazinās kreisā kambara izsviedes frakcija. Līdzīga korelācija ir arī 
starp EF Simpson un RAA / RVD1, ko varētu skaidrot ar samazinātu kreisā kambara pirmsslodzi, kam 
seko samazināta izsviedes frakcija situācijā, kad ir sirds labās puses dilatācija.

Ehokardiogrāfijas jutība šajā pētījumā bija 76,3%. Jutība noteikta, izmantojot LKSS, paaugstināts 
LKSS (norma ≤ 30 mm Hg) tika pieņemts kā norāde par labā kambara disfunkciju. Ja vadās pēc RAA, tad 
EHO jutība ir 58,7%, ja pēc RVD1, tad – 33,1%, ja pēc TAPSE, tad – 34,8%. Vidēji, ņemot vērā visus šos 
rādītājus, EHO jutība ir 50,7%, kas sakrīt arī ar citos zinātniskās literatūras avotos un pētījumos minēto 
izmeklējuma jutību.

17. attēls. Mitrālās regurgitācijas sastopamība PATE slimniekiem
 Mitral valve regurgitation incidence in patients with PATE
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1. tabula. Spīrmena rangu korelācijas koeficienti starp ehokardiogrāfijas rādītājiem
 Spearman’s rank correlation coeficient in echocardiography findings

RAA RVD1 LAVI LVMI LKSS EF Simpson

RAA — 0,794 0,458 0,459 0,478 –0,505

RVD1 0,794 — 0,273 0,335 0,556 –0,428

LAVI 0,458 0,273 — 0,482 0,186 –0,325

LVMI 0,459 0,335 0,482 — 0,007 –0,455

MR 0,279 0,185 0,546 0,237 0,169 –0,344

TR 0,506 0,433 0,179 0,208 0,599 –0,258

RAA – labā priekškambara laukums / right atrium area, RVD1 – labā kambara bazālais diametrs / right ven-
tricular basal diameter, LAVI – kreisā priekškambara tilpuma indekss / left atrium volume index, LVMI – kreisā 
kambara masas indekss / left ventricular mass index, LKSS – labā kambara sistoliskais spiediens / right ven-
tricular systolic pressure, EF Simpson – izsviedes frakcija / ejection fraction, MR – mitrālā regurgitācija / mitral 
valve regurgitation, TR – trikuspidālā regurgitācija / tricuspidal valve regurgitation.

Abu attēldiagnostikas metožu informativitātes salīdzinājums.  DTPA gadījumā tiek pierādītas 
tiešas izmaiņas plaušu artērijās, redz konkrētās oklūzijas vietas, kā arī nereti var noteikt sirds labās 
puses dilatāciju. Transtorakālās ehokardiogrāfijas gadījumā redzami netieši norādījumi par PATE, 



I N T E R N Ā  M E D I C Ī N A

106 ZRaksti / RSU

2015

precīzāk, – sirds labās puses akūta mazspēja, uz ko norāda RAA, RVD1 un LKSS palielināšanās, TAPSE 
samazināšanās, trikuspidālā regurgitācija, kā arī retos gadījumos var redzēt kustīgus trombus sirds 
labajā pusē.

Var novērot statistiski ticamu (p = 0,011) korelāciju starp ehokardiogrāfijā noteiktu palielinātu 
labā priekškambara laukumu (RAA) un DTPA noteiktu labās puses sirds dilatāciju.

Diskusija

Šajā pētījumā vidējais PATE pacientu vecums bija 74 gadi sievietēm un 64 gadi vīriešiem, kā arī šī 
slimība biežāk sastopama sievietēm nekā vīriešiem (2:1). Vidējie vecuma rādītāji sakrīt ar citos pētījumos 
pieejamiem datiem (61–79 gadi), taču atšķiras dzimumu sadalījums, jo literatūras avotos aprakstīts, ka 
PATE sastopama vienlīdz bieži kā sievietēm, tā vīriešiem. Iespējams, atšķirību varētu skaidrot ar to, ka 
Latvijā ir lielāks sieviešu īpatsvars (1,7 reizes vairāk) šajā vecuma grupā, kurā PATE ir biežāk sastopama 
(2013. gada dati – vecuma grupā 60–79 gadi sievietes ir 256 964, vīrieši – 152 013).

Multidetektoru DTPA jutība šajā pētījumā bija 98,3%, kas ir krietni augstāka, salīdzinot ar 
2006. gadā veikto prospektīvo pētījumu PIOPED II, kurā noteiktā jutība bija 83%. Tas varētu būt skaidro-
jams ar to, ka, iespējams, izvērtējot DTPA izmeklējuma laikā iegūtos attēlus, tika ņemta vērā arī pacienta 
PATE klīniskā varbūtība (pēc Velsa rādītājiem). Attiecīgi PIOPED II pētījumā tas arī tika norādīts kā ietei-
camais izvērtējums, lai paaugstinātu izmeklējuma jutību (92–96%).

Šajā pētījumā secināts, ka visbiežāk sastop bilaterālu (82,6%), centrālu (75,3%) un masīvu (66,9%) 
PATE. Šie rādītāji ir nedaudz augstāki, salīdzinot ar citos pētījumos pieejamiem datiem – bilaterāla (77%) 
un centrāla (60%) PATE.

Labā kambara dilatācija DTPA izmeklējuma laikā noteikta 45,8% PATE pacientu, kas ir krietni 
vairāk nekā aprakstīts literatūras avotos, kur minēts, ka RV dilatācija sastopama vismaz 25% pacientu. 
DTPA izrakstos sirds labās puses dilatācija tika vien pieminēta, bez konkrētas RV / LV diametru attie-
cības, no kā varētu secināt, ka radiologs šo attiecību nemaz nav noteicis un, tikai balstoties uz savu 
subjektīvo viedokli, aprakstījis sirds dilatāciju. Taču, kā minēts 2012. gadā veiktā pētījumā, subjektīvi 
aprakstīta sirds dilatācija ir pat ar labāku prognostisko vērtību.

TTE jutība šajā pētījumā bija 76,3%, nosakot pēc LKSS paaugstinājuma, bet, ņemot vērā arī citus 
sirds labās puses dilatācijas un disfunkcijas rādītājus (RAA, RVD1, TAPSE), jutība bija 50,7%, kas atbilst 
arī zinātniskajā literatūrā aprakstītajai jutībai (50%).

Lai izvērtētu labā kambara disfunkciju, ir jānosaka arī labā kambara brīvās sienas hipokinēzija, 
salīdzinot ar sirds galotnes kontraktilitāti (McConnell sign), kambaru starpsienas izvelvēšanos uz sirds 
kreiso pusi sistoles laikā, palielinātu trikuspidālās regurgitācijas plūsmas ātrumu, kā arī apakšējās 
dobās vēnas dilatāciju bez saplakšanas ieelpas laikā. Taču šos rādītājus šajā pētījumā nebija iespējams 
izvērtēt, jo ehokardiogrāfijas protokolos netika aprakstīti vai arī tika noteikti atsevišķos gadījumos, 
mazam pacientu skaitam.

Lai gan ir pierādīta stipra korelācija starp RAA un RVD1, statistiski ticama korelācija pastāv tikai 
starp EHO noteiktu palielinātu RAA un DTPA noteiktu sirds labās puses dilatāciju. Tas varētu būt skaid-
rojams ar to, ka RAA paaugstinājums PATE pacientiem šajā pētījumā bija sastopams biežāk (58,7%) nekā 
RVD1 paaugstinājums (33,1%).

Secinājumi

 1. Datortomogrāfijas plaušu angiogrāfija ir zelta standarts plaušu artērijas trombembolijas diag-
nostikā (jutība 98,3%), tomēr ir situācijas, ka to veikt nav iespējams. Šādos gadījumos var veikt 
citus izmeklējumus, to skaitā ehokardiogrāfiju, kuras jutība ir 50,7–76,3%.

 2. Transtorakāla ehokardiogrāfija ir primāri jāveic hemodinamiski nestabilam PATE pacientam 
ar hipotensiju vai šoku, lai apstiprinātu diagnozi un nekavējoties izvēlētos optimālo ārstēšanas 
stratēģiju.
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 3. Izmeklējumu informativitāte atšķiras: DTPA gadījumā tiek pierādītas tiešas izmaiņas plaušu 
artērijās, kā arī var noteikt sirds dilatāciju, bet ehokardiogrāfijas gadījumā – netieši norādījumi 
par PATE, precīzāk, – sirds labās puses akūta mazspēja.

 4. Var novērot statistiski ticamu korelāciju starp TTE noteiktu palielinātu labā priekškambara 
laukumu (RAA) un DTPA noteiktu sirds labās puses dilatāciju.

 5. Veicot DTPA, visbiežāk pildījuma defektus gan sievietēm, gan vīriešiem atrod abpusēji segmen-
tālās artērijās, kā arī galvenajās plaušu artērijās, taču sirds dilatāciju konstatē < 50% gadījumu.

 6. Masīva PATE novērojama 68,7% sieviešu un 60,4% vīriešu, bet centrāla PATE vērojama 78,0% 
sieviešu un 66,7% vīriešu.

 7. Ehokardiogrāfijas datos labā priekškambara laukums (RAA) ir virs normas abiem dzimumiem 
(58,7%), bet labā kambara bazālais diametrs (RVD1) nav palielināts (lai gan 33,1% pacientu 
tas ir virs normas). Savukārt labā kambara sistoliskais spiediens (LKSS) ir paaugstināts abu 
dzimumu (76,3%) pacientiem, sievietēm vidēji 42,5 un vīriešiem 40,0 mm Hg.

 8. Gandrīz katram pacientam novēro trikuspidālo regurgitāciju (visbiežāk 2. pakāpes), kā arī 
bieži – mitrālo regurgitāciju (visbiežāk 1. pakāpes).

 9. Datortomogrāfijas plaušu angiogrāfijai ir kontrindikācijas – hemodinamiski nestabils pacients 
kritiskā stāvoklī, smaga nieru mazspēja, alerģija pret jodu saturošu kontrastvielu, grūtniecība, 
izteikta adipozitāte. Ehokardiogrāfijas izmeklējumam savukārt kontrindikāciju nav.

 10. Diagnostisko izmeklējumu izvēli nosaka vairāki faktori – klīniskā PATE varbūtība, pacienta 
veselības stāvoklis, radiācijas izvērtējums, izmeklējumu pieejamība un izmaksas.

 Comparison of Informative Values on Different Imaging 
 Methods in Diagnostic of Pulmonary Embolism

Abstract

Pulmonary embolism (PE) is a cardiovascular pathology which is one of the main causes of mortality 
and hospitalisation in Europe, so it is important to diagnose it in time and to start the appropriate treatment. 
The diagnosis is confirmed by different imaging techniques from which most frequently computerised 
tomographic pulmonary angiography (CTPA) and/or echocardiography (ECHO) are used.

The aim of the study was to clarify the sensitivity of imaging techniques (CTPA and ECHO) for 
diagnosing PE and to compare them informatively.

The information was collected from medical archive of Pauls Stradins Clinical University Hospital. 
The study included 190 patients of Latvian Cardiology Centre who were treated with the diagnosis of PE 
from 01.01.2013 to 31.10.2014.

From 190 patients, 66.3% (126) were women and 33.7% (64) – men. CTPA was performed in 93.7% 
(118) of women, with PE diagnosis confirmed in 99.2% (117), and 98.4% (63) of men, with PE confirmed 
in 96.8% (61). In the main pulmonary arteries filling defects were observed in 63.6% (75) of women and 
55.6% (35) of men, in lobe arteries – 50.8% (60) and 31.7% (20), in segmental – 86.4% (102) and 84.1% (53). 
Bilateral PE was found in 82.9% (97) of women and 82.0% (50) of men, massive – 68.7% (81) and 60.4% (38), 
central – 78.0% (92) and 66.7% (42). Right heart dilation in CTPA was detected in 47.0% (31) and 43.3% (13).

ECHO was performed in 73.0% (93) of women and 81.0% (51) of men. Right atrial area (RAA) was 
above the norm – statistically significantly higher in men 21.7 (± 6.7) than in women 19.4 (± 5.4) cm2 
(p = 0.029). Right ventricular systolic pressure (RVSP) was increased in 76.3% (103) of both genders – 
women 42.5 (35; 55), men 40.0 (33; 50) mm Hg. Left atrial volume index (LAVI) was also increased – 29.0 
(24; 35) vs. 28.5 (23; 39) ml/m2. Ejection fraction (EF Simpson) in men was on the lower limit – 55.0% 
(45; 60) (reduced in 41.2% (21) of men) with a statistically significant difference (p = 0.009) compared to 
women 60.0% (55; 60) (reduced only in 17.4% (16) of women). Tricuspid regurgitation (TR) occurred in 
96.7% (89) of women and 100% (51) of men (mostly grade 2).



I N T E R N Ā  M E D I C Ī N A

108 ZRaksti / RSU

2015

CTPA is the  gold standard for diagnosing PE (sensitivity 98.3%); however, there are situations 
when it is contraindicated (hemodynamically unstable patient, severe renal failure, etc.). In those cases 
echocardiography can be performed (sensitivity 50.7–76.3%). Most frequently CTPA filling defects 
are observed bilaterally in segmental arteries. There is a  statistically significant correlation between 
the increased RAA (determined in ECHO) and the right heart dilatation described in CTPA.

Keywords: pulmonary artery thromboembolism, echocardiography, computerised tomographic 
pulmonary angiography.
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Kopsavilkums

Ievads.  Sadzīvē iegūta pneimonija (SIP), vērtējot pēc saslimstības un mirstības rādītājiem pasaulē, 
ir viena no smagākajām infekcijas slimībām bērnu populācijā. 2012. gadā 1,1 miljons pneimonijas 
gadījumu bērniem, kas jaunāki par pieciem gadiem, beidzās ar nāvi, t. i., 17% no kopējās bērnu mirstības.

Kopš 2010. gada Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) ieviestas vienotas, uz pierādī-
jumiem balstītas SIP ārstēšanas vadlīnijas.

Kopš 2013. gada BKUS ir ieviesti sistēmiskā iekaisuma atbildes sindroma (SIRS) un sepses agrīnas 
diagnostikas un ārstēšanas algoritmi.

Darba mērķis.  Izzināt, kā SIP ārstēšanas vadlīniju un rīcības algoritma ieviešana bērniem ar 
drudzi ietekmē SIP vadību (indikācijas hospitalizācijai, vispārējā stāvokļa izvērtēšanu un terapiju).

Materiāls un metodes.  A daļa.  Tika veikts aprakstošs, retrospektīvs pētījums, analizējot medicī-
niskās kartes stacionāra pacientiem, t. i., bērniem, kuriem diagnosticēta SIP un kuri tika ārstēti BKUS 
Torņakalna novietnē 2014. gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

B daļa.  Lai veicinātu pneimonijas gadījumu izmeklēšanas, terapijas un izmaksu efektivitāti, darba 
grupa izstrādāja algoritmu pneimoniju vadīšanai, tā tapšanā tika izmantota PBM literatūra.

Rezultāti.  Analizējot BKUS Neatliekamās palīdzības nodaļā (NPN) veiktās apskates lapas 
ierakstus, tika konstatēts, ka SIRS kritēriji netika izvērtēti 33,9% (n = 194) bērnu, kas slimoja ar SIP. 
Stacionēšanas brīdī SIRS pozitīvi bija 9,8% (n = 56) pacientu ar pneimoniju, retrospektīvi pārvērtējot 
SIRS kritērijus, tie tomēr izrādījās pozitīvi 41,4% (n = 237) pacientu. No SIRS negatīviem pacientiem 70% 
(n = 232) gadījumu bērniem bija viegla pneimonija. Cefalosporīnu grupas preparātus kopumā saņēma 
53,3% (n = 305) pacientu, no tiem 28,5% (n = 87) bērnu bija SIRS negatīvi un ar vieglas norises pneimoniju.

Secinājumi.  Pēc pētījuma rezultātiem var secināt, ka SIRS izvērtēšanas algoritms netiek lietots 
pilnībā pareizi. Pēc retrospektīvas analīzes, 42% (n = 232) bērnu būtu vēlama ambulatorā aprūpe. Nepama-
tota antibakteriālās terapijas līdzekļu izvēle konstatēta 28,5% gadījumu. Pamatojoties uz pētījuma rezul-
tātiem, tika izstrādāts rīcības algoritms bērniem ar aizdomām par SIP.

Atslēgvārdi: sadzīvē iegūta pneimonija, SIRS, sepse.
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Ievads

Sadzīvē iegūta pneimonija (SIP), vērtējot pēc saslimstības un mirstības rādītājiem pasaulē, ir viena 
no smagākajām infekcijas slimībām bērniem. Pneimonija ir galvenais nāves cēlonis bērnu populācijā 
visā pasaulē, īpaši jaunattīstības valstīs. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dati liecina, ka katru 
gadu pneimonija ir nāves cēlonis 1,1 miljonam bērnu, kuri ir jaunāki par pieciem gadiem [17]. Pēc British 
Thoracic Society datiem, kur pneimoniju definē šādu simptomu kopums: drudzis, tās klīniskās pazīmes 
un ar krūškurvja rentgenogrammu pierādīts plaušu infiltrāts iepriekš veselam bērnam, – SIP sastopa-
mība Eiropā ir apmēram 33 gadījumi uz 10 000 bērnu līdz piecu gadu vecumam [5].

PVO sadarbībā ar UNICEF 2009. gadā šim nolūkam izstrādāja globālās rīcības plānu The Global 
action plan for the prevention and control of pneumonia (GAPP) ar mērķi līdz 2015. gadam palielināt vakci-
nācijas, zīdīšanas, bērna aprūpes un antibakteriālās terapijas līmeņa aptvērumu līdz 90%, lai ar šiem 
pasākumiem novērstu divas trešdaļas nāves gadījumu pneimonijas dēļ [18, 19].

2008. gadā tika reģistrēti 156 miljoni SIP gadījumu bērniem, kas jaunāki par pieciem gadiem, bet 
2010. gadā pneimoniju skaits samazinājās līdz 120 miljoniem, tātad nāves gadījumus pneimonijas dēļ un 
augsto saslimstību bieži vien var novērst [14, 20].

Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā no 2005. gada sākuma līdz 2014. gada beigām tika ārstēti 
7222 pacienti ar galīgo diagnozi pneimonija.

Lai uzlabotu pneimonijas diagnostiku un ārstēšanas taktiku, kā arī ekonomisko efektivitāti, 
2010. gadā RSU Pediatrijas katedras mācību spēku un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) 
speciālistu apvienotā darba grupa izstrādāja vienotas, uz pierādījumiem balstītas SIP ārstēšanas 
vadlīnijas.

Agrīna pacientu identifikācija un smagi noritošas infekcijas savlaicīga atpazīšana uzlabo ārstē-
šanas rezultātus un mazina komplikāciju risku. 2013. gadā BKUS speciālisti izstrādāja rīcības algoritmu 
bērniem ar drudzi, lai uzlabotu bērnu ar SIRS un sepsi agrīnu klīnisko izvērtēšanu.

Jāatgādina, ka pneimonija ir klīniska diagnoze, kuras noteikšanai nepieciešami anamnēzes dati 
un klīniska atrade. Pašreiz nav pieejams pneimonijas smaguma un attiecīgas izmeklēšanas un ārstē-
šanas taktikas novērtēšanas mehānisms.

Darba mērķis

Pētījuma mērķis ir izzināt, kā SIP ārstēšanas vadlīniju un rīcības algoritma ieviešana bērniem ar 
drudzi ietekmē SIP vadību (indikācijas hospitalizācijai, vispārējā stāvokļa izvērtēšanu un terapiju).

Materiāls un metodes

A daļa.  Aprakstošā retrospektīvā šķērsgriezuma pētījumā tika iekļauti BKUS Torņakalna novietnē 
2014. gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim ārstētie bērni ar diagnozi J18 (SSK–10). Viņi bija vecumā no 
viena mēneša līdz 18 gadiem. Stacionēto pacientu medicīnisko karšu retrospektīvā analīzē tika izvērtēta 
pielietotā terapijas taktika, pneimonijas smagums, kā noritējusi SIRS izvērtēšana bērniem ar pneimoniju 
BKUS Neatliekamās palīdzības nodaļā (NPN), vai process atbilda ieviestajiem rīcības algoritmiem. Datu 
apstrādei izmantotas aprakstošās, secinošās un analītiskās statistikas metodes, lietojot SPSS Statistics 
20.0 un Microsoft Excel 2010.

B daļa.  Lai veicinātu pneimonijas gadījumu izmeklēšanas, terapijas un izmaksu efektivitāti, darba 
grupa izstrādāja algoritmu pneimonijas vadīšanai bērniem. Algoritma tapšanā tika izmantota pieejamā, 
uz pierādījumiem balstītā medicīniskā literatūra un pneimonijas vadības un ārstēšanas starptautiskās 
vadlīnijas. No Dynamed un Pubmed datubāzē pieejamās literatūras pārlūkoti aptuveni 50 raksti, no tiem 
sīkāk pētīti 16 literatūras avoti. No BKUS pacientu elektroniskās sistēmas datiem tika iegūta informā-
cija par stacionārā ārstēto pneimonijas pacientu skaitu. Dati tika apstrādāti, izmantojot MS Excel un Word 
programmu.
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Rezultāti

A daļa.  Kopumā BKUS no 2014. gada janvāra līdz decembrim ar diagnozi SIP (SSK–J18) tika ārstēti 
572 bērni no visas Latvijas.

Analizējot pētījumā iekļauto bērnu vecuma struktūru, sadalījums nav normāls (Kolmogorova–
Smirnova tests, p  <  0,009), tāpēc tika aprēķināta bērna vecuma mediāna  – 34 mēneši (minim.  – 1, 
maks. – 215), IQR 44, pēc Kolmogorova–Smirnova testa.

Lai veiktu detalizētāku vecuma struktūras analīzi, pētījuma pacienti tika sadalīti četrās grupās, 
attiecīgi vecumā 1–3 mēnešiem, no trim mēnešiem līdz diviem gadiem, 2–5 gadiem, 5–18 gadiem. 
Pētījumā noteiktajā laika posmā stacionārā ar diagnozi SIP statistiski ticami (χ2 tests vienam mainīgajam 
lielumam, p < 0,005) biežāk tika ārstēti bērni vecumā no diviem līdz pieciem gadiem – 42% (n = 240), 
(sk. 1. att.).

Analizējot SIRS kritēriju izvērtēšanu bērniem ar pneimoniju BKUS NPN atbilstoši ieviestajiem 
rīcības algoritmiem, SIRS kritēriji par pozitīviem tika atzīti 9,8% (n = 56) gadījumu, SIRS negatīvi – 
56,3% (n = 322), bet tie netika izvērtēti 33,9% (n = 194) gadījumu (sk. 2. att.).

1. attēls. Pacientu propocionālais iedalījums 
vecuma grupās (gadījumi katrā grupā) 

 Distribution of patients in age groups 
(cases in each group)

5–18 gadi, n = 152

2–5 gadi, n = 240

1–3 mēneši, n = 26

3 mēneši – 2 gadi, n = 154

42%

27%

27%

4%

2. attēls. SIRS kritēriju izvērtējums neatliekamās 
palīdzības nodaļā (gadījumi katrā grupā)

 SIRS criteria at the time of admission 
(cases in each group)

Nav izvērtēts, n = 194

SIRS pozitīvi, n = 56

SIRS negatīvi, n = 322

56,3%

33,9%

9,8%

Retrospektīvi izanalizējot šos pašus datus, var secināt, ka SIRS negatīvo pacientu skaits mainījies 
tikai par vienu procentu, turpretī SIRS pozitīvo pacientu skaits pieaudzis četras reizes, attiecīgi no 9,8% 
līdz 41,4% (n = 237, sk. 3. att.).

Izanalizējot klīniskās pneimonijas smaguma pazīmes visiem pacientiem pētījuma grupā, statis-
tiski ticami biežāk (χ2 tests vienam mainīgajam lielumam, p < 0,005) konstatēta viegla pneimonija 63,8% 
(n = 362), vidēji smaga – 29% (n = 166), bet smaga pneimonija 7,2% (n = 41) gadījumu. Izvērtēt pneimo-
nijas smagumu nebija iespējams tikai trīs gadījumos klīnisko un laboratorisko datu nepietiekamības 
dēļ (sk. 4. att.).

Pēc retrospektīvās datu analīzes konstatēts, ka SIRS negatīvu pneimoniju gadījumā statistiski 
ticami biežāk novērota vieglas norises pneimonija – 70% (n = 232) gadījumu (χ2 tests vienam mainī-
gajam lielumam, p < 0,005). Smagas norises pneimonija SIRS negatīviem pacientiem konstatēta 1,5% 
(n = 5) gadījumu (sk. 5. att.).
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3. attēls. SIRS kritēriju retrospektīvs izvērtējums 
(gadījumi katrā grupā) 

 SIRS criteria analyzed retrospectively 
(cases in each group)   
 

Nav izvērtēts, n = 3

SIRS pozitīvi, n = 237

SIRS negatīvi, n = 335

58,6%

41,4%

0,5%

4. attēls. Sadzīvē iegūtas pneimonijas iedalījums 
gru pās pēc smaguma pakāpes 
(gadījumi katrā grupā) 

 Community acquired pneumonia  
distribu tion in groups by severity 
(cases in each group) 

Smaga, n = 41

Viegla, n = 362

Vidēji smaga, n = 166

29%

63,8%

7,4%

5. attēls. Pneimonijas smaguma pakāpe un SIRS kritēriju atbilstība, pacientu skaits (%, n)
 Community acquired pneumonia severity rate and SIRS criteria, patients (%, n)
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5
36

Pacientiem ar vieglu pneimoniju ārstēšanas ilguma stacionārā mediāna bija četras dienas, vidēji 
smagu – sešas dienas, bet ar smagu pneimoniju – astoņas dienas. Ārstēšanas ilgumam un pneimonijas 
smagumam ir statistiski ticama korelācija – pacienti ar smagu pneimoniju tika ārstēti ilgāk (Spīrmena 
rangu korelācija, p < 0,05).

SIRS negatīviem pacientiem ārstēšanas ilguma mediāna – piecas dienas (minim. – 1, maks. – 22), 
SIRS pozitīviem pacientiem – piecas dienas (minim. – 1, maks. – 69). Statistiski ticama korelācija starp 
ārstēšanas ilgumu un SIRS nav konstatēta (Spīrmena rangu korelācija, p  <  0,5), kā arī starp bērna 
vecumu un SIRS nepastāv statistiski ticama sakarība.

Veicot atsevišķu analīzi par pneimonijas smaguma sadalījumu katrā vecuma grupā, statis-
tiski nozīmīgi konstatēts, ka vieglas norises pneimonija visās grupās novērota biežāk (χ2 tests vienam 
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mainī ga jam lielumam, p < 0,005), (sk. 6. att.). Pneimonijas smaguma sadalījums starp dažādām vecuma 
gru pām statistiski nozīmīgi neatšķiras, un pneimonijas smagums nav atkarīgs no vecuma.

Analizējot pneimonijas ārstēšanai izraudzīto antibakteriālo līdzekļu lietošanu, secināms, ka cefa-
losporīnu grupas preparātus kopumā saņēma 53,3% (n = 305) pacientu, no tiem 28,5% (n = 87) bērnu bija 
SIRS negatīvi un ar vieglas norises pneimoniju (sk. 7. att.).

6. attēls. Pneimonijas smaguma pakāpju sadalījums pa vecuma grupām, pacientu skaits (%, n)
 Community acquired pneumonia severity rate in age groups, patients (%, n)
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7. attēls. Antibakteriālās terapijas lietojums, izmantojot cefalosporīnus, pacientu skaits (%, n)
 Usage of antibacterial therapy with cephalosporins, patients (%, n)
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B daļa.  Balstoties uz literatūras avotiem, darba grupa izstrādāja rīcības algoritmu pacientiem, 
kuri, iespējams, slimo ar pneimoniju. Tajā norādīti trīs secīgi soļi:

 1) ārstam ir jāvērtē pneimonijas simptomi un pazīmes, hipoksijas rādītāji un klīniskā atrade;
 2) ārstam ir jāizvērtē bērna stāvoklis pēc pneimonijas smaguma kritērijiem (tahipnojas un tahikar-

di jas rādītāji bērnam ir virs divām standartdeviācijām, ir novērota skābekļa desaturācija vai 
cianoze, palīgmuskulatūras iesaiste elpošanas darbā, vai bērns spēj tolerēt per os uzņemto 
šķidrumu);

 3) ja algoritms apstiprina pneimonijas diagnozi, tiek ordinēta terapija un uzskaitītas hospitali zācijas 
indikācijas. Ja bērnam ir nepieciešama hospitalizācija, ir aizdomas par pleirītu vai izsvīdumu, vai 
bērns iepriekš saņēmis antibakteriālu terapiju, kas nav bijusi efektīva, tikai tad veic laboratoriskus 
izmeklējumus un attēldiagnostiku.
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Diskusija

Sadzīvē iegūta pneimonija (SIP), vērtējot pēc saslimstības un mirstības rādītājiem pasaulē, ir viena 
no smagākajām infekcijas slimībām. Pēc UNICEF datiem 2012. gadā 1,1 miljons pneimonijas gadījumu 
bērniem, kas jaunāki par pieciem gadiem, beidzās ar nāvi, t. i., 17% no kopējās bērnu mirstības. Lielākajā 
daļā gadījumu tie ir bērni, kas jaunāki par diviem gadiem [21]. Slimību profilakses un kontroles centra 
(SPKC) dati liecina, ka Latvijā reģistrēto pneimonijas gadījumu skaits bērniem pirmajā dzīves gadā pieaug. 
2008. gadā bija 476 gadījumi, bet 2012. gadā – 789. Stacionēto, ar pneimoniju slimo bērnu skaits līdz viena 
gada vecumam 2012. gadā bija 404, no viena līdz 14 gadu vecumam – 2885 un no 15 līdz 17 gadiem – 
202 [1]. Lai gan turpinās medicīnas progress vakcinācijas jomā, pacienta izmeklēšanas iespēju un dažādo 
medikamentu daudzveidībā, tomēr sadzīvē iegūta pneimonija joprojām ir un paliek viena no nopietnā-
kajām bērnu veselības problēmām.

Pneimonijas simptomi ir mainīgi un nespecifiski, nav konkrēta klīniskā simptoma, kas ļautu 
to pārliecinoši diagnosticēt. Pēc British Thoracic Society ieteikumiem, bakteriāla pneimonija bērnam 
jāapsver, ja ir ilgstošs vai atkārtots drudzis virs 38,5 °C kopā ar krūšu kurvja retrakcijām un elpošanas 
biežuma pieaugumu [5].

Par pneimoniju liecina šādu simptomu kopums: drudzis, tahipnoja un klepus. Klīniskās izpausmes 
ir atkarīgas arī no bērna vecuma [2, 3, 13]. Starptautiskās vadlīnijās ieteikti dažādi kritēriji, lai diagnosti-
cētu SIP un novērtētu SIP smaguma pakāpi bērniem, bet, atšķirībā no pieaugušajiem, veicot zinātniskās 
literatūras analīzi, netika atrasta vērtēšanas sistēma, kas būtu jutīga un ar kuras palīdzību varētu pietie-
kami precīzi noteikt pneimonijas diagnozi un hospitalizācijas nepieciešamību tieši bērniem.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, skaidri redzama nepieciešamība izstrādāt jaunu, standartizētu 
izvērtējuma, izmeklējumu un terapijas algoritmu bērniem, ja ir aizdomas par pneimoniju (līdz šim nekur 
literatūrā tas netiek aprakstīts).

Pētot populācijas pacientu vecuma grupas, tika noskaidrots, ka stacionārā ar diagnozi SIP biežāk 
ārstējas bērni, kas jaunāki par pieciem gadiem – 73,3% (n = 417), kas sakrīt ar literatūras datiem [5, 7, 11].

Ņemot vērā, ka pētījumā piedalījās tikai 26 bērni, kuri bija jaunāki par trim mēnešiem, precīzi 
izpētīt SIP klīniskās īpatnības un salīdzināt ar pārējām vecuma grupām ir apgrūtinoši, tādēļ pētījumu 
nepieciešams turpināt, lai paplašinātu šā vecuma pacientu grupu.

Izvērtējot ieviestā SIRS kritēriju algoritma efektivitāti bērniem ar pneimoniju BKUS Neatliekamās 
palīdzības nodaļas posmā, kā SIRS pozitīvi tika novērtēti 9,8% (n = 56), bet, veicot retrospektīvu klīnisko 
rādītāju analīzi, SIRS pozitīvi atklājās 41,4% (n = 237) pacientu, kas liecina, ka “Rīcības algoritms bērniem 
ar drudzi” netiek pilnībā pareizi izmantots.

Novērtējot klīniskās pazīmes, var secināt, ka 40,5% gadījumu pneimonija noritējusi ar vieglu 
klīnisko gaitu. Šādiem pacientiem būtu atkārtoti jāizvērtē hospitalizācijas indikācijas, lai izvairītos no 
nozokomiālo infekciju riska un lai samazinātu stacionāra izmaksas.

Izvērtējot antibakteriālās terapijas ordinēšanu un lietderību, ir norādes, ka stacionārā anti-
bakteriālā terapija neatbilda BKUS ieviestajam algoritmam “SIP ārstēšana” un starptautisko vadlīniju 
rekomendācijām. Lai uzlabotu situāciju, nepieciešams iepazīstināt ārstniecības personālu ar pētījuma 
rezultātiem un atkārtoti izglītot, veicinot izstrādāto vadlīniju izmantošanu.

Secinājumi

SIRS izvērtēšanas algoritms netiek pilnībā pielietots. Atbilstīgi citētajiem literatūras avotiem 
ārstē šana stacionārā ir nepieciešama pacientiem ar SIRS (41,4%) un ar vidēji smagu un smagu pneimo-
niju (36,2%), tādējādi, analizējot retrospektīvi, 40,5% (n = 232) no pētījumā iekļautiem bērniem kā pietie-
kama būtu vērtējama ambulatora aprūpe, kas samazinātu nozokomiālas infekcijas risku un stacionārās 
aprūpes izmaksas. Nepamatota antibakteriālās terapijas līdzekļu izvēle konstatēta 28,5% gadījumu.

Pētījuma rezultāti norāda, ka nepieciešams izstrādāt un ieviest standartizētu izvērtējuma, 
izmek lējumu un terapijas algoritmu, kas palīdzētu pacientu primārajā apskatē, ja rodas aizdomas 
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par pnei moniju. Algoritms būtu noderīgs neatliekamās palīdzības ārstiem, ģimenes ārstiem un 
pediatriem. Tomēr tas pašreiz vēl ir teorētisks rīks darbam ar iespējamo pneimonijas pacientu. Pētnieki 
plāno algoritmu ieviest praksē vispirms BKUS Neatliekamās palīdzības un observācijas nodaļās, kur 
vēlāk varētu pētīt tā liet derību un efektivitāti. Literatūrā netika atrasta informācija par līdzīga veida 
rīcī bas plānu.

Praktiskais ieguvums.  Izstrādāts “Rīcības algoritms, ja ir aizdomas par pneimoniju bērniem, 
kas vecāki par trim mēnešiem” (sk. Pielikumu).

Pateicība

Pētījumu atbalsta Valsts pētījumu programma Nr. 2014.10-4/VPP-4/4 “Jaunu profilakses, ārstnie-
cības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzla-
bošanai”, projekts Nr. 8.2.

 Management of Community Acquired Pneumonia in Children 
 at a Tertiary Level Hospital after the Introduction of 
 an Evidence-based Algorithm – Current Situation 
 and Recommendations

Abstract

Community acquired pneumonia (CAP) was the cause of death for 1.1 million children aged under 
five in 2012. This constitutes 17% of the overall global child mortality. In order to improve the ability to 
diagnose and treat pneumonia, as well as to enhance related economic efficiency, a joint working group 
was set up between Rīga Stradiņš University (RSU) and Children’s Clinical University Hospital. In 2010, 
a group of researchers and medical experts created guidelines for treating CAP based on evidence, as well 
as an algorithm for treating children with fever. Guidelines for early examination of children with SIRS 
and sepsis were created in 2013.

The aim of this research was to investigate peculiarities of CAP management after introducing 
the above mentioned algorithms in Children’s Clinical University Hospital.

A retrospective descriptive study analysed medical records of patients diagnosed with CAP who 
were hospitalised between January 1, 2014 and December 31, 2014 in Children’s Clinical University 
Hospital in Riga.

An evidence-based algorithm was created in order to conduct earlier detection of CAP cases, 
the profability and correct usage of therapeutic measures.

It was concluded that the SIRS criteria were not assessed in 33.9% (n = 194) of cases. A significant 
difference was found studying the emergency unit assessment data for SIRS criteria: only 9.8% (n = 56) 
were SIRS positive during the  first evaluation, but analysing the  same data retrospectively  – 41.5% 
(n = 237) were positive for SIRS criteria. From those of SIRS negative, 70% (n = 232) of the patients had 
mild pneumonia. Cephalosporins were administered in 53.3% (n = 305) of the cases, 28.5% (n = 87) of them 
were SIRS negative and with mild pneumonia. The median duration of treatment for the SIRS-negative 
patients with mild pneumonia was 5 days (min 1; max 22 days). In the case of SIRS-positive patients, 
the median duration for treating the pneumonia also was 5 days (min 1; max 69 days).

Guidelines for SIRS assessment are not being used properly. The retrospective analysis highlights 
that 42% (n  =  232) of children should have been treated in out-patient care, minimising the  chances 
of hospital acquired infections. Inadequate usage of antibacterial therapy was found in 28.5% of cases. 
An algorithm to detect CAP was brought out based on results of this work.

Keywords: community acquired pneumonia, SIRS, sepsis.
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Pielikums

Rīcības algoritms, ja ir aizdomas par pneimoniju bērniem, 
kas vecāki par trim mēnešiem

Pneimonijas smagums
Viegla Vidēji smaga Smaga

SI
M

PT
O

M
I

Drudzis 38,0–38,5 °C > 38,5 °C
Tahipnoja < 50×−1 (< 70×−1 < 1 g. v.) > 50×−1 (> 70×−1)

Tahikardija < 110×−1 13–18 g. v. / < 130×−1 6–12 g. v. 
< 140×−1 2–5 g. v. / < 180×−1 1 g. v. > 110×−1 / 130×−1 / 140×−1 / 180×−1

Dehidratācijas pakāpe < 5% > 5% ≥ 9%
Krūškurvja kontrakcijas Nav Ir Ir

Spēj uzņemt p/o Jā Jā Nē
Cianoze / SaO2 ≤ 92% Nav Nav Ir

Uzvedība Neizmainīta Neizmainīta Uzbudinājums / letarģija

TAKTIKA

Uzsāk AB terapiju

Amoksicilīns 90 mg/kg dienā, 
dalot 2 × vai 3 × p/o [A+, B] (5)

Ceftriaksons 100 mg/ kg dienā, dalot 2 × i/v, 
un klaritromicīns 15 mg/kg dienā, 

dalot 2 × p/o (13)

Ambulatoram pacientam Rtg 
un asins analīzes neveic [A+, A−] (4, 8, 12) Bērnu stacionē

Nodrošina p/o vai i/v rehidratāciju
Stacionētam pacientam veic Rtg, PAA, CRO, asins gāzes u. c. izmeklēšanu [1b] (3)

Veic Rtg thoracis AP projekcijā, 
•	 ja ir aizdomas par pleirītu / izsvīdumu;
•	 vai iepriekš saņēmis AB terapiju 48 stundas bez efekta [II] (6, 9, 10, 13)

	Vecums < 3 mēn.
	Toksisks izskats
	SaO2 ≤ 92% vai cianoze
	Respiratorais distress, apnoja
	Dehidratācija, nespēja tolerēt p/o uzņemto

	Pleiropneimonija
	Pagājušas 48 stundas, kopš uzsākta AB terapija, bet nav efekta
	Imūnkompromitēts pacients vai pacients ar blakusslimībām, 

kas var ietekmēt slimības gaitu
	Sociāls risks (5)

Indikācijas stacionēšanai

Vai pneimonija ir smaga?
Vai aizdomas par pneimoniju 
ir apstiprinājušās?

Veic PAA, CRO, Rtg thoracis

	Krepitācija
	Mitri trokšņi
	Sausi trokšņi
	Novājināta elpošana
	Cita ___________________
	Normāla

  
 A P

Kāda ir auskultācijas atrade?Vai ir perkutors pieslāpējums?

	Jā 	Nē	Temperatūra > 38,5 °C
	Klepus
	EF > 50 ×/min (> 3 m. v.)
	EF >40 ×/min (1–5 g. v.)
	EF >25 ×/min (> 5 g. v.)
	Palīgmuskulatūras iesaiste 

[D] (5), WHO
Papildu simptomi:
	Miegains / uzbudināts
	Mazāk ēd
	Vēdera sāpes
	Vemšana
	Šķidra vēdera izeja
	Pleirālas sāpes

Vai ir šādi simptomi?

Kāda ir O2 saturācija?

	> 92% 	≤ 92% vai cianoze

Uzsāk O2 padevi, lai uzturētu 
O2 virs 92% [B] (15) 

un 
paņem asins gāzes

	Nē

	Jā
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Orālo antikoagulantu klīniskā lietojuma 
tendenču salīdzinājums divu gadu laika posmā  

pacientiem ar priekškambaru mirgošanu 
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Kopsavilkums

Nevalvulāras priekškambaru mirgošanas (NVPM) pacientiem izvēles medikamenti trombembo-
lijas profilaksei ilgstoši bija K vitamīna antagonisti (KVA), kuru klīniskais lietojums rada grūtības gan 
pa cientiem, gan ārstiem. Jaunie jeb tiešas iedarbības (tiešie) orālie antikoagulanti (TOAK) dod cerību 
problēmas atrisināt, tomēr Latvijā šo medikamentu ieviešana praksē joprojām norit gausi.

Darba mērķis.  Analizēt galvenās dažādu antikoagulantu klīniskā lietojuma problēmas pacien-Analizēt galvenās dažādu antikoagulantu klīniskā lietojuma problēmas pacien-
tiem ar nevalvulāru priekškambaru mirgošanu, speciālistu viedokļus un izmaiņas divu gadu laikā.

Materiāls un metodes.  Aptaujāti 3542 Latvijas slimnīcu un ģimenes ārstu prakšu pacienti ar 
NVPM un antikoagulantu terapiju. Pacientu grupā tika analizētas problēmas, kas saistītas ar medika-
mentu blaknēm, mijiedarbību un lietošanas sarežģītību. Otro grupu veidoja 269 praktizējoši ārsti ar 
klīnisko pieredzi NVPM pacientu ārstēšanā, izmantojot antikoagulantus. Analizētas tika medikamentu 
izvēles, terapijas uzsākšanas un tās efektivitātes kontroles problēmas. Salīdzināti tika 2013. gada un 
2015. gada janvāra – jūnija dati, kuri iegūti, aptaujājot 466 ārstus.

Rezultāti.  Pēc 2014. gada rudenī un 2015. gada pavasarī apkopotajiem datiem kļuva zināms, ka 
2214 (62,5%) pacienti lietoja KVA, 1328 (37,5%) – TOAK (702 – dabigatrānu un 626 – rivaroksabānu).

CHA2DS2-VASc KVA grupā bija 3,4 ± 1,8, TOAK grupā – 2,5 ± 1,5. Dažādu blakņu skaits pārlie-
cinoši augstāks bija KVA grupā. Visu veidu asiņošanas konstatētas 31% KVA un 3,3% TOAK (p < 0,001); 
klīniski nozīmīgas liela apjoma asiņošanas KVA grupā bija 52 pacientiem (2,3%) un trim (0,2%) TOAK 
lietotāju grupā. Klīniski nozīmīgas neliela apjoma asiņošanas KVA grupā konstatētas 194 pacientiem 
(8,76%) un 21 (1,6%) TOAK (p < 0,01) grupā. Netika novērota būtiska atšķirība starp dabigatrāna (deva 
150 mg) un rivaroksabāna (deva 20 mg) ietekmi. KVA lietotājiem ir statistiski nozīmīgi biežāka blakņu 
sastopamība.

mailto:baiba.lurina@gmail.com
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Vairāk nekā 50% pacientu atzīst, ka viņiem ir grūtības piemērot KVA devu, 31,8% grūtības sagādā 
starptautiskā koeficienta INR (international normalized ratio) kontrole.

Pētījuma ārstu grupā TOAK izvēlējās 48,5% ārstu, bet 81,3% būtu gatavi to darīt biežāk. TOAK lieto-
šanas galvenās problēmas ārsti saskata medikamentu izmaksās un nepietiekamā klīniskajā pieredzē, kā 
arī asinsreces rādītāju kontroles nepilnībās.

Lietojot KVA, nozīmīgākās problēmas ir šādas: pacientu līdzestības trūkums un grūtības piemērot 
devu. Uzsākot terapiju, ārsti visbiežāk (vairāk nekā 50% gadījumu) ņem vērā šādus faktorus: insultus / 
trombembolijas anamnēzē, pacientu vecumu, vaskulāras slimības, pacienta līdzestību un finansiālās 
iespējas. Elektrisko kardioversiju grupā pārsvars ir TOAK lietojumam atbilstīgi vadlīnijām (dabigatrāns / 
rivaroksabāns – 54,6% un varfarīns – 45,6%), ar statistiski pārliecinoši mazāku blakņu skaitu (p < 0,001) 
un saglabātu drošību pret neiroloģiskām komplikācijām.

Secinājumi.  Orālo antikoagulantu (OAK) klīniskais lietojums NVPM pacientiem ir komplicētāks 
KVA grupā medikamentu blakņu, lietošanas sarežģītības un informācijas trūkuma dēļ. TOAK piemīt 
pārliecinoši augstāka drošība, un tiem ir būtiski mazāks blakņu, to skaitā asiņošanas, risks.

Elektrisko kardioversiju grupā TOAK lietošanai ir priekšrocības pirms un pēc procedūras (atbil-
stīgi vadlīnijām un klīniskajiem pierādījumiem). Pirms OAK terapijas uzsākšanas NVPM pacientiem 
netiek pietiekami ņemti vērā asiņošanas un trombemboliju izveidošanās riska faktori.

Atslēgvārdi: priekškambaru mirgošana, orālie antikoagulanti.

Ievads

Priekškambaru mirgošana (PM) ir biežāk sastopamā pastāvīgas sirds aritmijas forma ar 
1‒2% sastopamību vispārējā populācijā, un tās izplatībai ir tendence pieaugt tuvāko 50 gadu laikā 
(Stewart, 2011; Go, 2001). PM izplatība palielinās līdz ar vecumu, no 0,5% cilvēku 40‒50 gadu vecumā 
līdz 5‒17% 80‒85 gadu vecumā (Stewart, 2011; Go, 2001; Camm, 2012; Lip, 2015). Vīriešiem PM izplatība 
ir augstāka nekā sievietēm. Risks, ka dzīves laikā attīstīsies priekškambaru mirgošana, 55 gadu vecumā 
Eiropas populācijā ir vidēji 23,8% vīriešu un 22,2% sieviešu (Heeringa, 2006). PM ir saistīta ar palieli-
nātu kardiovaskulāro notikumu risku, tā korelē ar trombemboliju veidošanos, išēmiska insulta, kreisā 
kambara disfunkcijas un sirds mazspējas rašanos, līdz ar to – ar samazinātu dzīves kvalitāti un paaug-
stinātu mirstību (Kirchhof, 2007).

Nevalvulāras PM pacientiem, kuriem trombemboliju attīstības riska mazināšanai ir indicēta orālo 
antikoagulantu (OAK) terapija, tā bieži ir ilgstoša, tādēļ jārēķinās ar spēju izraudzīto medikamentu lietot 
regulāri, kontrolēti un saskarties ar tā iespējamām blaknēm gadiem ilgi. Arī ārstējošajam ārstam jāņem 
vērā šie medikamentu lietošanas aspekti (Heidbuchel, 2013).

Latvijā ir pieejami un Latvijas Zāļu valsts aģentūrā reģistrēti vecākās paaudzes OAK, piemēram, 
K vitamīna antagonists (KVA) varfarīns un jaunās paaudzes tiešas darbības OAK (TOAK) dabigatrāna etek-
silāts, rivaroksabāns un apiksabāns, savukārt Eiropas Medicīnas aģentūra ir reģistrējusi lietošanai arī 
edoksabānu. Vecākās paaudzes OAK lietošana ir efektīva, tomēr prasa ievērojamu pacienta līdzestību, kā 
arī rada virkni gan subjektīvu, gan objektīvu sarežģījumu pacientam un ārstam. TOAK darbība un īpašības 
dod cerību šīs problēmas atrisināt. Tiek uzskatīts, ka jaunie OAK ir daudz tuvāk “ideālam” orālajam anti-
koagulantam, kuram izvirzītie kritēriji ir šādi: pierādīta darbības efektivitāte, zems (zemāks) asiņošanas 
risks, fiksētas devas, laba orālā biopieejamība, nav nepieciešams ikdienā kontrolēt asinsreces rādītājus, 
atgriezeniskums, ātrs darbības sākums, maza mijiedarbība ar aktīvajām vielām un ēdienu. 2015. gadā 
jau ir apstiprināti un klīniskajā praksē tuvākajā laikā būs pieejami antidoti (Steffel, 2011; Pollack, 2015).

2012. gada augustā tika izdotas Eiropas Kardiologu asociācijas (EKA) vadlīnijas PM ārstēšanai – 
2012 Focused Update of the ESC Guidelines for the Management of Atrial Fibrillation, kas ir 2010. gadā 
izdoto vadlīniju uzlabots papildinājums. To ieviešanai sekoja vairākas korekcijas PM terapijā, piemēram, 
nevalvulāras PM pacientiem trombembolijas attīstības riska mazināšanai vadlīnijās iekļaujot jaunās 
paaudzes orālos antikoagulantus (Camm, 2012). 2013. gadā tika izdotas gan Latvijas profesionālo asociā-
ciju kopējās praktiskās rekomendācijas (Ērglis, 2013), gan Eiropas Sirds ritma asociācijas (EHRA) 
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zinātniskās rekomendācijas (Heidbuchel, 2013), kā arī ievērojami izmainītās un mūsdienīgās Amerikas 
kardiologu asociāciju un Pasaules Sirds ritma asociācijas (HRS) kopējās vadlīnijas (January, 2014) un 
praktiskās TOAK lietošanas rekomendācijas (Camm, 2014; Lip, 2015; Kovac, 2015).

Latvijā jauno OAK ieviešana praksē joprojām norit gausi, par spīti plašiem klīniskiem pētīju-
miem un publikācijām, kas pierāda to efektivitāti un vienkāršo lietošanu. Tāpēc būtiski ir salīdzināt un 
analizēt, kādas ir klīniskā lietojuma priekšrocības un trūkumi abām OAK grupām no ārstu un pacientu 
skatu punkta, vai jaunajiem OAK ir nākotnes izredzes Latvijas tirgū blakus tik izplatītajiem un ilgi lieto-
tajiem K vitamīna antagonistiem.

PM gadījumā visbiežāk sastopamās trombembolijas sekas ir išēmisks insults – vidēji 2,3% risks 
(letalitāte – 30%). Akūtas mezenteriālas išēmijas biežums ir 0,14% (letalitāte – 70%) un akūtas ekstremi-
tāšu išēmijas – 0,4% (letalitāte – 16%). Kopumā aptuveni 80% ar embolijām saistīto nāvju cēlonis ir insults 
un 20% – sistēmiska trombembolija (Menke, 2010).

Insulta sastopamība PM pacientiem ir mainīga intervālā no 1% līdz 20% (vidēji 4,5% gadā), atkarībā 
no blakusslimībām un pacienta kardiovaskulāro notikumu anamnēzes (Furie, 2012; January, 2014).

Antikoagulanti, kas tiek izmantoti pretrombotiskajai profilaksei nevalvulāras PM pacien-
tiem, galvenokārt ir K vitamīna antagonisti, kā arī tā dēvētie “jaunie” jeb “tiešie” orālie antikoagu-
lanti: Xa faktora inhibitori un tiešie trombīna inhibitori, kas klīniskajā praksē nonākuši diezgan nesen 
(Camm, 2012; Heidbuchel, 2013; Shulman, 2014; Kovac, 2015).

PM insultu un sistēmisko trombemboliju profilaksei no KVA Latvijā tiek lietots varfarīns (warfa-
rinum). 2011. gadā Latvijā tas bija visbiežāk izrakstītais antikoagulants (Kalējs, 2010, 2013). Varfarīna 
pusizvades laiks ir 35‒45 stundas (Purviņš, 2011).

Varfarīna efektivitāti nosaka pēc starptautiskā koeficienta INR (international normalized ratio). 
Koeficientu veido matemātiski koriģēti dati, lai līdzsvarotu iespējamo tromboplastīna reaģentu jutīgumu 
starpību. Šī korekcija dod iespēju salīdzināt dažādās laboratorijās veiktos INR mērījumus. INR tiek aprē-
ķināts, ņemot vērā pacienta protrombīna laiku (PL) (Ahrens, 2010; Zāļu valsts aģentūra, 2011, 2012). Ar PL 
primāri nosaka no K vitamīna atkarīgos koagulācijas faktorus II, VII un X (Gomes, 2012). Rekomendētais 
INR nevalvulāras PM slimniekiem ir 2–3 (Camm, 2012; Furie, 2012). Lietojot KVA, nepieciešama regulāra 
INR monitorēšana (Zāļu valsts aģentūra, 2011, 2012). Trombembolijas profilaksei PM gadījumā ir svarīgi, 
lai INR būtu diapazonā 2–3 vairāk nekā 70% no varfarīna lietošanas ilguma (Camm, 2012).

Viena no KVA problēmām ir augsts individuālais INR mainīgums, ko nosaka farmakoģenētika, 
īpaši citohroma P450 2C9 gēns (CYP2C9), kas saistīts ar asiņošanas risku, un K vitamīna epoksīda reduk-
tāzes kompleksa-1 gēns (VKORC1), kas ietekmē individuālo KVA devu atšķirības (Kalējs, 2010). KVA ir 
raksturīga mijiedarbība ar medikamentiem, pārtiku un alkoholu.

Bieži novērots, ka varfarīna terapijas blakusparādība ir asiņošana. Hemorāģijas risks vidēji ir 
3,8% (95% TI: 3,8‒3,9%) persongadā (Latvijas Republikas Zāļu reģistrs, 2012; Zāļu valsts aģentūra, 2012). 
KVA lietotājiem asiņošanas risks ir 10‒17% no visām asiņošanas komplikācijām 100 pacientgados, no 
tām 2‒5% attiecas uz nopietnām un 0,5‒1% – uz fatālām asiņošanām (Watson, 2009).

Eiropas Savienībā ir centrāli reģistrēts un nevalvulāras PM slimniekiem terapijā akceptēts 
tiešais trombīna inhibitors dabigatrāna eteksilāts (dabigatranum etexilatum) (Freeman, 2011), no asins-
reces faktora Xa inhibitoriem Eiropas Savienībā ir centrāli reģistrēts rivaroksabāns (rivaroxabanum) 
un apiksabāns (apixabanum) (Eiropas Savienībā centrāli reģistrēto zāļu saraksts, Rivaroxaban (update 
20/01/2012)). Latvijas Republikas 2012. gada Zāļu reģistrā fiksēts un Latvijā pieejams ir rivaroksabāns 
(Eiropas Savienībā centrāli reģistrēto zāļu saraksts, Rivaroxaban (update 20/01/2012)), kopš 2013. gada 
jūnija ir pieejams apiksabāns.

Gadījumos, ja nevalvulāras PM pacientiem, kuriem ir nepieciešamība lietot OAK un nav iespējams 
piemērot KVA (INR 2‒3), jo ir grūtības iekļauties INR noteiktajās robežās KVA blakņu, INR kontrolēšanas 
grūtību vai citu iemeslu dēļ, tiek rekomendēta TOAK lietošana (Camm, 2012).

Starptautisko asociāciju vadlīnijās, kā arī medikamentu drošības un lietojuma pētījumos TOAK 
devas jānoteic, vadoties pēc nieru darbības rādījumiem (glomerulu filtrācijas ātruma, kreatinīna līmeņa), 
pacientu vecuma, citu medikamentu potenciālā mijiedarbības riska un blakusslimībām (Camm, 2012; 
You, 2012; Skanes, 2012; Ogawa, 2011; Camm, 2014).
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Pirms kardioversijas nevalvulāras PM pacientiem, kuriem PM ilgusi vairāk nekā 48 stundas 
vai tās ilgums nav zināms, ieteikta OAK terapija (KVA ar INR 2‒3 vai dabigatrāns): trīs nedēļas vai 
ilgāk pirms kardioversijas un četras nedēļas vai ilgāk pēc kardioversijas – neatkarīgi no kardioversijas 
metodes (pierādījumu līmenis IB) (Camm, 2012; Larsen, 2013). Kopš 2014. gada starptautiskajās vadlīnijās 
noteikts, ka elektriskā kardioversija ir lietojama gan ar dabigatrānu, gan rivaroksabānu, gan apiksabānu 
(January, 2014), taču vienīgais randomizēti kontrolētais speciāla dizaina pētījums šai pacientu grupai ir 
X-Vert ar rivaroksabānu (Capatto, 2014; Ezekowitch, 2014; Kalejs, 2015).

Pacientiem ar insulta riska faktoriem vai PM recidīviem OAK terapija būtu jāturpina mūža garumā, 
neatkarīgi no šķietamas sinusa ritma atgūšanas pēc kardioversijas (Camm, 2012; Larsen, 2013; January, 
2014; Kalejs, 2015).

Darba hipotēze, mērķis un uzdevumi

Darba hipotēze: vecākās paaudzes orālo antikoagulantu lietojums gan nevalvulāras priekškam-
baru mirgošanas pacientiem, gan viņu ārstiem ir klīniski problemātiskāks nekā jauno orālo antikoagu-
lantu terapija.

Darba mērķis – analizēt salīdzinājumā kopš 2012. gada galvenās orālo antikoagulantu klīniskā 
lieto juma problēmas Latvijā pacientiem ar nevalvulāru priekškambaru mirgošanu un ārstējošajiem 
speciālistiem.

Uzdevumi:
 1) noskaidrot, veicot anketēšanu, kādas grūtības ir pacientiem ar nevalvulāru priekškambaru 

mirgošanu un ārstiem, lietojot vecās un jaunās paaudzes orālos antikoagulantus;
 2) analizēt, veicot statistisko datu apstrādi, dominējošās orālo antikoagulantu lietojuma problēmas, 

kopīgo un atšķirīgo ārstu un pacientu viedokļos;
 3) balstoties uz analīzi, sagatavot ierosinājumus, kas palīdzētu mazināt un novērst klīniskās 

problēmas orālo antikoagulantu lietojumā;
 4) salīdzināt iegūtos datus no 2013. gada janvāra–jūnija līdz 2015. gada janvārim–jūnijam.

Materiāls un metodes

Pētījums kvalificējams kā kvantitatīvs, analītisks šķērsgriezuma klīnisks pētījums. Pamata 
metode datu ieguvei – anketēšana.

Pētījumā tika aptaujātas divas dalībnieku grupas. Pirmajā grupā iesaistīti dažādu Latvijas 
slimnīcu – Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas dažādu profilu nodaļu, Ventspils, Liepājas un Daugavpils reģionālo slimnīcu – un atsevišķu, 
nejauši atlasītu ģimenes ārstu prakšu pilngadīgi un lemtspējīgi pacienti, kuriem diagnosticēta nevalvu-
lāra priekškambaru mirgošana un ir lietota OAK terapija. Otro grupu veido praktizējoši ārsti: kardiologi, 
ārsti internisti, ģimenes ārsti, citu specialitāšu ārsti, kā arī ārsti rezidenti ar klīnisko pieredzi nevalvu-
lāras priekškambaru mirgošanas slimnieku ārstēšanā un aprūpē, lietojot OAK.

Primārie dati iegūti no 2012. gada 1. oktobra līdz 2013. gada 1. jūnijam, apkopoti anketu dati par 
519 nevalvulāras priekškambaru mirgošanas pacientiem un 269 ārstu klīnicistu aizpildīto anketu dati. 
Nākamā datu ieguve tika veikta 2014. gadā un 2015. gada janvārī – jūnijā. Apkopota informācija par 
3542 pacien tiem un 466 ārstu anketu ziņas.

Anketu izstrāde veidota, akcentējot nozīmīgākās problēmas, ar kurām varētu sastapties aptau-
jātie abās grupās. Pacientu aspektā apskatītas problēmas, kas saistītas ar OAK blaknēm un mijiedarbību, 
pacientu informētību, medikamentu lietošanas sarežģītību. Ārstu aspektā analizētas problēmas saistībā 
ar OAK izvēli un terapijas uzsākšanu, pacientu aprūpi un komunikāciju.

Pacientu grupā netika iekļauti slimnieki ar valvulāru PM, protezētiem sirds vārstuļiem (mehā-
niskās sirds vārstuļu protēzes), ņemot vērā jauno OAK reģistrētās lietošanas indikācijas.

Datu statistiskā apstrāde veikta, izmantojot IBM SPSS Statistics 20.0 programmu. CHA2DS2-VASc 
skalas punkti pacientiem aprēķināti, izmantojot Microsoft Office Excel 2007 programmu. Dati pacientu 
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grupā vairumā gadījumu analizēti, salīdzinot K vitamīna antagonistu un TOAK lietotāju grupas, ar TOAK 
saprotot Xa asinsreces faktora inhibitorus un tiešos trombīna inhibitorus.

Parametri atainoti kā absolūtie biežumi, relatīvie biežumi – procenti, moda, mediāna, kvartiles. 
Atainoti datu 95% ticamības intervāli. Par statistiski ticamu uzskatāma p vērtība < 0,05.

Kvantitatīvajiem datiem veikta to normālsadalījuma analīze ar Kolmogorova‒Smirnova testu, izlašu 
dispersijas pārbaudītas ar Levena testu. Konstatējot datu neatbilstību normālsadalījumam vai normālam 
dispersijas sadalījumam, datu salīdzināšana veikta ar neparametriskajām analīzes metodēm – Manna‒
Vitnija (Mann–Whitney) testu. Kvalitatīvajiem rādītājiem, to skaitā rangu skalas datiem, aprēķinos lietotas 
šķērstabulas, analīzei izmantojot Pīrsona hī kvadrāta (χ2) metodi vai Fišera precīzo testu 2 × 2 tabulām 
ar n < 5 kādā no šūnām.

Ņemot vērā statistiski ticamas atšķirības atsevišķiem parametriem starp KVA un TOAK lietotāju 
grupām, veikta korelācijas analīze – Spīrmena neparametriskā korelācija.

Pētnieciskā darba veikšana iepriekš saskaņota ar Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komiteju, 
saņemta atļauja veikt pētījumu.

Rezultāti

Pacientu grupas datu analīze.  Nevalvulārās PM 3542 pacientu vidū, pēc 2014.–2015. gada datiem, 
joprojām saglabājas liela KVA izplatība (sk. 1. tab.).

1. tabula. KVA un TOAK klīniskās attiecības starp tos lietojošo pacientu grupām
 Proportion between users of VKA and DOAC

Pazīme KVA lietotāju 
skaits, n

KVA lietotāju 
skaits, %

Tiešo OAK 
lietotāju skaits, n

Tiešo OAK 
lietotāju skaits, %

Kopējais OAK lietotāju skaits (2013) 1412 71,5 564 28,5
Kopējais OAK lietotāju skaits (2014–2015) 2214 62,5 1328 37,5

Jaunā OAK veids
Dabigatrāns — — 702 52,9
Rivaroksabāns — — 626 47,1

Dzimums 
(2015. gada dati)

Sievietes 1095 49,5 567 42,7
Vīrieši 1119 50,5 761 57,3

Vecums 
(2015. gada dati)

≤ 64 g. v. 828 37,4 721 54,3
65–74 g. v. 943 42,6 503 37,9
75–84 g. v. 438 19,8 94 7,0
≥ 85 g. v. 5 0,3 10 0,7

KVA – K vitamīna antagonisti, TOAK – tiešas iedarbības orālie antikoagulanti.

Salīdzinājumam  – 2012. gada dati  – no 519 nevalvulāras PM slimniekiem, kuri lietoja OAK, 
82,5% bija KVA lietotāji, 17,5%  – TOAK lietotāji. KVA grupā bija 44,7% sieviešu, TOAK grupā  – 50% 
sieviešu. Vecuma sadalījums un OAK lietošanas ilgums ir analizējami kā neparametriski, kvalitatīvi 
rādītāji, ņemot vērā iepriekš anketās veikto sadalījumu rangos. Vecuma sadalījums veidots, vadoties pēc 
CHA2DS2-VASc skalā noteiktajām vecuma grupām. Kvalitatīvu datu salīdzinājumu KVA un jauno OAK 
grupās sk. 1. un 2. tabulā. Redzams, ka TOAK ir pārliecinoša tendence pieaugt gan kopumā, gan arī atse-
višķās grupās (sk. 2. tab.).

Pacientu kopas analīzes dati (sk. 1. tab.) apliecina vairākas likumsakarības: nav ievērojamu 
atšķirību starp pacientu dzimumu grupās, taču TOAK vairāk lieto cilvēki, kas jaunāki par 64 gadiem un 
64–74 gadu vecumā, kā arī pacienti ar lēkmjveida PM. Tas skaidrojams gan ar elektrokardioversiju (EKV) 
īpatsvaru lēkmjveida PM grupai, gan arī ar sociāli ekonomisko aktivitāti. Viens no skaidrojumiem ir 
TOAK lietošanas specifika pacientiem pēc 75 gadu vecuma, kā dēļ daļa ārstu tos baidās rekomendēt, par 
spīti literatūrā minētajiem datiem par efektivitātes un drošības pārākumu. Salīdzinot skaitļus par TOAK 
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lietošanu pirms diviem un trijiem gadiem, redzams, ka līdzsvarojusies proporcija starp dabigatrānu 
un rivaroksabānu. Ievērojami vairāk pacientu lieto TOAK kopumā, savukārt dabigatrāna dominante 
iepriekšējos gados skaidrojama ar tā ilgāku atrašanos klīniskajā apritē. Interesanti, ka, salīdzinot pēc 
CHA2DS2-VASc punktu skalas, TOAK vairāk lieto pacienti ar zemāku insulta risku, lai gan, pamatojoties 
uz pierādījumiem, vajadzētu būt otrādi.

K vitamīna antagonisti (varfarīns) un to lietošanas apgrūtinājumi atainoti 3. tabulā. Ja INR kontroli 
1–2 reizes mēnesī veic vairāk nekā 50% pacientu, kas ir puslīdz normāli stabilu INR datu gadījumā, tad 
diemžēl kontrole un adekvātas devas izvēle / INR līmeņa noturēšana sagādā problēmas lielākajai daļai 
šo pacientu. Jāņem vērā arī sociālie faktori un nepieciešamība regulāri apmeklēt medicīnas iestādes. 
Šis apstāklis ir ievērojams arguments par labu jaunajiem OAK.

2. tabula. Pacientu sadalījuma attiecības pēc CHA2DS2-VASc punktu skalas
 Proportion of patients depend on CHA2DS2-VASc risk scores

Punkti KVA lietotāju skaits, % TOAK lietotāju skaits, %
0 2,8 3,0
1 10,0 12,3
2 18,5 21,8
3 26,5 23,9
4 20,5 20,1
5 13,3 13,4
6 5,4 4,8
7 2,2 0,7
8 0,8 0,0
9 0,1 0,0

KVA – K vitamīna antagonisti, TOAK – tiešas iedarbības orālie antikoagulanti.

3. tabula. OAK lietošanas problēmas raksturojošie dati KVA grupā
 Problems in practic usage in vitamin K antagonists patients group

Pazīme 
Pacientu skaits

n %
Grūtības piemērot OAK devu 1320 62,7
Regulāra INR kontrole 1914 90,9
INR kontroli veic > 1 reizi nedēļā 14 0,7

1 reizi nedēļā 400 19,0
1–2 reizes mēnesī 1173 55,7
< 1 reizi mēnesī 518 24,6

Grūtības INR noturēt robežās 2,0–3,0 1450 68,9
Ir INR paškontroles ierīce 18 0,9
Uzskata, ka nepieciešama INR paškontroles ierīce 1125 53,4
Ir pietiekami informēti par INR kontroli 1913 90,9
INR kontrole sagādā grūtības 846 40,2
INR kontroles grūtību iemesli (n = 846) 

Dzīvo tālu no kontroles vietas 379 44,8
Aizņemtība darbā / mājās 272 32,1
Lieli transporta izdevumi 236 27,9
Uzskata, ka INR kontrole nav tik bieži nepieciešama 85 10,0
Cits iemesls 345 40,8

INR – starptautiskais koeficients (international normalized ratio), KVA – K vitamīna antagonisti, 
OAK – orālie antikoagulanti.



I N T E R N Ā  M E D I C Ī N A

125ZRaksti / RSU

2015

Ikdienā diemžēl INR kontrole joprojām sagādā ievērojamas problēmas pacientiem, kuri lieto KVA. 
Pēc literatūras datiem zināms, ka optimāli ir vismaz 70% laika INR robežās 2,0–3,0, taču, ja kontrole tiek 
veikta vienu vai divas reizes mēnesī, tad šis secinājums nav korekts, jo tik reti veikta kontrole nesniedz 
pietiekami prognozējamus datus par koagulācijas sistēmas stāvokli un medikamenta (K vitamīna anta-
gonista varfarīna) darbības efektivitāti. Nav statistiski ticamu atšķirību starp grupām pacientu infor-
mētības ziņā, kas apliecina medicīnas personāla veiktā izglītojošā darba efektivitāti, tajā pašā laikā 
ievērojami atšķiras komplikāciju biežums TOAK un varfarīna grupās. Statistiski ticami biežāks dažādu 
asiņošanu risks ir varfarīna lietotājiem, turklāt varfarīna grupā asiņošanas izraisīja hospitalizācijas 
nepieciešamību.

Visu veidu asiņošanas konstatēja: 31,1% KVA grupā pret 3,3% TOAK (p < 0,001); salīdzinājumā ar 
2012. gada datiem asiņošanu skaits ir mazinājies kopumā, taču ar pieaugošu tendenci KVA grupā. Liela 
apjoma klīniski nozīmīgas asiņošanas, pēc Starptautisko asociāciju kritērijiem (Shulman, 2014), KVA 
grupā bija 52 pacientiem (2,3%) pret trim TOAK (0,2%). Trīs klīniskie notikumi (viens ar dabigatrāna 
150 mg devu, viens ar rivaroksabāna 20 mg devu un viens ar apiksabāna 5 mg) neļauj veidot kādus seci-
nājumus par iespējamajām riska atšķirībām, taču pasaules medicīniskajā literatūrā 2014. gadā rakstīts, 
ka iezīmējusies tendence pievērst pastiprinātu uzmanību gastrointestinālā trakta asiņošanām, jo īpaši 
pacientiem, kuri lieto dabigatrānu. Kopējā TOAK proporcija – 702 dabigatrāna lietotāji un 626 rivaroksa-
bāna lietotāji (apiksabāna parādīšanās Latvijā notika 2013. gada vēlā rudenī un tā lietojums joprojām ir 
nenozīmīgs, ap 50 iepakojumi mēnesī) – ļauj secināt, ka (pēc 2014. gada vasaras – rudens datiem) starp 
abu medikamentu klīnisko lietojumu pastāv līdzsvars. Tas gan ir ievērojami izmainījies kopš 2014. gada 
rudens par labu rivaroksabāna lietošanas pieaugumam, turklāt – vairākas reizes, taču šīs tendences 
analizēt nav šā raksta uzdevums.

Pacienti pirms un pēc elektriskās kardioversijas (EKV) ir atsevišķa grupa, kas OAK lieto relatīvi 
īsu laiku. Salīdzinošie dati 4. un 5. tabulā ļauj secināt, ka pacienti, kuri lieto TOAK, pārsvarā ir pirms un 
pēc EKV.

4. tabula. KVA un TOAK lietošanas ilgums pirms EKV
 Duration of using VKA and DOAC before ECV

OAK lietošanas 
ilgums

KVA lietotāju 
skaits, %

TOAK lietotāju 
skaits, %

< 1 mēnesis 2,5 3,2
1–5 mēneši 24,5 73,1
6–11 mēneši 10,4 18,3
1–2 gadi 15,2 4,8
> 2 gadi 47,3 0,6
Pacienti pirms sirds ritma atjaunošanas 18,4 84,4

EKV – elektriskā kardioversija, KVA – K vitamīna antagonisti, PM – priekškambaru mirgošana, 
TOAK – tiešas iedarbības orālie antikoagulanti.

Tajā pašā laikā jāatzīmē, ka mūsu analizētās pacientu grupas ir ar augstāku kopējo insultu un 
kardiovaskulāro risku, augstāku asiņošanas risku, gados vecāki, ar ieilgušām aritmijas epizodēm, ar 
plašāku paralēli lietojamo medikamentu skaitu – tātad viņu stāvoklis ir smagāks un sarežģītāks nekā 
tiem pacientiem, kuru dati aplūkoti klīniskajos pētījumos: gan retrospektīvajā RE-LY analīzē (Nagarakanti, 
2011), gan X-Vert (Cappatto, 2014).

15,6% pacientu bija vecāki par 70 gadiem, savukārt TOAK grupā gados vecāko pacientu īpatsvara 
rādītāji pārliecinoši bija augstāki (attiecībā pret varfarīnu), kas apliecina gan TOAK drošību, gan arī 
Latvijas mediķu rekomendāciju tendences. Ieilgušas ātriju fibrilācijas, anamnēzē – TIL, cukura diabēts, 
augsti insulta un asiņošanas riski arī atšķīrās no klasiskajos pētījumos konstatētā. Tomēr salīdzinošie 
dati pēc trim un sešiem mēnešiem rādīja minimālu komplikāciju un klīnisko notikumu biežumu TOAK 
lietotājiem, kā arī relatīvi zemu aritmijas recidīvu risku.
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5. tabula. Kopējie pacientu dati pirms EKV un dažādu OAK lietojums
 Summary of patients data before ECV and different OAC’s 

Pacientu dati

Pacientu 
kopējais 

skaits

Varfarīna 
lietotāju 

skaits

Dabigatrāna 
lietotāju 

skaits (150 mg 
divas reizes 

dienā)

Dabigatrāna 
lietotāju 

skaits (110 mg 
divas reizes 

dienā)

Rivaroksabāna 
lietotāju 

skaits (20 mg)

n n % n % n % n %

Pacientu skaits 1512 539 35,65 405 26,78 302 19,97 266 17,59
Sievietes 597 252 42,21 126 21,1 135 22,61 84 14,07
Vīrieši 915 287 31,36 279 30,49 167 18,25 182 19,89

Vecums, gadi 40–79 44–71 40–75 45–79 45–79
Vecums ≥ 70 gadiem 236 (15,6%) 69 29,03 31 13,13 65 27,54 71 30,08
Persistējoša ĀF 1193 (78,90%) 487 40,82 364 30,51 205 17,18 137 11,48
Ilgstoši persistējoša PM 319 (21,09%) 99 31,03 107 33,54 22 6,89 91 28,52
CHA2DS2VASc riska skala ≥ 3 508 (33,59%) 228 44,88 147 28,93 27 5,31 106 20,86
HASBLED riska skala ≥ 3 214 (14,15%) 74 34,57 20 9,34 48 22,42 72 33,64
Kreisā ātrija dilatācija 
≥ 50 mm 315 (20,83%) 134 42,53 88 27,93 38 12,06 55 17,46

PM ilgums ≥ 6 mēneši 260 (17,19%) 109 41,93 76 29,23 32 12,30 43 16,53
TIL / insults anamnēzē 153 (17,19%) 58 37,90 37 24,18 13 8,49 45 29,41
EKV anamnēzē 895 (51,95%) 471 52,62 304 33,96 63 7,03 57 6,36
Arteriālā hipertensija 1086 (71,82%) 517 47,60 413 38,02 96 8,83 60 5,52
HSM 1010 (66,79%) 466 46,13 389 38,51 75 7,42 80 7,92
KSS 497 (32,87%) 232 46,68 173 34,80 51 10,26 41 8,24
PKI vai AKŠ 235 (15,54%) 101 42,97 67 28,51 33 14,04 34 14,46
CD 355 (23,47%) 117 32,95 145 40,84 63 17,74 30 8,45

AKŠ – aortokoronārā šuntēšana, ĀF – ātriju fibrilācija, CD – cukura diabēts, EKV – elektriskā kardioversija, 
HSM – hroniska sirds mazspēja, KSS – koronārā sirds slimība, n – pacientu skaits, OAK – orālie antikoagulanti, 
PKI – perkutānā koronārā intervence, PM – priekškambaru mirgošana, TIL – transitīva išēmiska lēkme.

Ārstu grupas datu analīze.  Ārstu grupā iepriekš tika aptaujāti 269 speciālisti no vairākām Latvijas 
slimnīcām un ģimenes ārstu praksēm. No tiem 70,3% bija sievietes (n = 188; 95% TI: 60,8‒78,3). Ārstu 
kopā 17,1% bija ārsti kardiologi (n = 46), 44,2% – ģimenes ārsti (n = 119), 17,8% – iekšķīgo slimību ārsti 
(n = 48), 6,3% – citas specialitātes ārsti (n = 17) un 14,5% – ārsti rezidenti (n = 39).

Speciālistu grupas 79,6% (95% TI: 74,3‒83,9) dalībnieku pēdējo divu gadu laikā bija apmeklējuši 
konferences vai tālākizglītības kursus par OAK lietošanu PM pacientiem (sk. 1. att.).

2014.–2015. gada dati tika iegūti no 466 ārstu aptaujām. Šajā grupā starp 89 kardiologiem, 
135 internistiem, 164 ģimenes ārstiem, 49 ķirurgiem un 128 cita profila ārstiem (ieskaitot rezidentus) 
48,5% lietoja TOAK praksē, 81,3% tos labprāt ieteiktu biežāk, taču galvenie ierobežojumi ir medikamentu 
cena, nepietiekamā pieredze un informācijas trūkums. Varfarīna lietošanas galvenās problēmas ārsti 
saista ar līdzestības trūkumu, neprognozējamām mijiedarbībām un apgrūtinātu INR kontroli. CHA2DS2-
VASc riska skalu ikdienā lieto 78% ārstu. Šie dati atšķiras no 2012.–2013. gada informācijas (sk. 1. un 
2. att.) gan ar aptaujāto ārstu specialitāšu proporciju, gan ar tendencēm.

Aplūkojot faktorus, kuri tiek ņemti vērā pirms OAK terapijas uzsākšanas nevalvulāras PM 
pacientiem, redzams, ka vairāk nekā 50% ārstu ņem vērā trombembolijas anamnēzē, pacientu vecumu, 
vaskulārās slimības, pacientu līdzestību un finansiālās iespējas, bet mazāk nekā 50% ņem vērā citus 
trombembolijas vai asiņošanas attīstības riska faktorus (attiecīgi pēc CHA2DS2-VASc un daļēji HAS-BLED 
riska skalām).
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1. attēls. Orālo antikoagulantu rekomendēšana pacientiem reālajā klīniskajā praksē
 Recomendations of oral anticoagulants for patients in real clinical praxis

Citas specialitātes ārsti

Rezidenti

Ģimenes ārsti

Kardiologi

Internās medicīnas speciālisti

20,8%

23,8%

32,7%

13,8%

8,9%

2. attēls. Dažādu specialitāšu ārstu proporcionālais sadalījums 2014. gadā
 Proportion of physicians according specialities

Citas specialitātes ārsti

Ķirurgi

Ģimenes ārsti

Internisti

Kardiologi

16%

9%

24%

22%

29%

Apkopojot ārstu aptaujas datus, tika konstatēts:
 1. Lietojot praksē KVA, ārsti (n = 466) par ļoti būtisku klīniskās izmantošanas problēmu uzskata 

pacientu līdzestības trūkumu un neizpratni  – 23,4%; 35,1%  – asinsreces rādītāju kontroles 
nepietiekamību; 26,7% – grūtības izraudzīties KVA devu. Medikamentu blaknes par galveno 
problēmu min 10,7% speciālistu, bet tikai 2,2% ārstu kā galveno atzīmē citu problēmu, norādot, 
ka “ārsti varfarīnu bieži neieteic vispār – tā ir vieglāk ārstam un pacientam”. KVA lietojumu par 
problemātisku neuzskata 14,5% ārstu, šī attieksme ievērojami atšķiras no 2012. gada datiem 
(4,5%). Aktīvo vielu, medikamentu un pārtikas produktu izvēles nozīmi, lietojot KVA, izprot 
81,2% ārstu.

 2. Praksē pacienti, kuri izmanto ierīces INR noteikšanai mājas apstākļos, ir 5,0% ārstu, bet 94,1% 
ārstu ieteiktu INR paškontroles ierīci saviem pacientiem, ja būtu šāda iespēja.

 3. TOAK izraksta vairāk nekā 50% ārstu (iepriekš – 48,7%), turklāt vērojama būtiska progresa 
tendence. Diemžēl saglabājas uzskats, ka tā ir tikai speciālistu – kardiologu un neirologu – 
kompetence, tajā pašā laikā aizvien biežāk sastopama tendence sākt OAK lietošanu, un 
priekšroka tiek dota TOAK pacientiem pirms sirds ritma atjaunošanas, jau ģimenes ārstu 
aprūpes laikā.

 4. Joprojām saglabājas viedoklis, ka antikoagulanti kā medikamentu grupa paši par sevi ir 
bīstami. Šādu uzskatu galvenokārt pauž ārsti, kas vecāki par 60 gadiem, ar minimālu pieredzi 
darbā ar pacientiem, kam ir aritmija, un ķirurgi.
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Diskusija

Lai analizētu PM pacientu grūtības lietojot OAK, svarīgi ir izvērtēt pētījumā iesaistītās pacientu 
grupas kvalitatīvos rādītājus, kas varētu ietekmēt OAK veida izvēli, trombemboliju rašanos un medika-
mentu lietošanas paradumus.

Pētījumā iekļautie nevalvulāras PM pacienti vairumā gadījumu bija KVA lietotāji, taču, salīdzinot 
ar 2012.–2013. gada datiem, ir vērojama nozīmīga TOAK pieauguma tendence un, kas jo īpaši svarīgi, 
tendence ne tikai pirms un pēc EKV, kas bija raksturīgi 2012.–2013. gadā, bet ilgtermiņa lietošanā. 
Šā rādītāja atšķirības grupu starpā ir statistiski nozīmīgas, un tās apstiprina arī korelācijas analīze. 
Mūsdienu (2014. un 2015. gada dati) vadlīnijas paredz OAK lietošanu ilgāk nekā četras nedēļas pēc elek-
trokardioversijas, iesakot tos lietot mūža garumā pacientiem ar insulta riska faktoriem vai PM lēkmju 
atkārtošanos (Camm, 2012; Lip, 2012; January, 2014). Pētījuma laikā netika mērķtiecīgi iegūta infor-
mācija par pacientu grupu pēc EKV, tomēr šāda analīze ir veikta, apsekojot, vai pacienti turpina lietot 
TOAK, vai notiek pāreja uz KVA, vai šāda terapija vispār tiek izmantota, un iegūtie dati apliecina TOAK 
priekšrocības.

Svarīgi ir ārstu grupas analizētie dati par TOAK lietošanas ilgumu  – TOAK grupā pieaug to 
pacientu skaits, kas medikamentus lietojuši ilgāk par sešiem mēnešiem.

Trūkst ziņu, vai šiem pacientiem ir atkārtotas PM epizodes, vai PM ilgums ir objektīvi pierādāms. 
Šo faktoru identifikācija PM veida noteikšanai bieži ir apgrūtinoša arī klīniskajā praksē, sevišķi ņemot 
vērā asimptomātisku PM lēkmju varbūtību, kas savukārt saistās ar ievērojami pieaugošu insultu risku.

OAK lietotāju vidū vairāk nekā 25% no visiem pacientiem ir smēķētāji. Tas apgrūtina sekmīgu 
trombemboliju novēršanu ilgākā laika periodā, jo smēķēšana ir riska faktors, kas varbūtību saslimt 
ar PM palielina divas reizes (Yanbaeva, 2007), kā arī palielina iespējamību saslimt ar citām sirds un 
asinsvadu slimībām (Hansen, 2010), kas ir insulta attīstības riska faktors.

OAK lietošanas ilgums un laiks pirms PM diagnosticēšanas KVA grupā ir lielāks. Tas parāda 
tendenci nemainīt iesākto terapiju par spīti varbūtējām grūtībām medikamentu lietojumā.

Aplūkojot OAK lietotāju klīniskās problēmas, kas saistītas ar medikamentu blaknēm, uzsvars tika 
likts uz pastiprinātas asiņošanas epizodēm un hemorāģiju rašanos abās OAK grupās. Šīs blakusparādības 
vērtējamas kā biežāk sastopamās abās OAK grupās (Gomes, 2012), tāpat tās analizētas RE-LY, ROCKET-AF, 
ARISTOTLE pētījumos (Camm, 2012; Lip, 2012). Joprojām ārstu un arī secīgi pacientu vidē vērojama 
tendence par vienu no būtiskām TOAK priekšrocībām minēt regulāro INR kontroļu trūkumu, neakcen-
tējot efektivitāti un drošību, – tas atzīmējams kā izglītības darba defekts. Šī problēma gan tiek labota un, 
kas būtiski, RSU Tālākizglītības fakultāte jau divus gadus organizē izbraukuma kursus Latvijas reģionos 
(tajos nav farmācijas industrijas tiešas līdzdalības, tāpēc nav iespējas lobēt vienas vai citas intereses).

Iespējams, atšķirības OAK lietotāju starpā ietekmē medikamentu lietošanas ilgums, kas KVA 
grupā ir augstāks. Tāpat 68,2% KVA lietotāju atzīmējuši grūtības INR noturēt terapeitiskajās robežās un 
62,4% – grūtības piemērot KVA devu – tas paaugstina asiņošanas un hemorāģiju risku. Arī ārsti praksē 
visbiežāk sastopas ar pacientu grūtībām kontrolēt asinsreces rādītājus un noturēt tos terapeitiskajās 
robežās KVA lietotāju grupā.

Klīniski nozīmīgs abās OAK grupās ir antiagregantu lietotāju relatīvais biežums, kas var ievērojami 
paaugstināt asiņošanas risku PM pacientiem, duālās terapijas gadījumā varfarīna lietotājiem par 13,9% 
gadā. Pēc ārstu aptaujas datiem redzams, ka, uzsākot OAK terapiju, tikai 45,5% ārstu pievērš uzmanību 
citu medikamentu vai aktīvo vielu paralēlai lietošanai, tā palielinot asiņošanas risku pacientiem. Mazāk 
nekā puse ārstu atzīmē, ka ņem vērā pacientu nieru darbību, aknu slimības un arteriālo hipertensiju, 
kas ir nozīmīgi asiņošanas attīstības riska faktori un iekļauti HAS-BLED asiņošanas riska skalā PM 
pacientiem. Nieru darbības rādītāji ir nozīmīgi arī piemērojot TOAK devas (De Caterina, 2012). Eiropas 
Zāļu aģentūra (European Medicines Agency), Austrālijas Terapeitisko preču pārvalde (Therapeutic Goods 
Administration) un ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (Food and Drug Administration) stingri iesaka noteikt 
nieru funkcionālās spējas pirms TOAK uzsākšanas, ņemot vērā ziņojumus par asiņošanas epizodēm 
(Menke, 2010; Heidbuchel, 2013; Camm, 2014; Shulman, 2014; Kovac, 2015).
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Diemžēl arī CHA2DS2-VASc skalā ietvertie trombemboliju attīstības riska faktori netiek pietie-
kami ņemti vērā, lielāku uzmanību pievēršot vienīgi trombembolijām anamnēzē, vecumam un vaskulā-
rajām slimībām.

Lai gan vairums ārstu atzīst, ka informē pacientus par aktīvo vielu, medikamentu un pārtikas 
produktu izvēles nozīmi, lietojot KVA, tikai 25,9% pacientu KVA un 27,8% TOAK grupā uzskata, ka ir 
pietiekami informēti par OAK mijiedarbību ar aktīvajām vielām, un mazāk nekā 30% seko tai līdzi 
ikdienā. Tas būtiski apgrūtina OAK lietošanu, sevišķi KVA grupā, kur ir augsta medikamentu un diētas 
mijiedarbība, kas ietekmē varfarīna efektu (Camm, 2012). TOAK grupā ir mazāka medikamentu mijiedar-
bības varbūtība (De Caterina, 2012).

KVA lietotāji ikdienā sastopas ar problēmām, kas saistītas ar OAK devu noteikšanu un INR kontroles 
grūtībām. 90,6% pacientu regulāri veic INR kontroli, vairumā gadījumu to darot vienu līdz divas reizes 
mēnesī. Nepieciešamība kontrolēt INR ir individuāla, tomēr, ņemot vērā, ka INR būtu jānotur terapei-
tiskajās robežās 70% no visa lietošanas laika (Camm, 2012) un vairums pacientu sastopas ar grūtībām šajā 
aspektā, pietiekama INR kontrole ir apšaubāma.

Svarīga ir pacientu līdzestība, kas, spriežot pēc ārstu aptaujas datiem, Latvijā ir nopietna problēma, 
ar ko ārsti sastopas bieži. Līdzestības trūkums ir atzīmēts kā galvenā ārstu problēma, strādājot ar KVA 
lietotājiem, tas ir arī viens no galvenajiem faktoriem, ko ārsti apsver pirms OAK terapijas uzsākšanas. 
Tas bieži ir iemesls terapijas neuzsākšanai, antiagregantu izrakstīšanai PM pacientiem tad, kad būtu 
skaidri indicēta OAK terapija. Šeit gan jānorāda par iepriekš minētajām atšķirībām pacientu informē-
tības līmenī. Iespējams, vāju līdzestību izraisa pacientu un ārstu savstarpējās komunikācijas trūkums 
un KVA lietošanas sarežģītība. Līdzestību veicina vienkārša medikamentu lietošanas procedūra, 
fiksētas devas (Camm, 2012), ko var piedāvāt TOAK lietošana, tā atrisinot šo klīniskā izmantojuma 
problēmu gan pacientu, gan ārstu grupā.

Vairāk nekā puse aptaujāto ārstu praksē lieto TOAK, pārsvarā izrakstot tos samērā reti. 
Kardiologi, citu specialitāšu ārsti (galvenokārt neirologi) un ārsti rezidenti, kuri TOAK iesaka / lieto 
vadošā ārsta uzraudzībā, ir līderi TOAK izvēles ziņā. Tomēr jāsecina, ka ģimenes ārstu grupā TOAK 
rekomendējošo speciālistu daļa ievērojami pieaug. Pozitīvi vērtējamas tendences ir tālākizglītības 
kursu par OAK lietojumu PM pacientiem augstā apmeklētība un progresējošā ārstu gatavība lietot 
TOAK praksē biežāk.

TOAK izvēles aspektā mazinās līdzestības problēmas aktualitāte, tomēr priekšplānā Latvijas 
ārsti izvirza izmaksu jautājumu. Jāņem vērā, ka dažādās valstīs izmaksas atšķiras, tomēr atkārtoti 
jāuzsver arī citāda izmaksu efektivitātes izpratne, kas minēta jau iepriekš. Pētījuma rezultāti liecina – 
kamēr Latvijā TOAK izmaksas būs nesamērīgi augstas, salīdzinot ar KVA, to plašāks lietojums būs 
apgrūtināts. Tiesa gan, kopš 2014. gada decembra ievērojami samazinājusies rivariksabāna tirgus cena 
un kopš 2015. gada marta – dabigatrāna cena, kas pozitīvi ietekmēja šo medikamentu pieejamību.

Pētījuma struktūra ietver subjektīvas pacientu un ārstu atbildes, kas apgrūtina objektīvu blakņu 
un blakusslimību sastopamības izvērtējumu. Aptaujāto dalībnieku skaits ir diezgan neliels, tomēr ietver 
abas OAK lietotāju grupas un vairāku specialitāšu ārstu grupas, pārstāvot plašu Latvijas teritoriju.

Uzskatām, ka šāda veida pētījumus ir vērts turpināt un paplašināt, aptaujājot ambulatoros 
pacientus, kuri vēršas pie ģimenes ārsta. Būtiski ir aptaujāt plašu speciālistu loku, aptverot pēc iespējas 
visu Latvijas teritoriju.

Galvenie ierosinājumi:
 1) atrisināt TOAK izmaksu jautājumu, lai aktīvāk ieviestu TOAK lietošanu praksē un novērstu 

biežāk sastopamās KVA lietojuma problēmas;
 2) ieviest praksē paškontroles ierīces, lai palīdzētu atrisināt KVA lietotāju galvenās grūtības – 

INR kontroli;
 3) uzlabot ārstu un pacientu savstarpējo komunikāciju, veltot vairāk laika pacientu informēšanai 

par OAK lietojuma īpatnībām, mijiedarbību, izvēles iespējām;
 4) aktīvāk un plašāk informēt ārstus par faktoriem, kas jāņem vērā pirms OAK terapijas 

uzsākšanas.
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Jaunu OAK ieviešana PM pacientu terapijā vērtējama kā pozitīva tendence. Ir cerība, ka tie veicinās 
OAK lietojumu nevalvulāras PM slimniekiem, kuriem ir indicēti OAK, taču problemātiskā lietojuma dēļ 
netiek izmantoti. TOAK nav brīnumlīdzeklis, arī to lietošanā iespējami sarežģījumi, tomēr tie dod ko ļoti 
būtisku un līdz šim OAK izmantošanā nebijušu – izvēles iespēju lietot klīniskajā praksē gan drošākus, 
gan arī efektīvākus medikamentus insulta un sistēmiskās embolijas profilaksē.

Secinājumi

Orālo antikoagulantu klīniskais lietojums nevalvulāras priekškambaru mirgošanas pacien-
tiem ir komplicētāks KVA grupā medikamentu blakņu, lietošanas sarežģītības un informācijas  
trūkuma dēļ.

Jaunajiem orālajiem antikoagulantiem ir pārliecinoši augstāka drošība, un tiem ir būtiski 
mazāks blakņu, to skaitā asiņošanas, risks. Elektrisko kardioversiju grupā jauno orālo antikoagu-
lantu lietošanai ir priekšrocības pirms un pēc procedūras (atbilstīgi vadlīnijām un klīniskajiem  
pierā dī jumiem).

Pirms orālo antikoagulantu terapijas uzsākšanas nevalvulāras priekškambaru mirgošanas 
pacientiem netiek pietiekami ņemti vērā asiņošanas un trombembolijas izveidošanās riska faktori.

 Comparison of Last Two Years’ Tendencies in Clinical 
 Usage of Different Oral Anticoagulants by Patients 
 with Atrial Fibrillation

Abstract

Oral anticoagulants (OAC) have been first line medication for prevention of thromboembolic events 
by patients (pts) with non-valvular atrial fibrillation (NVAF) for a long time, although the usage of vitamin 
K antagonists (VKA) causes many problems for patients and physicians. Novel OAC (NOAC) promise to 
solve those problems; however, their implementation in practice is undergoing slowly.

The study enrolled 3542 pts with NVAF under OAC therapy in different hospitals and ambulatory 
praxis in Latvia. Problems associated with OAC were analysed. Bleeding was defined as Clinical Relevant 
Major Bleeding (CRMB) and clinical relevant non-major bleeding (CRNMB) according to international 
guidelines. The second group included 269 physicians with clinical experience in treatment and care of 
non-valvular AF patients applying OAC and following 466 physicians after 2014.

There were 2214 (62.5%) users of VKA and 1328 (37.5%) users of NOAC. CHA2DS2-VASc in VKA 
group was 3.4 ± 1.8, in NOAC group it was 2.5 ± 1.5. Significantly higher incidence of side effects was 
detected among VKA compared to NOAC users. Bleeding: 31% in VKA vs. 3.3% in NOAC users (p < 0.001); 
CRMB in VKA group was observed in 52 pts (2.3%) vs. 3 (0.2%) CRMB in NOAC (702 dabigatran and 
626 rivaroxaban). CRNMB in VKA group was observed in 194 pts (8.76%) vs. 21 (1.6%) in NOAC (p < 0.01). 
No significant difference between dabigatran 150 mg and Rivaroxaban 20 mg, 1 CRNMB in dabigatran 
110 mg. More than 50% of the VKA users had difficulties to adjust OAC dose and to keep the INR between 
2.0 and 3.0, and 31.8% had problems with INR control. NOAC’s were was preferred in pts in electrical 
cardioversion group 64.7% vs. 35.3% VKA with significantly lower rates of adverse events (p < 0.001) as 
bleeding and high safety.

Physicians: 13.9% cardiologists, 20.8% internal specialities, 23.8% general practitioners, 8.9% 
surgeons and others, 32.7% resident physicians, which total to 48.5%, use NOAC in their practice, but 
81.3% of physicians were willing to do it more often. High costs and not sufficient clinical experience were 
mentioned as main problems for NOAC. According to the physicians, the main problems for VKA are lack 
of compliance, poor INR control and difficulties in dose adjustment. 82% of doctors did explain interaction 
of active substances with OAC to their patients.
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Clinical usage of OAC for AF patients is more complicated in VKA group due to side effects, 
complexity of use and lack of information. NOAC are safer and have significantly less complications and 
bleeding rate. In electrical cardioversion group, NOAC are preferable for use before and after procedure. 
Physicians find the usage of NOAC less problematic and they would be ready to use NOAC in their practice 
more often. Thromboembolic and bleeding risk factors are not considered properly enough before starting 
OAC therapy.

Keywords: atrial fibrillation, oral anticoagulants.
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Kopsavilkums

Ievads.  Pēdējo dekāžu laikā pasaulē aktualizēta laktāta līmeņa prognostiskā nozīme intensīvās 
terapijas nodaļā (ITN) stacionētiem pacientiem ar dažādas etioloģijas šoku. Pastāv uzskats, ka laktāta 
līmeni serumā varētu lietot kā agrīnu mirstības riska marķieri, taču šobrīd nav skaidrs, vai prognostiski 
nozīmīgāki ir laktāta statiskie vai dinamiskie raksturlielumi.

Hipotēze.  Laktāta statiskie un dinamiskie raksturlielumi ir būtisks prognostisks marķieris 
pacientiem ar sepsi un / vai septisku šoku, kura cēlonis ir smaga pneimonija.

Darba mērķis.  Izvērtēt laktāta statisko un dinamisko raksturlielumu prognostisko nozīmi.
Materiāls un metodes.  Tika veikts retrospektīvs pētījums, kurā apkopoti dati no Rīgas Austrumu 

klīniskās universitātes slimnīcas un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas par pacientiem, kuri 
stacionēti ITN ar smagu pneimoniju un kuriem noteikts un reģistrēts laktāta līmenis pirmajās 24 stundās.

Rezultāti.  Pētījumā iekļauti dati par 73  smagas pneimonijas slimniekiem ar sepsi un  / vai 
sep tisku šoku. Pētījumā novērota statistiski ticama atšķirība starp laktāta sākuma līmeni (LAC1) izdzīvo-
jušo pacientu (2,7 [1,9–3,2] mmol/l; p < 0,001) un mirušo pacientu (4,9 [4,3–7,5] mmol/l; p < 0,001) grupā, 
kā arī vidējam svērtajam laktātam (LACTW) attiecīgi 2,31 [2,00–2,50] mmol/l un 4,45 [3,69–5,60] mmol/l 
(p < 0,001). Laktāta absolūtajām (Δ LACabs. p = 0,065) un procentuālajām izmaiņām (Δ LAC% p = 0,14) 
pirmajās 24 stundās netika atrasta nozīmīga korelācija ar mirstību.

Raksturlielumiem LAC1, LAC2, LAC3, LAC4, LACTW pirmajās 24 stundās pēc stacionēšanas ITN ir 
augsta spēja stratificēt pacientus atkarībā no klīniskā iznākuma: LAC1 – 0,96, LAC2 – 0,98, LAC3 – 0,97, 
LAC4 – 0,92, LACTW – 0,99 (Area under the Receiver Operating Characteristic Curve – AUC). Pārējo prog-
nostisko marķieru stratificēšanas spēja: C-reaktīvais olbaltums – 0,59, prokalcitonīns – 0,98, APACHE II 
skala (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) – 0,98, CURB-65 pneimonijas smaguma noteik-
šanas skala  – 0,63. Vidējais laktāta līmeņa pazemināšanās ātrums izdzīvojušo pacientu grupā bija 
0,25 mmol/l/h, mirušo pacientu grupā – 0,64 mmol/l/h.

Secinājumi.  Apkopojot datus par pacientiem ar smagu sadzīvē iegūtu pneimoniju, iegūts, ka 
laktāta līmenim pirmajās 24  stundās pēc stacionēšanas ITN ir nozīmīga prognostiskā vērtība. Dati 
parāda, ka visiem statiskajiem laktāta mērījumiem un vidējam svērtajam laktātam ir līdzīga prognos-
tiskā spēja kā APACHE II skalai un prokalcitonīnam, bet labāka nekā C-reaktīvajam olbaltumam un 
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CURB-65 pneimonijas smaguma noteikšanas skalai. Laktāta absolūtajām (Δ LACabs.) un procentuālajām 
izmaiņām (Δ LAC%) netika atrasta nozīmīga korelācija ar mirstību. Netika iegūti pārliecinoši rezultāti par 
to, ka laktāta līmeņa pazemināšanās ātrumam un mērījumu dinamikai būtu saistība ar iznākumu inten-
sīvās terapijas nodaļā. Agrīna laktāta līmeņa noteikšana vēl pirms stacionēšanas ITN varētu palīdzēt 
stratificēt slimniekus ar smagu pneimoniju, kuriem ir augsts mirstības risks.

Atslēgvārdi: laktāta sākuma līmenis, laktāta dinamiskie raksturlielumi, intensīvās terapijas 
nodaļa, smaga pneimonija, mirstība.

Ievads

Pēc 2010. gadā apkopotajiem datiem par kopējo mirstību un nāves cēloņiem visā pasaulē apak šējo 
elpceļu infekcijas slimības ir nāves cēlonis 2,8 miljonos gadījumu no 52,8 miljoniem (Lozano, 2012). 
Vairāki avoti norāda, ka 20–36% pneimonijas slimnieku nepieciešama stacionēšana intensīvās terapijas 
nodaļā (ITN) un no tiem mirstības risks ir  >  70% (Wiemken,  2012; Gutierrez, 2005; Peake, 2014; 
Moine, 1994).

Kritiski slimiem pacientiem ar dažādas etioloģijas šoku augsts laktāta sākuma līmenis tiek 
asociēts ar augstāku mirstības risku (Gunnerson, 2006; Mikkelsen, 2009; Suistomaa, 2000). Laktāts 
ir anaerobās glikolīzes galaprodukts, un pacientiem šoka gadījumā tas visbiežāk paaugstinās tieši 
audu išēmijas un nepietiekamas skābekļa pievades dēļ. Par fizioloģiski normālu laktāta līmeni asinīs 
uzskata < 2 mmol/l (Berry, 1967). Klīniski nozīmīga audu hipoperfūzija tiek definēta, ja laktāta līmenis 
ir ≥ 4 mmol/l (Smith, 2001; Moine, 1994). Vienā no jaunākajiem pētījumiem norādīts, ka laktāta sākuma 
līmenis ≥ 4 mmol/l ir saistīts ar augstu mirstības risku pacientiem traumas gadījumā (Odom, 2014).

Vienā no pirmajiem pētījumiem par laktāta sākuma līmeņa prognostisko nozīmi kritiski slimiem 
pacientiem ar dažādas etioloģijas šoku laktāta līmenis  >  3,83  mmol/l ir saistīts ar 67%  mirstību, 
savukārt < 3,83 mmol/l – tikai ar 25% mirstību (Cady, 1973). Vairākos literatūras avotos tiek uzsvērta laktāta 
sākuma līmeņa nozīmība, turklāt mērot to jau prehospitālajā periodā, jo laktāta sākuma līmeņa paaugsti-
nāšanās asinīs vērojama vēl pirms būtiskām vitālo rādītāju pārmaiņām (Cohen, 1983; Shapiro, 2005; 
Suistomaa, 2000). Turklāt tā agrīna noteikšana palīdz gūt plašāku stāvokļa novērtējumu un sniedz 
iespēju agrīni uzsākt adekvātu terapiju, kas savukārt samazina intrahospitālo mirstību (Jansen, 2010).

To, ka laktāta līmenis serumā ir svarīgs sepses smaguma indikators, norāda arī 2012. gadā izstrā-
dātās sepses vadlīnijas: pirmo trīs stundu laikā pēc stacionēšanas pacientam jānosaka laktāta līmenis 
asinīs un pēc iespējas ātrāk jāpanāk tā normalizēšana (Dellinger, 2013).

Šobrīd nav skaidrs, kāds laktāta sākuma līmenis liecina par īpaši augstu mirstības risku pacien-
tiem ar smagu pneimoniju un kā tā dinamika pirmajā diennaktī saistāma ar prognozi ITN. Nav apzināts 
neviens pētījums par laktāta līmeņa dinamikas prognostisko nozīmi tieši smagas pneimonijas slimnie-
kiem ar sepsi un / vai septisku šoku pirmajās 24 stundās pēc stacionēšanas ITN. Labākai laktāta prog-
nostiskās nozīmes izvērtēšanai tas tika salīdzināts ar tādiem marķieriem kā prokalcitonīns, C-reaktīvais 
olbaltums, CURB-65 pneimonijas smaguma noteikšanas skala, APACHE II (Acute Physiology and Chronic 
Health Evaluation II) skala.

Darba mērķis

Izvērtēt laktāta statisko un dinamisko rādītāju prognostisko nozīmi, mērķa sasniegšanai izvirzot 
trīs uzdevumus:

 1) savstarpēji salīdzināt laktāta statiskos un dinamiskos raksturlielumus;
 2) salīdzināt laktāta prognostisko nozīmi ar tādiem riska marķieriem kā prokalcitonīns (PCT), 

C-reaktīvais olbaltums (CRO), CURB-65 pneimonijas smaguma noteikšanas skala, APACHE II 
skala;

 3) izvērtēt, vai laktāta līmeņa pazemināšanās ātrumu un mērījumu dinamiku pirmajās 24 stundās 
pēc stacionēšanas ITN var saistīt ar klīnisko iznākumu.
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Metodes un pētījuma dizains

Tika veikts retrospektīvs pētījums, analizējot pacientu medicīniskās kartes no Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas arhīva materiā-
liem par pacientiem, kuri tika stacionēti intensīvās terapijas nodaļā. Pētījuma veikšana saskaņota ar 
Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komiteju. Apkopoti dati par laika periodu no 2012. gada janvāra līdz 
2014. gada maijam par pacientiem, kuri atbilst pētījumā izvirzītajiem kritērijiem (sk. 1. att.).

Datu analīzei izmantota MS Excel, SPSS programma. Statistiskās izmaiņas starp pētāmajām 
grupām un variabliem parametriem tika analizētas ar Kolmogorova–Smirnova testu, Manna–Vitnija 
U testu un t testu. Par statistiski nozīmīgiem atzīti rezultāti, kur p < 0,05. Savukārt ar AUC-ROC (Area 
under the  Receiver Operating Characteristic Curve) līknēm tika mērīta dažādu prognostisko marķieru 
jutības un specifiskuma precizitāte neatkarīgi no definētā sliekšņa. Pētāmās grupas datu apstrādei, kas 
atbilst normālsadalījumam, tika lietotas parametriskās statistiskās analīzes metodes, bet datiem, kas 
neatbilst normālsadalījumam, – neparametriskās statistiskās metodes.

1. attēls. Pacientu atlases shēma
 Patients selection scheme

Diagnoze stacionēšanas
brīdī – pneimonija

(n = 543)

Pētījuma kritērijiem
atbilst 73 pacientu
slimības vēstures

Stacionēts intensīvās
terapijas nodaļā

≥ 2 reizes noteikts
laktāta līmenis

pirmajās 24 stundās

Smagas sepses
vai septiska šoka

pazīmes

Neatbilst pētījumā
izvirzītajiem kritērijiem

(n = 277)

Neatbilst pētījumā
izvirzītajiem kritērijiem

(n = 155)

Neatbilst pētījumā
izvirzītajiem kritērijiem

(n = 38)

Kopā neatbilst
470 pacientu

slimības vēstures

Jā

Jā

Jā

Jā

Nē

Nē

Nē
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Atlasītie pacienti tika sadalīti divās grupās atkarībā no izrakstīšanas iemesla no ITN. Ja izrak-
stīšanas iemesls bija stāvokļa uzlabošanās, tad pacients tika iekļauts izdzīvojušo grupā, savukārt 
nāves gadījumā iekļauts mirušo grupā. Starp grupām salīdzinātas laktāta līmeņa izmaiņas pirmajās 
24 stundās. Salīdzināta prognostiskā nozīme ar citiem smagas pneimonijas un šoka prognostiskajiem 
marķie riem (PCT, CRO) un skalām (CURB-65, APACHE II).

Smagas pneimonijas diagnoze noteikta pēc SIRS kritērijiem, kas izmantojami sepses diagnos ti-
cēšanai (Members of the American College of Chest Physicians / Society of Critical Care Medicine Consensus 
Conference Committee, 1992). Septisks šoks jeb refraktāra hipotensija tika definēta, vadoties pēc Austrā-
lijas un Jaunzēlandes autoru kolektīva pētījuma par septiska šoka ārstēšanu: ja sistoliskais asins spiediens 
bija < 90 (mm Hg) vai vidējais arteriālais asinsspiediens < 65 (mm Hg), tad tas tika klasificēts kā septisks 
šoks (Peake, 2014).

Lai varētu pilnvērtīgi analizēt laktāta līmeņa dinamiku, analizēti gan statiskie (divi līdz četri 
laktāta līmeņa mērījumi pirmajās 24  stundās), gan vairāki dinamiskie raksturlielumi  – vidējais 
svērtais laktāts 24 stundu periodā (LACTW), laktāta absolūtās izmaiņas (Δ LACabs.), laktāta procentuālās 
izmaiņas pirmajā diennaktī (Δ LAC%). Vidējo svērto laktātu visbiežāk lieto, aprēķinot relatīvo lielumu 
vidējo vērtību, kad visas statistiskās objekta vienības nav vienādi lielas, ko šajā gadījumā var attiecināt 
uz atšķirīgiem laika intervāliem starp laktāta mērījumiem. Vidējais svērtais laktāts iegūts, saskaitot 
katra pacienta vidējo laktāta līmeņa mērījuma rezultātu attiecīgajā laika brīdī un šo summu dalot ar 
kopējo laika intervālu. Kā vēl viens dinamiskais rādītājs rēķināts absolūtās laktāta vērtības izmaiņas 
24 stundu periodā (Δ LACabs.), kur no pēdējā laktāta mērījuma rezultāta atņemts pirmais. Pēdējais dina-
miskais rādītājs ir procentuālās laktāta izmaiņas (Δ LAC%), kur tas dalīts ar sākuma laktāta līmeņa 
vērtību.

Lai precīzāk izvērtētu pacientu stāvokļa smagumu, tika lietota CURB-65  skala un APACHE II 
skala. Blakusslimības kā mirstības risku ietekmējošs faktors arī citos līdzīgos pētījumos tika izvērtētas, 
izmantojot prognozes un riska skalu APACHE II, turklāt skala atzīta par visobjektīvāko tieši pacientiem 
ar sadzīvē iegūtu pneimoniju (Loke, 2010; Neil, 1996; Knaus, 1985; Richards, 2011).

Rezultāti

Pētījuma populācijas raksturojums.  Tika analizētas 73 ITN pacientu medicīniskās kartes. Pacienti 
intensīvās terapijas nodaļā bija stacionēti relatīvas hipovolēmijas un respiratoras mazspējas dēļ.

Vidējais pacientu vecums bija 63,2 (± 16,6) gadi. Pētījumā bija iekļauts 41 vīrietis un 32 sievietes. 
No pētāmās grupas 34 (48,6%) pacienti nomira ITN, to skaitā 14 (41,2%) sievietes un 20 (58,8%) vīrieši. Šo 
pacientu vidējais vecums bija 69,7 (± 16,6) gadi, jaunākajam pacientam bija 28 gadi, vecākajam – 93 gadi.

Savukārt pārējie 39 pacienti, stāvoklim uzlabojoties, bija izrakstīti no ITN. Analizējamo grupu 
raksturlielumi atspoguļoti tabulā (sk. 1. tab.).

Septisks šoks tika konstatēts 35,9% izdzīvojušo pacientu un 64,7% mirušo pacientu. Septiņiem 
mirušajiem pacientiem tika fiksēta hroniska blakusslimība: diviem pacientiem  – hroniska obstruk-
tīva plaušu slimība, vienam – hroniska sirds mazspēja, vienam – hroniska sirds mazspēja un imūn-
supresija, diviem – imūnsupresija un vienam – hroniska nieru mazspēja. Izdzīvojušo pacientu grupā 
diviem pacientiem bija hroniska obstruktīva plaušu slimība, vienam  – hroniska sirds mazspēja un 
vienam – imūnsupresija.

Analizējot pavadīto dienu skaitu intensīvās terapijas nodaļā, konstatēts, ka izdzīvojušie pacienti 
pavadīja astoņas [5–14] dienas, mirušie – piecas [2–10] dienas (p < 0,006), Manna–Vitnija U tests.

Laktāta līmeņa analīze veikta, izmantojot Manna–Vitnija U testu. Rezultāti sadalīti statiskajos un 
dinamiskajos raksturlielumos abās pacientu grupās (sk. 2. tab.).
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1. tabula. Mirušo un izdzīvojušo pacientu raksturojums
 Characterisation of non-survivor and survivor groups

Raksturlielums
Pacientu grupa p 

vērtība Izmantotais tests
Izdzīvojušie (n = 39) Mirušie (n = 34)

Demogrāfiskie raksturlielumi
Vecums, gadi 57,5 (± 14,4) 69,7 (± 16,6) 0,001 t tests
Sieviešu skaits, n (%) 18 (46,2) 4 (41,2) 0,69 Hī kvadrāta tests

Slimnieku stāvokļa smaguma raksturlielumi
Septisks šoks, 
pacientu skaits, n (%) 14 (35,9) 22 (64,7) 0,001 Hī kvadrāta tests

APACHE II skala 14 [12–16] 25 [21–30] 0,001 Manna–Vitnija U tests
CURB65 pneimonijas	smaguma	
noteikšanas skala 3 [2–4] 3 [3–4] 0,34 Manna–Vitnija U tests

Leikocītu skaits, 109/l 13 [10–15] 3,5 [2–4] 0,001 Manna–Vitnija U tests
CRO, mg/l 230 [104–347] 268 [170–450] 0,14 Manna–Vitnija U tests
PCT, ng/ml 9,0 [5,7–14,0] 91,0 [62–159] 0,001 Manna–Vitnija U tests
MAP, mm Hg 71,7 [69,7–82] 65 [54,7–53] 0,001 Manna–Vitnija U tests
PaO2 / FiO2 151 [151–114] 103 [76–127] 0,001 Manna–Vitnija U tests

ITN pavadīto dienu skaits, n 8 [5–14] 5 [2–10] 0,006 Manna–Vitnija U tests

CRO – C-reaktīvais olbaltums,  FiO2 – ieelpotā skābekļa frakcija, daudzums, MAP – vidējais arteriālais asins-
spiediens (mean arterial pressure), PaO2  /FiO2 – indekss, kas raksturo attiecību starp skābekļa līmeni arteriā-
lajās asinīs un ieelpojamo skābekļa daudzumu, PCT – prokalcitonīns.

2. tabula. Izdzīvojušo un mirušo pacientu grupu statiskie un dinamiskie laktāta koncentrācijas raksturlielumi 
serumā 

 Static and dynamic serum lactate concentration levels in survivor and non-survivor groups

Laktāta koncentrācijas 
raksturlielumi Izdzīvojušie pacienti Mirušie pacienti p vērtība

Statiskie raksturlielumi
LACmax, mmol/l 3 [2–3] 6 [5–8] 0,001
LACmin, mmol/l 2 [2–2] 4 [3–5] 0,001
LAC1, mmol/l 2,7 [1,9–3,2] 4,9 [4,3–7,5] 0,001
LAC2, mmol/l 2,0 [1,7–2,4] 4,0 [4,0–6,0] 0,001
LAC3, mmol/l 2,0 [1,9–2,0] 4,0 [2,9–5,6] 0,001
LAC4, mmol/l 2,0 [2,0–2,0] 3,3 [2,3–4,8] 0,048

Dinamiskie raksturlielumi
LACTW, mmol/l 2,31 [2,00–2,50] 4,45 [3,69–5,60] 0,001
Δ LACabs., mmol/l −2 [−3–−1] −3 [−5–0] 0,065
Δ LAC%, mmol/l −54,6 [−100,0–−37,5] −43,4 [−100,0–2,0] 0,14

Laktāta mērījumu dinamika
LAC1–LAC2, h 6 [5–9] 4 [3–7] 0,007
LAC2–LAC3, h 7 [6–11] 7 [5–8] 0,073
LAC3–LAC4, h 10 [8–10] 7 [3–8] 0,167

Δ LACabs. − laktāta absolūtās izmaiņas, Δ LAC % − laktāta procentuālās izmaiņas, LAC1 – laktāta sākuma 
līme nis, LAC2 – laktāta līmeņa otrais mērījums, LAC3 – laktāta līmeņa trešais mērījums, LAC4 – laktāta 
līmeņa ceturtais mērījums, LACTW – vidējais svērtais laktāts.
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Statiskie laktāta raksturlielumi.  Pirmais laktāta līmeņa mērījums (LAC1) serumā bija veikts 
pirmajā stacionēšanas stundā ITN. Novērota statistiski nozīmīga atšķirība starp izdzīvojušajiem un 
mirušajiem pacientiem gan pirmajā, gan visos nākamajos – otrajā, trešajā un ceturtajā – mērījumos.

Vislielākā atšķirība laktāta mediānu vērtībās izdzīvojušajiem un mirušajiem pacientiem bija 
novērojama pirmajā mērījumā, un laika gaitā atšķirībai bija tendence mazināties (attiecīgi 2,2–2,0–2,0–
1,3 mmol/l). Maksimālā un minimālā laktāta līmeņa mediānas vērtība izdzīvojušajiem pacientiem bija 
zemāka nekā mirušo pacientu grupā. Pacientiem, kuriem LAC1 bija 3,0–4,0 mmol/l, mirstības risks bija 
42,1%, savukārt, ja LAC1 bija > 4,0 mmol/l, mirstības risks bija 89,7% (sk. 3. tab.).

3. tabula. Mirstības risks atkarībā no laktāta sākuma līmeņa (LAC1)
 Mortality risk according to first serum lactate measurement (LAC1)

LAC1, mmol/l 1–2 2–3 3–4 > 4
Mirstības risks, % 0 0 42,1 89,7

Mirušo pacientu grupā 26 (76%) pacientiem LAC1 bija ≥ 4,5 mmol/l, un šie pacienti ITN pavadīja 
vidēji 3,8 dienas. Turklāt pirmās dienas laikā nomira septiņi pacienti, pirmo trīs dienu laikā – 13 pacienti 
un pirmās nedēļas laikā – 22 pacienti. Bet, ja LAC1 bija < 4,5 mmol/l, tad vidējais stacionārā pavadīto 
dienu skaits mirušo pacientu grupā bija 19,25 dienas. Savukārt, ja LAC1 bija > 8 mmol/l, kas tika reģis-
trēts 6 mirušajiem pacientiem, tad vidējais ITN pavadītais dienu skaits bija samazinājies līdz 2,16 dienām.

Vidējais laktāta līmeņa pazemināšanās ātrums izdzīvojušo pacientu grupā bija 0,25 mmol/l/h, 
mirušo pacientu grupā – 0,64 mmol/l/h.

Laktāta mērījumu dinamika.  Laktāta mērījumu dinamika pirmajās 24  stundās ITN grafiski 
attēlota 4. tabulā. Mirušo pacientu grupā otrais laktāta mērījums ir veikts ātrāk nekā izdzīvojušajiem 
pacientiem: pēc četrām [3–7] stundām mirušo pacientu grupā un pēc sešām [5–9] stundām izdzīvo-
jušo grupā (p = 0,007). Laika intervāls stundās (h) starp otro un trešo (LAC2–3), kā arī trešo un ceturto 
mērījumu (LAC3–4) mirušo un izdzīvojušo pacientu grupās ir līdzīgs (mirušo pacientu grupā LAC2–3 
7 [5–8] stundas un izdzīvojušo grupā 7 [6–11] stundas, p = 0,07; LAC3–4 7 [3–8] stundas mirušo pacientu 
grupā un 10 [8–10] stundas izdzīvojušo grupā, p = 0,16).

4. tabula. Mērījumu dinamika pirmajās 24 stundās
 Measurement dynamics in first 24 h

Pacientu 
grupa

Stunda

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Izdzīvojušie x ― ― ― ― x ― ― ― ― ― ― x ― ― ― ― ― ― ― ― ― x ―

Mirušie x ― ― x ― ― ― ― ― ― x ― ― ― ― ― ― x ― ― ― ― ― ―

Dinamiskie laktāta raksturlielumi.  Vidējā svērtā laktāta (LACTW) mediāna bija augstāka mirušo 
pacientu grupā – 4,5 [3,7–5,6] mmol/l, izdzīvojušo pacientu grupā – 2,3 [2,0–2,5] mmol/l (p < 0,001). 
Bet laktāta koncentrācijas absolūtās un procentuālas izmaiņas bija līdzīgas abās grupās, tām netika 
atrasta nozīmīga prognostiska vērtība (Δ LACabs. p = 0,065; Δ LAC% p = 0,14) (sk. 2. tab.). Vidējais laktāta 
līmeņa pazemināšanās ātrums izdzīvojušo pacientu grupā bija 0,25 mmol/l/h, mirušo pacientu grupā – 
0,64 mmol/l/h. Mirušo grupā LACTW līmenis 2,5–3,0 mmol/l pirmajās 24 stundās bija diviem pacientiem, 
izdzīvojušo pacientu grupā – astoņiem. Ja LACTW bija > 3,0 mmol/l, mirstības risks bija 32 pacientiem 
mirušo grupā un nevienam no izdzīvojušo pacientu grupas. 

Laktāta raksturlielumu diskriminatīvā spēja attiecībā uz izdzīvošanas prognozi Intensīvās 
terapijas nodaļā.  Lai izvērtētu laktāta raksturlielumu spēju prognostiski stratificēt mirušos ITN 
pacientus ar smagu pneimoniju no izdzīvojušajiem pirmajās 24 stundās, tika modelētas AUC–ROC līknes 
un salīdzināti laukumi zem līknes (AUC) laktāta koncentrācijas raksturlielumiem (sk. 5. tab.).
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5. tabula. Laktāta raksturlielumu diskriminatīvā spēja 
 Serum lactate level discriminatory ability

Laktāta raksturlielumi LACTW Δ LACabs. Δ LAC% LAC1 LAC2 LAC3 LAC4 LACmax LACmin

AUC-ROC līkne 0,99 0,38 0,59 0,96 0,98 0,97 0,92 0,98 0,91

Δ  LACabs.  −  laktāta absolūtās izmaiņas, Δ  LAC%  −  laktāta procentuālās izmaiņas, LAC1 – laktāta sākuma 
lī menis, LAC2 – laktāta līmeņa otrais mērījums, LAC3 – laktāta līmeņa trešais mērījums, LAC4 – laktāta 
līmeņa ceturtais mērījums, LACTW – vidējais svērtais laktāts.

Prognostisko marķieru salīdzinājums.  Pēc piecu dažādu prognostisku faktoru jutības un speci-
fiskuma noteikšanas pētāmajā populācijā pētījuma rezultāti liecina, ka neprecīzi marķieri ir CRO (0,60), 
CURB-65 (0,63), taču būtiski precīzāki ir PCT (0,98), APACHE II (0,98), LAC1 (0,96) un LACTW24 (0,99) 
(sk. 2. att.). Otrajā līknē (sk. 3. att.) atspoguļota laktāta prognostiskā nozīme atkarībā no tā noteikšanas 
brīža pirmajās 24 stundās. Visiem mirušajiem pacientiem pirmajās 24 stundās mērītais PCT līmenis bija 
≥ 20 ng/ml, CRO ≥ 20 mg/l, LAC1 ≥ 3,1 mmol/l. 

2. attēls. Laktāta sākuma līmeņa un vidējā svērtā laktāta salīdzinājums ar citiem prognostiskajiem marķieriem
 First serum lactate and LACTW comparison with other prognostic factors
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3. attēls. Laktāta statisko raksturlielumu jutības un specifiskuma salīdzinājums
 Static serum lactate comparison of sensitivity and specificity
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Diskusija

Pētījumā tika retrospektīvi analizēti 73  pacienti ar smagu pneimoniju, kuriem pirmajās 
24 stundās pēc stacionēšanas ITN 2–4 reizes tika noteikts laktāta līmenis asinīs. Mērķis bija izpētīt, 
vai laktāta līmenis ir būtisks prognostisks mirstības indikators pirmajās 24 stundās pacientiem ar 
smagu pneimoniju.

Pētījumā sepse definēta kā verificēts vai sagaidāms infekcijas perēklis ar ≥ 2 SIRS kritērijiem, 
ko izmanto sepses diagnostikā (Dellinger, 2013; Members of the American College of Chest Physicians / 
Society of Critical Care Medicine Consensus Conference Committee, 1992). Pieņemts uzskatīt, ka septiska 
šoka gadījumā laktāta līmeņa paaugstināšanās procesam ir multifaktoriāla etioloģija, tomēr ir pierā dīts, 
ka laktāta līmenis kritiski “smagiem” pacientiem ar septisku šoku ir labs marķieris agrīnai un efektīvai 
terapijas uzsākšanai (Rivers, 2001). Tāpēc ir svarīgi noteikt laktāta līmeni maksimāli ātri. Varētu 
apsvērt rutīnas praksē noteikt laktāta līmeni venozajās asinīs pirms stacionēšanas ITN. Tas paātrinātu 
agrīnas un efektīvas terapijas uzsākšanu pacientiem ar smagu pneimoniju.

Tika uzskatāmi parādīts, ka LAC1  ir būtisks prognostisks marķieris, kas atbilst citu pētījumu 
datiem (Mikkelsen, 2009). Šajā pētījumā konstatēts, ka notiek būtiska mirstības riska paaugstināšanās, 
ja pacientiem ar smagu pneimoniju LAC1 > 4 mmol/l. To varētu izmantot kā maksimāli ātras un pato-
ģenētiski efektīvas terapijas ordinēšanas indikatoru pacientiem ar smagu pneimoniju.

Vislabākā spēja atšķirt potenciāli neizdzīvojušos pacientus tika novērota LACmax, tomēr laktāta 
maksimālais līmenis pirmajās 24 stundās ne vienmēr ir laktāta sākuma līmenis, kas ierobežo tā nozīmi 
prognozei jau stacionēšanas brīdī. Ja LAC1 bija > 3 mmol/l, tad pētāmajā populācijā tas tika asociēts ar 
augstāku mirstības risku. Vislabākā prognoze tika novērota, ja LAC1 bija 2–4 mmol/l. No visiem šiem 
pacientiem, kas stacionēti ITN, labvēlīgāka prognoze ir saistīta ar zemāku laktāta sākuma līmeni. Ja 
laktāta līmenis bija > 4 mmol/l, tad pacientam ne vienmēr bija ieguvums no stacionēšanas ITN.

Neatkarīgi no laktāta mērīšanas brīža pirmajās 24 stundās tas ir labs prognostisks marķieris. 
Salīdzinot ar citiem parametriem, LAC1 ir līdzīgs PCT un APACHE II skalai. APACHE II skalai nepiecie-
šami samērā daudzi raksturlielumi, PCT kvantitatīvā noteikšana ir ilgāka un dārgāka, tādēļ praktiski 
laktāta līmeņa noteikšanu ir vieglāk izmantot.

Jāatzīmē, ka 6 (8,2%) pacientiem pirmais laktāta līmeņa mērījums tika veikts vēl pirms stacio-
nēšanas ITN, četriem no viņiem APACHE II skalas risks bija vairāk nekā 25 punkti un visiem četriem 
bija kāda hroniska slimība. Tas liecina, ka lielākā daļa šo pacientu bija smagāk slimi tieši hronisko 
slimību dēļ.

Laktāta homeostāzes dinamiskie rādītāji, kas ietver ne tikai laktāta līmeni, bet arī kopējo 
tendenci laikā, iespējams, varētu būt nozīmīgāki prognostiskie kritēriji. Šajā pētījumā tika iegūti dati, 
ka vidējais svērtais laktāts ir prognostiski nozīmīgāks, salīdzinot ar laktāta absolūtajām izmaiņām 
(Δ  LACabs.) un procentuālajām izmaiņām (Δ  LAC%). Tomēr, tā kā pētījums bija retrospektīvs, nebija 
iespējams noteikt vienādu laika intervālu starp laktāta līmeņa mērījumiem katram pacientam, kas 
varētu ietekmēt datu objektivitāti. Laktāta koncentrācijas absolūtās un procentuālas izmaiņas bija 
līdzīgas abās grupās, un tas liecina, ka iznākums vairāk ir atkarīgs no stāvokļa smaguma, nevis 
infūziju terapijas efektivitātes.

Varētu domāt, ka tiem pacientiem, kas bija mirušo grupā, jau pašā sākumā bija smagāks veselības 
stāvoklis un tādēļ bija arī augstāks sākuma laktāta līmenis, kā arī ar adekvātu terapiju labs rezultāts bija 
grūtāk sasniedzams. Būtiski, ka Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas un Paula Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas praksē smagas pneimonijas slimnieku ārstēšanā nelieto Hartmaņa 
šķīdumu, kas nesamazina nākamo laktāta līmeņa mērījumu objektivitāti. Tā kā šajā pētījumā pacientu 
saņemtā terapija sīkāk netika analizēta, nav iespējams pilnvērtīgi novērtēt katra pacienta ārstēšanā 
izmantotās terapijas efektivitāti.

Laktāta līmeņa vidējais pazemināšanās ātrums lielāks bija mirušo pacientu grupā, kas varētu 
norādīt uz intensīvāku infūziju terapiju. Jāņem vērā, ka šajā pacientu grupā LAC1 bija augstāks nekā 
izdzī vojušo grupā un arī ar lielāku pazemināšanās ātrumu nevienam neizdevās normalizēt laktāta 
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līmeni asinīs (< 2 mmol/l). Ņemot vērā laktāta absolūtās vērtības, kas parāda, cik ātri notiek laktāta 
līmeņa pazemināšanās, jādomā, ka pacienti abās grupās varētu būt ārstēti līdzīgi un augstāka mirstība 
bija tiem, kas bija smagāk slimi.

Pneimonijas izraisītājs netika analizēts, jo aptuveni pusei pacientu tas netika identificēts, un 
tas līdzinās citu pētījumu datiem (Peake, 2014). Pētījumā tika akcentēti metabolie faktori neatkarīgi no 
slimības ierosinātāja, kuru parasti arī nav iespējams noteikt pirmās diennakts laikā. Galvenokārt tika 
analizēti pacienti ar sadzīvē iegūtu pneimoniju, tādēļ pētījuma datus nevar attiecināt uz citas etioloģijas 
pneimoniju, piemēram, intrahospitāli iegūtu pneimoniju un aspirācijas pneimoniju.

Pētījumā nebija iespējams visiem pacientiem izvērtēt tādus prehospitāli saņemtos medikamen tus 
kā, piemēram, metformīns, epinefrīns un dažādi toksiskie aģenti, kas varētu ietekmēt laktāta līmeni 
asinīs. Lai gan arī hroniskas sirds mazspējas slimniekiem var būt paaugstināts laktāta līmenis, šie 
pacienti tika iekļauti pētījumā. Iekļauti divi pacienti ar hronisku sirds mazspēju, kas kopējo ten denci 
būtiski neietekmē.

CURB65 skalai netika atrasta statistiski ticama korelācija ar pacientu mirstību, ko varētu skaidrot 
ar to, ka vidējais pacientu vecums ir mazāks par 65  gadiem, vidējā elpošanas frekvence bieži nesa-
sniedz 30 reizes minūtē, kā arī vairākumam pacientu nebija apziņas traucējumi (< 8 balles pēc Glāzgovas 
komas skalas). Analizējot CURB65 skalas nozīmi, lai pēc iespējas ātrāk izvērtētu pneimonijas smagumu, 
dis kutabla ir laboratoriskā izmeklējuma veikšana, lai noteiktu tikai vienu laboratorisko rādītāju – urīn-
vielas līmeni asinīs. Autore ierosina skalā iekļaut arī citus laboratoriskos mērījumus, kas ir potenciāli 
nozīmīgi pneimonijas smaguma izvērtēšanai, – leikocītu skaitu un laktāta līmeni.

Mirušo grupā APACHE II skalas mediāna bija 25 [21–30] punkti, kas norāda uz īpaši augstu risku 
(Peake, 2014).

Lielāka prognostiskā nozīme pacientiem ar smagu pneimoniju ir tieši leikopēnijai, kas pētīts jau 
agrāk (Gillet, 2002).

CRO korelācijas trūkums ar pacientu mirstību atbilst citu pētījumu datiem. Savukārt PCT ir labs 
prognostisks marķieris (Heper, 2006).

Pētījums nespēj definēt konkrētu laktāta līmeņa robežvērtību, lai izvērtētu, kuri pacienti ir stacio-
nējami ITN. Šī robeža varētu būt zemāka, nekā pierasts definēt, ja laktāta sākuma līmenis ir > 2 mmol/l. 
Nav iespējams noteikt minimālo LAC1 vērtību, ar kuru būtu nepieciešama pacienta stacionēšana ITN, jo, 
iespējams, bija pacienti ārpus pētījuma grupas, kas ar laktāta sākuma līmeni < 4 mmol/l sākotnēji tika 
stacio nēti pulmonoloģijas nodaļā.

Nākotnē būtu lietderīgi veikt prospektīvu analītisku pētījumu, kas labāk ļautu izvērtēt visus 
iespējamos laktāta līmeni ietekmējošos faktorus katrā konkrētajā gadījumā.

Secinājumi

 1. Laktāta līmenim pirmajās 24 stundās ir nozīmīga prognostiskā vērtība.
 2. Laktāta sākuma līmenis, kas  >  3  mmol/l, ir saistīts ar mirstības pieaugumu pacientiem ar 

smagu sadzīvē iegūtu pneimoniju.
 3. Laktāta absolūtajām un procentuālajām izmaiņām netika atrasta nozīmīga korelācija ar 

mirstību.
 4. Visiem statiskajiem laktāta mērījumiem un vidējam svērtajam laktātam ir līdzīga prognostiskā 

spēja kā APACHE II skalai un prokalcitonīna līmeņa noteikšanai, bet labāka nekā C-reaktīvā 
olbaltuma līmeņa noteikšanai un CURB-65 pneimonijas smaguma noteikšanas skalai.

 5. Netika iegūti pārliecinoši rezultāti par to, ka laktāta līmeņa pazemināšanās ātrumam un 
mērījumu dinamikai būtu saistība ar iznākumu intensīvās terapijas nodaļā.

 6. Agrīna laktāta līmeņa noteikšana vēl pirms stacionēšanas intensīvās terapijas nodaļā varētu 
palīdzēt stratificēt smagas pneimonijas slimniekus ar augstu mirstības risku.
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 Static and Dynamic Lactate Prognostic Significance 
 in Severe Pneumonia

Abstract

There are many discussions that one of the  mortality risk makers for patients admitted to 
intensive care unit (ICU) with different aetiology shock is blood lactate level and its changes within 
the  first 24  hours. It is believed that serum lactate could be used as an  early marker of mortality 
risk determination, but until now it is not clear whether static lactate or dynamic lactate levels are 
statistically more significant. Up to date there have not been research papers about serum lactate 
prognostic significance in patients with severe community acquired pneumonia within the  first 
24 hours after admission to ICU.

The aims of the study were:
 1) to compare statistical and dynamic data of lactate levels;
 2) to compare the data with other markers and scoring systems such as PCT (procalcitonin), CRP 

(C-reactive protein), CURB-65 (pneumonia severity score), APACHE II (Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluation II);

 3) to investigate whether lactate levels in the speed and dynamics measurements within the first 
24 hours after ICU hospitalisation are associated with clinical outcome.

Retrospective observational study in which data were collected on all patients admitted to 
ICU with pneumonia and sepsis and/or septic shock in East Clinical University Hospital and Pauls 
Stradins Clinical University Hospital with primary diagnosis of severe community acquired pneumonia. 
Relationship between lactate values that were collected within a 24-hour period after admission in ICU 
and ICU mortality were compared.

In this study data from 73 patients with severe CAP and sepsis and/or septic shock were analysed. 
Statistically significant difference was observed between the  first lactate level (LAC1) in survivors 
(2.7  [1.9–3.2] (mmol/l) and non-survivors 4.9 [4.3–7.5] (mmol/l); p < 0.001) and, time weighted lactate 
(LACTW) in survivors 2.3 [2.0–2.5] (mmol/l) and in non-survivors 4.5 [3.7–5.6] (mmol/l). No statistically 
significant correlations between other dynamic lactate levels within the first 24 hours were detected, 
Δ LACabs (p = 0.065) and Δ LAC% (p = 0.14) and mortality. Lactate level measurements within the first 
24 hours after hospitalisation in ICU have a high ability to stratify non-survivor patients: LAC1 (0.96), 
LAC2 (0.98), LAC3 (0.97), LAC4 (0.92), LACTW (0.99) (AUC). In comparison with other prognostic markers, 
sensitivity and specificity following results were obtained: CRO (0.59), PCT (0.98), APACHE II (0.98), 
CURB-65 (0.63). Average time of decreasing of lactate level was 0.25  (mmol/l/h) in survivors and 
0.64 (mmol/l/h) in non-survivors.

Summarising the data on patients with severe pneumonia and sepsis and/or septic shock admission 
lactate and LACTW levels within the first 24 hours have a significant independent predictive value. Data 
proves that patients with severe pneumonia lactate have similar prognostic ability as APACHE II and 
PCT, and significantly better prognostic ability than CRP and CURB-65. Absolute lactate (LAC Δabs) and 
the percentage change in lactate (LAC Δ%) were not found significant correlation with mortality. There 
were no conclusive results that lactate levels in the measurement of speed and dynamics correlate with 
the outcome of the intensive care unit.

Blood lactate level measurements in emergency department would be helpful for risk stratification.

Keywords: dynamic lactate, admission lactate, intensive care unit, severe pneumonia, mortality. 
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Kopsavilkums

Ievads.  Darba tēmas izvēli nosaka mūsdienu sabiedrības aktualitātes – mazināt grūtniecības un 
dzemdību komplikāciju skaitu, kā arī nelabvēlīgu perinatālu iznākumu gados vecākām pirmdzemdē-
tājām Latvijā.

Darba mērķis.  Izvērtēt grūtniecības un dzemdību risku gados vecākām pirmdzemdētājām Latvijā.
Materiāls un metodes.  Aprakstoša, retrospektīva pētījuma izstrādei Rīgas Dzemdību namā tika 

atlasītas un izpētītas 946 dzemdību vēstures – 473 pirmdzemdētājām pēc 35 gadu vecuma (pētījuma 
grupa) un 473  pirmdzemdētājām līdz 35  gadu vecumam (kontrolgrupa). Pacientes savā starpā tika 
salīdzi nātas pēc vairākiem kritērijiem. No pētījuma tika izslēgtas pirmdzemdētājas ar daudzaugļu grūt-
niecību un grūtnieces ar atkārtotām dzemdībām.

Rezultāti.  Iegūtie dati liecina, ka gados vecākām pirmdzemdētājām ir lielāks gestācijas diabēta 
(3,6%; p < 0,05), preeklampsijas / eklampsijas (3%; p < 0,05), grūtniecības hipertensijas (6,1%; p < 0,05), 
vakuuma ekstrakcijas (4%; p < 0,05), ķeizargrieziena operācijas (47,9%; p < 0,005), placentas manuālas 
ablācijas (2,1%; p < 0,05) risks. Jaundzimušajiem biežāk ir Dauna sindroms (2%; p < 0,05), intensīvās 
terapijas nepieciešamība (16,5%; p < 0,001), respiratorā distresa sindroms (6,8%; p < 0,05), zemi pirmās 
minūtes Apgares skalas rādītāji (8,1%; p < 0,005).

Secinājumi.  Nelabvēlīgo perinatālo iznākumu biežumu ietekmē nevis pirmdzemdētājas vecums, 
bet gan ar vecumu saistītās slimības. Līdz ar to sievietēm pēc 35 gadu vecuma ir lielāks smagākas grūt-
niecības un dzemdību gaitas risks, savukārt vecmātei un ginekologam ir jābūt gataviem šādu komplikā-
ciju attīstībai, lai laikus konstatētu patoloģiju un samazinātu nelabvēlīgo iznākumu risku, kas sekmētu 
veselīgākas paaudzes radīšanu.

Atslēgvārdi: gados vecākas pirmdzemdētājas, grūtniecības iznākums.

Ievads

Lai gan no dabas sievietei ir dota iespēja iznēsāt un dzemdēt veselīgu jauno paaudzi, mūsdienās 
ir vērojamas citas tendences. Sabiedrība saskaras ar vairākām problēmām un faktoriem, kas liek atlikt 
grūtniecību uz vēlāku dzīves periodu. Vēlme iegūt izglītību un nostiprināt karjeru, finansiālā nestabi-
litāte, pieejamā kontracepcija, nestabilas attiecības, mainīgi sociālie apstākļi, mākslīgās apaugļošanas 
iespējas, dažādas slimības un citi faktori ietekmē sievietes visā pasaulē [4, 1–2; 7, 313–317; 16, 107–119]. 
Attiecības un ģimenes izveide atvirzās otrajā plānā [4, 183–184].

mailto:bojarska@inbox.lv
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Lielākajai daļai gados vecāku pirmdzemdētāju ir grūtības ieņemt bērnu. To ietekmē vairāki 
faktori, piemēram, ginekoloģiskās slimības, kas veidojas gadu garumā, ginekoloģisko manipulāciju sekas 
un sistē miskās patoloģijas. Visā pasaulē palielinās grūtnieču vecums. Latvijā no 1993. līdz 2013. gadam 
pirm dzemdētājas vecums ir palielinājies par 3,9 gadiem un grūtnieču vidējais vecums ir 26,9 gadi [13].

Pirmdzemdētājas vecums, kas ir lielāks par 35 gadiem, jau pats par sevi ir grūtniecības riska 
faktors [6]. Visu iepriekš minēto faktoru kombinācija kopā ar riska grupas vecumu sievietei grūtnie-
cības un dzemdību laikā var radīt papildu komplikācijas, kā arī nelabvēlīgu perinatālu iznākumu. Tādās 
dzemdībās bieži ir jāveic ķeizargrieziena operācija vai vakuuma ekstrakcija, kas rada milzīgu psiholo-
ģisko traumu gan mātei, gan jaundzimušajam. Gados vecākām pirmdzemdētājām palielinās gan priekš-
laicīgu dzemdību risks, gan arī varbūtība saslimt ar gestācijas diabētu un grūtniecības hipertensiju 
[15, 50–52].

Vecmātei / ginekologam precīzi jāzina fizioloģiskās normas. Svarīgi ir laikus atpazīt un novērst 
vai samazināt riskus, kas sievietei un jaundzimušajam var radīt komplikācijas. Būtiski ir radīt iespēju 
dzemdēt veselu bērnu dabīgās dzemdībās, kas sievietei sniedz lielu gandarījumu un piepildījuma sajūtu 
un veido ciešāku saikni ar mazuli, tādējādi radot veselīgāku paaudzi.

Darba mērķis

Izvērtēt grūtniecības un dzemdību riskus gados vecākām pirmdzemdētājām Latvijā.

Materiāls un metodes

Tika veikts aprakstošs, retrospektīvs pētījums, kura izstrādei no 2013. gada decembra līdz 2014. gada 
janvārim Rīgas Dzemdību namā tika atlasītas un izpētītas 946  dzemdību vēstures, t.  sk.  473  pirm-
dzemdētājām pēc 35 gadu vecuma (pētījuma grupa) un 473 pacientēm, kas bija jaunākas par 35 ga diem 
(kontrolgrupa). Pacientes savā starpā tika salīdzinātas pēc vairākiem kritērijiem. No pētījuma tika 
izslēgtas pirmdzemdētājas ar daudzaugļu grūtniecību un pacientes ar atkārtotām dzemdībām.

Pētījuma laikā tika izvērtēti jautājumi par grūtniecības un dzemdību komplikācijām, kā arī 
perina tālo iznākumu. Informācija tika ievākta atbilstoši protokolam un glabāta elektroniski, vēlāk tā tika 
šifrēta un apstrādāta statistiski.

Statistikas datu apstrādei tika lietots hī kvadrāta tests (Chi-square test), IBM SPSS statistikas prog-
rammas 20. versija. Rezultātus izteicām kā vidējos aritmētiskos ± vidējā aritmētiskā 95% reprezentācijas 
intervāls. Atšķirību starp grupām uzskatījām par būtisku, ja p < 0,05, un par tendenci, ja 0,1 > p ≥ 0,05.

Rezultāti

Apkopojot dzemdību vēsturu datus par laikposmu no 2011.  gada 1.  janvāra līdz 2013.  gada 
31. oktobrim, tika apska tīts ~ 12 000 slimības vēsturu, no kurām atlasītas tikai 946, kas atbilst pētījuma 
proto kola kritērijiem (380 vēstures no 2013. gada, 300 – no 2012. gada un 266 – no 2011. gada).

Pētījuma protokolā tika iekļauti jautājumi par iepriekš veikto abortu skaitu, ginekoloģiskām operā-
cijām, sistēmiskām patoloģijām, slimībām grūtniecības laikā, grūtniecības atrisinājuma veidu un peri-
natālo iznākumu. Lai izvērtētu grūtniecības komplikācijas, tika pētīti tā brīža grūtniecības sarežģījumi, 
piemēram, gestācijas diabēts, grūtniecības hipertensija, preeklampsija, eklampsija, placentas priekšlai-
cīga atslāņošanās. Dzemdību komplikāciju izvērtēšanai tika analizēts gestācijas ilgums un grūtniecības 
atrisinājuma veids. Perinatālā iznākuma novērtēšanai tika pētīts jaundzimušā veselības stāvoklis pēc 
dzemdībām: Apgares skalas rādītāji, ķermeņa masa, dažādu patoloģiju attīstība.

Pētījuma rezultāti liecina, ka pirmdzemdētāju vecums minētajā periodā bija no 16 līdz 55 gadiem, 
vidējais pētījumā iekļauto pacienšu vecums – 31,59 gadi: pētījuma grupā – 37,24 gadi, kontroles grupā – 
25,98  gadi (p  <  0,001). Pētījuma grupā pirmdzemdētājām proporcionāli biežāk ir augstākā izglītība, 
kontrolgrupā – vidējā izglītība (p < 0,001) (sk. 1. tab.).
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1. tabula. Pirmdzemdētāju izglītības līmenis pētījuma grupā un kontrolgrupā
 Primipara maternal educational level by age groups

Pirmdzemdētāju 
izglītības līmenis

Pētījuma grupa, 
pacienšu skaits

Kontrolgrupa, 
pacienšu skaits p vērtība

 % n % n

Augstākā izglītība 69,9 331 46,2 218 < 0,001

Vidējā izglītība 14,4 68 28,7 137 < 0,001

Vidējā profesionālā izglītība 13,8 65 13,9 65 < 0,001

Pamatizglītība 1,5 7 9,1 43 < 0,001

Nav pamatizglītības 0,4 2 2,1 10 < 0,001

Pētījuma laikā tika noteikts kopējais grūtniecību, ginekoloģisko operāciju  / manipulāciju un 
abortu skaits. Rezultāti liecināja, ka gados vecākām pirmdzemdētājām ir lielāks abortu skaits, res pektīvi, 
viņām bija vairāk gan spontāno abortu, gan abortu medicīnisku indikāciju dēļ. Tā brīža grūtniecība bija 
pirmā 363 (76,6%) kontrolgrupas sievietēm un 252 (53,4%) pētījuma grupas pirmdzemdētājām. Pētī juma 
grupā lielākais legālo abortu skaits vienai sievietei bija 4, spontāno abortu skaits – 4, kā arī bija divi 
aborti medicīnisku indikāciju dēļ (p < 0,001). Kontrolgrupā rādītāji bija zemāki. Pētījuma grupā bija 
370 (78,4%) pirmdzemdētājas, kurām nebija veikts neviens legālais aborts, kontrolgrupā neviens legālais 
aborts nebija veikts 417 (88%) sievietēm. Spontāno abortu nebija 349 (73,9%) sievietēm pētījuma grupā un 
424 (89,5%) sievietēm kontrolgrupā.

Tika pierādīts, ka pētījuma grupā biežāk attīstās gestācijas diabēts – 17 (3,6%) sievietēm (p < 0,05); 
grūtniecības hipertensija – 29 (6,1%) sievietēm (p < 0,05); preeklampsija / eklampsija – 14 (3%) sievietēm 
(p < 0,05). Placentas priekšlaicīgas atslāņošanās rādītājos statistiski nozīmīgas atšķirības starp grupām 
netika atrastas (p > 0,05) (sk. 2. tab.).

2. tabula. Grūtniecības un dzemdību iznākums gados vecākām pētījuma grupas un kontrolgrupas pirm-
dzemdētājām

 Primipara pregnancy and delivery outcomes by groups

 Grūtniecības un dzemdību iznākums
Pētījuma grupa, 
pacienšu skaits

Kontrolgrupa, 
pacienšu skaits p vērtība

 % n % n

Gestācijas cukura diabēts 3,6 17 1,9 9 < 0,05

Preeklampsija / eklampsija 3 14 1,5 7 < 0,05

Grūtniecības hipertensija 6,1 29 4,4 20 < 0,05

Placentas priekšlaicīga atslāņošanās 2,1 10 2,1 10 > 0,5

Vagināli asistētas dzemdības  
(vakuumekstrakcija) 4 19 1,2 6 < 0,05

Ķeizargrieziena operācija 47,9 227 29,7 140 < 0,005

Placentas manuālā ablācija 2,1 10 0,6 3 < 0,05

Inducētas dzemdības 14,6 69 12 57 > 0,5

Spontānas dzemdības 57,1 270 34,5 163 < 0,001

Pētījuma grupā anamnēzē biežāk bija ginekoloģiskās operācijas. Divreiz biežāk bija veikta lapa-
roskopiska operācija, savukārt diagnostiskā laparoskopija – 19 reizes biežāk: pētījuma grupā 90 (19%) 
gadījumi un kontroles grupā 5 (1%) gadījumi (p < 0,05). Miomektomija bija veikta 151 (32%) pirmdzemdē-
tājai pētījuma grupā un 33 (7%) sievietēm kontrolgrupā (p < 0,05). Diagnostiskā amniocentēze bija veikta 
166 (35%) sievietēm pētījuma grupā un 28 (6%) sievietēm kontrolgrupā (p < 0,001).
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Statistiski ticama atšķirība starp pētījuma grupas pirmdzemdētājām un kontrolgrupas pirm-
dzemdētājām tika atrasta mākslīgās apaugļošanas palīgtehnoloģiju izmantošanas biežuma ziņā. 
Spon tāni grūtniecība sākās 421 (89,2%) gados vecākai pirmdzemdētājai un 464 (97,9%) pirmdzemdē tājām 
līdz 35 gadu vecumam (p < 0,05). IVF (in vitro fertilization) apaugļošanas metode pētījuma grupā ir lietota 
5 reizes biežāk nekā kontroles grupā. Vairāk par trim IVF apaugļošanas mēģinājumiem pētījuma grupā 
bija 8 sievietēm, kontrolgrupā – nevienai (p < 0,001). Statistisku atšķirību var novērot starp grupām arī 
pēc ICSI (intracytoplasmic sperm injection) pielietojuma (p < 0,05).

Pētot sistēmisko slimību biežumu, netika konstatēta statistiski nozīmīga atšķirība starp abām 
vecuma grupām, kā arī nav zināms, vai slimība konstatēta grūtniecības laikā vai pirms tās. Tomēr 
pētī juma grupā novēro sistēmiskas patoloģijas ar smagākām sekām un lielāku variabilitāti, tādēļ grūtnie-
cības atrisinājums biežāk ir ķeizargrieziena operācija.

Vidējais grūtniecības ilgums līdz grūtniecības atrisinājumam kontrolgrupā ir 40/41 grūtnie cības 
nedēļa, pētījuma grupā – 37/38 grūtniecības nedēļas (p > 0,05). Tika konstatēts, ka spontāni dzemdības 
sākās 270 (57,1%) pētījuma grupas pacientēm un 163 (34,5%) kontrolgrupas pacientēm (p < 0,001). Visbie-
žākās indikācijas ķeizargrieziena operācijai gados vecākām pirmdzemdētājām pētījuma grupā bija 
mākslīgā apaugļošana vai ginekoloģiskās operācijas (stāvoklis pēc konservatīvas miomektomijas, apgrūti-
nāta ginekoloģiskā anamnēze u. c.). Kontrolgrupā biežākie ķeizargrieziena operācijas iemesli ir augļa 
distress (38 gadījumi), nepareiza augļa guļa (30 gadījumi) un cefalopelviskā disproporcija (14 gadījumi).

Analizējot iegūtos datus, tika noskaidrots, ka jaundzimušajiem, kas piedzima gados vecākām 
pirm dzemdētājām, Apgares skalas rādītāji bija mazāki. Apgares skalas vērtējums, mazāks par 7, pirmajā 
minūtē pēc piedzimšanas pētījuma grupā bija 38 jaundzimušajiem, kontrolgrupā – 16 jaundzimušajiem 
(p < 0,005). Pētījuma grupā 34 (7,2%) jaundzimušie bija piedzimuši priekšlaikus, kontrolgrupā priekš-
laikus piedzima 23 (4,9%) jaundzimušie (p  >  0,5). Zemākais jaundzimušā svars pētījuma grupā bija 
716 grami, kontrolgrupā – 1120 grami; 25 jaundzimušajiem pētījuma grupā bija pazemināts (mazāks par 
2499 gramiem) dzimšanas svars, kontrolgrupā ar pazeminātu svaru piedzima 17 jaundzimušie. Statis-
tiski ticamas atšķirības attiecībā uz jaundzimušā svaru starp abām pirmdzemdētāju grupām netika 
atrastas (p > 0,5) (sk. 3. tab.).

3. tabula. Perinatālais iznākums / jaundzimušo veselības stāvoklis pēc piedzimšanas gados vecākām pētījuma 
grupas un kontrolgrupas pirmdzemdētājām

 Newborn health condition after birth in elder and younger first-time mother groups

Perinatālais iznākums
Pētījuma grupa, 
pacienšu skaits

Kontrolgrupa, 
pacienšu skaits p vērtība

 % n % n

Apgares skalas rādītāji 
1. minūtē < 7 balles 8,1 38 3,4 16 < 0,005

Jaundzimušais ievietots 
intensīvās terapijas nodaļā 16,5 78 8,9 42 < 0,001

Respiratorā distresa sindroms 6,8 32 3,8 18 < 0,05

Piedzimis neiznēsāts 
(pirms 37. grūtniecības nedēļas) 7,2 34 4,9 23 < 0,5

Maza jaundzimušā ķermeņa masa (< 2499 g) 5,0 24 3,4 16 < 0,5

Apgares skalas rādītāji  
5. minūtē < 7 balles 0,6 3 0,2 1 < 0,5

Mekonija aspirācijas sindroms 1,1 5 0,8 4 < 0,5

Augļa attīstības traucējumi 17,6 83 12,0 56 < 0,05

Dauna sindroms 0,4 2 0 0 < 0,05

Veselības	stāvoklis	ir	apmierinošs,	un	jaun
dzimušais pārvests uz palātu kopā ar māti 83,5 395 91,1 431 < 0,05



150

Ķ I RU R Ģ I J A

ZRaksti / RSU

2015

Jaundzimušajiem, kas piedzima gados vecākām pirmdzemdētājām, biežāk novēroja smagākas 
vese lības problēmas. Pētījuma grupas pirmdzemdētājām 78 (16,5%) gadījumos jaundzimušajiem bija 
nepie ciešama ārstēšanās intensīvās terapijas nodaļā, kontrolgrupā šāda ārstēšanās bija nepieciešama 
42 (8,9%) jaundzimušajiem. Savukārt respiratorā distresa sindroms bija attīstījies 32 (6,8%) jaundzimuša-
jiem pētījuma grupā un 18 (3,8%) jaundzimušajiem kontrolgrupā. Tikai 83,5% jaundzimušo, kas piedzima 
gados vecākām pirmdzemdētājām, atradās palātā kopā ar māti un tika baroti ar krūti. Augļa attīstības 
traucē jumus novēroja 83 (17,6%) gadījumos gados vecāko pirmdzemdētāju grupā un 56 (12%) gadījumos 
kontrol grupā. Divām pacientēm pētījuma grupā piedzima bērni ar Dauna sindromu, kontrolgrupā tādu 
pacienšu nebija.

Diskusija

Pēc ANO Eiropas Ekonomikas komitejas statistikas, kā arī pēc citiem starptautiskiem statistikas 
datiem [11, 1; 12, 5–6; 14] mātes vidējais vecums, piedzimstot pirmajam bērnam, pēdējo 10 gadu laikā 
ir strauji palielinājies. Pašlaik arī Latviju skar šī problēma, par to liecina Latvijas Republikas Centrālās 
statistikas pārvaldes datu bāzes par pēdējiem gadiem [13].

Pētījumā izdevās noskaidrot, ka gandrīz katrai septītajai gados vecākai pirmdzemdētājai ir 
aug stākā izglītība. Tas ļauj domāt un pierāda faktu, ka sievietes atliek ģimenes plānošanu un ģimenes 
vērtības nonāk otrajā plānā. Pirmdzemdētāju vecumu ietekmē mainīgi sociālie apstākļi un nesta-
bilas attiecības [4, 1–2; 7, 313–317; 16, 107–119]. Par prioritāti kļūst tieksme pēc stabiliem ienākumiem 
[4, 183–184]. Tas savukārt nozīmē, ka lielākā daļa grūtniecību tiks automātiski iekļautas riska grupā, 
pat ja tās ir fizioloģiskas. Vairāki pētījumi liecina, ka tādām sievietēm pieaug grūtniecības un dzemdību 
komplikāciju risks [7; 5, 34; 8, 84–90; 9, 47].

Jaunajām ģimenēm Latvijā pietrūkst stabilitātes un valsts atbalsta, tādēļ tieksme pēc karjeras 
izaugsmes un finansiālas neatkarības ir pirmajā vietā. Pēc Latvijas Republikas Centrālās statistikas 
pārvaldes datu bāzes uz ārzemēm aizbrauc strādāt pārsvarā jaunieši 25–29 gadu vecumā, un tas nelab-
vēlīgi ietekmē Latvijas demogrāfisko stāvokli. Tas vēlreiz pierāda faktu, ka jauniešiem aktīvajā reproduk-
tīvajā vecumā trūkst valsts atbalsta.

Somijas sociālās apdrošināšanas iestāde savā oficiālajā mājas lapā (www.kela.fi) katrai topošajai 
māmiņai piedāvā bez maksas piereģistrēties t.  s. Māmiņas starta komplektam (Maternity package). 
Nauda tiek iegūta atbilstoši Eiropas Savienības likumiem – konkursa kārtībā no Somijas iedzīvotāju 
nodokļu sistēmas līdzekļiem. Starta komplektā ietilpst visas nepieciešamās drēbes (apģērbs, veļa) un 
mantas bērnam viņa pirmajā dzīves gadā, kas ļoti atvieglo dzīvi gan jaunajai māmiņai, gan mazulim. Šīs 
idejas realizācijas iespējamību vajadzētu izskatīt arī Latvijā. Tas atbalstītu jauno paaudzi, zināmā mērā 
radītu drošības un vajadzības sajūtu, līdz ar to mudinātu dzemdēt aktīvajā reproduktīvajā vecumā, nevis 
kā opciju izvēlēties abortu.

Pētījuma izstrādes laikā izdevās noskaidrot, ka pētījuma grupā medicīnisko un spontāno abortu 
ir vairāk nekā kontrolgrupā. 70% gadījumu spontāno abortu cēlonis ir hromosomālas patoloģijas, kuras 
biežāk novēro vecāku sieviešu grupai. Izpētītā literatūra un pētījumi pierāda, ka pēc 35 gadu vecuma 
palielinās varbūtība dzemdēt bērnu ar Dauna sindromu [1, 180–184; 17, 3–5]. Divām no 946 pētījuma 
dalībniecēm piedzima bērni ar Dauna sindromu, un tās bija pētījuma grupas pirmdzemdētājas. Nevienai 
sievietei nebija veikta amniocentēze. Iespējams, sievietes Latvijā medicīnisku indikāciju dēļ izvēlas grūt-
niecības pārtraukšanu, nevis iespēju dzemdēt bērniņu ar šādām patoloģijām. Iespējams, tāpēc pētījuma 
grupā Dauna sindroma gadījumi nebija bieži.

Ir zināms, ka, aprūpējot bērnu ar hromosomālām patoloģijām, ir nepieciešams daudz laika, 
spēka, pašatdeves, veselības, kā arī naudas. Diemžēl Latvijā pašlaik nav izveidoti pabalsti šādu ģimeņu 
atbalstam. Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapas datiem ģimenei ir tiesības saņemt 
piemaksu – 106,72 eiro mēnesī – par bērnu invalīdu un ģimenes valsts pabalstu, savukārt bērna invalīda 
kopšanas pabalsts ir 213,43 eiro mēnesī. Tas nav pietiekami daudz, lai izdzīvotu un motivētu ģimenes 
izvēlēties dzemdēt bērnu ar tādām patoloģijām.

http://www.kela.fi
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Pētījuma grupā tika konstatēts arī lielāks legālo abortu skaits – 102 (21,6%) sievietēm, kontrol-
grupā – 57 (12%) sievietēm. Ir zināms, ka sievietēm, kurām invazīvas ginekoloģiskās manipulācijas laikā 
ir traumēts endometrijs, ir grūtāk ieņemt bērnu, biežāk attīstās sterilitāte un tādām sievietēm biežāk 
tiek veikta mākslīgā apaugļošana, kas vēlāk kombinācijā ar abortu anamnēzē un grūtnieces vecumu 
ir indikā cija ķeizargriezienam. To var uzskatīt par pētījuma vājo pusi, jo pacientes, kurām ir veikta 
mākslīgā apaug ļošana, jau ir ķeizargrieziena riska grupā, kas savukārt var ietekmēt pētījuma rezultātus. 
Pētījuma grupā IVF apaugļošana tika veikta 40 sievietēm, kontrolgrupā – tikai 8 sievietēm.

Hipertensīvs mātes stāvoklis grūtniecības laikā ietekmē arī tādu perinatālās saslimstības mirs-
tības rādītāju kā priekšlaikus dzimuši mazuļi. Pētījuma grupā jaunākie jaundzimušie ir nākuši pasaulē 
27.–29. grūtniecības nedēļā, kontrolgrupā – 32.–35. nedēļā. Ar katru nākamo nedēļu, tuvāk 37. grūt-
nie cības nedēļai, jaundzimušajam palielinās iespēja izdzīvot, plaušas ir pilnīgi attīstītas, kas būtiski 
sama zina perinatālās mirstības rādītājus un rada veselīgāku paaudzi. Reeta Lampinen (Medicīnas 
zinātņu departaments, Kuopio) savā pētījumā noskaidroja, ka sievietēm pēc 35 gadu vecuma ir lielāka 
varbū tība saslimt ar grūtnieču hipertensiju, lielāks priekšlaicīgu dzemdību skaits un augļa intraute-
rīnas aug šanas aiztures risks [9, 33–38]. Arī šī pētījuma izstrādes laikā tika pierādīts, ka grūtniecības 
hiperten sija biežāk rodas vecākai pirmdzemdētāju grupai.

Pētījuma laikā tika noskaidrots, ka mazam jaundzimušā svaram nav saistības ar mātes vecumu. 
Arī Nigērijā veiktā pētījumā [3, 27–31] tika pierādīts, ka mazam jaundzimušā svaram nav saistības ar 
mātes vecumu. Taču pētnieki noskaidroja, ka sociāli ekonomiskais stāvoklis var ietekmēt jaundzimušā 
svaru. Sievietēm ar pamata un vidējo izglītību, kā arī studentēm un bezdarbniecēm jaundzimušo svars 
bija zemāks nekā augstāka ranga profesionālēm ar augstāko izglītību. Mūsu pētījumā šis apgalvojums 
netika pierādīts.

Pirmdzemdētājām pēc 25  gadu vecuma palielinās priekšlaicīgu dzemdību risks [3, 27–31; 2, 
1214–1222]. Gados vecākas sievietes vidēji dzemdēja 37./38. nedēļā, kontrolgrupas sievietes – 40./42. nedēļā 
(sk. 2. tab.).

Jaundzimušo svars nedaudz zemāks bija pētījuma grupas pirmdzemdētājām. Nenozīmīgu svara 
atšķirību starp grupām varētu izskaidrot ar to, ka, iespējams, gados vecākas pirmdzemdētājas biežāk 
slimo ar gestācijas diabētu, kas ietekmē jaundzimušo svaru. Lai arī jaundzimušais piedzimst agrāk par 
40./41. nedēļu, viņa svars var būt tikpat liels kā kontrolgrupas pirmdzemdētāju jaundzimušajiem.

Vecākām sievietēm daudz biežāk nekā jaunākām ir sastopamas sistēmiskās slimības. Pētījuma 
grupā tās kļuvušas par biežāko plānotas ķeizargrieziena operācijas iemeslu. Tādas sistēmiskās slimības 
kā spondiloze, spondiloartroze, iegurņa kaulu deformācija, mugurkaula deformācija ir īpaši raksturīgas 
gados vecākām pirmdzemdētājām.

Secinājumi

Tika pierādīts, ka pētījuma tēma – grūtniecības iznākums gados vecākām pirmdzemdētājām – ir 
aktuāla arī Latvijā un prasa īpašu uzmanību. Gados vecākām pirmdzemdētājām ir lielāka grūtniecības 
komplikāciju, piemēram, gestācijas cukura diabēta, preeklampsijas / eklampsijas un grūtnieču hiperten-
sijas, attīstības varbūtība, lielāks ir arī vaginālo asistēto dzemdību komplikāciju – vakuuma ekstrakcijas, 
ķeizar grieziena operācijas, placentas manuālās ablācijas – skaits. Šajā pirmdzemdētāju grupā biežāk ir 
tādi nelabvēlīgi perinatālie iznākumi kā “piedzimis ar attīstības traucējumiem”, “piedzimis ar hromoso-
mālo patoloģiju – Dauna sindromu” vai “ievietots jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā”.

Pētījuma laikā tika pierādīts, ka vecums neietekmē nelabvēlīga iznākuma biežumu, taču to ietekmē 
ar vecumu saistītās slimības, piemēram, gestācijas cukura diabēts, iepriekš veiktās ginekoloģiskās 
invazīvās manipulācijas, sistēmiskās slimības. Līdz ar vecumu palielinās varbūtība saslimt ar sistēmiskām, 
nespecifiskām dzimumceļu infekcijām, beta hemolītisko streptokoku un ginekoloģiskām hormonā-
lajām slimībām, kuras kopumā ietekmē gan grūtniecības un dzemdību gaitu, gan perinatālo iznākumu.

Vecmātei ir jābūt gatavai šādu komplikāciju attīstībai grūtniecības un dzemdību laikā, lai laikus 
konsta tētu patoloģiju un samazinātu nelabvēlīga iznākuma risku, tā sekmējot veselīgākas paaudzes 
radīšanu.
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 Pregnancy Outcome in Advanced Age 
 Primigravida in Latvia

Abstract

The topic choice has been defined based on the  current issues in today’s society  – to reduce 
maternity complications and adverse perinatal outcomes of those advanced first-time mothers.

Over the  last decade, the  late pregnancy incidence has become more frequent worldwide. 
Con sidered studies and researches confirm that advanced primipara have a greater risk to develop gesta-
tional diabetes, eclampsia / preeclampsia, pathological placental attachment, as well as greater number of 
delivery complications, for example, vacuum extraction, caesarean section, manual ablation of placenta. 
They are also more likely to have a greater number of adverse perinatal outcomes, such as Down syndrome 
or premature delivery.

The aim of the study was to determine pregnancy and delivery complications, as well as perinatal 
outcomes of first-time mothers at the age of 35 and elder, in Riga, Latvia.

Non-experimental descriptive retrospective case-control study was performed. The  criteria and 
protocol were developed to investigate the selected birth history, thus turning it into a quantitative study.

The review is based on 946 delivery history cases. The amount of information collected shows that 
each woman has an individual pregnancy, delivery and perinatal outcome case. The cases could depend on 
previous gynaecological operations, pregnancy disorders and individual factors. However, statistics shows 
that older primigravidas have a greater number of complications: gestational diabetes – 3.6% (p < 0.05), 
preeclampsia  / eclampsia  – 3% (p  <  0.05) and gestational hypertension  – 6.1% (p  <  0.05). Statistical 
difference was not found in early placental detachment (p > 0.05). Advanced primigravida age is associated 
with such delivery complications as vacuum extraction – 4% (p < 0.05), caesarean section 47.9% (p < 0.005) 
and placental manual abruption – 2.1% (p < 0.05). Late primigravidas are more likely to have such perinatal 
outcomes as: Down syndrome  – 2  cases (p  <  0.05), admission to neonatal intensive care unit  – 16.5% 
(p < 0.001), respiratory distress syndrome – 6.8% (p < 0.05), low 1st minute Apgar score – 8.1% (p < 0.005).

The study revealed that not only the age affects the number of complications and adverse outcomes, 
but the incidence of health problems during pregnancy, such as gestational diabetes and gynaecological 
operations. The  possibility to have extra genital, sexually-transmitted deceases, vaginal infections 
(p  <  0.005) and gynaecological disease, which affects both pregnancy and delivery complications, 
increases with age. Women above 35 years have a much greater risk of adverse perinatal outcomes.

The role of a midwife is to be ready for the development of such complications during pregnancy 
and childbirth. On-time identified and reduced risks of adverse outcomes promote healthier population.

Keywords: advanced primigravida maternal age, pregnancy outcomes.
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Kopsavilkums

Latvijā un pasaulē arvien aktuālāka problēma ir hroniski aizcietējumi un obstruktīvās defekācijas 
sindroms (ODS). Mūsu pētnieciskā darba mērķis ir izvērtēt normālas un patoloģiski izmainītas taisnās 
zarnas sienas biomehāniskās īpašības.

Eksperimentos vienass pieaugošam spēkam tika pakļauti taisnās zarnas sienas fragmenti, kas 
tika iegūti no pēcoperācijas materiāliem pacientiem ar ODS, un no normālas taisnās zarnas sienas, kas 
iegūta no autopsijas materiāla (pētījuma kontrolgrupa). Preparāti tika paņemti zarnas šķērsvirzienā no 
taisnās zarnas priekšējās un mugurējās sienas. Tika izvērtēti šādi galvenie biomehāniskie parametri: 
priek šējās (s*

p) un mugurējās (s*
m) sienas graujošais (maksimālais) spriegums, graujošā (maksimālā) 

defor mācija (e*
p, e

*
m) un pieskares elastības modulis (Ep, Em).

Eksperimentos iegūtie rezultāti uzrāda būtiskas biomehānisko īpašību atšķirības taisnās zarnas 
priekšējā un mugurējā sienā gan kontrolgrupā, gan patoloģijas gadījumā. Graujošais spriegums statis-
tiski ticami ir lielāks taisnās zarnas mugurējā sienā gan kontrolgrupā, gan patoloģijas gadījumā. Graujošā 
deformācija ir lielāka patoloģijas grupā, salīdzinot ar kontrolgrupu. Elastības modulis taisnās zarnas 
priekšējā un mugurējā sienā ir būtiski lielāks kontrolgrupā, salīdzinot ar patoloģijas grupā.

No iegūtajiem rezultātiem secinām, ka patoloģijas grupā taisnās zarnas siena ir padevīgāka un ne 
tik stinga, salīdzinot ar normālu zarnas sienu. Eksperimentos iegūtie cilvēka taisnās zarnas bio mehānisko 
īpašību rezultāti ir būtiski taisnās zarnas optimālas ķirurģiskās ārstēšanas metodes izvēlē.

Atslēgvārdi: obstruktīvs defekācijas sindroms, taisnās zarnas siena, vienass stiepšana, biomehā-
niskās īpašības.

Ievads

Viens no galvenajiem obstruktīvā defekācijas sindroma (ODS) simptomiem ir hroniski aizcie-
tējumi. Hroniski aizcietējumi vidēji populācijā ir 17% cilvēku, bet pēc 70 gadu vecuma tie ir 20,6% vīriešu 
un 25% sieviešu (Choung, 2007). Apmēram pusei šādu slimnieku ir obstruktīvās defekācijas sindroms 
(ODS) (Rao, 2001).

mailto:ibrunenieks@gmail.com
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Hroniski aizcietējumi ir multifaktoriāla patoloģija. Hroniskus aizcietējumus var iedalīt 3  lielās 
grupās: lēna tranzīta aizcietējumi, normāla tranzīta aizcietējumi un defekācijas traucējumi (Lembo, 2003). 
Defekācijas traucējumu cēlonis var būt funkcionālas un anatomiskas iegurņa diafragmas problēmas. 
Funkcio nālu traucējumu gadījumā terapijas pamatā ir konservatīva ārstēšana, savukārt anatomisku 
izmaiņu gadī jumā – ķirurģiska ārstēšana (Riss, 2015).

Biežākais anatomisko izmaiņu cēlonis ODS gadījumā ir rektocēle un rektoanāla invaginācija. ODS 
terapijā izmanto konservatīvas un ķirurģiskas ārstēšanas metodes. Pirmais solis hronisku aizcietējumu 
ārstēšanā ir konservatīva terapija: vēdera izeju mīkstinoša diēta, laksatīvi līdzekļi, biofīdbeks, ārstnie-
ciskā fizkultūra, fizioprocedūras, elektrostimulācija u.  c. Tikai 20%  pacientu konservatīva terapija ir 
nesek mīga un ir nepieciešama ķirurģiska terapija (Podzemny, 2015).

Ir ļoti daudz dažādu ķirurģisko metožu ODS ārstēšanai. Nepastāv unikāla metode visiem pacientiem, 
un konkrētam pacientam nederēs jebkura metode. Ķirurģiskajām metodēm ir dažāda pieeja: abdomināla 
(laparotomiska, laparoskopiska), transperineāla, transanāla un transvagināla. Savukārt katras pieejas 
laikā var veikt rezekcijas tipa operācijas vai arī plastiskās operācijas ar vai bez dažāda veida sietiņu 
implantāciju. Katrai ķirurģiskajai metodei ir savas priekšrocības un arī trūkumi (Riss,  2015). Pirms 
operācijas ir jāveic ļoti precīza pacientu selekcija, jo, pacientus nepietiekami izmeklējot un izvērtējot, var 
būt neap mierinoši klīniskie pēcoperācijas rezultāti, lai arī anatomiskās novirzes ir likvidētas. Ja pacienti 
tiek precīzi izmeklēti un izvērtēti, izmantojot specifiskus kritērijus, var sasniegt ļoti labus klīnis kos 
pēcoperācijas rezultātus (Janssen, 1994; Murthy, 1996).

Joprojām nav skaidrs ODS rašanās morfoloģiskais cēlonis un patoloģiski fizioloģiskais mehā-
nisms, kā arī ķirurģisko ārstēšanas metožu biomehāniskais pamatojums. Starptautiskās publikācijās 
atrodami dati par sieviešu mazā iegurņa orgānu (urīnpūšļa, maksts un taisnās zarnas) biomehānis-
kajām īpašībām. Pētījumā izmantots materiāls no sieviešu dzimuma līķiem, kuriem anamnēzē nebija 
datu par rekonstruktīvām starpenes operācijām un nebija datu par taisnās zarnas prolapsu, un tā bija 
pētījuma kontrolgrupa. Pētījumā savstarpēji tika salīdzinātas mazā iegurņa orgānu biomehāniskās 
īpašības (Rubod, 2012). Ir pētījumi, kuros ir izvērtētas taisnās zarnas biomehāniskās īpašības in vivo, 
izman tojot pretestības planimetriju, bet šajā gadījumā var izvērtēt taisnās zarnas un iegurņa muskula-
tūras un saišu biomehānisko īpašību kopsummu, bet ne taisnās zarnas biomehāniskās īpašības atse-
višķi (Dall, 1993).

Viena no galvenajām ODS klīniskajām izpausmēm ir rektocēle, kas veidojas kā taisnās zarnas 
sienas priekšējās sienas izspīlējums maksts virzienā. Retos gadījumos novēro arī taisnās zarnas sienas 
izvelvējumu mugurējā virzienā. Rektocēle novērojama ne tikai ODS gadījumā, bet arī klīniski veselām 
sievie tēm bez defekācijas traucējumiem (Shorvon, 1989). Neliela, līdz 2,5 cm dziļa rektocēle konstatējama 
līdz pat 93% sieviešu (Palit, 2014). Pastāv aizdomas, ka rektocēle ir ODS sekas, bet tiešais cēlonis joprojām 
nav skaidrs (Hicks, 2013). Daži autori ir pierādījuši, ka mazā iegurņa saitēm ir atšķirīgas biomehāniskās 
īpašības, līdz ar to arī ir atšķirīgas funkcijas iegurni fiksējošā aparātā (Rivaux, 2013).

Starptautiskās publikācijās nav atrodami dati par ODS pēcoperācijas materiāla biomehānisko 
izpēti un operāciju patofizioloģisko pamatojumu.

Latvijā populārākā ķirurģiskā ODS ārstēšanas metode ir Contour Transtar operācija, kuras laikā ar 
speciālu griezējšuvēju rezecē patoloģiski izmainīto zarnas fragmentu. Šādas operācijas Latvijā veic tikai 
divos stacionāros – P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā un Rīgas Austrumu klīniskajā univer-
sitātes slimnīcā.

Darba mērķis

Pētījuma mērķis bija noteikt patoloģiski izmainītas taisnās zarnas sienas biomehāniskās īpašības 
pacientēm ar obstruktīvo defekācijas sindromu vienass pieaugošas slodzes stendā un iegūtos rezultātus 
salīdzināt ar taisnās zarnas sienas biomehāniskajām īpašībām kontrolgrupā.
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Materiāls un metodes

Prospektīvā pētījumā tika iesaistītas sievietes ar ODS, kuras laika posmā no 2011. gada janvāra līdz 
2014. gada septembrim tika operētas P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Ambulatorās ķirurģijas 
centrā. Pacientēm pēc medicīniskām indikācijām tika veikta Contour Transtar operācija. Pirms operācijas 
visas pacientes tika informētas par pētījuma detaļām un aizpildīja un parakstīja informētās piekrišanas 
formu. Operācijas laikā netika veiktas nekādas papildu manipulācijas pētnieciskā materiāla iegūšanai.

Slimnieču grupā pacientēm (n = 13) vidējais vecums bija 46,83 ± 14,14 gadi. Iepriekš defekogrāfijā 
viņām bija pierādīta rektocēle un / vai rektoanāla invaginācija. Kontrolgrupas (n = 6) sievietēm vidējais 
vecums bija 52,6 ± 9,6 gadi, un materiāls tika ņemts autopsijā pacientēm, kurām anamnēzē nav gastro-
intestinālu slimību.

No taisnās zarnas pēcoperācijas materiāla tika pagatavoti vismaz 40–50 mm gari un tieši 5,0 mm 
plati taisnās zarnas sienas muskuļslāņa paraugi, izgriežot tos ar speciālu spiedogu, kurš sastāv no 
divām paralēlām žiletēm. Paraugus bija plānots stiept zarnas sieniņas šķērsvirzienā. Līdz biomehānisko 
pētījumu veikšanai pēcoperācijas materiāls un audu paraugi tika sasaldēti fizioloģiskā šķīdumā, kura 
temperatūra bija −20 ± 1 C°. Paraugi tika uzglabāti 3–5 dienas līdz eksperimentu veikšanai. Veicot ekspe-
rimentus ar dažādiem mīkstajiem bioloģiskajiem audiem (sirds vārstuļiem, asinsvadiem), kas bija sasal-
dēti un glabāti zemā temperatūrā, ir pierādīts, ka šāda materiāla uzglabāšana neietekmē biomateriāla 
mehāniskās īpašības, un šāda pieeja ir rekomendējama, arī ilgstoši uzglabājot mīksto audu paraugus 
(Chow, 2011; O’Leary, 2014; Stemper, 2007).

Biomehāniskās īpašības tika noteiktas vienass slogojuma stendā Zwick / Roell BDO-FB0.5TS, kas 
aprīkots ar 50,0 ± 0,1 N spēka tenzodevēju. Stends tika izmantots kopā ar datora testXpert programma-
tūru, kas izveidota testēšanas ierīces vadīšanai un datu apstrādei. Visiem paraugiem pirms biomehā-
nisko īpašību pārbaudes tika mērīts preparāta biezums ar katetometru MK-6 (LOMO, Sanktpēterburga, 
Krievija). Mērījuma precizitāte bija ± 0,01 mm. Paraugi tika deformēti ar ātrumu 5 mm/min līdz parauga 
pārplīšanai. Katram paraugam tika noteikta graujošā (maksimālā) deformācija (ε*) un graujošais (maksi-
mālais) spriegums (σ*). Paraugu stingums tika izteikts kā pieskares elastības modulis (E) un noteikts 
sprie guma-deformācijas līknes lineārajā daļā kā tangenss leņķim (1. att. leņķis α), kurš veidojas starp 
koordi nātu asi un pieskares līkni tās lineārajā daļā (Barber, 2001).

1. attēls. Sprieguma-deformācijas līkne un galvenie nosakāmie mehāniskie parametri: 
σ* – graujošais spriegums, ε* – graujošā deformācija un E – pieskares elastības modulis

 Stress-strain relationship and main mechanical parameters: 
σ* – ultimate stress, ε* – ultimate stress, E – tangential modulus of elasticity
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Vienass noslogojuma stendā iegūtie dati tika apstrādāti ar testXpert programmatūru un noteikts 
paraugu graujošais spriegums, graujošā deformācija, kā arī pieskares elastības modulis to sprieguma-
deformācijas līknes lineārajā daļā. Datorprogramma mērījumu rezultātus atspoguļoja kā tabulu un 
gra fiski kā sprieguma-deformācijas līkni, uz koordinātu ass attēlojot deformācijas izmaiņas (%), bet uz 
ordi nātu ass – sprieguma izmaiņas (MPa).

Paraugu deformācija deformēšanas procesā tika aprēķināta šādi:

ε = 
(l – l0)  × 100%,l0

kur l – parauga garums noteiktas noslogojuma pakāpes gadījumā, l0 – parauga garums sākum-
stāvoklī.

Spriegums, kas radās preparātā noslogojuma rezultātā, tika aprēķināts šādi:

σ = 
F ,A

kur F – ass spēks, A – faktiskais parauga šķērsgriezuma laukums, kas aprēķināts ar nosacījumu 
par parauga nesaspiežamību.

Graujošais spriegums, deformācija, preparāta biezums un pieskares elastības modulis tika aprēķi-
nāti kā vidējā vērtība ± standartnovirze. Vidējās vērtības starp 4 atsevišķām paraugu grupām tika salīdzi-
nātas, izmantojot viena parametra ANOVA testu un atbilstošus post hoc testus. Vidējās vērtības starp 
divām atsevišķām paraugu grupām tika salīdzinātas, izmantojot Stjūdenta t-testu. Divi lielumi uzskatīti 
par statistiski nozīmīgi atšķirīgiem, ja starpības ticamības līmenis starp tiem ir lielāks par 95% (p < 0,05).

Rezultāti

Eksperimentālo rezultātu analīze parādīja, ka taisnās zarnas muskuļslāņa biezums kontrolgrupā 
ir lielāks nekā slimnieču grupā (sk. 2. att.).

Taisnās zarnas priekšējās sienas muskuļslāņa biezums kontrolgrupā bija 2,61 ± 0,54 mm, un tas 
būtiski atšķīrās no zarnas sieniņas muskuļslāņa biezuma slimnieču grupā – 1,94 ± 0,65 mm (p < 0,008). 
Arī taisnās zarnas mugurējās sienas muskuļslāņa biezums kontrolgrupā statistiski ticami atšķīrās no 
taisnās zarnas muskuļslāņa biezuma slimnieču grupā: 2,56 ± 0,31 mm un 2,06 ± 0,42 mm (p < 0,015). 
Taisnās zarnas sienas muskuļslānim priekšējā un mugurējā sienā savstarpēji ne kontrolgrupā, ne slim-
nieču grupā nebija statistiski ticamu atšķirību.

2. attēls. Cilvēka taisnās zarnas priekšējās (P) un mugurējās (M) sienas muskuļslāņa biezums slimnieču 
grupā un kontrolgrupā 

 Thickness of the muscular layer of the human front (P) and posterior (M) rectum wall for the group 
with pathology and for the control group
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 * Statistiski ticama divu lielumu atšķirība, p < 0,05. / Statistical difference between two values with p < 0.05.
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Biomehānisko eksperimentu rezultātā novērota cilvēka taisnās zarnas sienas muskuļslāņa nelineāra 
saka rība starp spriegumu un deformāciju. Tika konstatēts, ka graujošais spriegums mugurējā sienā σ*

m ir 
lie lāks nekā priekšējā sienā σ*

p gan kontrolgrupā, gan slimnieču grupā (sk. 3. att.). Kontrolgrupā graujošais 
sprie gums priekšējā un mugurējā sienā bija attiecīgi 0,196 ± 0,065 MPa un 0,308 ± 0,085 (p < 0,041). Patoloģijas 
gru pā graujošais spriegums priekšējā un mugurējā sienā bija 0,201 ± 0,11 MPa un 0,30 ± 0,096 MPa (p < 0,016).

Graujošais spriegums σ*
p taisnās zarnas priekšējā sienā slimnieču grupā un kontrolgrupā savā starpā 

sta tis tiski ticami neatšķīrās (p > 0,05). Tāpat nav statistiski ticamas atšķirības (p > 0,05) starp graujošo 
sprie  gumu σ*

m taisnās zarnas mugurējā sienā starp iepriekš minētajām grupām.
Graujošā deformācija cilvēka taisnās zarnas priekšējā sienā ir mazāka (sk. 4.  att.) nekā taisnās 

zarnas mugurējā sienā gan slimnieču, gan kontrolgrupā. Slimnieču grupā ε*
p  =  117,08  ±  25,95%  un 

ε*
m = 146,86 ± 28,33% (p < 0,007), bet kontrolgrupā ε*

p = 91,31 ± 17,71% un ε*
m = 24,94% (p < 0,032).

Slimnieču grupā taisnās zarnas sienas graujošā deformācija statistiski ticami ir lielāka nekā 
kontrol grupā (p < 0,05). Tā, piemēram, ε*

p slimnieču grupā statistiski ticami ir lielāks nekā ε*
p kontrol-

grupā (p < 0,047). Graujošā deformācija taisnās zarnas mugurējā sienā ε*
m slimnieču grupā ir lielāka nekā 

kontrol grupā (p < 0,008).

3. attēls. Graujošais spriegums cilvēka taisnās zarnas priekšējā (P) un mugurējā (M) sienā slimnieču grupā un 
kontrolgrupā 

 Ultimate stress of the human front (P) and posterior (M) rectum wall for the group with pathology and 
for the control group
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 * Statistiski ticama divu lielumu atšķirība, p < 0,05. / Statistical difference between two values with p < 0.05.

4. attēls. Graujošā deformācija cilvēka taisnās zarnas priekšējā (P) un mugurējā (M) sienā slimnieču grupā un 
kontrolgrupā 

 Ultimate deformation of the  human front (P) and posterior (M) rectum wall for the  group with 
pathology and for the control group
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Cilvēka taisnās zarnas siena patoloģijas gadījumā ir mazāk stinga, salīdzinot ar kontrolgrupu, kur 
nav patoloģisku izmaiņu. Taisnās zarnas pieskares elastības modulis (sk. 5. att.), kurš raksturo zarnas 
sieniņas stingumu, slimnieču grupā ir būtiski mazāks nekā kontrolgrupā (p < 0,05).

5. attēls. Cilvēka taisnās zarnas priekšējās (P) un mugurējās (M) sienas elastības modulis slimnieču grupā un 
kontrolgrupā

 Tangential modulus of elasticity of the human front (P) and posterior (M) rectum wall for the group 
with pathology and for the control group
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 * Statistiski ticama divu lielumu atšķirība, p < 0,05. / Statistical difference between two values with p < 0.05.

Slimnieču grupā elastības modulis priekšējā sienā ir 0,321 ± 0,131 MPa, kas ir būtiski mazāk nekā 
elastības modulis taisnās zarnas priekšējā sienā kontrolgrupā 0,596 ± 0,161 MPa (p < 0,037). Elastības 
modulis mugurējā sienā slimnieču grupā 0,397 ± 0,152 MPa tāpat ir mazāks nekā elastības modulis 
taisnās zarnas mugurējā sienā kontrolgrupā 0,57 ± 0,191 MPa (p < 0,042). Rezultātā mēs konstatējām, 
ka cilvēka taisnās zarnas siena patoloģijas gadījumā kļūst plānāka, mazāk stinga un padevīgāka, salī-
dzinot ar taisnās zarnas sienu bez patoloģijas. Šādu izmaiņu cēloni vajadzētu izvērtēt saistībā ar patolo-
ģiski izmainītās zarnas sienas strukturālām izmaiņām. Tādēļ ir jāveic arī tālāka taisnās zarnas sieniņas 
morfoloģiska analīze un jāsalīdzina rezultāti gan slimnieču, gan kontroles grupā.

Diskusija

Obstruktīvās defekācijas sindroms ir plaši sastopama slimība pasaulē un arī Latvijā. Viens no 
šī sindroma simptomiem ir hroniski aizcietējumi. Sindromu ārstē, izmantojot gan konservatīvas, gan 
ķirur ģiskas metodes (Podzemny, 2015; Riss, 2015), bet sindroma rašanās cēlonis joprojām nav pilnībā 
noskaidrots. Ir dažas publikācijas, kurās pētītas taisnās zarnas īpašības. Piemēram, kādā pētījumā 
(Rubod, 2012) tika salīdzinātas taisnās zarnas, maksts un urīnpūšļa sieniņas biomehāniskās īpašības 
no autopsijas materiāla. Pētījumā konstatēts, ka graujošais spriegums un graujošā deformācija taisnās 
zarnas sienā ir mazāka nekā makstī, kas savukārt ir mazāka nekā urīnpūslim. Ņemot preparātus atkār-
toti no viena un tā paša līķa, tika iegūti diezgan homogēni rezultāti. Taču šajā pētījumā netiek runāts 
par taisnās zarnas priekšējās un mugurējās sienas salīdzināšanu un biomehāniskajām īpašībām pato-
loģijas gadījumā.

Šobrīd nav publikāciju par taisnās zarnas sienas biomehāniskajām izmaiņām šādas patoloģijas 
gadījumā un salīdzinājuma ar neizmainītas taisnās zarnas sienas biomehāniskajām īpašībām. Šajā darbā 
pirmo reizi ir veikts šāds salīdzinājums un izpētītas tādu taisnās zarnas sienas biomehānisko parametru 
izmaiņas kā graujošā deformācija un spriegums, kā arī pieskares elastības modulis. Tika konstatēts, ka 
patoloģijas gadījumā cilvēka taisnās zarnas siena kļūst mazāk stinga un padevīgāka nekā taisnās zarnas 
siena bez patoloģijas.
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Ir saprotams, ka šādas izmaiņas ir saistītas ar taisnās zarnas sienas struktūras izmaiņām un 
struk tūras elementu savstarpējām attiecībām. Iespējams, tas ir saistīts ar kvalitatīvām un kvantita-
tī vām taisnās zarnas kolagēna izmaiņām. Lai noskaidrotu taisnās zarnas sienas biomehānisko izmaiņu 
saistību ar struktūru, ir jāveic cilvēka taisnās zarnas sienas morfoloģiska izmeklēšana gan slimnieku 
grupā, gan kontrolgrupā.

Secinājumi

Pirmo reizi ir veikti cilvēka taisnās zarnas sienas eksperimentāli biomehānisko īpašību pētījumi 
vienass pieaugošas slodzes stendā slimnieču grupā un kontrolgrupā. Tika pierādīts, ka pacientēm ar ODS 
taisnās zarnas priekšējās un mugurējās sienas graujošais spriegums statistiski ticami neatšķiras, salī-
dzinot ar kontrolgrupu.

Graujošā deformācija taisnās zarnas priekšējā un mugurējā sienā patoloģijas gadījumā ir būtiski 
lielāka nekā šie lielumi normas gadījumā. Taisnās zarnas priekšējā un mugurējā siena slimnieču grupā 
ir padevīgāka, salīdzinot ar kontrolgrupu. Taisnās zarnas sienas pieskares elastības modulis ir lielāks 
kontrolgrupā, salīdzinot ar slimnieču grupu, kas liecina par to, ka taisnās zarnas sieniņa patoloģijas 
gadījumā ir mazāk stinga, salīdzinot ar normālu sieniņu.

 Biomechanical Properties of Anterior and Posterior 
 Wall of Human Rectum with Obstructed 
 Defecation Syndrome

Abstract

Obstructed defecation syndrome is a  common problem in the world and in Latvia. Therefore, 
the aim of this study was to estimate differences between biomechanical properties of human rectum 
wall for the control group (corpses) and for the group with pathology (obstructed defecation syndrome). 
Samples were extracted from the front and the posterior rectum wall. Tensile tests were performed. 
Such main biomechanical parameters as ultimate (maximal) stress (σ*

p) for the  front and back (σ*
m) 

wall, ultimate (maximal) deformation (ε*
p, ε*

m) and tangential modulus of elasticity (Еp, Еm) were 
estimated.

Experimental results show the  essential distinctions of main parameters of biomechanical 
properties between the front and the posterior rectum wall both for the control group and for the group 
with pathology. In these two groups ultimate stress for the  posterior rectum wall was statistically 
reliably higher than the stress for the front wall. Ultimate strain is higher for the pathological wall than 
for the normal wall. Modulus of elasticity of the front and the posterior wall for the control group was 
also statistically reliably higher than for the group with pathology. Thus, the pathological wall is more 
deformable and less stiff in comparison with the normal wall. These new experimental results are very 
important for choosing the optimal surgical method for the rectum wall treatment.

Keywords: obstructed defecation syndrome, rectum wall, tensile test, biomechanical properties.
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Vēlīno rezultātu izvērtējums pacientiem 
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Kopsavilkums

Latvijā un pasaulē diezgan bieži sastopama problēma ir hroniski aizcietējumi. Kā viena no 
hronisku aizcietējumu ķirurģiskās ārstēšanas metodēm ir transanāla taisnās zarnas steiplerrezekcija, 
kuru izmanto pacientiem ar obstruktīvās defekācijas sindromu (ODS). Šī metode ir viena no populā-
rākajām obstruktīvā defekācijas sindroma ķirurģiskajām ārstēšanas metodēm Latvijā.

Pētījumā pacienti aizpildīja Longo ODS vērtējuma tabulu pirms operācijas, kā arī 12 mēnešus, 
24  mēnešus un 36  mēnešus pēc operācijas. Rezultāti tika salīdzināti ar pirmsoperācijas vērtējumu. 
Pēcoperācijas rezultātus izvērtēja arī pacientu grupās ar papildu defekogrāfijas atradi  – enterocēli, 
m. puborectalis sindromu un taisnās zarnas dilatāciju.

Pacientiem ar ODS pēc transanālas steiplerrezekcijas, izmantojot Contour Transtar griezējšuvēju, 
saglabājās stabili ilgtermiņa rezultāti, izvērtējot tos ar  A.  Longo izveidoto ODS skalu. Defekogrāfijas 
papildu atrade – enterocēle un m. pubo rectalis sindroms – pozitīvos pēcoperācijas rezultātus neietekmēja. 
Pacientei ar taisnās zarnas dilatāciju 36 mēne šus pēc operācijas ODS uzlabojuma nebija.

Indikācijas Contour Transtar operācijai ir ODS klīniskā aina, defekogrāfijas atrade un ODS skalas 
vērtējums, kas ir lielāks par 15 punktiem.

Atslēgvārdi: obstruktīvs defekācijas sindroms, transanāla steiplerrezekcija, Contour Transtar 
griezējšuvējs, Longo ODS vēr tē  juma skala.

Ievads

Hroniski aizcietējumi ir bieži sastopama problēma mūsdienu populācijā Latvijā un Eiropā. Hro niski 
aizcietējumi ir 17% cilvēku, bet pēc 70 gadu vecuma – 20,6% vīriešu un 25% sieviešu (Choung, 2007). 
Apmēram pusei pacientu ar hronisku aizcietējumu ir obstruktīvās defekācijas sindroms (ODS) (Rao, 2001).

mailto:ibrunenieks@gmail.com
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Hroniska aizcietējuma definējums pacienta un ārsta skatījumā var būt atšķirīgs. Par normālu 
tiek uzskatīta vēdera izeja no trim reizēm dienā līdz trim reizēm nedēļā (Connell, 1965). Tomēr korektu 
hronisku aizcietējumu diagnozi var noteikt, ja pacientam vismaz 6 mēnešus aizcietējumu kritēriji atbilst 
Romas III diagnostiskajai sistēmai (Longstreth, 2006).

Hroniskus aizcietējumus iedala lēna tranzīta aizcietējumos, normāla tranzīta aizcietējumos un 
defe kācijas traucējumos (Lembo, 2003). Lēna tranzīta gadījumā ir traucēta visas resnās zarnas moti litāte. 
Normāla zarnu tranzīta aizcietējumu gadījumā zarnu motilitāte nav traucēta, bet pacientiem ir aizcie-
tējumu sajūta. Vēdera pūšanos pacienti izjūt kā aizcietējumus. Šādiem pacientiem biežāk novēro 
depresiju nekā citu aizcietējumu veidu gadījumā (Grotz, 1994). Defekācijas traucējumu gadījumā pacien-
tiem ir funkcionālas un / vai anatomiskas izmaiņas taisnajā zarnā, kā rezultātā rodas taisnās zarnas 
evakuācijas traucējumi un aizcietējumi. Funkcionālas izmaiņas rezultējas ar dissinerģisku defekāciju, 
kad novēro vienu vai vairākus simptomus: anālā sfinktera neatslābināšanos, paradoksālu anālā sfinktera 
kontrakciju, taisnās zarnas uzpildīšanās sajūtas trūkums, pārāk šaurs anorektālais leņķis, neadekvāts 
intraabdominālais spiediens, nekoordinēta vēdera muskuļu, iegurņa diafragmas un anorektālās musku-
latūras darbība (Rao, 1998; Rao, 2009). Funkcionālo traucējumu gadījumā pamatā ir konservatīva terapija 
ar medikamentiem un fizioprocedūrām (Riss, 2015).

Defekācijas aizcietējumu vai obstruktīvā defekācijas sindroma anatomiskie cēloņi ir taisnās zarnas 
prolapss, taisnās zarnas gļotādas invaginēšanās, solitāra taisnās zarnas čūla, rektocēle, enterocēle un 
starpenes noslīdējuma sindroms. Visbiežākā ODS klīniskā atrade ir rektocēle, kas veidojas kā taisnās 
zarnas priekšējās sienas izspīlējums maksts virzienā (sk. 1. att.), un rektoanāla invaginācija. Līdz 2,5 cm 
lielu rektocēli var novērot līdz pat 93% sieviešu (Palit, 2014). Taču ļoti bieži rektocēle ir tikai asimptomā-
tiska un pacientiem nerada nekādas sūdzības (Shorvon, 1989). ODS gadījumā rektocēles kabatā uzkrājas 
cietas fēču masas un ir traucēta to evakuācija.

ODS terapijas pirmais solis ir konservatīvas ārstniecības metodes: laksatīvi līdzekļi, diēta, fizio-
procedūras, biofīdbeks, elektrostimulācija u.  c. Šajā posmā liela loma varētu būt gastroenterologiem, 
fiziotera peitiem, dietologiem, kā arī paša pacienta līdzestībai. Tikai 20% ODS slimnieku konservatīva 
terapija nav efektīva. Šādiem pacientiem ir indikācijas ķirurģiskai terapijai (Podzemny, 2015).

ODS ķirurģiskās ārstēšanas metodes ir daudzas un dažādas. Ķirurģiskās metodes var iedalīt 
dažādos veidos atkarībā no pieejas un metodikas. Atkarībā no pieejas ODS operācijas iedala abdomi-
nālās (laparotomiskās, laparoskopiskās), transperineālās, transanālās un transvaginālās. Šo operāciju 
laikā var veikt taisnās zarnas rezekciju, izmainītā segmenta plastiku, bioloģisko un sintētisko materiālu 
implantāciju. Operācijas laikā iespējams izmantot arī dažādus mehāniskos griezējšuvējus. Katrai operā-
cijas metodei ir savi plusi un mīnusi (Riss, 2015).

Pirms operācijas jāveic virkne specifisku izmeklējumu un precīzi un pareizi jānosaka indikācijas 
operācijai. Pirms operācijas pacientiem vienmēr jāveic konservatīvas terapijas kurss. Nepareizi izvērtējot 
indikācijas operācijai, bieži neizdodas sasniegt pozitīvu pēcoperācijas rezultātu, lai gan tiek likvidētas 
anatomiskās izmaiņas (Janssen, 1994; Murthy, 1996). Pozitīva rezultāta sasniegšanā diezgan liela nozīme 
ir izglītotam un pieredzējušam personālam.

Latvijā visbiežāk izmantotā ķirurģiskās ārstēšanas metode ODS gadījumā ir transanāla taisnās 
zarnas rezekcija ar speciālu griezējšuvēju Contour Transtar. Šāda veida operācijas Latvijā kopš 2010. gada 
veic P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā un Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā 
speciālus kursus izgājuši un šajā metodikā sertificēti speciālisti. Operācijas laikā ar speciālu griežēj šuvēju 
tiek rezecēts izmainītais taisnās zarnas fragments ar rektocēli un rektoanālu invagināciju (sk. 2. att.). 
Instruments, vienlaikus griežot, ar skaviņām izveido rektorektālu anastomozi. Pacientu pirms operācijas 
sūdzību un pēcoperācijas efektivitātes objektīvākai izvērtēšanai izmanto A. Longo izveidoto ODS izvērtē-
jumu skalu (Ribaric, 2014).
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Darba mērķis

Pētījuma mērķis bija izvērtēt agrīnos un vēlīnos pēcoperācijas rezultātus pēc Contour Transtar 
operācijām pacientiem ar defekogrāfijā pierādītu obstruktīvo defekācijas sindromu, kā arī izvērtēt 
pēcoperācijas rezultātus iepriekšminētajiem pacientiem ar dažādām defekogrāfijas papildu atradēm.

Materiāls un metodes

Prospektīvā pētījumā tika iesaistītas sievietes ar obstruktīvu defekācijas sindromu, kurām laika 
posmā no 2010. gada janvāra līdz 2014. gada septembrim P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 
Ambu la torās ķirurģijas centrā un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Proktoloģijas nodaļā 
tika veikta Contour Transtar operācija. Pacientēm pirms operācijas defekogrāfijā bija pierādīta rektocēle 
un / vai rekto anāla invaginācija, kā arī dažos gadījumos enterocēle, m. puborectalis sindroms un rektāla 
dilatācija.

Visas pacientes bija sievietes (n = 88), vidējais vecums – 51,77 ± 12,54 gadi. Pirms operācijas 
pacientes bija izgājušas konservatīvas ārstēšanas kursu; operācija tika veikta pēc medicīniskām indikā-
cijām. Pacientes pirms operācijas tika informētas par piedalīšanos pētījumā, un viņas parakstīja infor-
mētās piekrišanas veidlapu.

Pacientes aizpildīja Longo ODS izvērtējuma tabulu, kur pacientes sūdzības un dzīves kvalitāte tika 
novērtēta ar dažādu ballu skaitu no 0 līdz 37 (sk. 1. tab.). Pacientēm vajadzēja atbildēt uz jautājumiem 
par vēdera izejas biežumu, nepieciešamību spiesties pie vēdera izejas, nepilnīgas iztukšošanās sajūtu, 
ikdienas aktivitāšu ierobežojumu, nepieciešamību lietot laksatīvus līdzekļus, klizmas, digitāciju. Pacientes 
šādu vērtējuma tabulu aizpildīja pirms operācijas, kā arī 12 mēnešus, 24 mēnešus un 36 mēnešus pēc 
operācijas. Tika salīdzināti ODS skalas rezultāti pirms operācijas un noteiktu laiku pēc operācijas. Tika 
salīdzināti arī rezultāti pacientēm ar papildu atradi defekogrāfijā 36 mēnešus pēc operācijas.

ODS vērtējuma summa katrā laika posmā tika aprēķināta kā vidējā vērtība ± standartnovirze. 
Vidējās vērtības starp vērtējumu pirms operācijas un noteiktu periodu kopš operācijas tika salīdzinātas, 
izmantojot viena parametra ANOVA testu un atbilstošus post hoc testus. Vidējās vērtības starp divām 
atsevišķām paraugu grupām tika salīdzinātas, izmantojot Stjūdenta t-testu. Divi lielumi uzskatīti par 
statistiski nozīmīgi atšķirīgiem, ja starpības ticamības līmenis starp tiem ir lielāks par 95% (p < 0,05).

1. attēls. Rektocēles veidošanās taisnās 
zar nas priekšējā sienā 
(http://www.min zdrav-rf.ru/ar ticle/114/)

 Rectocele in anterior wall of rectum 
(http://www.minzdrav-rf.ru/article/114/)

2. attēls. Rektocēles un rektoanālas invaginācijas 
transanāla steiplerrezekcija 
(http://www.proctology.de/obstipation.html)

 Transanal steiplerresection of 
rectocele and rectoanal invagination 
(http://www.proctology.de/obstipation.html)

Dzemde

Urīnpūslis

Rektocēle ar taisnās
zarnas invagināciju

Rezecētais zarnas segments:
rektocēle ar zarnas invagināciju



165

Ķ I RU R Ģ I J A

ZRaksti / RSU

2015

1. tabula. Longo obstruktīvās defekācijas sindroma izvērtējuma tabula
 Longo ODS score

Defekācijas biežums 1–2 defekā cijas
1–2 dienās 0

2 defekācijas 
nedēļā vai

3 defekācijas 
vai mēģinājumi 

dienā

1

1 defekācija 
nedēļā vai 

4× vai 
mēģinājumi 

dienā

2

< 1 defekācija 
nedēļā vai
> 4× vai 

mēģinājumi 
dienā

3

Spiešanās:
– intensitāte 

(normālas fēces)
nav, viegla 0 vidēja 1 intensīva 2 —

– ilgums 
(normālas fēces) — īsu laiku 1 ilgstoši  2 —

Nepilnīgas iztukšošanās 
sajūta nekad 0 ≤ 1× nedēļā 1 2× nedēļā 2 > 2× nedēļā 3

Sāpes / diskomforts 
rektumā / starpenē nekad 0 ≤ 1× nedēļā 1 2× nedēļā 2 > 2× nedēļā 3

Ikdienas aktivitātes 
samazinājums nedēļā nekad 0 < 25% no 

aktivitātes 1 25–50% no 
aktivitātes 2 > 50% no 

aktivitātes 3

Laksatīvi līdzekļi 
nekad 

0
< 25% no 

defekācijām

1
25–50%

3
> 50% no 

defekācijām

5
Vienmēr

7
Klizmas 0 1 3 5 7
Digitācija 0 1 3 5 7

Rezultāti

Apkopojot ODS skalas izvērtējuma rezultātus, tika novērota statistiski ticama pacientu stāvokļa 
uzlabošanās (sk. 3. att.). Pirms operācijas ODS vērtējums pacientiem bija 18,08 ± 7,09 balles. Divpadsmit 
mēnešus pēc operācijas pacientu ODS vērtējums bija 2,47  ±  2,01  balles (p  <  0,01). Divdesmit četrus 
mēnešus pēc operācijas vērtējums bija 2,69 ± 2,32 balles (p < 0,01). Trīsdesmit sešus mēnešus pēc operā-
cijas ODS vērtējums bija 4,00 ± 3,55 balles (p < 0,01).

Izvērtējot atsevišķās grupās pacientus ar papildu atradi defekogrāfijas izmeklējumā arī tika iegūta 
būtiska uzlabošanās aina. Pacientu grupā ar papildu enterocēli (n = 14) ODS vērtējums pirms operācijas 
bija 17 balles, bet 36 mēnešus pēc operācijas – 3 balles (p < 0,01). Pacientu grupā ar papildu m. pubo-
rectalis sindromu (n = 10) ODS vērtējums pirms operācijas bija 24 balles, bet 36 mēnešus pēc operācijas – 
3 balles (p < 0,01).

3. attēls. Obstruktīvās defekācijas sindroma skalas vērtējums pacientiem pirms operācijas un 12, 24  un 
36 mēnešus pēc operācijas (p < 0,01)

 ODS score before operation and 12, 24 and 36 months after operation (p < 0,01)
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Vienai pacientei papildus tika konstatēta arī taisnās zarnas dilatācija. Pirms operācijas ODS 
vērtējums bija 23 balles, bet 36 mēnešus pēc operācijas – 22 balles, lai gan paciente atzīmēja būtisku 
subjektīvu uzlabošanos.

Diskusija

Hroniski aizcietējumi un obstruktīvās defekācijas sindroms ir plaši izplatīta nozoloģija gan pasaulē, 
gan Latvijā. Šī problēma kļūst arvien aktuālāka, pieaugot vidējam iedzīvotāju vecumam (Choung, 2007). 
Hronisku aizcietējumu terapijā pamatā izmanto konservatīvas ārstēšanas metodes, bet, ja tās nav efektīvas, 
nepieciešama ķirurģiska ārstēšana (Podzemny, 2015; Riss, 2015).

Latvijā populārākā un biežāk izmantotā metode ir transanāla taisnās zarnas steiplerrezekcija, 
izman tojot Contour Transtar. Latvijā šī metode tiek lietota kopš 2010. gada. Operācijas veic P. Stradiņa 
Klīniskajā universitātes slimnīcā un Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā speciali-
zētus kursus izgājuši un sertificēti speciālisti. Operācijas laikā ar speciālu pusloka griezējšuvēju veic 
tais nās zarnas rezekciju. No taisnās zarnas tiek rezecēts apmēram 6–10 cm garš anatomiski izmainītais 
fragments. Šādā veidā tiek likvidēta rektocēle un rektoanāla invaginācija. Taču diezgan bieži defeko grāfijā 
papildus rektocēlei un rektoanālai invaginācijai konstatē arī enterocēli un m. puborectalis sindromu. Šai 
papildu atradei arī ir nozīme ODS klīniskajā ainā (Rose, 2014). Operācijas laikā šīs papildu atrades tiešā 
veidā netiek koriģētas.

Līdz 2,5 cm lielu rektocēli novēro līdz pat 93% sieviešu (Palit, 2014), taču tas ne vienmēr rada 
aizcietējumu klīnisko ainu. Šādos gadījumos nav nepieciešama ne konservatīva, ne ķirurģiski rekon-
struk tīva terapija. Terapija jāuzsāk, ja parādās sūdzības par traucētu defekāciju. Pacienta sūdzību inten-
sitāti un indikācijas ķirurģiskai terapijai ir viegli izvērtēt, izmantojot Longo ODS skalu. Anketā ietvertos 
jautājumus var izmantot, sarunas laikā ievācot anamnēzi no pacienta. Tādējādi indikācijas operācijai 
jānosaka nevis pēc defekogrāfijā konstatētajām anatomiskajām izmaiņām, bet pēc pacientes subjektī-
vajām sūdzībām, kuras izvērtē, izmantojot Longo ODS skalu.

Mūsu pētījumā izvērtējām transrektālās taisnās zarnas steiplerrezekcijas īstermiņa un ilg-
termiņa rezultātus, izmantojot Longo ODS skalu (Ribaric, 2014). Pacientēm pēc šī veida operācijas ir 
pār lie cinoša veselības uzlabošanās un stabili rezultāti ilgtermiņā. Līdzīgā starptautiskā pētījumā gada 
laikā tika apkopoti dati no 22 Eiropas koloproktoloģijas centriem (n = 100) par vidēja termiņa Contour 
Transtar operācijas efektivitāti. ODS skalas vidējais vērtējums pirms operācijas un 12  mēnešus pēc 
operā cijas bija 15 vs. 4; p < 0,01 (Ribaric, 2014], kas būtiski neatšķiras no mūsu datiem. Līdzvērtīgi 
labi rezul tāti bija arī citu pētījumu autoriem: no ODS reģistra Vācijā – n = 379, 11,14 vs. 6,45; p < 0,01 
(Schwandner, 2010), Itālijā – n = 2171, 16,7 vs. 5,0; p < 0,01 (Stuto, 2011) un Ķīnā – n = 75, 18,39 vs. 8,55; 
p < 0,01 (Zhang, 2013).

Atsevišķi izdalot pacientus ar papildu atradi defekogrāfijā – enterocēle un m. puborectalis sindroms –, 
pēcoperācijas ilgtermiņa rezultāti 36 mēnešus pēc operācijas arī bija pārliecinoši labi un stabili.

Pacientei ar taisnās zarnas dilatāciju pēc Contour Transtar operācijas pozitīva rezultāta nebija, 
nosakot Longo ODS skalas vērtējumu pirms un pēc operācijas. Iespējams, tas saistīts ar nepietiekamu 
radikalitāti šādas blakusdiagnozes gadījumā. Pacientei ar šādu diagnostisko atradi Contour Transtar 
operācija nebūtu indicēta un būtu jāizvēlas cits terapeitiskais risinājums.

Secinājumi

Transanāla steiplerrezekcija, izmantojot Contour Transtar griezējšuvēju, Latvijā ir visplašāk lie totā 
ķirurģiskā metode obstruktīvā defekācijas sindroma ārstēšanā. Šai metodei ir stabili ilgtermiņa rezul tāti 
pacientiem ar hroniskiem aizcietējumiem, kas būtiski neatšķiras no starptautiski publicētiem datiem.

Contour Transtar operācija ir lietojama ne tikai klasiska ODS gadījumā, bet arī pacientiem ar pa pildu 
atradi defekogrāfijā – enterocēli un m. puborectalis sindromu, jo arī šādos gadījumos novēroja sta bilu 
pozitīvu rezultātu.
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Pacientei ar taisnās zarnas dilatāciju pēc Contour Transtar operācijas pozitīva rezultāta nebija, 
tāpēc šādas papildu atrades gadījumā Contour Transtar operācija pagaidām nebūtu indicēta.

Pacientiem ar ODS klīnisko ainu un defekogrāfisko atradi, izvērtējot indikācijas operācijai, ir 
jāatbild uz Longo ODS vērtējuma skalas anketā iekļautajiem jautājumiem. Tā ir ērta un vienkārši lieto-
jama anketa, ko lieto, lai izvērtētu hronisku aizcietējumu pacienta sūdzības, indikācijas operācijai un 
operācijas efektivitāti proktologa ikdienas praksē.

 Long Term Results after Contour Transtar Operations to 
 Patients with Obstructed Defecation Syndrome

Abstract

Chronic constipation is a common problem in the world and in Latvia. Contour Transtar operation 
is one of the methods at obstructed defecation syndrome surgery. This method is one of most popular 
techniques of obstructed defecation syndrome surgery in Latvia.

The participants of the study filled ODS Longo score before the operation and 12, 24 and 36 months 
after surgery. Postoperative score was compared with preoperative score and postoperative results also 
compared with patients with additional finding in defecography – enterocele, syndrome of m. puborectalis 
and rectal dilatation.

There were stable long-term results after Contour Transtar procedure for patients with ODS. 
Additional finding in defecography, enterocele and syndrome of m.puborectalis, did not have any influence 
on postoperative results. There was no improvement after 36 months to patients with rectal dilatation.

Indications for Contour Transtar operation are the clinical picture of ODS, defecography findings 
and ODS Longo score above 15 points.

Keywords: obstructed defecation syndrome, Contour Transtar operation, ODS Longo score.
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Ekstraglotisko ierīču lietojuma biežākās 
problēmas un to vērtējums pacientiem 

vispārējā anestēzijā

Anete Micķeviča-Ļepeņika 1, Jevgeņijs Stepanovs 1, 
Biruta Mamaja 1, 2

1 Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Latvija 
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2 Rīgas Stradiņa universitāte, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra, Latvija

Kopsavilkums

Darba mērķis.  Izvērtēt un salīdzināt biežākās problēmas, kas ir saistītas ar dažādu ekstra glo tisko 
elpvadu izmantošanu pacientiem vispārējā anestēzijā.

Darba metodika.  Pētījumā tika iekļauti 90 pacienti, kuriem Rīgas Austrumu klīniskās universi-Pētījumā tika iekļauti 90 pacienti, kuriem Rīgas Austrumu klīniskās universi-
tātes slimnīcas stacionāra “Gaiļezers” Rekonstruktīvās, plastiskās un mikroķirurģijas centrā vispārējā 
anestēzijā tika veikta plānveida operācija. Sešdesmit trīs pacientiem tika veikta plastiskā rekonstruktīvā 
operācija, 27 – plastiskā estētiskā operācija. Tika lietoti četru veidu ekstraglotiskie elpvadi: 17 gadījumos – 
klasiskais vienreizlietojamais, 15 gadījumos – atkārtoti lietojamais klasiskais, 24 gadījumos – ProSeal, 
29 gadījumos – Igel. Tika vērtēta rīkle objektīvi un subjektīvi pirms operācijas, pēc pilnīgas pamošanās, 
6 stundas pēc ekstraglotiskā elpvada izņemšanas un nākamajā rītā, ja pēc 6 stundām pacientam bija 
nepatīkamas sajūtas kaklā.

Rezultāti.  Ekstraglotiskā elpvada ekspozīcijas ilgums līdz 2  stundām bija 85  pacientiem, 
3–5 stundas – 5 pacientiem. Pacientiem, kuriem ekstraglotiskā elpvada ekspozīcijas ilgums bija līdz 
2 stundām, pēcoperācijas periodā pārejošas nepatīkamas sajūtas kaklā kā sāpes vai diskomforts tika 
novērotas 11 no 85 (11/85) pacientiem: klasiskai vienreizlietojamai – 0/17, atkārtoti lietojamai – 3/15, 
ProSeal  – 7/24, Igel  – 1/29  (p  =  0,038). Atkarībā no operācijas veida pārejošas nepatīkamas sajūtas 
kaklā tika novē rotas: pēc plastiskām estētiskām 7/25, pēc plastiskām rekonstruktīvām 4/60 pacientiem 
(p = 0,018). Ar pirmo reizi neizdevās ievietot tikai ProSeal – 4/24 un Igel – 5/29 gadījumos.

Secinājumi.  Pārejošas nepatīkamas sajūtas kaklā biežāk tika novērotas, lietojot laringeālo masku 
ProSeal. Nevienam pacientam diskomforts kaklā netika novērots, lietojot vienreizlietojamo laringeālo 
masku. Par pārejošām nepatīkamām sajūtām kaklā pēcoperācijas periodā četras reizes biežāk sūdzējās 
pacientes, kurām tika veiktas plastiskās estētiskās operācijas. Ievietot ar pirmo reizi biežāk neizdevās, 
lietojot laringeālo masku ProSeal un Igel.

Atslēgvārdi: ekstraglotiskie elpvadi, laringeālā maska, diskomforts kaklā.

Ievads

Līdz 1874. gadam bija maz zināms par augšējo elpceļu obstrukcijas anatomiskajiem cēloņiem, un 
tas radīja bažas, lietojot inhalējamās anestēzijas vielas. Mūsdienu anesteziologiem ir grūti iedomāties, 
ka tādi vienkārši dzīvību glābjoši manevri kā galvas atliekšana un apakšžokļa izvirzīšana netika veikti, 
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kaut arī citu ierīču elpceļu caurlaidības nodrošināšanai nebija. Varbūt vēl grūtāk ir iztēloties, ka elpceļu 
obstrukcijas novēršanai tika lietotas tādas metodes kā mutes atvēršana ar knaiblēm vai koka skrūvēm 
un mēles vilkšana uz priekšu ar pinceti vai pirkstiem. Ja tika novērota neadekvāta elpošana, pacients 
operācijas laikā tika modināts. Tāpēc inhalējamo vielu anestēzijas vēsturē ir tik daudz asfiksijas izraisītu 
nāves gadījumu un bieži tika aprakstītas situācijas, kad pacients pamodās operācijas laikā un šausmās 
staigāja ar atvērtu vēdera dobumu vai ar sacirstiem locekļiem [3; 15].

Kopš 1840.  gada elpceļu caurlaidības nodrošināšana tika plaši apspriesta, bet nekādu reālu 
progresu nesasniedza līdz pat 1874. gadam, kad Heidelbergā tika publicēts raksts par galvas atliekšanu 
un žokļa izvirzīšanu kā par jaunu lietderīgu metodi hloroforma anestēzijas pielietojumam, bet šis jaunais 
atklājums maz ko mainīja brīvu elpceļu nodrošināšanā. Anesteziologi elpceļu caurlaidības nodrošinā-
šanai joprojām turpināja lietot invazīvas un neefektīvas metodes [9].

Brīvu elpceļu nodrošināšana pacientiem vispārējā anestēzijā ir viens no galvenajiem aneste ziologu 
uzdevumiem. Pēdējā desmitgadē tiek piedāvātas dažādas jaunas ekstraglotiskās elpceļu ierīces [10]. 
Katrai brīvu elpceļu nodrošināšanas metodei ir plusi un mīnusi. Situācija, kad ir iespējama grūta venti-
lācija, joprojām ir viena no sarežģītākajām un dažreiz pat traģiskākā anesteziologa darbā. Arī atdzīvi-
nāšanas algoritmā situācijās, kad ir grūta intubācija un ventilācija, ekstraglotiskie elpvadi tiek piedāvāti 
kā alternatīva trahejas intubācijai, lai nodrošinātu elpceļu caurlaidību, jo ekstraglotiskā elpvada ievieto-
šana tiek uzskatīta par mazāk traumatisku un vieglāk veicamu [2].

Cenšoties kompensēt sejas maskas un trahejas intubācijas caurules trūkumus, angļu ārsts Archie 
Brain izvirzīja jaunu ekstraglotiskā elpvada koncepciju, kura balstījās uz diviem fundamentāliem postu-
lātiem: brīvu elpceļu nodrošināšanai ir jābūt ātrai un viegli izdarāmai un elpvada lietošanai ir jābūt 
netraumatiskai un drošai [3].

1988. gadā izgudrotā un praksē ieviestā klasiskā laringeālā maska bija pirmā efektīvā alterna tīva 
sejas maskai un trahejas intubācijai. Mūsdienās tiek piedāvāts liels klāsts ekstraglotisko elpvadu, bet, 
lai droši un komfortabli tos lietotu, jāzina to priekšrocības un trūkumi, indikācijas un kontrindikā cijas, 
pareiza ievietošanas tehnika, kā arī iespējamās problēmas, kas saistītas ar ekstraglotiskā elpvada ievadi 
[1; 3]. Ekstraglotiskie elpvadi anestezioloģijā ir ievērojami samazinājuši nepieciešamību pēc trahejas 
intu bā cijas un miorelaksantiem. Lietojot ekstraglotiskos elpvadus, ir iespējams izvairīties no kompli-
kācijām, kas saistītas ar laringoskopiju un trahejas intubāciju [9].

Būtiski ir salīdzināt mums pieejamos ekstraglotiskos elpvadus, kuri tiek lietoti ikdienas darbā, 
lai izvērtētu, vai problēmas biežāk ir saistītas ar ierīci, operācijas ilgumu, slimnieku vai medicīnisko 
personālu. Motivāciju izvērtēt biežākās problēmas, kas ir saistītas ar dažādu ekstraglotisko elpvadu 
lietojumu, radīja klīniska nepieciešamība, jo pacienti sūdzējās par diskomfortu kaklā.

Darba mērķis

Izvērtēt un salīdzināt biežākās problēmas, kas ir saistītas ar dažādu ekstraglotisko elpvadu lieto-
jumu pacientiem vispārējā anestēzijā.

Materiāls un metodes

Pētījumā tika iekļauti 90 pacienti vecumā no 18 līdz 82 gadiem, kuri bija stacionēti Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Gaiļezers” Rekonstruktīvās, plastiskās un mikro ķirurģijas 
centrā. Šiem pacientiem tika veikta plānveida operācija vispārējā anestēzijā un elpceļu caur laidības 
nodrošināšanai 17 gadījumos tika lietota klasiskā vienreizlietojamā laringeālā maska, 15 gadī jumos – 
klasiskā atkārtoti lietojamā laringeālā maska, 24  gadījumos  – ProSeal laringeālā maska un 29  gadī-
jumos – ekstraglotiskais elpvads Igel. Pētījumā lietotās maskas ir pieejamas ikdienas lietošanai un tiek 
izman totas vairākus gadus.

No visiem pacientiem tika saņemta rakstiska piekrišana dalībai pētījumā, kā arī saņemtas Ētikas 
komitejas atļauja no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas un Rīgas Stradiņa universitātes.
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Maskas izmērs tika piemeklēts atkarībā no pacienta svara. Operācijām, kuras bija līdz 2 stundas 
ilgas, maskas veidu izvēlējās ārsts vai arī izvēle notika pēc nejaušības principa, bet operācijām, kuras 
ilga vairāk par 3  stundām, tika lietota ProSeal maska, jo tā nodrošina labāku hermētismu ilgstošai 
aparāta ventilācijai. Ekstraglotiskā elpvada ievietošanu veica gan rezidenti, gan ārsti.

Vispārējās anestēzijas nodrošinājums: indukcija ar midazolāmu (0,05  mg/kg), propofolu 
(1,5–2 mg/kg), fentanilu (1,5 µg/kg). Uzturošā anestēzija tika vadīta ar sevoflurānu (minimālā alveolārā 
koncen trācija 0,5–1 atkarībā no Narcotrend elektroencefalogrammas indeksa (EEG indekss)) rādītājiem 
un fentanila (2 µg/kg/h) nepārtrauktā infūzijā.

Monitorings sastāvēja no divu novadījumu elektrokardiogrāfijas, perifērās skābekļa saturācijas 
(SpO2), frakcionētās ieelpas skābekļa koncentrācijas (FiO2), beigu izelpas oglekļa dioksīda koncentrācijas 
(ETCO2), minimālās alveolārās koncentrācijas gaistošām anestēzijas gāzēm, centrālās un perifērās tempe-
ratūras mērījumiem ilgstošās operācijās, neinvazīviem arteriālā asinsspiediena mērījumiem. Anestēzijas 
dziļums tika vērtēts ar Narcotrend elektroencefalogrammas indeksu. Visiem pacientiem tika monitorēts 
spiediens ekstraglotiskā elpvada manšetē, nepārsniedzot 60 mm Hg.

Pirms operācijas visi pacienti tika ambulatori izvērtēti. Pirms operācijas tika ievākta padzi ļināta 
anamēze par elpceļiem: tika noskaidrots, vai pacientam iepriekš ir bijušas operācijas vispārējā anestēzijā, 
vai pēc tām ir bijušas sāpes kaklā, vai pacients nesen ir slimojis ar akūtām respiratorām slimībām, vai 
pacientam bieži sāp kakls, kā arī tika objektīvi izvērtēta rīkles gļotāda.

Pēc operācijas un pilnas atmošanās, pacientam vēl esot operāciju zālē, tika noskaidrots, vai pa cients 
jūt diskomfortu vai sāpes kaklā. Ja pacients juta sāpes kaklā, tika precizēta sāpju inten sitāte, raksturs 
un tas, vai nepatīkamās sajūtas kaklā ir saistītas ar rīšanas kustībām vai ne. Pacientam atkārtoti tika 
apskatīta rīkles gļotāda, un apskatīts tika arī ekstraglotiskais elp vads, lai novērtētu, vai nav asins pēdu. 
Pēc 6 stundām atkārtoti vērtēja pacientus, kuriem nepatīka mas sajūtas kaklā tika konstatētas jau operāciju 
zālē, noskaidrojot, vai sajūtas ir mainījušās vai to vairs nav. Ja pacientam joprojām bija sūdzības, tad viņš 
tika atkārtoti vērtēts arī nākamajā rītā pēc operācijas.

Dalībai pētījumā bija šādi izslēgšanas kritēriji:
•	aizdomas	par	iespējamiem	“grūtiem”	elpceļiem;
•	kakla,	augšējo	elpceļu	vai	augšējā	gremošanas	trakta	patoloģija;
•	mutes	atvērums	ir	mazāks	par	2,5 cm;
•	aspirācijas	risks;
•	pilns	kuņģis,	diafragmāla	trūce	vai	gastroezofageālā	atviļņa	slimība;
•	neatliekamas	operācijas.
Datu statistiskā apstrāde tika veikta ar Microsoft Excel 2010 un SPSS (Statical Package for the Social 

Sciences) 20. versijas programmām. Datu analīzei tika lietots pārotais Stjūdenta t-tests un Fišera tiešais 
tests. Rezultāti tika uzskatīti par statistiski ticamiem, ja p < 0,05.

Rezultāti

Prospektīvā pētījumā tika iekļauti 90 pacienti vecumā no 18  līdz 82 gadiem, vidējais pacientu 
vecums bija 39,08 ± SD 15,1 gads (sk. 1. att.).

Plastiskās rekonstruktīvās operācijas tika veiktas 63  no 90  pacientiem, plastiskās estētiskās 
operā cijas – 27 no 90 pacientiem. Novērtējot pacientus pirms operācijas, nevienam pacientam nebija 
nepatī kamu sajūtu kaklā un objektīvi nevienam pacientam netika novērots rīkles apsārtums. 

Ekstraglotiskā elpvada ekspozīcijas ilgums līdz 2  stundām bija 85  pacientiem, 3–5  stundas  – 
5 pacientiem. Dažādu ekstraglotisko elpvadu lietošanas biežums ir atainots 1. tabulā.

Pacientiem ar ekstraglotiskā elpvada ekspozīcijas ilgumu līdz divām stundām diskomforts kaklā 
bija 11 (13%) no 85 gadījumiem. Pacientiem ar ekstraglotiskā elpvada ekspozīcijas ilgumu 3–5 stundas 
diskomforts bija vienam no 5  pacientiem, kuram ekstraglotiskā elpvada ekspozīcijas ilgums bija 
5 stundas, diskomforta sajūta kaklā tika novērota arī nākamajā rītā.

No 11 pacientiem ar pārejošām nepatīkamām sajūtām kaklā 7/25 (28%) bija pēc plastiskām estē-
tiskām operācijām, bet 4/60 (6,7%) pacientiem – pēc plastiskām rekonstruktīvām operācijām (p = 0,018) 
(sk. 2. att.).
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1. attēls. Pacientu sadalījums pa vecuma grupām
 Distribution of patients by age groups
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1. tabula. Ekstraglotisko elpvadu lietošanas biežums 
 Frequency of used extraglottic devices

Ekstraglotiskā elpvada veids Pacientu skaits, n (%)

Klasiskā vienreizlietojamā laringeālā maska 17 (19)
Klasiskā atkārtoti lietojamā laringeālā maska 15 (16)
ProSeal laringeālā maska 24 (28)
Igel ekstraglotiskais elpvads 29 (37)

2. attēls. Pārejošu un nepatīkamu sajūtu biežums kaklā atkarībā no operācijas veida 
 Frequency of temporary and uncomfortable feelings in the throat depending on the type 

of surgery
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Lietojot klasisko vienreizlietojamo laringeālo masku, nevienam no 17  pacientiem nepatīkamu 
sajūtu kaklā nebija. Lietojot klasisko atkārtoti lietojamo laringeālo masku, sāpes kaklā tika konsta tētas 
3 no 15 pacientiem, lietojot atkārtoti lietojamo laringeālo masku ProSeal – 7 no 24, lietojot ekstra glotisko 
elpvadu Igel – 1 no 29 (p = 0,038).

No 25  pacientiem, kuriem tika veikta plastiskā estētiskā operācijas un ekstraglotiskā elpvada 
ekspozīcijas laiks bija līdz 2 stundām, 7 pacientiem pēcoperācijas periodā bija nepatīkamas sajūtas kaklā, 
6 gadījumos – pēc laringeālās maskas ProSeal un vienā gadījumā – pēc atkārtoti lietojamās klasiskās 
laringeālās maskas lietošanas.

No sešdesmit pacientiem, kuriem tika veikta plastiskā rekonstruktīvā operācija un ekstra-
glotiskā elpvada ekspozīcijas ilgums bija līdz divām stundām, nepatīkamas sajūtas kaklā tika novē rotas 
4 gadī jumos. Pēc atkārtoti lietojamās laringeālās maskas nepatīkamas sajūtas kaklā tika novērotas divos 
gadījumos, pēc laringeālās maskas ProSeal – vienā gadījumā un pēc Igel – vienā gadījumā.

Ievietot ar pirmo reizi neizdevās, tikai lietojot laringeālo masku ProSeal – 4 gadījumos no 24 – un 
Igel – 5 gadījumos no 29 (sk. 3. att.).
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3. attēls. Ievietošanas neizdošanās ar pirmo reizi atkarībā no lietotā ekstraglotiskā elpvada
 Frequency of insert failure for the first time depending on used extraglottic devices
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Pētījumā 90 pacientiem (no tiem 63 tika veiktas plastiskās rekonstruktīvas operācijas un 27 – 
plastiskās estētiskās operācijas) tika vērtēti četru veidu ekstraglotiskie elpvadi: klasiskais vienreiz-
lietojamais  – 17 (19%), atkārtoti lietojamā klasiskā laringeālā maska  – 15 (16%), ProSeal laringeālā 
maska  – 24  (28%) un Igel ekstraglotiskais elpvads  – 29 (37%), lai noskaidrotu un izvērtētu biežākās 
problēmas, kas ir saistītas ar šo elpvadu lietošanu.

Mūsu klīniskajā materiālā pārejošas nepatīkamas sajūtas kaklā bija sastopamas 11/85  jeb 
13%  pacientu. Pēc literatūras datiem sāpošs kakls pēc ekstraglotisko elpvadu lietošanas vidēji ir 
18% gadī jumu un tiek uzskatīts, ka biežākie iemesli tam ir pārlieku liels elpvada manšetes spiediens 
uz rīkles gļotādu vai arī agresīvas vai atkārtotas manipulācijas elpvada ievietošanas laikā [1; 3; 5; 7; 
8; 14]. Lietojot ierīces ar piepūšamo manšeti, ir lielāks audu izkropļošanas, venozās kompresijas un 
nervu ievaino juma risks, tā rezultātā pēcoperācijas periodā palielinās sāpoša kakla biežums. Tāpēc tiek 
uzskatīts, ka, lai novērstu rīkles gļotādas kompresiju, ir ļoti svarīgi nepieļaut, ka spiediens manšetē 
paaugstinās vairāk par 60 mm Hg. Daži autori uzskata, ka arī par 60 mm Hg zemāks spiediens var 
izraisīt elpceļu komplikācijas [9; 10].

Mūsu materiālā pārejošas nepatīkamas sajūtas kaklā netika novērotas nevienā gadījumā, kad tika 
lietota klasiskā vienreizlietojamā laringeālā maska, taču vienam no 29 pacientiem, kuriem lietoja Igel bez 
uzpūšamas manšetes, arī sāpēja kakls. Atkārtoti lietojamo ekstraglotisko elpvadu gadījumā nepatīkamas 
pārejošas sāpes kaklā tika konstatētas 3 (27%) pacientiem, kuriem izmantoja atkārtoti lietojamo larin-
geālo masku, un 7 (64%) pacientiem ar laringeālo masku ProSeal (p = 0,038).

Ekstraglotiskā elpvada ievietošana tiek uzskatīta par vienkāršu, un nav nepieciešama īpaša 
trenētība. Ar pirmo reizi to ievietot neizdevās 9 no 90 pacientiem: 4 no 24 laringeālās maskas ProSeal 
lie tošanas gadījumiem un 5 no 29 pacientiem ar Igel. Mēs secinājām, ka Igel gadījumā uzpūšamās manšetes 
trūkuma dēļ bija grūtības nodrošināt labu hermētismu, lai veiktu mākslīgo plaušu ventilāciju, tāpēc 
bija jāizvēlas un jāievieto atkārtoti cita izmēra Igel. Taču sāpes kaklā tika novērotas tikai  pa cientiem, 
kuram Igel tika mainīts pret cita izmēra Igel, lai nodrošinātu labu hermētismu un labu mākslīgo plaušu 
ven tilāciju. Tas liecina, ka arī pēc atkārtotas ekstraglotiskā elpvada lietošanas sāpes kaklā nav biežas. 
Savukārt 4 gadījumos ar laringeālo masku ProSeal ievietošanas grūtības ir izskaidrojamas ar divu cauruļu 
esamību, un tā grūtāk apliecas ap mēles sakni, lai pareizi lokalizētos savā vietā [13].

Salīdzinot divas atšķirīgas pacientu grupas, kakls biežāk sāpēja pacientiem pēc plastiskām 
estētiskām operācijām  – 7  gadījumos no 25, savukārt pēc plastiskām rekostruktīvām operācijām  – 
4  gadījumos no 60  (p  =  0,018). Pacientes pēc plastiskām estētiskām operācijām sūdzējās par sāpēm 
kaklā četras reizes biežāk. To varētu izskaidrot, ka šīs visumā veselās sievietes, kas nāk uz plastiskām 
estētiskām operācijām, lai uzlabot savu skaistumu, ir īpašā emocionālā stāvoklī un pastiprināti izjūt 
dis komfortu, kas nav saistīts ar plastisko estētisko ķirurģiju.

Ir ziņojumi, ka, ievietojot ProSeal laringeālo masku, 16,7% gadījumu tiek novērotas mēles, lūpu 
vai zobu traumas, bet, lietojot Igel, – 3,3% gadījumu [6–8]. Nevienam mūsu pacientam netika novērota 
bronho spazmas, laringospazmas, mēles, lūpu vai zobu traumas, aspirācija vai regurgitācija.
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Secinājumi

 1. Pārejošas nepatīkamas sajūtas kaklā biežāk tika novērotas, lietojot laringeālo masku ProSeal. 
Nevienam pacientam diskomforts kaklā netika novērots, lietojot vienreizlietojamo laringeālo 
masku.

 2. Klasiskā vienreizlietojamā laringeālā maska, kura vienmēr tika ievietota veiksmīgi ar pirmo 
reizi, nekad neizraisīja pārejošas nepatīkamas sajūtas kaklā, salīdzinot ar klasisko atkārtoti 
lietojamo laringeālo masku, kura arī vienmēr tika ievietota ar pirmo reizi, bet izraisīja pārejošas 
nepatīkamas sajūtas kaklā.

 3. Pacienti, kuriem tika veiktas plastiskās estētiskās operācijas, pēcoperācijas periodā četras 
rei zes biežāk sūdzējās par pārejošām nepatīkamām sajūtām kaklā, salīdzinot ar pacientiem, 
ku riem tika veiktas plastiskās rekonstruktīvās operācijas.

 Common Problems in Use of Extraglottic Devices and Their 
 Evaluation for Patients Undergoing General Anaesthesia

Abstract

The aim of the study was to evaluate and compare common problems relatable to several extra-
glottic devices used on patients undergoing general anaesthesia.

90 patients had advance planned surgeries under general anaesthesia in the Plastic, Reconstructive 
and Microsurgery Department of Riga East Clinical University Hospital “Gailezers”. 63  patients had 
plastic reconstructive surgeries, 27 had plastic aesthetic surgeries. Four kinds of extraglottic devices 
were used: laryngeal mask – classical (reusable or disposable), ProSeal and Igel. Patient’s throat was 
assessed objectively and subjectively (before and after surgery); when the patient was awake; 6 hours after 
extraglottic device was removed; following morning and sometimes earlier in case of patient complaints 
of any uncomfortable feelings in the throat.

The duration of usage of extraglottic devices was 2 hours for 85 and from 3 up to 5 hours for 
5 patients. The classical disposable mask was used on 17 (19%), classical reusable laryngeal mask – on 
15 (16%), ProSeal – on 24 (28%), Igel – on 29 (37%) patients. During the post-operative period, uncomfort-
able feelings and pains were found in the patient group less than 2 hours for 11 out of 85 patients (13%); 
after plastic aesthetic surgery – 7 out of 11 patients (64%); after plastic reconstructive surgery – 4 out of 
11 (36%) (p = 0.018). Uncomfortable feelings in throat were dependent on the extraglottic device usage: 
for classical disposable – 0, reusable – 3 (27%), ProSeal – 7 (64%), Igel – 1 (9%) (p = 0.038). The failure of 
insertion during the first time was only limited to ProSeal – 4 (17%) and Igel – 5 (16%).

Sore throats were more common in patients with ProSeal laryngeal mask. Patients who underwent 
plastic aesthetic surgery complained more of throat discomfort than patients who underwent plastic 
reconstructive surgery. Insertion failure for the first time usage was increased with the ProSeal and 
Igel use.

Keywords: extraglottic devices, laryngeal mask, sore throats.
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Bērnu onkoloģijas epidemioloģiskie rādītāji Latvijā 
laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam
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2 Slimību profilakses un kontroles centrs, Latvija 
3 Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra, Latvija

Kopsavilkums

Ievads.  Pēc ārējiem nāves cēloņiem bērnu mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem ir otrs biežākais 
nāves cēlonis ekonomiski attīstītajās valstīs. Ik gadu Eiropā vēzi primāri diagnosticē aptuveni 15 000 bērnu 
un pusaudžu, turklāt saslimstības rādītājiem vērojama pieauguma tendence vidēji par 1% gadā.

Darba mērķis.  Analizēt saslimstības un mirstības rādītājus bērniem ar onkoloģiskajām slimībām 
saistībā ar personu raksturojošiem demogrāfiskajiem rādītājiem un pa atsevišķām diagnožu grupām 
Latvijā laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam.

Materiāls un metodes.  Tika veikts novērojuma, aprakstošs, retrospektīvs, longitudināls gadījumu 
sēriju pētījums, analizējot ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra par pacientiem, kuriem 
diagnosticēta onkoloģiska slimība, datus un Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes datus par iedzī-
votājiem vecuma grupā no 0 līdz 19 gadiem (ieskaitot), kuriem apstiprināta vēža diagnoze vai iestājusies 
nāve no onkoloģiskajām slimībām laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam. Šajā laikposmā tika reģistrēti 
977 saslimšanas un 299 nāves gadījumi. Datu analīzei tika izmantota frekvenču un šķērstabulu analīze, 
bet datu apstrādei tika izmantotas datorprogrammas SPSS un Microsoft Excel.

Rezultāti.  Laikposmā no 2000.  līdz 2013.  gadam Latvijā netika novērots saslimstības rādītāju 
pieaugums bērniem ar onkoloģiskajām slimībām. Bērniem tika novērota statistiski ticama mirstības 
rādītāju samazināšanās tendence  – vidējais samazinājums ir 0,15  gadījumi uz 100  000  persongadu. 
Anali zējot saslimstības un mirstības rādītājus dzimuma grupās, netika novērotas būtiskas rādītāju 
atšķi rības starp zēniem un meitenēm. Bērniem ar onkoloģiskajām slimībām vecumā no 0 līdz 4 gadiem 
un vecumā no 15 līdz 19 gadiem saslimstības rādītāji bija augstāki nekā vecumā no 5 līdz 9 gadiem un 
vecumā no 10 līdz 14 gadiem.

Secinājumi.  Latvijā salīdzinājumā ar Eiropas reģiona valstīm bērniem nav novērojams statistiski 
ticams saslimstības rādītāju pieaugums, tomēr mirstības rādītājiem Latvijā, līdzīgi kā Eiropā kopumā, ir 
tendence samazināties. Bērniem ar onkoloģiskajām slimībām saslimstības un mirstības rādītāji abiem 
dzimumiem neatšķiras, taču vecuma grupās saslimstības rādītāji atšķiras.

Atslēgvārdi: bērnu onkoloģija, mirstība, saslimstība.

Izmantotie saīsinājumi

ASV – Amerikas Savienotās Valstis.
CNS – centrālā nervu sistēma.
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SSK-10 – Starptautiskais statistiskais slimību un veselības problēmu klasifikators, 10. redakcija.
pg – persongadi.
ICCC-3 – International Classification of Childhood Cancer, 3rd edition (Starptautiskais bērnu vēža 

klasifikators, 3. izdevums).

Ievads

Bērnu saslimstība ar onkoloģiskajām slimībām ir globāla un nozīmīga sabiedrības veselības 
prob lēma augsto mirstības rādītāju, klīniskās gaitas smaguma, sociālo seku, augsto ārstniecības 
izmaksu, kā arī saasinātās sabiedrības attieksmes dēļ (Lanteenmaki, 2002; Merrill, 2005; Oeffinger, 2004; 
Stewars, 2014; Yaris, 2004). Pasaulē bērnu saslimstībai ar ļaundabīgajiem audzējiem ir vērojama tendence 
pieaugt (Kellie, 2008; Kutluk, 2014). Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem 2012.  gadā pasaulē 
bērniem tika reģistrēti aptuveni 165 000 jauni saslimšanas gadījumi ar onkoloģiskajām slimībām, no 
tiem 95 000 bija zēni un 70 000 meitenes (Stewars, 2014). Latvijā ik gadu onkoloģiskās slimības diagnos-
ticē vidēji 40 bērniem. Zinātnisko pētījumu rezultāti liecina, ka pasaulē bērnu mirstības no onkoloģis-
kajām slimībām rādītāji laikposmā no 1975. līdz 2006. gadam bija samazinājušies par 50% (Sith, 2010).

Starptautiskā mērogā bērnus, kuriem diagnosticēta onkoloģiskā slimība, papildus Starptautiskajam 
slimību klasifikatoram (SSK-10) reģistrē arī saskaņā ar Starptautisko bērnu vēža klasifikatoru (ICCC-3) 
(WHO). Latvijā bērniem vēža diagnoze tiek kodēta līdzīgi kā pieaugušajiem, tikai atbilstoši SSK-10 diagnožu 
kodiem (C00-C97). Pasaules Veselības organizācijas izdotajā ziņojumā zinātnieki rekomendē pētījumos 
iekļaut bērnus vecumā no 0  līdz 19  gadiem (ieskaitot), kuriem diagnosticēta onkoloģiskā slimība. Šī 
vecuma grupa ir izvēlēta tāpēc, ka daži audzēju veidi, kuri ir izplatīti 0–14 gadu veciem bērniem, ir plaši 
izplatīti arī 15–19 gadu veciem pusaudžiem (WHO).

Pasaulē 20. gadsimta 70. gados bērniem ar onkoloģiskajām slimībām tika novērota saslimstības 
rādītāju pieauguma dinamika (Raab, 2009). No 1975.  līdz 2002.  gadam ASV primāri diagnosticētu 
vēža slimnieku skaits ik gadu palielinājies vidēji par 0,6%. ASV laikposmā no 2006. līdz 2010. gadam 
bēr niem vecuma standartizētā saslimstība bija 16,9 gadījumi uz 100 000 pg (Terracini, 2011). Līdzīgas 
saslim stības rādītāju pieauguma tendences tika novērotas arī Eiropas valstīs (Steliarova-Foucher, 2004). 
Laikposmā no 2002. līdz 2011. gadam Austrijā bērniem vecumā no 0 līdz 19 gadiem absolūtos skaitļos 
tika reģistrēti 2829  saslimšanas gadījumi ar ļaundabīgajiem audzējiem, un vecuma standartizētā 
saslimstība salīdzinājumā ar 2000. gada pasaules standartpopulāciju bija 15,8 gadījumi uz 100 000 pg 
(Statistic Austria, 2011).

Pasaulē ir vērojams būtisks bērnu mirstības samazinājums no onkoloģiskajām slimībām 
(Bosetti, 2010; Youlden, 2012). 1975. gadā ASV bērniem vecumā no 0 līdz 19 gadiem absolūtos skaitļos tika 
reģistrēti 3992 nāves gadījumi jeb 5,1 gadījums uz 100 000 pg, savukārt 2006. gadā bērniem mirstība 
samazinājās līdz 2,5 gadījumiem uz 100 000 pg (n = 2035). Eiropas reģionā laikposmā no 1990.  līdz 
1994.  gadam vecuma standartizētā mirstība salīdzinājumā ar pasaules standartpopulāciju bērniem 
no onkoloģiskajām slimībām bija 4,8 gadījumi uz 100 000 pg (Bosetti, 2010). Laikposmā no 2002. līdz 
2011.  gadam Austrijā bērniem vecuma standartizētā mirstība salīdzinājumā ar pasaules standart-
populāciju bija 2,4 gadījumi uz 100 000 pg (Statistic Austria, 2011). Zinātnieki apliecina, ka mirstības 
rādītāju samazinājums, visticamāk, ir saistīts ar uzlabotām vēža diagnostikas iespējām un sasniegu-
miem ārstēšanā (Terracini, 2011; Yaris, 2004).

Epidemioloģiskos pētījumos ir novērotas atšķirības onkoloģisko slimību incidences rādītājos starp 
dzimumiem (Henau, 2013; Lacours, 2010; Steliarova-Foucher, 2004; Ward, 2014). Pētījumu dati liecina, ka 
saslimstības rādītāji zēniem ir augstāki nekā meitenēm visiem ICCC-3 grupas audzējiem (Gatta, 2014; 
SEER, 2004; Valsecchi, 2008).

Bērnu vēža saslimstības rādītāji Beļģijā bija līdzīgi kā citās Centrāleiropas valstīs. Kopumā laik-
posmā no 2004.  līdz 2009.  gadam absolūtos skaitļos bērniem līdz 19  gadu vecumam tika reģistrē ti 
2973 saslim šanas gadījumi ar onkoloģiskajām slimībām. 2004. gadā Beļģijā vecuma standarti zē tā saslim-
stība, salīdzinot ar pasaules standartpopulāciju zēniem, bija 22,2 gadījumi un meitenēm 18,0 gadījumi 
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uz 100 000 pg. Pētāmā laikposma beigās, 2009. gadā, saslimstības rādītājs zēniem bija 23,8 gadījumi, 
savukārt meitenēm  – 17,7  gadījumi uz 100  000  pg. Laikposmā no 2004.  līdz 2009.  gadam bērniem 
vis biežāk tika diagnosticēti asinsrades ļaundabīgie audzēji (n = 625), smadzeņu un citu CNS daļu ļaun-
dabīgie audzēji (n = 621) un limfoīdās sistēmas ļaundabīgie audzēji (n = 502). Zinātnieki uzskata, ka vēža 
saslim stī bas rādītāju atšķirības atkarībā no dzimuma ir saistītas ar ģenētiskām un hromosomālām īpat-
nībām, kā arī ar imūnsistēmas atšķirībām (Dorak, 2012; Terracini, 2014).

Zinātniskos pētījumos ir novērotas onkoloģisko slimību mirstības rādītāju atšķirības starp 
dzi mumiem. Pētījumos tika noskaidrots, ka zēnu mirstības rādītāji ir augstāki nekā meiteņu mirstības 
rādītāji (Chatenoud, 2010; Bosetti, 2010; Ward, 2014; Youlden, 2012). Noskaidrots, ka visbiežākie onkolo-
ģisko slimību izraisītie bērnu nāves cēloņi ir CNS ļaundabīgie audzēji un leikēmija (Youlden, 2012).

Pētījumā, kas veikts plašā Eiropas reģionā, tika analizēti mirstības rādītāji bērniem ar onkolo-
ģiskajām slimībām šādos laikposmos: 1990.–1994. gadā, 2000.–2004. un 2005.–2007. gadā. Latvijā laik-
posmā no 1990. līdz 1994. gadam standartizētais mirstības rādītājs zēniem bija 9,1 gadījums, savukārt 
meite nēm – 6,4 gadījumi uz 100 000 pg. Tomēr no 2005. līdz 2007. gadam, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, 
Latvijā bija novērota tendence mirstības rādītājiem samazināties. Laikposmā no 2005. līdz 2007. gadam 
Latvijā vecuma standartizētais mirstības rādītājs zēniem bija 5,6 gadījumi, bet meitenēm – 3,1 gadījums 
uz 100 000 pg (Bosetti, 2010).

Epidemioloģisko pētījumu dati liecina, ka saslimstības rādītāji bērniem ar onkoloģiskajām 
slimībām atšķiras dažādās vecuma grupās (Dorak, 2012; Michel, 2008; Youlden, 2012). Pētījumos tika 
noskaidrots, ka zīdaiņiem un bērniem līdz 4 gadu vecumam visbiežāk attīstās embrionālie audzēji 
(neiroblastoma, nefroblastoma, retinoblastoma, hepatoblastoma), bērniem no 1 līdz 14 gadu vecu mam 
visbiežāk diagnosticē hematoloģiskus audzējus un ļaundabīgus CNS audzējus. Savu kārt pus audžiem 
biežāk diagnosticētie ļaundabīgie audzēji bija Hodžkina limfoma, vairogdziedzera kar cinoma, 
melanoma, ļaundabīgie kaulu audzēji un dzimumdziedzeru ļaundabīgie audzēji (Bleyer,  2006; 
Terracini, 2011; Ward, 2014).

Analizējot ASV Nacionālā vēža institūta uzraudzības datus, tika noskaidrots, ka laikposmā no 
2003. līdz 2007. gadam visaugstākie vecuma specifiskie saslimstības rādītāji bērniem ar onkoloģiskajām 
slimībām tika reģistrēti pusaudžiem vecumā no 15  līdz 19 gadiem (21,2 gadījumi uz 100 000 pg) un 
bērniem no 0 līdz 4 gadiem (21,2 gadījumi uz 100 000 pg). Viszemākie saslimstības rādītāji tika reģis-
trēti bērniem vecumā no 5 līdz 9 gadiem (11,3 gadījumi uz 100 000 pg) un bērniem vecumā no 10 līdz 
14 gadiem (13,2 gadījumi uz 1 000 000 pg) (SEER, 2007).

Amerikas Vēža asociācija ziņo, ka bērniem, kas slimo ar onkoloģiskajām slimībām, saslimstības 
rādītāju atšķirības dažādos vecumos ir saistītas ar bērnu patofizioloģiskā procesa īpatnībām dažādos 
vecumos (Steliarova-Foucher, 2004). Valstu ikgadējos ziņojumos un zinātniskos pētījumos tika atklāts, ka 
mirstības rādītāji bērniem iedalījumā pa vecuma grupām atšķiras (Holmes, 2012; Youlden, 2012).

ASV Nacionālā vēža institūta uzraudzības pārskata dati liecina, ka laikposmā no 2003.  līdz 
2007. gadam mirstības rādītāji visās vecuma grupās samazinājās, salīdzinot ar laikposmu no 1975. līdz 
1991.  gadam. Pētot mirstības rādītājus bērniem iedalījumā pa vecuma grupām, tika noskaidrots, 
ka visaugstākā specifiskā mirstība bija pusaudžiem vecumā no 15  līdz 19  gadiem (3,3  gadījumi uz 
100 000 pg) un bērniem vecumā no 0 līdz 4 gadiem (2,3 gadījumi uz 100 000 pg). Savukārt viszemākie 
mirs  tības rādītāji reģistrēti bērniem vecumā no 5 līdz 9 gadiem (2,5 gadījumi uz 100 000 pg) un vecumā 
no 10 līdz 14 gadiem (2,4 gadījumi uz 100 000 pg) (SEER, 2007).

Pētījumos tika noskaidrots, ka visaugstākie mirstības rādītāji reģistrēti bērniem vecumā no 0 līdz 
4 gadiem un pusaudžiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem (Bosetti, 2010; Statistic Austria, 2011).

Darba mērķis

Analizēt saslimstības un mirstības rādītājus bērniem ar onkoloģiskajām slimībām saistībā ar 
personu raksturojošiem demogrāfiskajiem rādītājiem un pa atsevišķām diagnožu grupām Latvijā laik-
posmā no 2000. līdz 2013. gadam.
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Materiāls un metodes

Analīzei izmantoti Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra par pacientiem, kuriem diag-
nosticēta onkoloģiska slimība (turpmāk – Vēža reģistrs), dati un Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu 
bāzes dati. Datu analīzei no Vēža reģistra tika izmantoti dati par laikposmu no 2000. līdz 2013. gadam, 
iekļaujot visus pacientus vecumā no 0 līdz 19 gadiem (ieskaitot), kuriem apstiprināta onkoloģiskā slimība 
(C00-C97). No Vēža reģistra datu kopas tika izmantotas šādas rādītāju grupas: personu raksturojoša infor-
mācija – dzimšanas datums, dzimums un informācija par slimību – diagnoze atbilstoši SSK-10, diagnozes 
noteikšanas datums. Minētajā laikposmā Vēža reģistrā tika reģistrēti 995 gadījumi. Pēc diagnozes preci-
zēšanas 18 pacientiem tika mainīta galīgā diagnoze, tādēļ kopējais analīzē iekļautais pacientu skaits ir 
977 pacienti, kuriem noteikta ļaundabīgā audzēja diagnoze laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam.

No Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes tika izmantoti dati par laikposmu no 2000. līdz 
2013.  gadam par bērniem no 0  līdz 19  gadu vecumam, kuriem iestājusies nāve no onkoloģiskajām 
slimībām. No medicīnas apliecības par nāves cēloni tika izmantotas šādas rādītāju grupas: personas 
dati – dzimšanas datums, dzimums, nāves datums un informācija par nāves cēloni par diagnozēm atbils-
tīgi SSK-10 diagnožu kodiem C00-C97. Minētajā laikposmā tika reģistrēti 299 pacienti, kuriem iestā-
jusies nāve ļaundabīgu audzēju dēļ.

Lai aprēķinātu epidemioloģiskos rādītājus, tika izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes ikgadējie 
dati par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu vecumā no 0 līdz 19 gadiem.

Pacientu dati tika iedalīti: pēc dzimuma – zēns vai meitene; pēc vecuma – bērni no 0 līdz 19 gadu 
vecumam, kas tika iedalīti četrās vecuma grupās: no 0  līdz 4 gadiem, no 5  līdz 9 gadiem, no 10  līdz 
14 gadiem, no 15  līdz 19 gadiem; diagnožu kodi C00-C97  tika apvienoti atbilstīgi PVO SSK-10 piedā-
vātajam grupējumam. Datu apstrādē tika izmantotas aprakstošās statistikas metodes – frekvenču un 
šķērstabulu analīze. Darbā tika aprēķināta dzimuma specifiskā saslimstība un mirstība, vecuma speci-
fiskā saslimstība un mirstība, mirstības proporcijas rādītājs, kā arī vecuma standartizētā saslimstība un 
mirstība pēc pasaules standartpopulācijas. Kopējas saslimstības un mirstības rādītāju tendences bērniem 
ar onkoloģiskajām slimībām tika izvērtētas, izmantojot lineāras regresijas vienādojumu. Būtiskuma 
līmenis izvēlēts – 0,05 un par statistiski nozīmīgu ir uzskatāms rezultāts, ja p < 0,05. Rezultātu aprēķinos 
izvēlēts 95% ticamības intervāls.

Rezultāti

Laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam bērniem no 0 līdz 19 gadu vecumam tika reģistrēti 977 saslim-
šanas gadījumi ar onkoloģiskajām slimībām. No kopējās pētītās populācijas 53,4% bija zēni (n = 522) un 
46,6% meitenes (n = 455). Saskaņā ar Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datu bāzes datiem laikposmā no 
2000. līdz 2013. gadam tika reģistrēti 299 nāves gadījumi bērniem vecumā no 0 līdz 19 gadiem, kuriem 
iestājās nāve ļaundabīgo audzēju dēļ. No visiem reģistrētajiem nāves gadījumiem 57,2% bija zēni (n = 171) 
un 42,8% meitenes (n = 128).

Pirmā daļa.  Analizējot situāciju laikposmā no 2000.  līdz 2013.  gadam, tika noskaidrots, ka 
pētāmā perioda sākumā – 2000. gadā – saslimstības rādītāji bērniem ar onkoloģiskajām slimībām bija 
14,9 gadījumi uz 100 000 pg [95% TI: 11,8–18,0], savukārt pētāmā perioda beigās – 2013. gadā – saslim-
s tības rādītāji bija 16,4 gadījumi uz 100 000 pg [95% TI: 12,4–20,5]. 2011. gadā bija reģistrēts visaugstā-
kais inci dences rādītājs bērniem – 18,3 gadījumi uz 100 000 pg [95% TI: 14,2–22,4], savukārt viszemākā 
saslims tība bija reģistrēta 2005. gadā, kad tika reģistrēti 10,6 gadījumi uz 100 000 pg [95% TI: 7,8–13,4]. 
Ik gadu tiek reģistrēti vidēji 68 jauni bērnu saslimšanas gadījumi ar onkoloģiskajām slimībām. Izmantojot 
lineā rās regresijas vienādojumu, noskaidrots, ka Latvijā laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam bērniem ar 
onko lo ģis kajām slimībām ir vērojama vecuma specifiskās incidences rādītāju pieauguma tendence par 
0,09 gadī jumiem uz 100 000 pg, taču šis rezultāts nav statistiski ticams (p = 0,62) (sk. 1. att.).

Pētot mirstības rādītājus, tika noskaidrots, ka Latvijā bērniem vecumā no 0 līdz 19 gadiem visaugstā-
kais mirstības proporcijas rādītājs no onkoloģiskajām slimībām bija reģistrēts 2010. gadā – 9,4% (n = 24) no 
visiem 255 reģistrētajiem nāves gadījumiem. Vidējais nāves gadījumu skaits bērniem bija 21 gadījums gadā.
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Analizējot situāciju laikposmā no 2000.  līdz 2013. gadam, tika noskaidrots, ka pētāmā perioda 
sākumā – 2000. gadā – mirstības rādītāji bērniem bija 5,2 gadījumi uz 100 000 pg [95% TI: 3,4–7,0], 
savu kārt 2013. gadā mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem bija 3,6 gadījumi uz 100 000 pg [95% TI: 
1,7–5,5]. 2010.  gadā bērniem bija reģistrēta visaugstākā mirstība  – 5,6  gadījumi uz 100  000  pg 
[95% TI: 3,4–7,9], savukārt viszemākie mirstības rādītāji tika reģistrēti 2012. gadā – 2,0 gadījumi uz 
100 000 pg [95% TI: 0,6–3,4]. Kopumā laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam bērniem ir novērojama statis-
tiski ticama mirstības rādītāju samazinājuma tendence, vidējais samazinājums gada laikā pēc lineārās 
regre sijas vienādojuma ir par 0,15 gadījumiem uz 100 000 pg (p = 0,017) (sk. 2. att.).

1. attēls. Saslimstības rādītāji bērniem ar onkoloģiskajām slimībām Latvijā laikposmā no 2000.  līdz 
2013. gadam (absolūtos skaitļos un uz 100 000 pg)

 Childhood cancer incidence rates, Latvia 2000–2013  (the absolute numer of cases and per 
100,000 person-years)
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2. attēls. Mirstības rādītāji bērniem ar onkoloģiskajām slimībām Latvijā laikposmā no 2000.  līdz 
2013. gadam (absolūtos skaitļos un uz 100 000 pg)

 Childhood cancer mortality rates, Latvia 2000–2013  (the absolute numer of cases and per 
100,000 person-years)
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Otrā daļa.  Analizējot saslimstības rādītāju tendences (2000.–2013.  gadā) dzimumu grupās, ir 
vērojams, ka laikposmā no 2000.  līdz 2002. gadam un no 2008.  līdz 2013. gadam incidences rādītājs 
zēniem bija augstāks nekā meitenēm. Tomēr, aplūkojot ticamības intervāla robežas, var secināt, ka 
saslimstības rādītāju atšķirības starp zēniem un meitenēm nav vērojamas, jo ticamības intervāla robežas 
pārklājas.

Aplūkojot saslimstības rādītājus dzimuma grupās, tika noskaidrots, ka 2000. gadā dzimuma 
specifiskā saslimstība zēniem bija 15,4  gadījumi uz 100  000  pg (95%  TI: 11,0–19,8), savukārt 
meitenēm – 14,4 gadījumi uz 100 000 pg [95% TI: 10,0–18,7]. 2013. gadā saslimstības rādītājs zēniem 
bija 18,0 gadījumi uz 100 000 pg [95% TI: 12,1–23,9], meitenēm – 14,8 gadījumi uz 100 000 pg [95% TI: 
9,3–20,3]. Visaugstākā dzimuma specifiskā saslimstība zēniem bija 2011.  gadā  – 20,5  gadījumi uz 
100 000 pg [95% TI: 14,4–26,6], savukārt meitenēm visaugstākā incidence bija 2001. gadā – 16,2 gadījumi 
uz 100  000  pg [95%  TI: 11,5–20,9]. Laikposmā no 2000.  līdz 2013.  gadam pēc lineārās regresijas 
vienādojuma zēniem ir novēro jams saslimstības pieaugums par 0,20  gadījumiem uz 100  000  pg, 
taču rādītājs nav statistiski ticams (p  =  0,37). Meitenēm ir vērojams saslimstības rādītāju samazi-
nājums par 0,03 gadījumiem uz 100 000 pg, bet šis samazinājums nav statistiski ticams (p = 0,85) 
(sk. 3. att.).

3. attēls. Saslimstības rādītāji bērniem ar onkoloģiskajām slimībām sadalījumā pēc dzimuma grupām Latvijā 
laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam (uz 100 000 pg)

 Childhood cancer incidence rates by sex, Latvia 2000–2013 (per 100,000 person-years)
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2010. gadā Latvijā abiem dzimumiem bija reģistrēts visaugstākais onkoloģisko slimību mirs tības 
proporciju rādītājs: zēniem – 9,5% (n = 14) no visiem 148 reģistrētajiem nāves gadījumiem un meitenēm – 
9,3% (n = 10) no visiem 107 reģistrētajiem nāves gadījumiem.

2000. gadā dzimuma specifiskās mirstības rādītājs zēniem bija 6,5 gadījumi uz 100 000 pg [95% TI: 
3,7–9,4] un meitenēm 3,8 gadījumi uz 100 000 pg [95% TI: 1,5–6,0]. 2013. gadā zēniem dzimuma speci-
fiskā mirstība bija 5,0 gadījumi uz 100 000 pg [95% TI: 1,9–8,1], savukārt meitenēm 2,1 gadī jums uz 
100 000 pg [95% TI: 0–4,2]. Zēniem visaugstākais dzimuma specifiskais mirstības rādī tājs tika reģis-
trēts 2000. gadā – 6,5 gadījumi [95% TI: 3,7–9,4] un 2005. gadā – 6,5 gadījumi uz 100 000 pg [95% TI: no 
3,4–9,6]. Meitenēm visaugstākā mirstība tika reģistrēta 2004. gadā – 5,8 gadī jumi uz 100 000 pg [95% TI: 
2,9–8,8].

Aplūkojot mirstības rādītājus dinamikā, var secināt, ka rādītāji abiem dzimumiem ir mainīgi. 
Analizējot mirstības rādītāju tendences laikposmā no 2000.  līdz 2013.  gadam dzimuma grupās, 
var secināt, ka kopumā mirstības rādītāji zēniem un meitenēm neatšķiras, jo TI robežas pārklājas. 
Zēniem nav vērojams statistiski ticams mirstības samazinājums (p = 0,150), bet meitenēm ir vērojama 
statistiski ticama tendence mirstībai samazināties par 0,16 gadījumiem uz 100 000 pg (p = 0,043) 
(sk. 4. att.).
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4. attēls. Mirstības rādītāji bērniem ar onkoloģiskajām slimībām iedalījumā pēc dzimuma grupām Latvijā 
laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam (uz 100 000 pg)

 Childhood cancer mortality rates by sex, Latvia 2000–2013 (per 100,000 person-years)
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Trešā daļa.  Laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam bērniem biežāk diagnosticētās onkoloģiskajās 
slimības bija acs, smadzeņu un citu CNS ļaundabīgie audzēji – 25,1% (n = 235), asinsrades ļaundabīgie 
audzēji – 24,5% (n = 229) un limfoīdo audu ļaundabīgie audzēji – 17,4% (n = 163) (sk. 5. att.).

Laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam biežākie onkoloģisko slimību izraisītie nāves cēloņi bērniem 
bija acs, smadzeņu un citu CNS daļu ļaundabīgie audzēji  – 30,4% (n  =  88), vairogdziedzera un citu 
endokrīno dziedzeru ļaundabīgie audzēji – 14,9% (n = 43) un asinsrades ļaundabīgie audzēji – 14,9% 
(n = 43) (sk. 6. att.).

5. attēls. Biežāk diagnosticētie ļaundabīgie audzēji bērniem Latvijā laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam
 Distribution of childhood cancers by diagnosis, Latvia 2000–2013
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6. attēls. Biežāk reģistrētie ļaundabīgo audzēju izraisītie nāves cēloņi bērniem Latvijā laikposmā no 2000. līdz 
2013. gadam 

 Distribution of deaths from childhood cancer by diagnosis, Latvia 2000–2013
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Ceturtā daļa.  Analizējot saslimstības rādītājus laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam bērniem ar 
onko lo ģiskajām slimībām iedalījumā pa vecuma grupām, tika noskaidrots, ka bērniem vecumā no 0 līdz 
4 gadiem saslimstības rādītāji bija no 5,9 gadījumiem uz 100 000 pg [95% TI: 1,2–10,7] 2005. gadā līdz 
25,1 gadī jumam uz 100 000 pg [95% TI: 15,0–35,1] 2002. gadā. Bērniem no 5 līdz 9 gadu vecumam saslim-
stības rādītāji bija no 2,9 gadījumiem uz 100 000 pg [95% TI: 0–6,2] 2003. gadā līdz 16,5 gadījumiem uz 
100 000 pg [95% TI: 8,4–24,6] 2009. gadā. Savukārt bērniem no 10  līdz 14 gadu vecumam incidences 
mini mālā vērtība bija 4,9 gadījumi uz 100 000 pg [95% TI: 1,0–8,8] 2006. gadā, savukārt maksimālā – 
17,0 gadī jumi uz 100 000 pg [95% TI: 8,7–14,9] 2009. gadā. Analizējot saslimstības rādītājus pusaudžiem 
vecumā no 15  līdz 19 gadiem, tika noskaidrots, ka viszemākā saslimstība bija reģistrēta 2007. gadā – 
6,0 [95% TI: 2,3–9,7], savukārt visaugstākā vecuma specifiskā saslimstība bija 2013. gadā – 24,0 [95% TI: 
14,2–33,8].

Analizējot mirstības rādītājus laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam bērniem ar onkoloģiskajām 
slimībām iedalījumā pa vecuma grupām, tika noskaidrots, ka bērniem vecumā no 0  līdz 4  gadiem 
mirstības rādītāji bija no 1,1 gadījuma uz 100 000 pg [95% TI: 0–2,7] 2005. gadā līdz 5,1 gadījumam uz 
100 000 pg [95% TI: 1,0–9,2] 2010. gadā. Bērniem no 5 līdz 9 gadu vecumam mirstības rādītāji bija no 
0,9 gadījumiem uz 100 000 pg [95% TI: 0–2,7] 2007. gadā līdz 5,6 gadījumiem uz 100 000 pg [95% TI: 
0,7–10,5] 2011. gadā. Savukārt bērniem no 10 līdz 14 gadu vecumam gadījumu skaits bija no 1,0 gadījuma 
uz 100 000 pg [95% TI: 0–3,0] 2011. gadā līdz 10,9 gadījumiem uz 100 000 pg [95% TI: 5,4–16,3] 2000. gadā. 
Analizējot mirstības rādītājus pusaudžiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem, tika noskaidrots, ka 2012. gadā 
pusaudžiem netika reģistrēts neviens vēža izraisīts nāves gadījums, turpretī visaugstākā mirstība pus-
audžiem bija reģistrēta 2010. gadā – 7,6 gadījumi uz 100 000 pg [95% TI: 2,6–12,6].

Diskusija

Ik gadu Eiropā saslimstības rādītāji bērniem ar onkoloģiskajām slimībām pieaug vidēji par 
1%  gadā (Lacours,  2010; Steliarova-Foucher, 2004). Latvijā, novērojot saslimstības rādītājus dinamikā 
laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam, noskaidrots, ka saslimstības rādītājiem ir tendence pieaugt vidēji 
par 0,09 gadījumiem uz 100 000 pg, taču šis pieaugums nav statistiski ticams.
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Pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam saslimstības rādītāji 
bērniem ar ļaundabīgajiem audzējiem bija augstāki nekā vidēji Eiropas valstīs. Noskaidrots, ka Austrijā 
laikposmā no 2002. līdz 2011. gadam saslimstības rādītāji salīdzinājumā ar pasaules standartpopulāciju 
bija 15,8 gadījumi uz 100 000 pg, savukārt Latvijā minētajā laikposmā vecuma standartizētā saslimstība 
salīdzinājumā ar pasaules standartpopulāciju 2000. gadā bija zemāka – 11,9 gadījumi uz 100 000 pg 
(Statistic Austria, 2011).

Epidemioloģisko pētījumu dati liecina, ka pasaulē bērniem ar onkoloģiskajām slimībām ir novē-
rojama tendence mirstības rādītājiem samazināties (SEER, 2007; Sith, 2010). Pētot mirstības rādītājus 
Latvijā, tika noskaidrots, ka ikgadējais mirstības rādītāju samazinājums bērniem bija par 0,15 gadīju-
miem uz 100 000 pg. Iespējams, bērnu mirstības no onkoloģiskajām slimībām rādītāju samazinājums 
ir saistīts ar to, ka 2000. gadā Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) tika ieviesta imūn histo-
ķīmiskā analīze un izmantota plūsmas citometrija vēža diagnostikā, kas ļauj agrīni diagnosticēt onko-
loģiskās slimības bērniem (BKUS, 2013, 2014). Tiesa, 2000. gadā valsts piešķīra lielāku finansējumu 
onkoloģisko slimnieku ārstēšanai. Saskaņā ar Labklājības ministrijas rīkojumu Nr.  68 “Par valsts 
speciālā veselības aprūpes budžeta apakšprogrammu finansēšanu, sākot ar 2000. gadu” tika ap stiprināts 
jauno medikamentu klāsts, citostātiskie līdzekļi un citi medikamenti onkoloģijā un onkohematolo ģijā 
bērniem. Visticamāk, bērnu mirstības no onkoloģiskajām slimībām samazināšanās skaidrojama ar 
dau dziem faktoriem, ņemot vērā veselības aprūpes pakalpojumu struktūras un procesu pakāpenisku 
pilnveidošanos.

Sākot ar 2010. gadu, BKUS Onkohematoloģijas nodaļā tika sākta ārstēšana bērniem ar smadzeņu 
un citiem CNS daļu ļaundabīgajiem audzējiem (iepriekš pacientu ar diagnožu kodu C69-C72 ārstēšanu 
veica bērnu ķirurgi) (BKUS, 2013, 2014). Tajā pašā gadā Latvijā bērniem tika reģistrēti visaugstākie 
mirstības rādītāji – 5,6 gadījumi uz 100 000 pg, taču 2011. gadā bija novērots saslimstības rādītāju sama-
zinājums līdz 3,9 gadījumiem uz 100 000 pg. Aplūkotais laikposms ir pārāk īss, tāpēc nav iespējams 
novērtēt, vai mirstības samazinājums ir saistīts ar 2010. gadā ieviestajām izmaiņām ārstēšanas organi-
zēšanā pacientiem ar acs, smadzeņu un citu CNS daļu ļaundabīgajiem audzējiem.

Latvijā bērnu mirstībai no onkoloģiskajām slimībām, līdzīgi kā citās pasaules valstīs, novērota 
mirstības rādītāju samazināšanās tendence, tomēr Latvijā standartizētais mirstības rādītājs ir augstāks 
nekā vidēji Eiropā. Piemēram, Austrijā laikposmā no 2002. līdz 2011. gadam bērniem vecuma standarti-
zētais mirstības rādītājs salīdzinājumā ar pasaules standartpopulāciju bija 2,4 gadījumi uz 100 000 pg 
(Statistic Austria, 2011). Latvijā laikposmā no 2002. līdz 2011. gadam bērniem vecuma standartizētais 
mirstības rādītājs salīdzinājumā ar 2000. gada pasaules standartpopulāciju bija augstāks – 3,9 gadījumi 
uz 100 000 pg.

Starptautiskajos epidemioloģiskajos pētījumos ir noskaidrots, ka saslimstības rādītāji ir augstāki 
zēniem nekā meitenēm (Henau, 2013; Lacours, 2010; Ward, 2014). Pētot saslimstības rādītājus Latvijā pa 
dzimuma grupām, netika konstatētas statistiski ticamas atšķirības starp zēniem un meitenēm. Salīdzinot 
pētījumā iegūtos saslimstības rādītājus ar Beļģijas Nacionālā vēža reģistra datiem, tika noskaidrots, ka 
2009. gadā Beļģijā vecuma standartizētā saslimstība salīdzinājumā ar 2000. gada pasaules standartpopu-
lāciju zēniem bija 23,9 gadījumi un meitenēm – 17,7 gadījumi uz 100 000 pg, savukārt Latvijā 2009. gadā 
zēniem vecuma standartizētā saslimstība salīdzinājumā ar 2000. gada pasaules standartpopulāciju bija 
zemāka – 16,5 gadījumi, bet meitenēm augstāka – 19,3 gadījumi uz 100 000 pg (Henau, 2013).

Analizējot mirstības rādītājus abiem dzimumiem Latvijā laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam, 
netika novērotas mirstības rādītāju atšķirības dzimumu grupās. 2000. gadā dzimuma specifiskā mirstība 
zēniem bija 6,5 gadījumi un meitenēm 3,8 gadījumi uz 100 000 pg, savukārt 2013. gadā dzimuma speci-
fiskie mirstības rādītāji zēniem bija 5,0 gadījumi, bet meitenēm 2,1 gadījums uz 100 000 pg. Pētījumā, 
kas veikts plašā Eiropas reģionā, tika noskaidrots, ka Latvijā laikposmā no 1990.  līdz 1994.  gadam 
vecuma standartizētā mirstība salīdzinājumā ar pasaules standartpopulāciju zēniem bija 9,1 gadījums 
un meitenēm 6,4  gadījumi uz 100  000  pg (Bosetti, 2010). Noskaidrots, ka laikposmā no 2000.  līdz 
2013.  gadam vecuma standartizētais mirstības rādītājs bija zemāks nekā Eiropas pētījumā iegūtajos 
rezultātos par laikposmu no 1990. līdz 1994. gadam Latvijā.
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Pasaulē visizplatītākās bērnu vēža slimību formas ir leikēmija, CNS audzēji un limfomas (Oeffinger, 
2004). Latvijā laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam biežāk diagnosticētās onkoloģiskās slimības bija acs, 
smadzeņu un citu CNS daļu ļaundabīgie audzēji – 25,1% (n = 235), asinsrades ļaundabīgie audzēji – 24,5% 
(n = 229) un limfoīdo audu ļaundabīgie audzēji – 17,4% (n = 163).

Pētījumos tika konstatēts, ka visizplatītākais vēža izraisītais nāves cēlonis bērniem bija CNS 
audzēji un leikēmija (Youlden, 2012). Tika noskaidrots, ka Latvijā laikposmā no 2000. līdz 2013. gadam 
biežākie nāves cēloņi onkoloģisko slimību gadījumā bērniem bija acs, smadzeņu un citu CNS daļu 
ļaundabīgie audzēji – 30,4% (n = 88), otrajā vietā bija vairogdziedzera un citu endokrīno dziedzeru 
ļaun dabīgie audzēji – 14,9% (n = 43), savukārt trešajā vietā asinsrades ļaundabīgie audzēji – 14,4% 
(n = 43).

Literatūrā tiek minēts, ka visaugstākie saslimstības rādītāji ar ļaundabīgajiem audzējiem tika 
novēroti bērniem vecumā no 0 līdz 4 gadiem un pusaudžiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem (Michel, 2008). 
ASV Nacionālā vēža institūta uzraudzības pārskata dati liecina, ka laikposmā no 2003. līdz 2007. gadam 
vecuma specifiskā saslimstība 0 līdz 4 gadus veciem bērniem bija 21,2 gadījumi uz 100 000 pg, savukārt 
Latvijā bērniem vecumā no 0  līdz 4 gadiem vecuma specifiskās saslimstības rādītājs bija zemāks – 
16,0  gadījumi uz 100  000  pg. Pusaudžiem vecumā no 15  līdz 19  gadiem vecuma specifiskā saslim-
stība ASV bija 21,2 gadījumi, bet Latvijā – 15,0 gadījumi uz 100 000 pg. Noskaidrots, ka viszemākie 
saslimstības rādītāji gan ASV, gan Latvijā bija novēroti bērniem vecumā no 5 līdz 9 gadiem un bērniem 
vecuma grupā no 10 līdz 14 gadiem. ASV vecuma specifiskās saslimstības rādītājs bērniem no 5 līdz 
9  gadu vecumam bija 11,3  gadījumi, savukārt Latvijā  – 8,0  gadījumi uz 100  000  pg. ASV bērniem 
vecumā no 10 līdz 14 gadiem saslimstības rādītājs bija 13,2 gadījumi, bet Latvijā saslimstības rādītājs 
bija 7,8 gadī jumi uz 100 000 pg (SEER, 2007).

Epidemioloģiskos pētījumos ir noskaidrots, ka visaugstākā vecuma specifiskā mirstība bērniem ir 
vecuma grupā no 0 līdz 4 gadiem un pusaudžiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem.

ASV Nacionālā vēža institūta uzraudzības pārskata dati liecina, ka laikposmā no 2003.  līdz 
2007. gadam pusaudžiem (no 15 līdz 19 gadiem) vecuma specifiskās mirstības rādītājs bija 3,3 gadījumi 
uz 100 000 pg, savukārt Latvijā šajā laikposmā vecuma specifiskā mirstība pusaudžiem bija augstāka – 
5,7 gadījumi uz 100 000 pg. ASV bērniem vecumā no 0 līdz 4 gadiem mirstības rādītāji bija 2,3 gadī jumi, 
Latvijā – 3,0 gadījumi uz 100 000 pg. ASV bērniem vecumā no 5 līdz 9 gadiem mirstība bija 2,5 gadī-
jumi, bet Latvijā – 2,8 gadījumi uz 100 000 pg. Viszemākie mirstības rādītāji ASV reģistrēti bērniem 
vecumā no 10 līdz 14 gadiem – 2,4 gadījumi, Latvijā šajā vecuma grupā vecuma specifiskā mirstība bija 
3,7 gadījumi uz 100 000 pg (SEER, 2007).

Pētījuma rezultāti norāda uz nepieciešamību Latvijā ieviest starptautiski atzīto bērnu vēža 
pacientu klasifikācijas sistēmu International Classification of Childhood Cancer. Klasifikators palīdzēs 
salī dzināt saslimstības un mirstības rādītājus starptautiskā līmenī.

Secinājumi

 1. Laikposmā no 2000.  līdz 2013.  gadam Latvijā bērniem ar onkoloģiskajām slimībām netika 
novērota tendence saslimstības rādītājiem pieaugt.

 2. Bija vērojama statistiski ticama tendence mirstības rādītājiem samazināties. Ikgadējais mirs-
tības rādītāju samazinājums bērniem ar onkoloģiskajām slimībām bija par 0,15 gadījumiem uz 
100 000 persongadu.

 3. Latvijā saslimstības un mirstības rādītāji dzimuma grupās statistiski ticami neatšķiras. 
Meite nēm bija vērojams statistiski ticams mirstības rādītāju samazinājums par 0,16 gadī ju-
miem uz 100 000 persongadu.

 4. Bērniem ar onkoloģiskajām slimībām tika novērotas vecuma specifiskās saslimstības un 
mirs tības rādītāju atšķirības. Vecuma specifiskās saslimstības rādītāji bija augstāki bērniem 
vecumā no 0 līdz 4 gadiem un pusaudžiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem.
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 Epidemiological Measures of Childhood Cancer 
 in Latvia from 2000 to 2013

Abstract

Children mortality from malignant tumours is the  second most common cause of death in 
economically developed countries after external causes of death. Every year approximately 15,000 cases 
of disease are primary diagnosed among children and adolescents; additionally, it has been observed that 
the incidence rate has the tendency to increase for an average of 1% a year.

The aim of this work was to analyse childhood cancer incidence and mortality rates in accordance 
with person-characterising demographical rates and within particular diagnosis groups in Latvia from 
2000 to 2013.

Data from “Registry of patients suffering from certain diseases for patients diagnosed with 
oncological disease” and “Database of causes of death of citizens of Latvia” were used and analysed in 
the work. The data selection criteria were people within age group from 0 to 19 years for people with 
confirmed oncological diagnosis or whose death was caused by malignant tumour within the time period 
from 2000 to 2013. During this period of time 977 cases of disease and 299 cases of death were registered. 
For analysing of data frequency, analysis and cross-tabulation analysis were performed using computer 
programs SPSS and Microsoft Excel.

From 2000 to 2013 no statistically credible tendencies of incidence rate increase for children with 
oncological diseases in Latvia were observed. The  tendency of decrease of mortality rate of children 
was observed for 0.15 cases on 100,000 person-years. In comparison with countries of European region, 
statistically credible tendencies of incidence rate increase for children in Latvia has not been observed, 
yet the mortality rate has the tendency to decrease, as it is observed in Europe in general. After analysing 
incidence and mortality rates in gender groups no difference between male and female strata was 
observed. During several years, incidence rates for children with oncological disease within the age group 
from 0 to 4 years and from 15 to 19 years were higher than within the age groups from 5 to 9 years and 
from 10 to 14 years.

Keywords: childhood cancer, incidence, mortality, oncological diseases.

Literatūra

 1. Bleyer A., O’Leary M., Barr R. Cancer epidemiology in older adolescents and young adults 15  to 29 years of age, 
including SEER incidence and survival: 1975–2000. National Cancer Institute, NIH, 2006; 06: 57–67.

 2. Bosetti C., Bertuccio P., Chatenoud L., Negri E., et al. Childhood cancer mortality in Europe, 1970–2007. European 
Journal of Cancer, 2010; 46: 384–394.

 3. Chatenoud  L., Bertuccio  P., Bossetti  C., Levi  F., et al. Childhood cancer mortality in America, Asia and Oceanus 
1970–2007. Cancer, 2010; 116: 5063–5074.

 4. Dorak M. T., Karpuzoglu E. Gender differences in cancer susceptibility: An inadequately addressed issue. Frontiers 
in genetics, 2012; 3: 268.

 5. Gatta  G., Botta  L., Rossi  S., Aareleid  T., et al. Childhood cancer survival in Europe 1999 2007: Result of 
EUROCARE-5 – a population-based study. Lancet Oncology, 2014; 15: 35–47.

 6. Henau K., Damme V. N., Calay F., Slabbaert M., et al. Cancer incidence in Belgium 2010. Belgian Cancer Registry, 2013.
 7. Holmes L., Hossain J., Des Vignes-Kendrick M., Opara F. Sex variability in pediatric leukemia survival: large cohort 

evidence. International Scholar Research Network, ISRN oncology, 2012.
 8. Kaatsch P. Epidemiology of childhood cancer Cancer Treatment Reviews, 2010; 36: 227–285.
 9. Kellie S.  J., Howard S. C. Global child health priorities: What role for paediatric oncologists? European Journal of 

Cancer, 2008; 44: 2388–2396.
 10. Kutluk  T., Torode  J. The  role of International Organizations on collaboration for global pediatric cancer control. 

Pediatric Hematology-Oncology in Countries with Limited Resources, 2014; 19–23.



187

M E D I C Ī N A S  B Ā Z E S  Z I N Ā T N E S

ZRaksti / RSU

2015

 11. Lacours B., Goubin A. G., Guissou S., Bellec S., et al. Incidence of childhood cancer in France: National Children 
Cancer Registries, 2000–2004. European Journal of Cancer Prevention, 2010; 19: 173–181.

 12. Lanteenmaki P. M., Huostila J., Hinkka S., Salmi T. T. Childhood cancer patients at school. European Journal of Cancer, 
2002; 38: 1227–1240.

 13. Merrill C. T., Nagamine M., Hambrick M. M. Pediatric hospital stays for cancer, 2005. Health cost and utilization 
project (HCUP), 2007.

 14. Michel  G., Weid  N.  X., Zwahlen  M., Redmond  S., et al. Incidence of childhood cancer in Switzerland: The  Swiss 
Childhood Cancer Registry. Pediatric Blood and Cancer, 2008; 50: 46–51.

 15. National Cancer Institute. SEER Cancer statistics review, 1975–2007. http://seer.cancer.gov/archive/csr/1975_2007/ 
(sk. 04.03.2015.).

 16. Oeffinger K. C., Hudson M. M. Long-term complications following childhood and adolescent cancer: Foundations for 
providing risk-based health care for survivors CA: Cancer Journal of Clinicians, 2004; 54: 208–236.

 17. Raab C. P., Gartner J. C. Diagnosis of childhood cancer. Primary care: Clinics in office practice, 2009; 36: 671–684.
 18. Sith M. A., Seibel N. L., Altekruse S. F., Ries L. A. G., et al. Outcomes for children and adolescents with cancer: 

Challenges for the twenty-first century. Journal of Clinical Oncology, 2010; 28: 2625–2634.
 19. Statistic Austria. Cancer mortality among children and adolescents, Austria 2002–2011.  http://www.statistik.at/

web_en/statistics/health/cancer_incidence/cancer_incidence_overview/index.html (sk. 23.04.2015.).
 20. Steliarova-Foucher E., Stiller C., Kaatsch P., Berrino F., et al. Geographical patterns and time trend of cancer incidence 

and survival among children and adolescents in Europe since the 1970s (the ACCIS project): An epidemiological 
study. The LANCET, 2004; 364: 9451.

 21. Stewars B. W., Wild C. P. WHO World Health Organization. World cancer report 2014.
 22. Surveillance, Epidemiology, and End Results Program. SEER Cancer Statistics Review 1975–2004. http://seer.cancer.

gov/archive/csr/1975_2004/ (sk. 28.04.2015.).
 23. Terracini B. Epidemiology of childhood cancer. Environmental Health, 2011; 10: 8.
 24. Valsecchi M. G., Steliarova-Foucher E. Cancer registration in developing countries: luxury or necessity. The LANCET 

Oncology, 2008; 9: 159–167.
 25. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”. Pārskats par 2014. gadu. http://

www.bkus.lv/CMS/modules/EReditor/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/BKUS_2014_gada_parskats_
lab.pdf.pdf (sk. 08.05.2015.).

 26. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”. Pārskats par 2013.  gadu. 
http://www.bkus.lv/CMS/modules/EReditor/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/gada_parskats.pdf.pdf 
(sk. 08.05.2015.).

 27. Ward E., Thun M. J., Robbins A., Kohler B., et al. Childhood and adolescents cancer statistic. A Cancer Journal for 
Clinicians, 2014; 64: 83–2013.

 28. World Health Organization. International agency for research on cancer. International incidence of childhood cancer 
highlights. http://iicc.iarc.fr/about/iicc3_highlights.php (sk. 01.04.2015.).

 29. Yaris N., Mandiraciglu A., Buyukpamukcu M. Childhood cancer in developing countries. Pediatric hematology and 
oncology, 2004; 24: 237–253.

 30. Youlden D. R., Baade P. D., Valery P. C., Ward L. J., et al. Childhood cancer mortality in Australia. Cancer Epidemiology, 
2012; 36: 476–480.

http://seer.cancer.gov/archive/csr/1975_2007/
http://www.statistik.at/web_en/statistics/health/cancer_incidence/cancer_incidence_overview/index.html
http://www.statistik.at/web_en/statistics/health/cancer_incidence/cancer_incidence_overview/index.html
http://seer.cancer.gov/archive/csr/1975_2004/
http://seer.cancer.gov/archive/csr/1975_2004/
http://www.bkus.lv/CMS/modules/EReditor/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/BKUS_2014_gada_parskats_lab.pdf.pdf
http://www.bkus.lv/CMS/modules/EReditor/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/BKUS_2014_gada_parskats_lab.pdf.pdf
http://www.bkus.lv/CMS/modules/EReditor/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/BKUS_2014_gada_parskats_lab.pdf.pdf
http://www.bkus.lv/CMS/modules/EReditor/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/gada_parskats.pdf.pdf
http://iicc.iarc.fr/about/iicc3_highlights.php
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Kopsavilkums

Ievads.  Galvenie riska faktori, kas saistīti ar ceļa locītavu sāpju sākšanos personām, kuras 
vecākas par 50  gadiem, ir palielināts svars, aptaukošanās, sieviešu dzimums un iepriekš gūtas ceļa 
locītavu traumas. Latvijā līdz šim vēl nav pētīts pacientu ar ceļa locītavu osteoartrītu uzturs un ķermeņa 
uzbūve.

Darba mērķis.  Pētījuma mērķis bija novērtēt pacienšu ar ceļa locītavu osteoartrītu uzturi.
Materiāls un metodes.  Pētījumā tika iesaistītas 32 sievietes ar ceļa locītavu osteoartrītu. Izman-

totās metodes bija: auguma mērīšana, svēršana, vidukļa apkārtmēra mērīšana, ķermeņa masas indeksa 
(ĶMI) aprēķināšana, bioimpedances metode, dzīvesveida anketa un uztura biežuma aptaujas anketa.

Rezultāti un secinājumi.  Gandrīz visām pētījuma dalībniecēm bija palielināts ķermeņa svars 
vai aptaukošanās un palielināts ķermeņa tauku procents. Tika noskaidrots, ka viņu uztura paradumi 
neveicina efektīvu svara samazināšanos, jo viņas neuzņem veselīgu un sabalansētu uzturu, – uzturā 
nav pietiekams dārzeņu (155,5 ± 92,6 g dienā) un augļu (100,0 (56,3; 190,8) g dienā) daudzums. Pētnieki 
secināja, ka pētījuma dalībniecēm nav izpratnes par veselīgu uzturu, lai mazinātu ķermeņa svaru, 
turklāt puse no viņām neiesaistās regulārās fiziskās aktivitātēs.

Atslēgvārdi: ceļa locītavu osteoartrīts, sievietes, ķermeņa masas indekss, palielināts ķermeņa 
svars, aptaukošanās, uztures novērtēšana, fiziskās aktivitātes.

Ievads

Osteoartrīts (OA) ir deģeneratīva locītavu slimība, kuru raksturo locītavu skrimšļa degradācija, 
subhondrālo kaulu sabiezēšana un osteofītu veidošanās (Green, 2014). OA ir galvenais sāpju un nespējas 
cēlonis, kas būtiski samazina dzīves kvalitāti (Silverwood, 2015).

Galvenie riska faktori, kas saistīti ar ceļa locītavu sāpju attīstīšanos personām, kuras vecākas par 
50 gadiem, ir palielināts svars, aptaukošanās, sieviešu dzimums un iepriekš gūtas ceļa locītavu traumas 
(Silverwood, 2015).

Simptomātisks ceļa locītavu OA ir sastopams 11% sieviešu un 7% vīriešu, bet radioloģiskas osteo-
artrītam raksturīgas izmaiņas tiek konstatētas biežāk – 34% sieviešu un 31% vīriešu, kuri vecāki par 
60 gadiem (Felson, 1987). Sieviešu dzimums tiek saistīts ne tikai ar augstāku osteoartrīta prevalenci, 
bet arī ar smagāku slimības gaitu. Sievietēm ir radioloģiski smagāks ceļa locītavu osteoartrīts nekā 
vīriešiem, īpaši pēc menopauzes iestāšanās (Johnson, 2014).

mailto:ivitapole@gmail.com
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Aptaukošanās (ĶMI ≥ 30 kg/m2) ir saistīta ar 7 reizes lielāku risku saslimt ar OA un arī negatīvi 
ietekmē slimības gaitu. Pacientiem ar OA, kuriem ir arī aptaukošanās, ir ievērojami izteiktāka ceļa locītavu 
deģenerācija un 3–10 reižu lielāks risks, ka nākotnē būs nepieciešama ceļa locītavas endoprotezēšana, 
salīdzinot ar personām, kurām ir normāls ķermeņa svars (Fransen, 2014). Pēc Ekonomiskās sadarbības 
un attīstības organizācijas veselības statistikas 2014. gada datiem Latvijā uz katriem 100 000 iedzīvotāju 
veiktas 46 ceļa locītavas endoprotezēšanas operācijas (OECD / European Union, 2014).

Aptaukošanās un OA samazina mobilitāti, tāpēc var veidoties apburtais loks – samazinās fiziskās 
aktivitātes, ķermeņa svars turpina pieaugt, un samazinās muskuļu spēks, kas palielina locītavu problēmas 
un paātrina slimības progresēšanu (Bliddal, 2014). Tā kā aptaukošanās ir viens no lielākajiem OA riska 
faktoriem, tad arī dažādās ceļa locītavu osteoartrīta vadlīnijās ir sastopamas rekomendācijas par ķermeņa 
svara samazināšanu, ja ĶMI ir vairāk nekā 25 kg/m2 (American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2013; 
Fernandes, 2013; McAlindon, 2014; National Institute for Health and Clinical Excellence, 2015).

Pacienti ar ceļa locītavu OA un aptaukošanos, samazinot ķermeņa svaru par apmēram 5%, var 
panākt nelielu simptomu samazināšanos, tomēr, lai nozīmīgi samazinātu sāpes, viņiem iesaka samazināt 
ķermeņa svaru sākotnēji par vismaz 10%. Ķermeņa svaram samazinoties par 0,45 kg, mehāniskā slodze uz 
ceļa locītavu ikdienas aktivitāšu veikšanas laikā samazinās par 1,81 kg. Ir pierādīts: ja pacienti ar artrītu, 
kuriem ir liekais svars, zaudē 6,80 kg ķermeņa svara, ceļa locītavu sāpes samazinās par 50% (Clinton, 
2015). Tādējādi uzlabojas arī ķermeņa funkcionālās spējas, dzīves kvalitāte un mobilitāte (Bliddal, 2014).

Osteoartrīta medikamentozā ārstēšana sastāv galvenokārt no nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu 
lietošanas. Kaut arī šie medikamenti bieži vien samazina simptomus, tie var izraisīt nopietnas blakus-
parādības, piemēram, kuņģa čūlu vai nieru mazspēju. Diemžēl neviens no šiem medikamentiem 
neno vērš vai neaizkavē OA progresēšanu (Sanghi, 2009). Tāpēc dzīvesveida maiņai – optimālam uzturam 
un fizis kām aktivitātēm – vajadzētu būt pirmajam solim OA profilaksē un ārstēšanā.

Latvijā iepriekš nav pētīta uztura saistība ar ceļa locītavu osteoartrītu, tāpēc būtu nozīmīgi 
iegūt informāciju par pacientu, kas slimo ar ceļa locītavu osteoartrītu, uztura paradumiem un ķermeņa 
uzbūvi. Lai izvērtētu šos rādītājus, lieto jēdzienu “uzture” (angļu val. nutrition), kas ietver visus procesus, 
kas saistīti ar uztura uzņemšanu un tā izmantošanu augšanai, attīstībai un veselības uzturēšanai 
(Roth, 2011). Jēdziens “uzture” ietver gan personas antropometriskos rādītājus, gan uzņemto uzturu un 
klīnisko stāvokli un atspoguļo, vai organisms ir nodrošināts ar nepieciešamajām uzturvielām.

Iegūtā informācija palīdzētu noskaidrot nepieciešamību popularizēt veselīga uztura paradumus 
pacientiem ar osteoartrītu Latvijā.

Darba mērķis

Novērtēt uzturi pacientēm ar ceļa locītavu osteoartrītu.

Materiāls un metodes

Tika veikts aprakstošs šķērsgriezuma pētījums laikposmā no 2015. gada 2. marta līdz 30. aprīlim. 
Lielākā daļa pētījuma dalībnieču dzīvo Rīgā un tās apkārtnē. Pētījumā kopumā tika iesaistītas 32 sievietes 
vecumā no 45 līdz 70 gadiem ar ceļa locītavu osteoartrītu, kuras pēdējo divu gadu laikā bija ārstējušās 
(n = 20) vai arī pētījuma veikšanas laikā saņēma pakalpojumus (n = 12) VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā 
universitātes slimnīca” Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas centrā. Visas pētījuma dalībnieces bija 
staigājošas, ar vai bez staigāšanas palīgierīcēm.

Pētījumā netika iesaistītas sievietes ar kognitīviem traucējumiem, smagu vispārējo veselības 
stāvokli (piemēram, pacientes ar smagu sirds vai nieru mazspēju) un akūtām slimībām (piemēram, 
pneimo niju) vai nesen veiktu ķirurģisku terapiju (piemēram, pēc ceļa locītavas endoprotezēšanas).

Pētījuma dalībniecēm tika novērtēti antropometriskie rādītāji: augums, ķermeņa masa, vidukļa 
apkārtmērs, tika aprēķināts ĶMI, un ķermeņa tauku procenta noteikšanai tika lietota bioimpedances 
metode (Genius 220 Plus).
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Riska faktoru novērtēšanai tika izmantota speciāli šim pētījumam izveidota dzīvesveida anketa 
pacientēm ar ceļa locītavu osteoartrītu. Anketas 63 jautājumi ietvēra demogrāfiskos rādītājus, izglītību, 
sāpes, ķermeņa svaru, fizisko aktivitāti, stresu, smēķēšanu, alkohola lietošanu, uztura paradumus un 
funkcionālo stāvokli. Dzīvesveida anketā bija iekļauti arī jautājumi, uz kuriem atbildot tika izman-
tots vizuālās analogu skalas princips: pētījuma dalībniecēm uz 100 mm gara nogriežņa bija jāat zīmē, 
piemēram, kā viņas vērtē savus uztura paradumus (0 mm – neveselīgi uztura paradumi, 100 mm – 
vese līgi uztura paradumi).

Uztura paraduma novērtēšanai tika izmantota modificēta gada uztura biežuma aptaujas anketa 
(Meija, 2013), lai novērtētu uzņemto pārtikas produktu biežumu. Anketa ietvēra 153  jautājumus, 
iekļaujot galvenās produktu un ēdienu grupas, – graudaugu produktus (26 jautājumi), gaļas, olu un zivju 
produktus (26 jautājumi), pienu un piena produktus (10 jautājumi), produktus no kartupeļu, sakņu un 
dārzeņu grupas (28 jautājumi), produktus no augļu un ogu grupas (13 jautājumi), četrus riekstu veidus 
un sešus sēklu veidus, zupas un jauktos ēdienus (11 jautājumi), sešus saldumu veidus, bezalkoholiskos 
dzērienus (11 jautājumi), alkoholiskos dzērienus (6 jautājumi) un uztura taukus (6 jautājumi). Pētījuma 
dalībniecēm bija jānorāda, cik bieži dienas, nedēļas vai mēneša laikā viņas lieto konkrētu produktu, kā 
arī kopējais uzņemtais dārzeņu un augļu daudzums.

Dzīvesveida anketa un uztura biežuma aptaujas anketa tika aizpildīta intervijas veidā. Pētījuma 
dalībnieces pēc novērtēšanas saņēma arī mutiskas rekomendācijas par uzturu un fiziskajām aktivitātēm.

Kvantitatīvajiem datiem tika aprēķinātas minimālās un maksimālās vērtības, vidējie lielumi 
un standartnovirze vai mediāna un starpkvartiļu amplitūda. Kvalitatīvajiem datiem tika aprēķināti 
novērotie biežumi un relatīvie biežumi (procenti). Analizējot pētījuma datus, tika izmantota neparamet-
riskās korelācijas analīzes metode (Spīrmena rangu korelācija). p vērtība, kas mazāka par 0,05 (p < 0,05), 
tika pieņemta par statistiski nozīmīgu. Datu statistiskā apstrāde tika veikta, izmantojot Microsoft Excel 
un SPSS programmas 22. versiju.

Pētījumam saņemta atļauja no Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komitejas  – lēmums 
Nr. 80/29.01.2015. Visas pētījuma dalībnieces sniedza rakstisku piekrišanu.

Rezultāti

Tika analizēti dati par 32 sievietēm ar ceļa locītavu osteoartrītu vecumā no 45  līdz 70 gadiem, 
vidējais vecums 59,8 ± 5,7 gadi. Pētījuma dalībnieču vidējie antropometriskie rādītāji atspoguļoti 1. tabulā.

Pēc ĶMI palielināts ķermeņa svars bija 34,4% (n = 11) pētījuma dalībnieču un aptaukošanās – 
46,9% (n = 15) dalībnieču (sk. 1. att.).

Ķermeņa tauku daudzums normas robežās (20,0–30,0%  no kopējās ķermeņa masas) bija 9,4% 
(n = 3) pētījuma dalībnieču, savukārt 90,6% (n = 29) dalībnieču ķermeņa tauku procents bija lielāks 
par 30,0%, pārsniedzot vecumam atbilstošo normu. Vidukļa apkārtmērs normas robežās (nepārsniedza 
80,0 cm) bija 12,5% (n = 4) pētījuma dalībnieču, 15,6% (n = 5) sieviešu vidukļa apkārtmērs bija robežās no 
80,1 līdz 90,0 cm, savukārt 71,9% (n = 23) dalībnieču vidukļa apkārtmērs pārsniedza 90,1 cm.

1. tabula. Pētījuma dalībnieču antropometriskie rādītāji 
 Anthropometric measurements of women

Antropometriskie 
rādītāji

Vidējā vērtība ± 
standartnovirze

Minimālā un 
maksimālā vērtība

Augums, cm 164,4 ± 4,8 154–174

Ķermeņa masa, kg 81,3 ± 14,3 56,4–119,4

Ķermeņa masas indekss, kg/m2 30,1 ± 5,3 21,0–44,4

Ķermeņa tauku procents, % 36,7 ± 4,9 25,0–44,2

Vidukļa apkārtmērs, cm 96,0 ± 12,5 71,5–121,5
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1. attēls. Pētījuma dalībnieču iedalījums ķermeņa masas indeksa kategorijās
 Body mass index distribution of women
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Pēc pētījuma datiem ķermeņa svaru vēlējās samazināt 93,8% (n = 30) pētījumā iesaistīto sieviešu. 
Veselības aprūpes speciālisti bija rekomendējuši samazināt ķermeņa svaru 71,9% (n = 23) sieviešu. Diētu 
pētījuma veikšanas laikā ievēroja 12,5% (n = 4) pētījuma dalībnieču, 37,5% (n = 12) sieviešu bija izmēģinā-
jušas dažādas diētas agrāk. Pēdējo sešu mēnešu laikā 18,8% (n = 6) pētījuma dalībnieču svaru bija sama-
zinājušas, bet 34,4% (n = 11) sieviešu ķermeņa svars bija palielinājies.

Pētījuma dalībnieču subjektīvais uztura paradumu vidējais novērtējums pēc vizuālās analogu 
skalas bija 46,4 ± 21,1 mm. Visas pētījumā iesaistītās sievietes uzskatīja, ka zina, kas ir veselīgs un saba-
lansēts uzturs, turklāt 46,9% (n = 15) sieviešu apgalvoja, ka cenšas ievērot veselīga un sabalansēta uztura 
pamatprincipus ikdienā.

Katru dienu saknes un dārzeņus (izņemot kartupeļus un pupas) uzturā uzņēma 62,5% (n = 20) 
pētījuma dalībnieču: 6,3% (n = 2) – 5–6 reizes nedēļā, 25,0% (n = 8) – 3–4 reizes nedēļā un 6,3% (n = 2) – 
1–2 reizes nedēļā. Vidējais uzņemtais sakņu un dārzeņu (izņemot kartupeļus un pupas) daudzums dienā 
bija 155,5 ± 92,6 grami.

Katru dienu augļus un ogas (izņemot sulas) uzturā uzņēma 43,8% (n = 14) sieviešu, 9,4% (n = 3) – 
5–6 reizes nedēļā, 31,3% (n = 10) – 3–4 reizes nedēļā un 15,6% (n = 5) – 1–2 reizes nedēļā. Uzņemtais 
mediānais augļu un ogu daudzums bija 100,0 (56,3; 190,8) gramu dienā.

Pēdējo sešu mēnešu laikā ar fiziskām aktivitātēm regulāri nodarbojās 46,9% (n = 15) pētījuma 
dalībnieču, 34,4% (n  =  11)  – neregulāri, bet 18,9% (n  =  6) neiesaistījās nekādās fiziskās aktivitātēs. 
Pētījuma dalībnieces fiziskās aktivitātes veica vidēji 180,6 ± 135,4 minūtes nedēļā. Fiziskās aktivitātes 
mazāk par 150 minūtēm nedēļā veica 40,6% (n = 13) sieviešu, savukārt 59,4% (n = 19) sieviešu fiziskajās 
aktivitātēs iesaistījās 150 minūtes un ilgāk. Atrasta statistiski ticama negatīva korelācija starp ĶMI un 
minūšu skaitu nedēļā, kas tika veltītas fiziskām aktivitātēm (r = −0,407; p = 0,021), un statistiski ticama 
negatīva korelācija starp vidukļa apkārtmēru un minūšu skaitu nedēļā, kas tika veltītas fiziskām aktivi-
tātēm (r = −0,441; p = 0,012).

Visbiežāk pētījuma dalībnieces iesaistījās šādās fiziskās aktivitātēs: ārstnieciskajā vingrošanā 
53,1% (n = 17) sieviešu, iešanā – 46,9% (n = 15) sieviešu. Citās aktivitātēs – peldēšanā, dejošanā, riteņ-
braukšanā un nūjošanā – bija iesaistījušās tikai dažas pētījuma dalībnieces.

Vingrojumus ceļa locītavas stāvokļa uzlabošanai regulāri veica 28,1% (n = 9) pētījuma dalībnieču, 
31,3% (n = 10) sieviešu vingroja neregulāri, bet 40,6% (n = 13) nevingroja.

Diskusija

Pēc autoriem pieejamiem datiem Latvijā šis ir pirmais pētījums, kurā tiek novērtēta uzture 
pacientēm ar ceļa locītavu osteoartrītu.

Ņemot vērā, ka osteoartrīts ir plaši izplatīts un aptaukošanās ir gan galvenais riska faktors, gan 
prognozes indikators, ir svarīgi izzināt situāciju Latvijā. Mūsu pētījumā 47% pētījuma dalībnieču bija 
ar aptaukošanos un 47% ar lieko svaru, 91% pētījuma dalībnieču ķermeņa tauku procents pārsniedza 
normu, turklāt 72% sieviešu vidukļa apkārtmērs pārsniedza vēlamo. Pēc ASV datiem aptaukošanās tika 
novērota pat 71% sieviešu ar ceļa locītavu osteoartrītu vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem (Losina, 2013). 
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Minētie dati liecina, ka šīm sievietēm noteikti būtu jāmaina dzīvesveida paradumi, lai samazinātu 
ķermeņa svaru un novērstu ceļa locītavas osteoartrīta progresēšanu.

Turklāt 72% pētījuma dalībnieču kāds no veselības aprūpes speciālistiem bija rekomendējis ceļa 
locītavu osteoartrīta gadījumā saglabāt normālu ķermeņa svaru, tomēr šī rekomendācija tika ignorēta, 
jo gandrīz visām pētījumā iesaistītajām sievietēm novērtēšanas laikā bija vai nu palielināts ķermeņa 
svars, vai aptaukošanās. Jādomā, ka svara mazināšana nav realizēta vairāku iemeslu dēļ. Pirmām 
kārtām pacientes līdz galam nav izpratušas ceļa locītavu sāpju saistību ar palielinātu ķermeņa svaru, 
iespējams, tāpēc viņām trūkst motivācijas to samazināt. Pacientēm nav pietiekamu zināšanu par 
efektīvu ķermeņa svara samazināšanu un iegūtā rezultāta saglabāšanu. Kaut gan visas pētījuma dalīb-
nieces uzsvēra, ka zina, kas ir veselīgs un sabalansēts uzturs, šīs teorētiskās zināšanas varētu būt virs-
pusējas, tāpēc viņām nav izpratnes, kā praktiski veidot savu ikdienas ēdienkarti.

Ņemot vērā, ka osteoartrīta ārstēšanā nav medikamentu, kas būtiski mainītu slimības gaitu, 
arī ārstiem vajadzētu pastiprināti uzsvērt uztura lomu pacientiem ar osteoartrītu, lai samazinātu 
slimības simptomus. Pacientus būtu vēlams nosūtīt pie uztura speciālista, kas individuāli analizētu 
katru gadījumu un sniegtu rekomendācijas, ņemot vērā pacienta dzīvesveidu, sociālos apstākļus, 
uztura īpatnības un citus būtiskus faktorus. Papildu ieguvums pacientiem būtu pieejami informatīvi 
materiāli par uzturu.

Puse no mūsu pētījumā iesaistītajām sievietēm dzīves laikā bija mēģinājušas samazināt ķermeņa 
svaru, izmantojot dažādas diētas. Kaut gan pētījumi atbalsta svara samazināšanu, izmantojot diētas, 
kas ierobežo kalorijas (Bliddal, 2014), nav nozīmes īslaicīgām, nesabalansētām un ļoti ierobežojošām 
diētām, jo tām nav ilgtermiņa efekta, – pacients atgriežas pie iepriekšējiem uztura paradumiem, tāpēc 
zaudētais ķermeņa svars tiek atgūts. Drīzāk būtu jāmaina dzīvesveida un ēšanas paradumi.

Pētījuma autori sagaidīja, ka varētu būt korelācija starp pētījuma dalībnieču subjektīvi novērtē-
tajiem uztura paradumiem un ĶMI, ķermeņa tauku procentu vai sāpju intensitāti, tomēr netika novē rota 
statistiski ticama korelācija (p > 0,05), kas varētu liecināt, ka vismaz daļa pētījuma dalībnieču nekri tiski 
novērtē savus uztura paradumus.

Mūsu pētījumā iesaistītās sievietes uzturā neuzņēma pietiekami daudz dārzeņu un augļu. 
Katru dienu saknes un dārzeņus uzturā uzņēma tikai 63% pētījuma dalībnieču, bet augļus un ogas – 
44%  sieviešu. Pēc Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījuma 2012.  gada datiem 
sievietes vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem dārzeņus un augļus neuzņēma uzturā katru dienu (dārzeņus 
katru dienu uzņēma 43,6% sieviešu, augļus un ogas – 22,3% sieviešu) (Pudule, 2013).

Šī informācija varētu liecināt, ka lielākajai daļai pētījuma dalībnieču uzņemtais uzturs nav veselīgs 
un sabalansēts. Nepietiekami uzņemot dārzeņus, saknes, augļus un ogas, pētījuma dalībnieces varētu 
nepie tiekami uzņemt arī nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas, vajadzīgo šķiedrvielu daudzumu, 
kā arī antioksidantus.

Pēc Latvijas Republikas Veselības ministrijas Veselīga uztura ieteikumiem pieaugušajiem dienā 
vajadzētu uzņemt vismaz 400 g vai piecas porcijas dārzeņu, augļu un ogu (Veselības ministrija, 2008), 
arī EULAR (The European League Against Rheumatism – Eiropas līga pret reimatismu) rekomendācijās 
ir teikts, ka pacientiem ar ceļa locītavas osteoartrītu vajadzētu palielināt augļu un dārzeņu uzņem-
šanu – vismaz piecas porcijas dienā (Fernandes, 2013). Turklāt nesen publicētajā pirmajā prospektīvajā, 
randomizētajā, kontrolētajā pētījumā, kurā tika novērtēta augu izcelsmes uztura ietekme uz pacien-
tiem ar osteoartrītu, pētījuma grupai, salīdzinot ar kontroles grupu, bija izteiktāk samazinājušās sāpes 
un arī ķermeņa svars. Pētījuma grupas uztura 90% kaloriju veidoja augu izcelsmes produkti – augļi, 
dārzeņi, pākšaugi un graudaugi (Clinton, 2015). Šis noteikti varētu būt pētījumu virziens, ko vaja dzētu 
attīstīt.

Lai efektīvi samazinātu ķermeņa svaru pacientiem ar ceļa locītavas osteoartrītu, iesaka uztura 
terapiju kopā ar fiziskajām aktivitātēm (Dean, 2012). Mūsu pētījumā tika atrasta statistiski ticama 
negatīva korelācija starp ĶMI, vidukļa apkārtmēru un minūšu skaitu nedēļā, kas tika veltītas fiziskām 
aktivitātēm, kas varētu liecināt, ka pētījuma dalībnieces, kurām ir aptaukošanās, mazāk iesaistās 
fiziskajās aktivitātēs nekā pētījuma dalībnieces ar normālu ķermeņa svaru. Un tieši personām ar 



193

M E D I C Ī N A S  B Ā Z E S  Z I N Ā T N E S

ZRaksti / RSU

2015

aptaukošanos fiziskās aktivitātes ir ļoti nozīmīgas, lai panāktu izmaiņas ķermeņa svarā. Ņemot vērā, 
ka tikai 47% pētījuma dalībnieču iesaistījās regulārās fiziskajās aktivitātēs un 28% pētījumā iesaistīto 
sieviešu regulāri veica vingrojumus ceļa locītavu stāvokļa uzlabošanai, veselības aprūpes speciālistiem 
vajadzētu motivēt visas pacientes ar ceļa locītavu osteoartrītu iesaistīties fiziskajās aktivitātēs un izglītot 
viņas par iespējamiem ieguvumiem.

Pasaules Veselības organizācija pieaugušajiem rekomendē vismaz 150 minūtes nedēļā nodarboties 
ar vidējas intensitātes aerobām fiziskām aktivitātēm (Pasaules Veselības organizācija, 2011). Kaut gan 
60% pētījuma dalībnieču fiziskās aktivitātes veica vismaz 150 minūtes nedēļā, būtu jāpārliecinās, ka šīs 
aktivitātes ir piemērotas ķermeņa svara zaudēšanai un funkcionālo spēju uzlabošanai, ņemot vērā fizisko 
aktivitāšu veidu, intensitāti un ilgumu.

Tā kā pētījumā tika izmantota gada uztura biežuma aptaujas anketa un Latvijā ir arī sezonāla 
noteiktu pārtikas produktu lietošana, pastāv iespēja, ka iegūtā informācija par pētījuma dalībnieču 
uztura paradumiem varētu būt neprecīza. Ideālā gadījumā pētījumu vajadzētu atkārtot četras reizes 
gadā (visās sezonās), pētījuma dalībniecēm lūdzot novērtēt uzturu nevis par 12 mēnešiem, bet gan par 
3 mēnešiem vai nedēļu aizpildīt uztura dienasgrāmatu 4 reizes gadā.

Šajā pētījumā tika aplūkots dažādu pārtikas produktu lietošanas biežums, bet netika analizēti 
porciju lielumi, tāpēc dati par uzņemto uzturu ir nepilnīgi. Nākamajos pētījumos būtu vēlams izmantot 
arī uztura dienasgrāmatu un pārtikas svarus, lai gūtu informāciju par uzņemto produktu daudzumu, kā 
arī kopā uzņemtajām kalorijām un uzturvielām.

Katras pētījuma dalībnieces novērtēšana bija laikietilpīga, tāpēc pētījumā bija iespējams iesaistīt 
nelielu skaitu dalībnieču un iegūtos rezultātus nevar attiecināt uz visu populāciju.

Pētījumā iesaistīto sieviešu atlasi ietekmēja arī ģeogrāfiskais faktors – dalībnieces galvenokārt 
dzīvoja Rīgā vai Rīgas rajonā. Lauku reģionos uzturs varētu ievērojami atšķirties.

Secinājumi

 1. Gandrīz visām pētījuma dalībniecēm bija palielināts ķermeņa svars vai aptaukošanās un 
palieli nāts ķermeņa tauku procents.

 2. Pētījumā iesaistīto sieviešu uztura paradumi neveicina efektīvu svara samazināšanos.
 3. Pētījuma dalībnieces neuzņem veselīgu un sabalansētu uzturu. Viņu uzturā nav pietiekami 

daudz dārzeņu un augļu.
 4. Pētījumā iesaistītajām sievietēm nav izpratnes par veselīgu uzturu, lai samazinātu ķermeņa 

svaru.
 5. Puse no pētījuma dalībniecēm neiesaistās regulārās fiziskās aktivitātēs.

 Nutritional Assessment in Women with 
 Knee Osteoarthritis

Abstract

Overweight, obesity, female gender and prior knee joint injuries are the  main risk factors for 
the onset of knee joint pain in people older than 50 years. Nutrition in relation to knee osteoarthritis has 
not been studied in Latvia before.

The aim of the study was to assess nutrition in women with knee osteoarthritis.
This study involved 32  women with knee joint osteoarthritis. Assessment instruments used 

in this study were height measuring, weighing, waist circumference measuring, calculating of BMI, 
bioimpedance method, lifestyle and food frequency questionnaire.

Almost all women participating in the study were either overweight or obese with fat percentage 
above normal. Their dietary habits are not contributing to an effective weight loss because the diet is not 
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healthy and well-balanced. The intake of vegetables (155.5 ± 92.6 g per day) and fruit (100.0 (56.3; 190.8) g 
per day) were insufficient. Women did not have understanding of healthy well-balanced diet for reducing 
weight. Half of the study participants did not engage in physical activities.

Keywords: knee joint osteoarthritis, women, body mass index, obesity, nutritional assessment, 
physical activities.
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Kopsavilkums

Cilvēku populācijas vidējais vecums arvien palielinās, tāpēc pieaug arī zinātnieku interese par 
pārmaiņām kognitīvajās funkcijās un galvas smadzeņu strukturālajiem un funkcionālajiem aspektiem, 
kas ir saistīti ar novecošanos. Vairākas kognitīvās funkcijas ar vecumu pavājinās, taču citas saglabājas 
nemainīgas vai pat uzlabojas. Kognitīvo funkciju izmaiņas cieši korelē ar strukturālajām un funkcio-
nālajām izmaiņām prefrontālajā garozā un hipokampā. Hipokampa tilpuma samazināšanās bieži korelē 
ar viegliem kognitīviem traucējumiem un Alcheimera slimību. Šī teorētiskā darba mērķis ir veikt litera-
tūras analīzi par galvas smadzeņu normālās un patoloģiskās novecošanās izpausmēm.

Atslēgvārdi: kognitīvās funkcijas, normālā novecošanās, patoloģiskā novecošanās, hipokamps, 
magnētiskā rezonanse.

Ievads

Zemeslodes iedzīvotāju vidējais vecums arvien palielinās, tāpēc pieaug zinātnieku interese par 
pārmaiņām kognitīvajās funkcijās un galvas smadzeņu strukturālajiem un funkcionālajiem aspektiem, 
kas pavada vecumdienas. Starpība starp “normālu” novecošanos un saslimšanu ir sarežģīta un atkarīga 
no vairākiem faktoriem, arī uzskatiem par to, kas ir normālas kognitīvās un motorās funkcijas novecojot 
(Nair & Sabbagh, 2014). Cilvēkiem novecojot daļa kognitīvo procesu pasliktinās, bet daļa saglabājas 
relatīvi stabili, tomēr aizvien nav pilnīgi skaidrs, kādi mehānismi ir iesaistīti vairāku kognitīvo procesu 
normālās novecošanās gaitā. Galvas smadzeņu klīniskās novecošanās pazīmes ir kognitīvie traucējumi 
un demence. Populācijai novecojot, palielinās kognitīvo traucējumu un demences potenciālie riski.

Viena no galvenajām klīniskās diagnostikas un neirozinātnes izpētes metodēm ir strukturālā 
magnētiskā rezonanse, kas ļauj veikt tilpuma mērījumus noteiktām smadzeņu daļām. Vairāku pētījumu 
rezultāti norāda uz hipokampa daudzveidīgajām funkcijām galvas smadzenēs. Hipokamps ir atbildīgs 
par vairākām kognitīvajām funkcijām (Battagaliaetal, 2011). Jaunāko pētījumu rezultāti norāda uz 
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hipokampa apjoma samazināšanās saistību ar kognitīvo funkciju pasliktināšanos pacientiem ar viegliem 
kognitīviem traucējumiem un Alcheimera slimību (Peng et al., 2015). Tādējādi gan modernās radiolo-
ģiskās un neiroloģiskās izmeklēšanas metodes, gan kognitīvo funkciju psiholoģiskā izpēte kļūst par 
neatņemamu sastāvdaļu minēto traucējumu diagnostikā.

Darba mērķis

Veikt literatūras analīzi par galvas smadzeņu normālās un patoloģiskās novecošanās izpausmēm.

Materiāls un metodes

Pētījumā veikta zinātniskās literatūras analīze.

Rezultāti

Galvas smadzeņu novecošanās un kognitīvās funkcijas
Galvas smadzeņu novecošanās ir normāla bioloģiska parādība. Pie normālas smadzeņu noveco-

šanās mainās smadzeņu funkcionālā darbība, var novērot strukturālas izmaiņas un izmaiņas kognitī-
vajās funkcijās. Atkarībā no tā, kurā vecumā tiek konstatētas šīs izmaiņas, var izšķirt normālu smadzeņu 
bioloģisko novecošanos un priekšlaicīgu smadzeņu novecošanos (Dickson et al., 1992; Reichman 
et al., 2010). Lai gan ir pieejami daudzi neirofizioloģiskie testi, ko pielieto, lai diagnosticētu smadzeņu 
klīniskās novecošanās pazīmes, katra cilvēka kognitīvās spējas ir individuālas, tāpēc ir sarežģīti atšķirt 
normālu novecošanos no patoloģiskas smadzeņu novecošanās (Lezak et al., 2004).

Pēdējā desmitgadē arvien biežāk tiek veikti pētījumi, lai noteiktu, kuras kognitīvo procesu 
izmaiņas ir saistītas ar normālo smadzeņu novecošanos un kuras izmaiņas varētu liecināt par kādu 
slimību vai patoloģiju. Tiek pētīti šādi kognitīvie procesi: kognitīvā produktivitāte, uzmanība, uztvere, 
atmiņa, valoda, kā arī intelekts un kreativitāte. Dažus kognitīvos procesus ar vecumu saistītās izmaiņas 
skar vairāk, bet citus mazāk.

Runājot par kognitīvajiem pamatprocesiem, ir nepārprotami skaidrs, ka vairumam vecāka gada-
gājuma cilvēku ir samazināta kognitīvā produktivitāte, uzmanība un uztveres funkcija (Schneider 
& Pichora-Fuller, 2000). Gados vecākiem cilvēkiem ir zemāki rezultāti uzmanības pārbaudes uzdevumos, 
kur ir nepieciešama sadalītā uzmanība (Tsang & Shaner, 1998). Jaunākiem un vecāka gadagājuma 
cilvēkiem atšķiras arī selektīvā uzmanība, tomēr nav vērojamas atšķirības distraktoru ietekmē (McDowd 
& Shaw, 2010). Viņi arī spēj saglabāt koncentrēšanās spējas uz ilgāku laiku. Uzdevumi, kuros vecāka 
gadagājuma cilvēki gūst ievērojami zemākus rezultātus, prasa elastīgu uzmanības kontroli – kognitīvo 
funkciju, kas ir saistīta ar pieres daivu darbību. Svarīgi, ka sniegumu šajos uzdevumos var uzlabot ar 
treniņu palīdzību (Kramer et al., 1999), kā arī ir nozīmīga pozitīva saistība starp kardiovaskulārajiem 
vingri nājumiem un sniegumu sadalītās uzmanības pārbaudes uzdevumos (Hawkins, Kramer & Capaldi, 
1992). Uzmanības pasliktināšanās var būtiski ietekmēt vecāka gadagājuma cilvēku ikdienas dzīvi 
dažādās jomās, piemēram, automašīnas vadīšanu. Kā rāda pētījumi, uzmanības traucējumi vecāka gada-
gājuma cilvēkiem ir saistīti ar biežāku automašīnas avāriju izraisīšanu (McDowd & Shaw, 2010).

Savukārt normālā smadzeņu novecošanās dažus atmiņas veidus ietekmē dažādi. Ir skaidrs, ka 
darba atmiņa kļūst vājāka, cilvēkam novecojot, bet nav nepārprotamas atbildes, kādi mehānismi ir 
iesaistīti. Viens no skaidrojumiem ir informācijas apstrādes kopējā palēnināšanās (Salthouse, 1995). Otrs 
skaidrojums – vājāka spēja likvidēt veco informāciju no darba atmiņas, kas samazina darba atmiņas 
kopējo apjomu. Pētījumi arī rāda, ka jaunākiem un vecākiem cilvēkiem darba atmiņas laikā ir aktīvi 
atšķirīgi reģioni prefrontālajā smadzeņu garozā (Hasher, Zacks & May, 1999). Ar vecumu būtiski paslik-
tinās informācijas kodēšanas, glabāšanas un izgūšanas procesi epizodiskajā atmiņā, ko veido atmiņas 
par konkrētiem dzīves notikumiem. Informācijas kodēšana nenotiek pietiekami dziļi (Craik,  1983), 
un fokuss vairāk ir uz spilgtu, mazāk uz perifēro informāciju (Glisky, Rubin & Davidson, 2001).
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Tajā pašā laikā nav būtiskas atšķirības starp vecāka gadagājuma un jaunākiem cilvēkiem seman-
tiskajā atmiņā jeb spējā glabāt zināšanas par vispārīgiem faktiem. Dažkārt gados vecākiem cilvēkiem 
tā ir pat labāka, jo zināšanas par apkārtējo pasauli pieaug. Piekļuve šai informācijai ar vecumu var 
kļūt lēnāka, bet zināšanu organizācija var būt nemainīga (Light, 1992). Savukārt nav būtisku atšķirību 
starp jaunākiem un gados vecākiem cilvēkiem implicītajās atmiņās, un nemainīga paliek arī procedurālā 
atmiņa un autobiogrāfiskā atmiņa. Ir pētījumi, kuru autori norāda, ka spilgtus notikumus, piemēram, 
princeses Diānas nāvi un 11. septembra teroraktus, vecāki un jaunāki cilvēki atcerējās vienlīdz precīzi 
(Davidson & Glisky, 2002).

Runājot par augstākajiem kognitīvajiem procesiem, valodas process ir lielā mērā nemainīgs vecāka 
gadagājuma cilvēkiem pie atbilstošiem dzīves apstākļiem, lai arī informācijas apstrādes ātrums var būt 
nedaudz lēnāks nekā jaunākiem cilvēkiem. Ir pētījumi, kuru autori apgalvo, ka runas prasmes pat var 
uzlaboties ar gadiem, stāstījums var būt labāk strukturēts un izstrādāts (Kemper & Kemtes, 2000). Vecāka 
gadagājuma cilvēkiem var būt raksturīgs plašāks vārdu krājums, prasmīgāks valodas lietojums, spēja 
efektīvi lietot kontekstu, lai klausītājs saprastu teikto (Wingfield, 2000).

Salīdzinoši maz pētījumu ir par novecošanās ietekmi uz lēmumu pieņemšanu. Vairumā no tiem 
uzsvērta uzmanības un darba atmiņas negatīvā ietekme uz lēmumu pieņemšanu. Salīdzinoši mazāk 
ir pētījumu par motivācijas, emocionālā ieguldījuma un iepriekšējo zināšanu mediējošo lomu uz šiem 
faktoriem. Pētījumi rāda, ka, pieņemot lēmumus par veselības aprūpes pakalpojumu izvēli, automašīnas 
vai apdrošināšanas polises iegādi, vecāki cilvēki nonāk pie līdzīgiem lēmumiem kā jaunāki cilvēki, bet 
gūst šos secinājumus citādā veidā. Viņi vairāk balstās uz iepriekšējām zināšanām un mazāk uz jauno 
informāciju. Jaunāki cilvēki, kuriem ir mazāk zināšanu par šiem jautājumiem, daudz rūpīgāk izvērtē 
informāciju un apsver vairākas alternatīvas pirms lēmuma pieņemšanas (Sanfey & Hastie, 2000).

Daži pētnieki pauž viedokli, ka pastāv atšķirības starp to fluīdo un kristālisko intelektu (fluid 
intelligence; crystallized intelligence) tajā, cik lielā mērā to skar ar vecumu saistītās izmaiņas. Fluīdais 
intelekts ir spēja risināt problēmas jaunās situācijās, spriest loģiski neatkarīgi no iepriekš gūtām 
zināšanām, bet kristāliskais intelekts ir spēja pielietot uzdevumu risināšanā iepriekš gūtas zināšanas, 
prasmes un pieredzi (Čukurs, 2015, 220). Pētnieki ir atklājuši, ka kristāliskais intelekts daudz mazākā 
mērā pakļaujas novecošanās procesiem un pat var uzlaboties, tāpēc gados vecāki cilvēki viegli izpilda 
darbības, kas viņiem ir sen pazīstamas, bet fluīdais intelekts ir daudz jutīgāks pret novecošanos (Miller, 
Myers, Prinzi & Mittenberg, 2009).

Visbeidzot, vairāki pētnieki, piemēram, Austrālijas psiholoģijas profesors Kroplijs (Cropley), ir 
pievērsušies kreativitātes novecošanās aspektiem. Dažādos vecumposmos ir raksturīgi dažādi kreativi-
tātes veidi, tomēr kreativitāte ir raksturīga visos vecumposmos pie noteiktiem apstākļiem. Novecošanās 
būtiski neietekmē kreatīvās spējas, drīzāk tās ietekmē vispārējais kognitīvās funkcionēšanas līmenis, 
citas kognitīvās spējas, dažādi ārējie faktori, piemēram, sociālās normas, un iekšējie faktori, piemēram, 
motivācija un personības iezīmes (Cropley, 1995).

Lai arī ir atklāts, kā novecošanās ietekmē dažādus kognitīvos procesus, joprojām tiek plaši 
diskutēts par to, cik liela ir novecošanās ietekme uz katru no kognitīvajiem procesiem un cik lielā mērā 
tie samazinās, kā arī par to, kādi mehānismi ir šo izmaiņu pamatā.

Lai diferencētu “normālu” novecošanos no sākotnējām patoloģiskām izmaiņām, tika izvirzīts 
“vieglu kognitīvu traucējumu” koncepts (Mild cognitive impairment). Viegli kognitīvie traucējumi ietver 
vairākus kritērijus: personas vai informatora ziņojumu par kognitīvo funkciju traucējumiem; objektīvus 
datus par kognitīvo funkciju traucējumiem; cilvēkam ir saglabāta funkcionālu spēju neatkarība; nav 
norādījumu par demenci (Petersen, 2004). Šos kritērijus izmanto diagnozes noteikšanai arī psihiatrijā, 
DSM-5 tos dēvē par viegliem neirokognitīviem traucējumiem (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders-5, DSM-5, 2013). Viens no smagākajiem kognitīvo funkciju traucējumu veidiem ir saistīts ar 
demenci. Psihisko traucējumu klasifikatora piektajā izdevumā (DSM-5, 2013) jēdziens “demence” tiek 
iekļauts neirokognitīvo traucējumu klāstā un ir aizvietots ar jēdzienu “smagi neirokognitīvie trau-
cējumi”. To raksturo smagi kognitīvo spēju traucējumi: atmiņas, uzmanības, vadības funkciju, valodas, 
sociālo prasmju, emociju atpazīšanas traucējumi u. c. Kognitīva deficīta dēļ cilvēki nespēj veikt pat vien-
kāršākās ikdienas aktivitātes.
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Kā aizsardzības faktors pret priekšlaicīgu kognitīvo funkciju samazināšanos un arī neirodeģene-
ratīvām slimībām vairākos pētījumos tika minētas kognitīvās rezerves. Jēdziens “rezerve” tiek saistīts ar 
atšķirīgu galvas smadzeņu jutīgumu pret vecuma izmaiņām un patoloģiju. Kognitīvās rezerves nozīmē 
galvas smadzeņu aktīvus centienus tikt galā ar patoloģiju, izmantojot jau iepriekš izveidotās kognitīvās 
stratēģijas vai citus kompensatorus mehānismus. Kognitīvās rezerves, kuras ir izveidotas premorbīdā, 
spēj kompensēt patoloģiskās izmaiņas galvas smadzeņu darbībā un kognitīvo traucējumu attīstību.

Viens no kognitīvo rezervju būtiskiem aspektiem ir izglītības līmenis. Vairāku pētījumu rezultāti 
norāda, ka augsts izglītības līmenis ir saistīts ar zemāku Alcheimera slimības attīstības risku (Fratiglioni 
& Wang, 2007), bet cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni Alcheimera slimība un demence ir plaši izplatīta 
(Zhang et al., 1999, kā minēts Stern, 2012). Taču izglītības līmenis nav vienīgais faktors, kas veido kogni-
tīvās rezerves. Pētījumu rezultāti liecina, ka kognitīvās aktivitātes (arī vēlākajos gados) būtiski samazina 
demences attīstības risku (Wilson et al., 2010). Cilvēki ar augstu kognitīvās aktivitātes līmeni uzrāda 
nozīmīgi zemāku Alcheimera slimības un vieglu kognitīvu traucējumu attīstības risku nekā cilvēki 
ar zemāku aktivitātes līmeni (Sattler, Toro, Schönknecht & Schröder, 2012). Kognitīvās rezerves nav 
noteikta un nemainīga iezīme, bet tās var veicināt, ieviešot intelektuāli aktīvu dzīvesveidu. Pētījumos 
tika kon statēts, ka intelektuāli aktīvs dzīvesveids var palielināt kognitīvo rezervju līmeni un ievērojami 
sama zināt demences attīstības risku, jo intensīvā galvas smadzeņu darbības stimulācija var veicināt 
neiro plasticitāti un neironu ilgmūžību (Karp et al., 2006). Daži autori uzskata, ka kognitīvā aktivitāte var 
sama zināt hipokampa atrofiju normālā novecošanās procesā.

Kognitīvās rezerves veidojas, mijiedarbojoties vairākiem faktoriem. Izglītības līmenis, profesio-
nālie sasniegumi, uzvedības modeļi, kas veicina izziņas aktivitāti, personības attīstību u. c., var būt ļoti 
svarīgi kognitīvo rezervju paplašināšanā. Tas nozīmē, ka attiecīga dzīvesveida uzturēšana varētu būt 
būtiska ar novecošanos saistīto kognitīvo izmaiņu un demences attīstības risku kavētāja.

Strukturālās un funkcionālās izmaiņas galvas smadzenēs 
novecošanās procesā
Lai gan normāla novecošanās ir saistīta ar izmaiņām galvas smadzenēs, ne visi reģioni tiek ietek-

mēti vienādi. Iepriekšējo pētījumu rezultāti norāda, ka novecojot lielākas izmaiņas galvas smadzeņu 
struktūrā un funkcijās notiek prefrontālajā garozā un vidējā temporālajā daivā, turpretī citi garozas un 
subkortikālie reģioni saglabājas salīdzinoši neizmainīti visa mūža garumā. Mūsdienu pētījumos arī tiek 
noskaidrots, kā novecošanās ietekmē savienojumus starp dažiem smadzeņu reģioniem.

Cilvēkam novecojot, ievērojamas izmaiņas ir vērojamas prefrontālajā garozā. Strukturāli parādās 
atrofijas – gan pelēkajā, gan baltajā vielā. Pelēkās vielas samazināšanās var atspoguļoties ar samazi-
nātu šūnu skaitu (šūnu bojāejas dēļ) vai arī norādīt uz neironu savienojumu pārrāvumu. Baltās vielas 
izmaiņas atspoguļo aksonu patoloģijas un var izraisīt palēninātu neirotransmisiju. Iespējams, šādas 
baltās vielas izmaiņas var norādīt uz kognitīvo procesu palēnināšanos, kas varētu būt raksturīgs arī 
normālai novecošanai.

Novecošanās gaitā tiek izmainītas arī prefrontālās garozas funkcijas. Veicot darba atmiņas un 
epizodiskās atmiņas testus, gados vecākiem pieaugušajiem parādās samazināta aktivitāte dažos prefron-
tālajos reģionos un ir palielināta aktivitāte citos reģionos salīdzinājumā ar gados jauniem pieaugušajiem. 
Pētījumu rezultāti parāda, ka gados vecākiem pieaugušajiem bieži konstatē prefrontālās garozas pusložu 
asimetrijas samazināšanos. Veicot neiropsiholoģisko testu uzdevumus, jauniem pieaugušajiem ir novē-
rojama vienpusēja prefrontālā aktivitāte, bet gados vecākiem pieaugušajiem – tendence iesaistīt arī otru 
prefrontālo garozu (Kensinger, 2009).

Vēl nav skaidrs, vai šī divpusējā darbība ir kompensatorais mehānisms vai arī tas ir patoloģisku 
izmaiņu rezultāts. Daži no spēcīgākajiem pierādījumiem par labu kompensatorā mehānisma idejām 
gūti pētījumos, kur tika salīdzināts neironu aktivācijas modelis vecākiem pieaugušajiem, kuri veic 
uzdevumus tikpat labi kā gados jauni pieaugušie (augsta veiktspēja), un gados vecākiem pieaugušajiem, 
kuri veic uzdevumu vāji (zema veiktspēja). Šie pētījumi ir atklājuši, ka subjekti ar augstu veiktspēju 
mēdz iesaistīt abas prefrontālās garozas, bet subjektiem ar zemu veiktspēju paradās tikai vienpusēja 
prefrontāla aktivitāte (Cabeza, 2002).
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Ievērojamas ar novecošanos saistītas izmaiņas parādās arī hipokampā (hippocampus). Hipokamps 
ir smadzeņu struktūra, kas atrodas deniņu daivas mediālajā daļā. Hipokampa funkcijas tiek aktīvi 
pētītas mūsdienās, veicot pētījumus par tā strukturālo un funkcionālo sakarību. Pateicoties šiem pētī-
jumiem, ir pierādītas hipokampa daudzveidīgās funkcijas galvas smadzenēs. Hipokamps galvenokārt ir 
atbildīgs par īstermiņa atmiņu, ilgtermiņa atmiņu un orientēšanos telpā. Jaunākie pētījumi neiro zinātnēs 
pierāda tā nozīmi, veicot arī citas funkcijas. Nesen veikta pētījuma rezultāti liecina, ka cilvēkiem, kuriem 
hipokampa tilpums ir samazināts, īstermiņa atmiņas funkcijas traucējumi ir izteiktāki nekā tiem, kuriem 
hipokampa tilpuma novirzes no kontroles grupas rādītājiem ir mazākas (Zdanovskis, Krūmiņa, 2015). 
Hipokampam ir tieši savienojumi ar entorinālo garozu un mandeļveida kodolu (amygdala), savukārt 
šīs struktūras veido savienojumus ar daudzām citām smadzeņu daļām, tāpēc hipokamps tiek uzskatīts 
par vienu no neironu “maģistrālēm”, caur kuru iziet daudzi pārvades signāli, lai komunicētu ar citām 
smadzeņu daļām. Tādējādi, ja tiek bojāts hipokamps, nozīmīgi tiek traucēta smadzeņu strukturālā un 
funkcionālā integritāte (Battaglia et al., 2011).

Cilvēkam novecojot samazinās arī hipokampa tilpums. Ir novērots, ka cilvēkiem, kuriem ir diag-
nosticēta Alcheimera slimība vai viegli kognitīvie traucējumi, hipokampa tilpuma samazināšanās 
norit straujāk nekā kontroles grupās (Kramer et al., 2007; Raz et al., 2004). Longitudinālos pētījumos 
ir noteikts, ka līdz piektajam gadu desmitam hipokampa zudums ir nelineārs. Pēc piektā gadu desmita 
cilvēkiem, kam nav konstatēti kognitīvie traucējumi, hipokampa tilpums samazinās no 1 līdz 2% gadā, 
savukārt cilvēkiem, kuriem ir diagnosticēti viegli kognitīvie traucējumi vai Alcheimera slimība, 
hipokampa tilpums samazinās no 3  līdz 5% gadā (Mungas et al., 2005; Jack et al., 2005). Hipokampa 
tilpuma samazināšanās korelē ar atmiņas pasliktināšanos, kas liecina par iespējamo hipokampa tilpuma 
izmaiņu saistību ar kognitīvajām funkcijām (Petersen et al., 2000). Tomēr hipokampa tilpums ir cieši 
saistīts arī ar citām slimībām, piemēram, depresiju, hipertensiju, hronisku alkoholismu, hronisku stresu 
(O’Brien et al., 2004; Raz et al., 2005; Beresford et al., 2006; Erickson et al., 2005). Citi faktori, kas ietekmē 
hipokampa tilpumu un funkcijas, ir aerobās fiziskās aktivitātes, neiroģenēzes dinamika, sinaptiskā plas-
ticitāte, strukturālā un funkcionālā hipokampa darbība (Spalding et al., 2013; Sahay et al., 2011). Šādu 
faktoru ietekme uz hipokampa tilpumu liecina par iespējām ietekmēt hipokampa tilpumu, veicot attie-
cīgas dzīvesstila izmaiņas, tādējādi samazinot hipokampa atrofijas progresiju (Erickson et al., 2009).

Smadzeņu novecošanas neiroradioloģiskā diagnostika
Mūsdienās smadzeņu novecošanās neiroradioloģiskajā diagnostikā lieto vairākas izmeklēšanas 

metodes  – datortomogrāfiju (CT), magnētisko rezonansi (MR), tostarp strukturālo un volumetrisko 
magnētisko rezonansi, magnētiskās rezonanses spektroskopiju (MRS), funkcionālo magnētisko rezonansi 
(fMR), pozitronu emisijas tomogrāfiju (PET), viena fotona emisijas tomogrāfiju u. c.

Viens no izmeklējumiem, kas ļauj konstatēt smadzeņu novecošanās pazīmes, ir strukturālā un 
volumetriskā magnētiskā rezonanse. Strukturālās magnētiskās rezonanses izmeklējuma mērķis ir noteikt 
iespējamo kognitīvo traucējumu iemeslus, kurus var ārstēt, piemēram, smadzeņu audzēji, hidrocefālija un 
subdurālas hematomas, bet mūsdienās magnētiskās rezonanses izmeklējumos arvien vairāk izmanto ne 
tikai strukturālo izmaiņu noteikšanai, bet arī lai noteiktu deģeneratīvas smadzeņu vielas izmaiņas.

Veicot magnētiskās rezonanses izmeklējumu, var konstatēt vairākas izmaiņas smadzenēs, kuras 
ir saistītas ar smadzeņu novecošanos. Strukturālās izmaiņas var novērot mediālajā deniņu daivā, kurā 
var konstatēt hipokampa un entorinālās garozas tilpuma samazināšanos. Tieši šīs izmaiņas ir raksturīgas 
Alcheimera slimībai, kuras pēc tam progresē uz citām limbiskās sistēmas daļām un uz neocortex. Mediālajai 
deniņu daivai ir izveidotas dažādas kvalitatīvās novērtējuma skalas, kuras var atšķirt Alcheimera slimības 
pacientu no kontroles pacientiem ar jutību no 40 līdz 95% un specifitāti 90% (Wahlund et al., 2000). Veicot 
magnētiskās rezonanses strukturālos izmeklējumus, ir sistemātiski jāizvērtē globālā atrofija, fokālā atrofija 
un vaskulāras slimības ietekmes (piemēram, infarkti, baltās vielas bojājumi, lakūnas).

Pastāv standartizēti izmeklējumi, kurus veic pacientiem ar kognitīviem traucējumiem, piemēram, 
Globālās kortikālās atrofijas skala (no angļu val. GCA-scale), Mediālās deniņu daivas atrofijas skala (no 
angļu val. MTA-scale), Koedama skala paura daivas atrofijas noteikšanai, Fazekas skala baltās vielas 
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bojājumu noteikšanai. Fazekas skalu izmanto, lai noteiktu hiperintensus baltās vielas reģionus un 
lakūnas, – abas šīs parādības ir novērojamas vecākiem cilvēkiem, un parasti tās apraksta kā mazo asins-
vadu slimību. Šo skalu izmanto arī stratēģiski nozīmīgu infarktu meklēšanā. Par stratēģiski nozīmīgu 
infarktu tiek dēvēti tāds infarkts, kurš var ievērojami ietekmēt smadzeņu kognitīvās funkcijas. Pie šīs 
grupas tiek pieskaitīti mediālās cerebrālās artērijas infarkti (parietotemporālie vai temporookcipitālie 
smadzeņu reģioni, Gyrus angularis), mugurējās cerebrālās artērijas infarkti (paramediānā talāma daļa, 
apakšējā mediālā deniņu daiva), lakunāri infarkti (Barkhof et al., 2012).

Funkcionālā magnētiskā rezonanse, pateicoties paramagnētiskajām oksigenētā un deoksi-
genētā hemoglobīna īpašībām, var vizualizēt smadzeņu daļas, kuras intensīvāk strādā un vairāk patērē 
skābekli. Neironu aktivācijas dēļ palielinās asins plūsma aktivētajā reģionā, tāpēc palielinās oksigenēto 
asiņu daudzums un samazinās deoksigenēto asiņu daudzums. Funkcionālās magnētiskās rezonanses 
izmeklējuma laikā var konstatēt šīs izmaiņas.

Pētījumos īpaša uzmanība tiek pievērsta deniņu daivai un ir noteikts, ka pacientiem ar viegliem 
kognitīvajiem traucējumiem un Alcheimera slimību, veicot specifiskus kognitīvos testus, neironu akti-
vitāte deniņu daivā ir zemāka nekā kontroles pacientiem (Sperling et al., 2003). Zemāka aktivitāte ir 
tieši saistīta ar neironu zudumu vai disfunkciju šajā smadzeņu daļā (Machulda et al., 2003). Tādā pašā 
veidā frontotemporālās demences gadījumā ir novērota zemāka aktivitāte frontālajā daivā. Novērojot 
pacientus miera stāvoklī (kad netiek veikti kognitīvie testi) un veicot funkcionālās magnētiskās rezo-
nanses izmeklējumu, var novērot konkrētu smadzeņu daļu pamatdarbību. Pacientiem, kuriem diagnos-
ticēta Alcheimera slimība vai viegli kognitīvie traucējumi, šī smadzeņu pamatdarbība bija mazāk aktīva 
nekā kontroles grupas pacientiem.

Magnētiskās rezonanses difūzijas tensora izmeklējuma laikā tiek veikta ūdens molekulu kustības 
analīze šūnās. Atkarībā no šo ūdens molekulu kustībām var iegūt informāciju par nervu šķiedru kūlīšu 
stāvokli un iespējamu aksonu zudumu. Šo metodi izmanto, lai pārbaudītu ar novecošanos saistītās 
izmaiņas baltās vielas traktos. Histopatoloģiski analizējot Alcheimera slimnieku smadzeņu paraugus, 
var novērot daļēju mielīna zudumu, aksonu bojājumus, oligodendroglijas šūnu bojājumus un reaktīvu 
gliozi baltajā vielā (Brun et al., 1986).

Magnētiskās rezonanses spektroskopija sniedz bioķīmisko informāciju par smadzeņu metabo-
lismu. Analizējot kontroles grupas pacientus un pacientus, kuriem ir konstatēta Alcheimera slimība, ir 
novērots, ka pacientiem ar Alcheimera slimību ir samazināts N-acetil aspartāta (NAA) un paaugstināts 
mioinositola līmenis. Pastāv uzskats, ka NAA samazināšanās liecina par neironu zudumu un disfunkciju, 
bet mioinositols ir gliozes rādītājs (Kantraci et al., 2000). Kombinējot volumetriskos un spektroskopiskos 
magnētiskās rezonanses izmeklējumus, var iegūt lielāku diagnostikas jutību un specifitāti, nekā izman-
tojot katru no šīm metodēm atsevišķi (Schuff et al., 1997).

Smadzeņu novecošanās diagnostiskā izmanto arī citas radioloģiskās metodes, piemēram, funkcio-
nālo nukleāro izmeklējumu, magnetizācijas pārvades attiecības noteikšanu, pozitronu emisijas tomo-
grāfiju, amiloīda izgulsnējumu vizualizēšanu (Nordberg et al., 2004; Mosconi et al., 2006).

Lai gan radioloģisko izmeklējumu rezultāti ir cieši saistīti ar kognitīvajām spējām, ne vienmēr 
radioloģiskie izmeklējumi tieši korelē ar klīniski psiholoģisko atradi, tāpēc ir svarīgi izvērtēt pacienta 
kopējo stāvokli un veikt nepieciešamos kognitīvos testus. Kombinējot kognitīvo testu rezultātus ar radio-
loģiskajām izmaiņām konkrētos smadzeņu reģionos, var izdarīt klīniski nozīmīgus secinājumus par 
pacienta iespējamo diagnozi, optimālo ārstēšanas un kontroles laiku.

Diskusija un secinājumi

Literatūras analīze par galvas smadzeņu novecošanās izpausmēm parāda, ka dažas kognitīvās 
funkcijas, piemēram, uztvere, sadalītā uzmanība, epizodiskā atmiņa, ir vairāk pakļautas novecošanās 
procesiem nekā citas, piemēram, semantiskā un implicītā atmiņa, tomēr aizvien nav nepārprotamas 
atbildes, kā izmaiņas kognitīvajā funkcionēšanā ir saistītas ar izmaiņām smadzenēs un mehānismiem, 
kas ir to pamatā.
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Novecošanās procesā galvas smadzenēs notiek ievērojamas izmaiņas  – gan strukturālās, gan 
funkcionālās. Lielākās izmaiņas ir vērojamas prefrontālajā garozā un hipokampa darbībā. Šīs izmaiņas 
var noteikt, izmantojot mūsdienīgās neiroradioloģiskās metodes.

Padziļināta izpratne par galvas smadzeņu normālās un patoloģiskās novecošanās pazīmēm, neiro-
loģisko, neiropsiholoģisko un neiroradioloģisko metožu saskaņota pielietošana ir nepieciešama un varētu 
palīdzēt agrīni diagnosticēt patoloģiskās galvas smadzenes novecošanās pazīmes, kā arī varētu palīdzēt 
izveidot iespējamas aizsardzības stratēģijas pret patoloģisko novecošanos.

 Normal and Pathological Aging of Brain

Abstract

The average age of the  world population is increasing, thus increasing scientific interest in 
the changes in cognitive function and brain structural and functional aspects that accompany aging. 
The  difference between the  “normal” aging and disease is complex and depends on several factors, 
including the  perception of what is normal cognitive and motor function with age, as well as views 
on neural reserves (Nair & Sabbagh, 2014). Cognitive decline is the  part of aging process, but some 
cognitive functions remain relatively stable. It is still not unambiguously clear what mechanisms are 
involved in several cognitive processes of normal aging. Several studies point out multiple functions 
of the hippocampus in the brain. Hippocampus is responsible for a number of cognitive functions and 
is considered one of the neural “mainline” that transmits signals ensuring communication with other 
parts of the  brain (Battagaliaetal, 2011). Recent studies point out the  hippocampus volume reduction 
and the deterioration of cognitive function in patients with mild cognitive impairment and Alzheimer’s 
disease (Peng et al., 2015).

The aim of this theoretical study was to carry out analysis of literature on the cognitive function of 
the normal and pathological aging process.

Keywords: cognitive functions, normal aging, pathological aging, hipocampus, MRI.
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Kopsavilkums

Izdegšanas sindroms bieži tiek novērots veselības aprūpē nodarbinātajiem, īpaši ārstiem, kuri tiek 
pakļauti augstam stresa riskam darbavietā. Maslačas izdegšanas sindroms tiek definēts kā stāvoklis, 
kam raksturīgs emocionālais izsīkums, depersonalizācija un personīgo sasniegumu redukcija, kas 
parādās indivīdiem darbā ar cilvēkiem. Izdegšanas sindroms ārstu vidū var radīt negatīvu ietekmi uz 
pacientu aprūpi un tās kvalitāti.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai praktizējošiem ārstiem ir izdegšanas sindroms, salīdzināt 
dažādu specialitāšu ārstu “izdegšanas” izteiktību, kā arī dažādos pētījumos gūtos datus. Lai sasniegtu 
pētījuma mērķi, tika izmantota kvantitatīvā metode un pielietoti divi pētījuma instrumenti: demogrā-
fiskā anketa un Maslačas izdegšanas aptauja, kas sastāv no trīs apakšskalām – emocionālais izsīkums, 
depersonalizācija, personīgie sasniegumi. Respondenti tika aicināti piedalīties pētījumā pēc brīvprātības 
principa. Pētījumā piedalījās 93 veselības aprūpes iestādēs strādājoši ārsti. Respondentu vecums bija no 
25 līdz 70 gadiem, vidējais vecums – 38 gadi.

Pētījuma rezultāti parāda, ka trešdaļai ārstu ir augstāki emocionālā izsīkuma, depersonalizā-
cijas rādītāji par skalu vidējo vērtību, savukārt personīgo sasniegumu redukcijas rādītāji ir zemi, kas 
liecina par izdegšanas sindromu. Izvērtējot apakšskalu vidējos rādītājus pa specialitātēm, var secināt, 
ka ginekologiem ir izteikts emocionālais izsīkums un depersonalizācija, bet neirologiem – emocionālais 
izsīkums un zemi personīgo sasniegumu redukcijas rādītāji, savukārt anesteziologiem – augsta deperso-
nalizācija un zemi personīgo sasniegumu redukcijas rādītāji. Vērtējot izdegšanas sindromu atkarībā no 
darba pieredzes ilguma, var secināt, ka izteiktāks emocionālais izsīkums un depersonalizācija vērojama 
respondentiem ar darba pieredzes ilgumu no 0 līdz 5 gadiem, salīdzinot ar ārstiem, kuru darba pieredze 
ir 6–10 gadi.

Pētījumā tika noskaidrots, ka pastāv statistiski ticama pozitīva korelācija starp emocionālo 
izsīkumu un depersonalizāciju, kā arī statistiski ticama negatīva korelācija starp personīgo sasniegumu 
redukcijas rādītājiem un depersonalizāciju.

Atslēgvārdi: Maslačas izdegšanas sindroms ārstiem, emocionālais izsīkums, depersonalizācija, 
personīgie sasniegumi.

Ievads

Veselības aprūpes sistēma Latvijā ir ilgstošā pārmaiņu procesā. Šīs pārmaiņas tiešā veidā ietekmē 
veselības aprūpes darbinieku darba apstākļus. Darbs kļūst intensīvāks un komplicētāks, kas savukārt 
rada arī dažādus apdraudējumus  – tehniskos, fiziskos un arī psiholoģiskos. Saskaņā ar Veselības 
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ministrijas (VM) ziņojumu par “Cilvēkresursu attīstību veselības aprūpē 2006.–2015. gadam” īstenošanu 
kopējais pamatdarbā specialitātē strādājošo ārstu skaits 2013. gadā bija 6682 jeb 74% no plānotā un ir 
tuvs Eiropas Savienības (ES) valstu vidējiem nodrošinājuma rādītājiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Veselības aprūpes darbinieki bieži strādā vairākās darbavietās, VM dati norāda, ka strauji 
pieaudzis blakusdarbā nodarbināto ārstu īpatsvars,  – pamatdarbā nodarbināto skaits no 2005.  līdz 
2013.  gadam pieaudzis par 4%, turpretī blakusdarbā  – par 38%. Tāpat ir konstatēts, ka ārstniecības 
personu vidējais vecums visās ārstniecības personu vecuma grupās palielinās. Darbs šādā situācijā var 
negatīvi ietekmēt darbinieku veselību, kā arī netieši, radot negatīvu ietekmi uz pacientu aprūpi un tās 
kvalitāti, arī pacientu drošību. Izdegšanas sindroms bieži tiek novērots veselības aprūpē strādājošajiem, 
īpaši ārstiem, kuri tiek pakļauti augstam stresa riskam darbavietā.

Izdegšanas sindroms tiek raksturots kā emocionāls izsīkums, depersonalizācija un personīgo 
sasniegumu sajūtu trūkums [10]. Depersonalizācija novērojama tad, kad ārsti ārstē pacientus vienaldzīgi 
un attīstīta negatīvu attieksmi pret saviem kolēģiem un profesiju [6]. Izdegšanas sindroms ārstu vidū var 
radīt negatīvu ietekmi uz pacientu aprūpi un tās kvalitāti [7].

Saskaņā ar nesen veiktajiem pētījumiem izdegšanas sindroms izrādījās kā neatkarīgs riska 
faktors koronārās sirds slimības attīstībai nākotnē [1]. Pētījumi parāda, ka izdegšanas sindroms ietekmē 
un bojā muskuloskeletālo sistēmu, kas ir kļuvusi par ļoti izplatītu veselības problēmu veselības aprūpes 
darbinieku vidū. Pētījumos tika noskaidrots, ka izdegšanas sindroms šķietami veseliem darbiniekiem 
vēlāk var izraisīt muskuļu un skeleta sāpes [5]. Turklāt pētījumos novērots, ka izdegšanas sindromam ir 
saistība ar kuņģa čūlas, nieru, žultspūšļa, kā arī sirds un asinsvadu slimību attīstību. Ir cieša empīriska 
saikne starp “izdegšanu” un uzvedības traucējumiem, kā arī afektīviem traucējumiem [2; 3].

Izdegšanas sindroms tiek uzskatīts par sabiedrības veselības problēmu [4]. Lai gan ir pagājuši 
40 gadi, kopš pirmo reizi psihologs Herberts Freudenbergs 1974. gadā definēja izdegšanas sindromu, 
tomēr šī tēma vēl joprojām nav zaudējusi aktualitāti [9]. Tāpēc ļoti būtiski ir izvērtēt, vai praktizējošiem 
ārstiem ir izdegšanas sindroms.

Darba mērķis

Izpētīt un noskaidrot, vai praktizējošiem ārstiem ir izdegšanas sindroms, salīdzināt dažādu specia-
litāšu ārstu “izdegšanas” izteiktību un dažādos pētījumos gūtos datus.

Materiāls un metodes

Pētījumā piedalījās praktizējoši ārsti no Latvijas veselības aprūpes iestādēm. Respondenti tika 
aicināti tajā piedalīties pēc brīvprātības principa. Kopumā pētījumā tika piedāvāts piedalīties 147 prak-
tizējošiem ārstiem. Pētījumā piekrita iesaistīties 98  veselības aprūpes iestādēs strādājoši ārsti, bet 
attei cās 49 ārsti. Izvērtējot aizpildītās anketas, tika konstatēts, ka piecas anketas ir nepilnīgi aizpildītas 
un turpmāk pētījumā netika izmantotas. Analizējot ārstu atteikumus piedalīties pētījumā, tika novēroti 
vairāki atteikumu veidi, sākot ar nevēlēšanos un vienaldzīgu noraidījumu līdz emocionāli izpaustam 
atteikumam ar vārdiem: “Es esmu “izdegusi”, nepildīšu”, “Es jau tāpat zinu, ka esmu “izdegusi””.

Pētījuma instruments ir standartizēta anketa. Pirmā daļa – vispārīga informācija (vecums, darba 
stāžs, ģimenes stāvoklis, specialitāte, ikdienas darba stundu skaits, pieņemto pacientu skaits dienā, 
darbavietu skaits), otrā daļa – Maslačas izdegšanas aptauja (The Maslach Burnout Inventory) [11]. Anketā 
ir 22 apgalvojumi, kas iedalīti trīs apakšskalās: emocionālā izsīkuma, depersonalizācijas un personīgo 
sasniegumu skala. Atbilžu varianti tika izvērtēti septiņu punktu Likerta skalā, kur pētījuma dalībnieki 
atzīmēja savas izjūtas atbilstoši to izpausmes biežumam no 0 (nekad) līdz 6 (katru dienu).

Emocionālā izsīkuma sadaļu veido atbildes uz deviņiem apgalvojumiem, kas raksturo personīgo 
un emocionālo resursu izsīkumu, kā arī emocionālo pārslodzi. Depersonalizācijas apakšskalai atbilst 
pieci jautājumi, kas nosaka respondentu cietsirdīgo un bezpersonisko attieksmi pret pacientiem, 
viņu ārstēšanu, kā arī citiem norādījumiem. Savukārt personīgo sasniegumu apakšskalu veido astoņi 
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apgalvojumi, kas raksturo indivīda kompetences un sava veiksmīguma izjūtu. Gan emocionālā izsīkuma, 
gan depersonalizācijas apakšskalas augstāki vērtējumi liecina par indivīda izteiktāku izdegšanas 
sindromu.

Pētnieciskā darba dati apstrādāti ar SPSS Windows un Excel datorprogrammu. Izmantota aprak-
stošā statistika.

Rezultāti un diskusija

Pētījumā piedalījās 93 veselības aprūpes iestādēs praktizējoši ārsti. No tiem 77,4% bija sievietes 
un 22,6% – vīrieši. Respondentu vidējais vecums 38 ± 11,9 gadi. Analizējot respondentu darba pieredzes 
ilgumu, tika noskaidrots, ka visvairāk  – 34,4%  respondentu  – darba pieredze profesijā ir 0–5  gadi. 
Savukārt 19,4% ārstu strādā 6–10 gadus, 12,9% ārstu darba pieredze ir 11–15 gadi un 16–20 gadi, bet 
3,2% respondentu strādā 21–25 gadus un 26–30 gadus, bet vairāk nekā 31 gadu profesijā strādā 14% ārstu. 
Analizējot respondentu ģimenes stāvokli, tika noskaidrots, ka 48,4%  pētījuma dalībnieku ir precēju-
šies, šķīrušies ir 9,7% respondentu, bet civilattiecībās ir 19,4% ārstu. Vieni dzīvo 21,4%, bet atraitņi ir 
1,1% ārstu.

Uz jautājumu par pieņemto pacientu skaitu dienā 51,6% ārstu atbildēja, ka pieņem līdz 10 pacien-
tiem dienā, 11–20  pacientus pieņem 31,2%  respondentu, savukārt 9,7%  pētījuma dalībnieku pieņem 
21–30 pacientu dienā. Vairāk nekā 30 pacientu dienā pieņem 4,3% anketēto ārstu, savukārt 2,2% dalīb-
nieku pieņem vairāk nekā 40 pacientu. Izvērtējot demogrāfiskās anketas jautājumu par respondentu 
darbavietu skaitu, tika noskaidrots, ka lielākā daļa ārstu – 43% – strādā divās darbavietās. Vienā darba-
vietā strādā 21,5% respondentu, bet trijās – 25,8% ārstu. Savukārt 6,5% respondentu strādā četrās darba-
vietās, bet piecās darba vietās – 3,2% pētījuma dalībnieku.

Analizējot darba slodzi un darba stundu skaitu nedēļā, tika konstatēts, ka izteikti lielākā daļa – 
23,7% ārstu – strādā 21–40 darba stundas, bet 1,1% – mazāk par 20 stundām nedēļā.

Izvērtējot pētījumā iesaistīto ārstu specialitātes, tika noskaidrots, ka pētījumā piedalījās 12 dažādu 
specialitāšu ārsti. Ķirurgi ir 17,2%, neirologi – 14%, anestezioloģijas un reanimatoloģijas specialitātes 
ārsti – 5,4%, ģimenes ārsti – 4,3%, savukārt ginekologi – 7,5%. Pētījumā visvairāk tika iesaistīti fizikālās 
medicīnas un rehabilitācijas specialitātes ārsti – 22,6%. Gan otorinolaringoloģijas specialitātes ārsti, gan 
internisti bija 2,2%. Savukārt 9,7% respondentu ir ārsti psihoterapeiti. Pētījumā tika pārstāvēta arī tāda 
specialitāte kā onkologs ķīmijterapeits, kas veido 7,5% no pētījuma dalībniekiem. Gastroenterologi bija 
4,3%, savukārt radiologi – 3,2%.

Izvērtējot aptaujas rezultātus konkrētajā izlasē (n = 93), tika noskaidroti vidējie skalu rādītāji – 
emocionālā izsīkuma skalā 21,69 (SD  =  11,94), depersonalizācijas vidējie rādītāji ir 7,74 (SD  =  6,54), 
savukārt personīgo sasniegumu sadaļā vidējā vērtība – 35,27 (SD = 8,37) (sk. 1. tab.).

1. tabula. Maslačas izdegšanas aptaujas vidējie aritmētiskie rādītāji ar standartnovirzēm
 The Maslach burnout syndrome indicators with standart deviations

Maslačas izdegšanas aptaujas 
apakšskala

Vidējie rādītāji 
(M ± SD) (N = 93)

Emocionālais izsīkums 21,69 ± 11,94
Depersonalizācija 7,74 ± 6,54
Personīgie sasniegumi 35,27 ± 8,37

M – mediāna, SN – standartnovirze. 

Kā liecina Maslačas izdegšanas aptaujas emocionālā izsīkuma apakšskalas rezultāti, 45,2%  ir 
augstāki rādītāji par skalas vidējo vērtību un depersonalizācijas skalā augstāki rādītāji ir 37,6% respon-
dentu. Savukārt personīgo sasniegumu apakšskalā 35,48% ir zemāki rādītāji par vidējo, kas liecina par 
izdegšanas sindroma iespējamību. Analizējot demogrāfiskos datus ārstiem, kuri uzrādīja augstus emocio-
nālā izsīkuma un depersonalizācijas rādītājus un zemus personīgos sasniegumus, tika noskaidrots, 
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ka 10,7%  respondentu ir vērojama izdegšanas sindroma tendence. No 10,7%  ārstu ar izteiktu izdeg-
šanas sindromu bija 70% sieviešu un 30% vīriešu. Šie pētījuma dalībnieki bija vecuma grupā no 25 līdz 
57 gadiem ar vidējo vecumu 34 gadi (SD = 11,14).

Izvērtējot minētās izlases darba pieredzi profesijā, tika noskaidrots, ka 50% ārstu darba pieredze 
ir no 0  līdz 5  gadiem. Savukārt 6–10  gadu ilga darba pieredze, kā arī 16–20  gadus profesijā strādā 
20% respondentu, katrā no grupām. Pētījuma dalībnieki, kuru profesionālā darba pieredze ir ilgāka par 
31 gadu, veido 10%. Analizējot ārstu ģimenes stāvokli, tika noskaidrots, ka 30% respondentu ir precē-
jušies, 20% ir šķīrušies, savukārt vieni dzīvo 30% pētījuma dalībnieki, bet civilattiecībās – 20%.

Šajā pētījuma dalībnieku grupā visi ārsti strādā vairāk nekā 40 stundu nedēļā. Izvērtējot minētās 
pētījuma izlases specialitāšu daudzveidību, tika noskaidrots, ka izteikts izdegšanas sindroms ir sešu 
specialitāšu ārstiem: 30% ginekologu, 20% ķirurgu, 20% anesteziologu reanimatologu, 10% neirologu, 
internistu un psihoterapeitu. Analizējot darbavietu skaitu, tika secināts, ka 50%  respondentu strādā 
divās darbavietās, savukārt trijās – 20% un četrās darbavietās arī 20% ārstu, bet 10% – vienā darbavietā. 
Vērtējot pētījuma dalībnieku grupas pieņemto pacientu skaitu dienā, tika noskaidrots, ka 50% pieņem 
līdz 10 pacientiem dienā, 40% – 11–20 pacientus, bet 10% – 21–30 pacientus dienā. Pētījumā anketēto 
dažādu specialitāšu ārstu Maslačas izdegšanas aptaujas emocionālā izsīkuma, depersonalizācijas un 
personīgo sasniegumu apakšskalu vidējie rādītāji atspoguļoti 2. tabulā.

Emocionālais izsīkums visizteiktākais ir ginekologiem, neirologiem un radiologiem, tāpat arī 
deper sonalizācija visizteiktākā ir ginekologiem. Anesteziologiem reanimatologiem un internās speciali-
tātes ārstiem arī ir izteikti depersonalizācijas rādītāji. Gan emocionālā izsīkuma, gan depersonalizācijas 
augstāki rādītāji liecina par izdegšanas sindromu. Savukārt personīgo sasniegumu apakšskalā par izdeg-
šanas sindromu liecina zemāki vidējie rādītāji. Pētījumā zemākus personīgos sasniegumus konstatēja 
ārstiem neirologiem, anesteziologiem reanimatologiem un radiologiem.

Analizējot emocionālā izsīkuma apakšskalu, tika konstatēts, ka visaugstākie vidējie rādītāji ir 
respon dentiem, kuriem darba pieredze ir no 0 līdz 5 gadiem (24,9 ± 9,67), kā arī depersonalizācijas apakš-
skalā šajā grupā ir visaugstākie rādītāji – 10,25 ± 5,97. Savukārt viszemākā personīgo sasniegumu vidējā 
vērtība ir ārstiem ar 26–30 gadu ilgu darba pieredzi (sk. 3. tab.).

Analizējot apakšskalu vidējās vērtības, tika noskaidrots, ka sievietēm ir izteiktāks emocionālais 
izsīkums un depersonalizācija nekā vīriešiem. Savukārt vīriešiem ir zemāki personīgie rādītāji, kas 
liecina par izdegšanas sindromu (sk. 4. tab.).

2. tabula. Maslačas izdegšanas aptaujas apakšskalu vidējie rādītāji pa specialitātēm
 The Maslach burnout syndrome indicators by specialities

Specialitāte Emocionālais izsīkums 
(M ± SD)

Depersonalizācija 
(M ± SD)

Personīgie sasniegumi 
(M ± SD)

Ginekologs 40,57 ± 9,23 14,71 ± 11,89 33,00 ± 5,41
Neirologs 34,00 ± 7,45 8,15 ± 6,78 23,23 ± 10,1
Radiologs 28,66 ± 12,22 8,66 ± 5,13 32,00 ± 15,52
Internists 26,76 ± 8,48 10,53 ± 2,12 33,58 ± 4,94
Ģimenes ārsts 23,5 ± 8,73 3,75 ± 2,06 41,5 ± 5,19
Onkologs ķīmijterapeits 23,00 ± 15,66 5,85 ± 3,14 32,42 ± 8,22
Anesteziologs reanimatologs 23 ± 10,41 12,20 ± 4,23 25,80 ± 7,15
Ķirurgs 19,75 ± 13,54 9,00 ± 6,87 33,62 ± 11,53
Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas 
ārsts 19,09 ± 8,52 7,33 ± 5,26 36,00 ± 5,66

Gastroenterologs 18,5 ± 4,04 3,5 ± 0,5 45,00 ± 1,15
Psihoterapeits 14,55 ± 7,51 4,00 ± 3,42 40,00 ± 6,52
Otorinolaringologs 12,54 ± 3,52 4,53 ± 2,12 37,51 ± 3,56

M – mediāna, SN – standartnovirze. 
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3. tabula. Maslačas izdegšanas aptaujas vidējie rādītāji pēc darba pieredzes ilguma
 The Maslach burnout syndrome indicators by work experience

Darba pieredze profesijā, gadi Emocionālais izsīkums 
(M ± SD)

Depersonalizācija 
(M ± SD)

Personīgie sasniegumi 
(M ± SD)

0–5 24,9 ± 9,67 10,25 ± 5,97 35,46 ± 5,96
6–10 17,94 ± 8,74 5,94 ± 8,20 35,55 ± 8,20
11–15 24,75 ± 12,22 6 ± 5,51 36,83 ± 8,35
16–20 21,08 ± 13,23 9,16 ± 8,33 35,83 ± 7,46
21–25 19 ± 4,24 8,5 ± 4,94 30 ± 15,55
26–30 24,5 ± 30,40 8 ± 9,89 23,5 ± 20,50

Vairāk nekā 31 18 ± 1,41 5 ± 1,41 40,5 ± 7,77

M – mediāna, SN – standartnovirze. 

4. tabula. Maslačas izdegšanas aptaujas vidējie rādītāji pēc respondentu dzimuma
 The Maslach burnout syndrome indicators among doctors by gender

Dzimums Emocionālais izsīkums 
(M ± SD)

Depersonalizācija 
(M ± SD)

Personīgie sasniegumi 
(M ± SD)

Sievietes 23,95 ± 11,41 8,38 ± 6,65 35,58 ± 7,42
Vīrieši 15,04 ± 10,06 5,90 ± 5,62 33,95 ± 11,11

M – mediāna, SN – standartnovirze. 

Apkopotie dati liecina, ka statistiski ticama pozitīva korelācija ir starp emocionālo izsīkuma apakš-
skalu un depersonalizācijas skalu (,676**) (p < 0,01). Statistiski ticama negatīva korelācija ir starp deper-
sonalizāciju un personīgiem sasniegumiem (−,274**) (p < 0,01). Tas skaidrojams šādi – jo mazāk izteikta 
depersonalizācija, jo izteiktāki personīgie sasniegumi (sk. 5. tab.).

Šajā pētījumā iegūtie dati tika salīdzināti ar citiem pētījumiem, kur izmantota Maslačas izdeg-
šanas aptauja, lai noskaidrotu izdegšanas sindroma izplatību veselības aprūpes profesionāļiem gan 
Latvijā, gan ārvalstīs. Minētā pētījuma izlases vidējie rādītāji pa skalām tika salīdzināti ar pētījumu, 
kur tika noskaidrota medicīnas māsu izdegšanas sindroma izteiktība, kā arī ar līdzīgu pētījumu, kur 
pētījuma izlase bija fizioterapeiti.

Salīdzinot pētījumā iegūtos rādītājus pa skalām ar citiem veselības aprūpē strādājošajiem profesio-
nāļiem, piemēram, medicīnas māsām, var secināt, ka dati ir līdzīgi. Vērtējot Maslačas izdegšanas aptaujas 
apakšskalu vidējos rādītājus, tika novērots, ka emocionālais izsīkums visizteiktākais ir medicīnas 
māsām, savukārt depersonalizācijas rādītājs viszemākais ir fizioterapeitiem (M = 5,90 ± 5,3). Medicīnas 
māsām ir arī viszemākie personīgo sasniegumu rādītāji, kas liecina par izdegšanas sindromu. Taču 
kopumā rādītāji ir līdzīgi, kas, iespējams, varētu būt saistīts ar līdzīgiem darba apstākļiem (sk. 6. tab.).

Analizējot Maslačas izdegšanas aptaujas apakšskalu vidējos rādītājus un salīdzinot tos ar pasaulē 
veiktajiem pētījumiem veselības aprūpes profesionāļiem, tika noskaidrots, ka visizteiktākie emocio-
nālā izsīkuma rādītāji ir veselības aprūpes speciālistiem Ķīnā veiktajā pētījumā. Savukārt visaugstākie 
rādītāji depersonalizācijas apakšskalā bija Dienvidāfrikā veiktajā pētījumā, bet zemāko personīgo sasnie-
gumu līmenis – Polijā veiktajā pētījumā dažādu specialitāšu ārstiem (sk. 7. tab.).

5. tabula. Maslačas izdegšanas aptaujas apakšskalu savstarpējās korelācijas
 The Maslach burnout syndrome cross-correlation by subspecies

Emocionālais izsīkums Depersonalizācija Personīgie sasniegumi
Emocionālais izsīkums — ,676** —
Depersonalizācija ,676** — −,274**
Personīgie sasniegumi — −,274** —
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6. tabula. Maslačas izdegšanas aptaujas apakšskalu vidējie aritmētiskie un standartnovirzes, salīdzinot ar 
Latvijā veiktajiem pētījumiem medicīnas māsām un fizioterapeitiem

 The Maslach burnout syndroms indicators in comparison with the  research conducted in Latvia 
among nurses and physiotherapists

Pētījums Emocionālais izsīkums 
(M ± SD)

Depersonalizācija 
(M ± SD)

Personīgie sasniegumi 
(M ± SD)

Ārstu izlase (N = 93) 21,69 ± 11,94 7,74 ± 6,54 35,27 ± 8,37

Circenis, 2012. gads. 
Medicīnas māsas (N = 587) [1] 22,75 ± 10,75 7,52 ± 5,30 34,57 ± 8,22

D. Stirāne, 2012. gads.  
Fizioterapeiti (N = 122) [6] 21,8 ± 11,6 5,90 ± 5,3 39,2 ± 6,4

M – mediāna, SN – standartnovirze. 

7. tabula. Maslačas izdegšanas aptaujas apakšskalu vidējie aritmētiskie rādītāji, salīdzinot ar iepriekš 
veiktajiem pētījumiem pasaulē

 The Maslach burnout syndrome indicators in comparison with the research conducted in the word 
earlier

Pētījums Izlases apjoms (N) Emocionālais 
izsīkums Depersonalizācija Personīgie 

sasniegumi

Konkrētais pētījums (2015. g.) 93 21,69 ± 11,94 7,74 ± 6,54 35,27 ± 8,37

Christina FY Siu, et al. (2012. g.), 
Ķīna [12] 226 27,2 ± 13,2 10,9 ± 7,6 31,6 ± 8,8

Tait D. Shanafelt, et al. (2014. g.), 
ASV [16] 7288 21,0 5,0 42,0

D. A. Dunwoodie (2007. g.), 
Austrālija [8] 43 17,5 4,5 39

R. Suñer-Soler, et al. (2013. g.), 
Spānija [17] 1095 22,4 ± 11,5 6,2 ± 5,2 36,3 ± 8,6

Johannes L. P. Naude (2006. g.), 
Dienvidāfrika [14] 323 26,59 ± 10,26 13,67 ± 6,43 32,11 ± 8,22

E. Walocha, et al. (2013. g.),  
Polija [18] 71 21,72 9,62 29,07

Thorsen (2011. g.), Malāvija 
(Āfrikas DR) [13] 101 23,1 ± 9,7 6,2 ± 4,8 37,8 ± 7,5

D. M. Ndetei (2008. g.), 
Kenija [15] 285 17,2 ± 9,78 7,3 ± 5,82 29,3 ± 10,26

Secinājumi

 1. Vērtējot Maslačas izdegšanas aptaujas vidējos rādītājus apakšskalās, tika secināts, ka vairāk 
nekā trešdaļai izlases ārstu ir augstāki emocionālā izsīkuma un depersonalizācijas rādītāji par 
skalas vidējo vērtību, bet zemi personīgo sasniegumu rādītāji.

 2. Izvērtējot Maslačas izdegšanas sindroma aptaujas apakšskalu vidējos rādītājus pa speciali-
tātēm, var secināt, ka visizteiktākais emocionālais izsīkums un depersonalizācija ir gineko-
logiem.

 3. Statistiski ticama pozitīva korelācija pastāv starp emocionālo izsīkumu un depersonalizāciju. 
Statistiski ticama negatīva korelācija vērojama starp personīgo sasniegumu apakšskalu un 
depersonalizāciju.
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 4. Izteiktāks emocionālais izsīkums un depersonalizācija vērojama respondentiem ar darba pie-
redzi līdz pieciem gadiem, savukārt ārstiem ar darba pieredzi 26–30 gadi ir salīdzinoši augsti 
emocionālā izsīkuma rādītāji un zemi personīgie sasniegumi.

 5. Salīdzinot Maslačas izdegšanas aptaujas apakšskalu datus ar pasaulē veiktajiem pētījumiem 
veselības aprūpes darbiniekiem, var secināt, ka dati Eiropā (Spānija, Polija, Latvija) ir līdzīgi. 
Austrālijā emocionālais izsīkums un depersonalizācija ārstiem ir ievērojami zemāki, bet perso-
nīgie sasniegumi augstāki, salīdzinot ar Eiropā nodarbinātajiem ārstiem.

 Burnout Syndrome among Doctors in Latvia

Abstract

Burnout syndrome is often observed in health care professionals, especially doctors who are 
exposed to high risk of stress in workplace. According to Maslach et al., burnout has three interrelated 
dimensions: emotional exhaustion, depersonalisation and low personal accomplishment.

The aim of the study was to determine existence and severity of burnout syndrome in doctors and 
compare existence and severity of burnout syndrome in various specialties of doctors of several hospitals 
in Latvia.

In this study two research tools were used: Demographic Questionnaire and The Maslach Burnout 
Inventory (MBI; Maslach & Jackson, 1981). Inventory consists of 22 items and each item was evaluated 
in Likert 7-point scale, ranging from 0 to 6. The answers were divided into three subscales: emotional 
exhaustion (EE), depersonalisation (DP), and personal accomplishment (PA). Data were analysed in 
SPSS programme. Pearson’s correlations in SPSS programme were performed. In order to evaluate 
the  consistency of the  Maslach burnout Inventory, it was found that Cronbach’s alpha value is 0.85, 
meaning that the questions are consistent.

According to the results, respondents were 25 to 70 years old (mean 38.1 ± 11.9; SD = 12.05), 77.5%, 
were female, but 22.5% male. Mean values of emotional exhaustion were M = 22.06 ± 12.05, minimal 
value 0, maximal value 54. depersonalisation subscale M = 7.64 ± 6.6, from 0 to 30, whereas for personal 
accomplishment M = 35.32 ± 8.5, minimal value 9, maximal – 48. Results for MBI emotional exhaustion 
subscale show that 32.6% of the respondents and in MBI depersonalisation subscale – 33.7% respondents 
have higher scores than mean, and MBI reduced sense of personal accomplishment subscale  – 
32.6% respondents have lower scores than mean.

Emotional exhaustion, depersonalisation and low personal achievements, which indicate 
the burnout syndrome, are observed in one-third of the respondents (study sample). Taking in account 
the volume of the study sample, it is necessary to continue the research and to explore possible factors 
affecting burnout development.

Keywords: Maslach burnout syndrome physicans, emotional exhaustion, depersonalisation, 
personal achievements.
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MMP-2, VEGF un PGP-9,5 raksturojums 
psoriāzes skartos nagos
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Kopsavilkums

Ievads.  Psoriāze ir hroniska, iekaisīga ādas slimība, kas skar pacientu nagus dzīves laikā līdz 
pat 80–90% gadījumu, ievērojami pasliktinot viņu dzīves kvalitāti.

Darba mērķis.  Darba mērķis bija raksturot neirālus un vaskulārus faktorus psoriātiskos nagos, 
nosakot proteīna gēna produkta 9,5 (PGP-9,5), vaskulārā endoteliālā augšanas faktora (VEGF) un 
matrices metālproteināzes-2 (MMP-2) klātbūtni un izvietojumu psoriāzes skartā naga vienībā, kā arī 
salīdzinot ar veseliem kontroles grupas nagiem.

Materiāls un metodes.  Pētījumā tika iekļautas astoņas naga biopsijas ar iepriekš klīniski un 
histoloģiski apstiprinātu nagu psoriāzes diagnozi un piecas svaigu līķu veselu nagu biopsijas. Audu 
materiāls tika fiksēts Stefanini šķīdumā, atūdeņots un ieguldīts parafīnā. No audu paraugiem pagata-
votie griezumi tika krāsoti ar hematoksilīnu un eozīnu, kā arī imūnhistoķīmiski audos tika noteikts 
PGP-9,5 (Z5116; 1 : 500; Dako, Dānija), VEGF (M7273; 1 : 50; Dako, Dānija) un MMP-2 (AF902; 1 : 50; 
RD Systems, Anglija).

Iegūtie imūnhistoķīmijas dati tika izvērtēti puskvantitatīvi, statistiskai datu analīzei tika lietots 
Manna–Vitnija U tests.

Rezultāti.  Vairāk PGP-9,5  imūnreaktīvu nervu šķiedru struktūru tika konstatēts psoriāzes 
skarta naga gultnē, salīdzinot ar kontroles grupu. Psoriātiska naga saistaudos asinsvada sieniņā VEGF 
pozitīvas endotēlija šūnas tika novērotas vidēji daudz, savukārt kontroles grupā VEGF pozitīvas struk-
tūras nebija vizualizējamas (p < 0,05).

MMP-2 pozitīvas struktūras ievērojami lielākā daudzumā tika novērotas psoriāzes skarta naga 
gult nē, salīdzi not ar kontroles grupu, savukārt psoriātiska naga saistaudos bija vērojams vidēji liels 
MMP-2 pozi tīvo struk tūru daudzums, turpretī kontroles grupas nagos – tikai dažas MMP-2 pozitīvas 
struktūras.

Secinājumi.  Psoriāzes skartai naga vienībai ir raksturīgs palielināts VEGF pozitīvo struktūru 
dau dzums. Palielinātais MMP-2 pozitīvo struktūru daudzums psoriātiskos nagos liecina par matrices 
metāl proteināžu nozīmi naga vienības remodelācijā. Palielinātais PGP-9,5  nervšķiedru daudzums 
psoriā zes skartā naga vienībā norāda uz pastiprinātu neirālu inervāciju psoriātiskā iekaisuma 
gadījumā.

Atslēgvārdi: nagi, psoriāze, PGP-9,5, VEGF, angioģenēze, MMP-2.

mailto:ieva.sauliite@gmail.com
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Ievads

Psoriāze ir hroniska, iekaisīga ādas slimība, kas skar pacientu nagus dzīves laikā līdz pat 
80–90%  gadījumu un pacientiem ievērojami pasliktina dzīves kvalitāti, turklāt nagu psoriāzes 
ārstēšana nereti ir mazefektīva [1; 2].

Pat izpratne par cilvēka veselas naga vienības bioloģiskajiem un imunoloģiskajiem aspektiem ir 
nepilnīga. Par psoriāzes skartas naga vienības imunoloģisko raksturojumu zināšanas ir ļoti fragmen-
tāras, tās galvenokārt gūtas, novērojot atsevišķu bioloģisko medikamentu efektivitāti nagu psoriāzes 
ārstēšanā. Ir nepieciešama izpratne par mehānismiem, kas nosaka nagu psoriāzes attīstību, lai mērķ-
tiecīgi izvēlētos ārstēšanas metodes.

Dažādās psoriātiska naga klīniskās un histoloģiskās pazīmes mainās atkarībā no tā, kuras naga 
vienības daļas tiek skartas. Kaut arī histoloģiskās pazīmes psoriāzes skartā nagā ir līdzīgas tām, kuras 
novērojamas psoriātiskā ādā, tomēr vērojamas arī tieši tikai šim anatomiskajam reģionam raksturīgas 
psoriātiskā iekaisuma radītas iezīmes.

Nagu psoriāzei raksturīga akantoze, hiperkeratoze, naga gultnes hipergranuloze un para-
keratoze. Turklāt atšķirībā no psoriāzes ādā nagā bieži vērojama spongioze un serozs eksudāts, kā arī 
hiper granuloze [3].

Kaut arī uz lielāko daļu histoloģisko izmaiņu nagu psoriāzes gadījumā vismaz daļēji varētu tikt 
attiecināti tie paši patofizioloģiskie mehānismi, kas psoriāzes skartā ādā, nevajadzētu aizmirst faktu – 
kaut gan nags ir ādas derivāts, tam raksturīgas nozīmīgas atšķirīgas bioloģiskas un imunoloģiskas 
pazīmes. Tādēļ visas ādas psoriāzei raksturīgās iezīmes nevajadzētu automātiski attiecināt arī uz nagu.

Psoriātiskā iekaisumā vērojama angioģenēze un asinsvadu paplašināšanās papillārajā dermā, 
kā arī imūno šūnu infiltrācija epidermā, kas rada masīvu iekaisuma citokīnu sekrēciju. Tā rezultātā 
kera tinocīti, izdalot VEGF, sekmē jaunu kapilāru veidošanos [4]. Kapilārās izmaiņas, tostarp izteikta 
asinsvadu lūmena paplašināšanās un palielināta kapilāru sieniņas caurlaidība papillārajā dermā, 
parādās agrīnā psoriātiska iekaisuma fāzē [4–5]. VEFG ir multifunkcionāls citokīns, kurš nodrošina ne 
tikai angio ģenēzi, bet arī vaskulāro caurlaidību [6].

Psoriāzes gadījumā norit ievērojami paātrināts šūnas cikls, tiek traucēta gan keratinocītu termināla 
diferencēšanās, gan desmosomu degradācija [7]. Matrices metālproteināzes ir no cinka atkarīgi proteo-
lītiski enzīmi, kam piemīt spēja degradēt visas ekstracelulārās matrices un bazālās membrānas kompo-
nentes. Tām ir nozīmīga loma homeostāzes un ādas funkciju nodrošināšanā. MMP ir svarīgas audu 
remodelēšanā, šūnu migrācijā, angioģenēzē un epitēlija apoptozes nodrošināšanā. Psoriāzes patoģenē-
tiskie mehānismi skar visus fizioloģiskos procesus, kuros piedalās arī MMP [7–12].

Par psoriātiskā iekaisuma ietekmi uz neirālo inervāciju dažādu autoru darbos joprojām nav rodams 
vienots uzskats. Daudzas aferentās nervu šķiedras neekspresē CGRP un SP, tāpēc pētījumā izvēlējāmies 
vispārēju neirālu marķieri-PGP-9,5, lai novērtētu, vai nervu šķiedru daudzums ir izmainīts psoriāzes 
skartā naga vienībā [13]. PGP-9,5  ir neironiem specifisks proteīns, kurš tiek uzskatīts par vispārēju 
marķieri kā neironiem, tā difūzajai neiroendokrīnajai sistēmai. PGP-9,5 lielā daudzumā vērojams neirona 
citoplazmā centrālajā un perifērajā nervu sistēmā [14].

Pētījuma mērķis bija novērtēt neirālo, vaskulāro un audu degradācijas faktoru, nosakot MMP-2, 
VEGF un PGP-9,5  klātbūtni un izvietojumu psoriāzes skarta naga audu materiālā un salīdzinot ar 
kon troles grupu.

Materiāls un metodes

Pētījumā tika iekļautas astoņu pacientu vecumā no 18 līdz 70 gadiem astoņas naga vienību biopsijas, 
kas veiktas ar punch metodi (diametrs: 5 mm), kam atbilstoši iekļaušanas kritērijiem iepriekš bija klīniski 
un histoloģiski apstiprināta nagu psoriāzes diagnoze. Izslēgšanas kritēriji bija – citas ādas slimības pacienta 
anamnēzē, izņemot psoriāzi, tostarp onihomikoze (tika iekļauti tikai audu paraugi ar negatīvu PAS (Periodic 
acid-Schiff) reakciju un negatīvu sēnīšu kultūru), kas saņēmuši lokālu vai sistēmisku antibakteriālu, antimi-
kotisku, pretiekaisuma, imunosupresīvu, D vitamīna vai ultravioletā starojuma terapiju pēdējā mēneša laikā.
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Kontroles grupā tika iekļauts audu materiāls no svaigu (12 stundu laikā pēc nāves iestāšanās) līķu 
klīniski veselu naga vienību nekropsijām, kas histoloģiski atbilda normālai naga vienībai, ar negatīvu 
PAS reakciju. Mirušajiem nebija ādas slimību anamnēzē, turklāt viņi nebija saņēmuši antibakteriālu vai 
imūnsupresīvu terapiju pēdējo divu nedēļu laikā. Pētījuma veikšanai 26.06.2014.  tika saņemta Rīgas 
Stradiņa universitātes Ētikas komitejas atļauja.

Nagu biopsiju audu materiāls tika fiksēts Stefanini šķīdumā, atūdeņots un ieguldīts parafīnā. No 
audu paraugiem tika pagatavoti 4 mikrometrus biezi griezumi, tie tika krāsoti pārskatam ar hematoksi-
līnu un eozīnu, tika veikta PAS reakcija.

Imūnhistoķīmiski audos tika noteikts PGP-9,5 (Z5116; 1 : 500; Dako, Dānija), VEGF (M7273; 1 : 50; 
Dako, Dānija) un MMP-2 (AF902; 1 : 50; RD Systems, Anglija).

Iegūto imūnhistoķīmijas datu pozitīvo struktūru relatīvais daudzums tika vērtēts ar puskvanti-
tatīvo skaitīšanas metodi [15]. Vērtējot pozitīvās struktūras, tika lietota šāda vērtējuma gradācija: (−) 
netika redzēta neviena pozitīva struktūra redzes laukā, (− / +) retas pozitīvas struktūras redzes laukā, 
(+) maz pozitīvu struktūru redzes laukā, (++) vidēji daudz pozitīvu struktūru redzes laukā, (+++) daudz 
pozitīvu struktūru redzes laukā, (++++) ļoti daudz pozitīvu struktūru redzes laukā.

Statistiskai datu analīzei tika lietots Manna–Vitnija U tests.
Rezultātu vizuālai attēlošanai tika izmantota Leica DC 300F digitālā kamera un attēlu vizuali-

zācijas programma Image Pro Plus.

Rezultāti

Histoloģiski naga gultnē bija vērojama hiperkeratoze, parakeratoze, spongioze, fokāla hiper-
granuloze un neitrofilo leikocītu infiltrācija, kā arī dilatēti asinsvadi papillārajā dermā.

VEGF.  Psoriātisko nagu audu paraugos bija vērojamas VEGF pozitīvas struktūras  −  asinsvadu 
sieniņās naga gultnei piegulošajos saistaudos bija vidēji daudz (++) VEGF pozitīvo endotēlija šūnu, turpretī 
kontroles grupā VEGF pozitīvas struktūras nebija atrodamas (p < 0,05) (sk. 1. tab., 1. un 2. att.).

MMP-2.  Ievērojami vairāk MMP-2 pozitīvu struktūru bija redzamas psoriātisko nagu gultnē, salī-
dzinot ar kontroles grupu (p < 0,05). Psoriātisko nagu gultnē bija daudz MMP-2 pozitīvu struktūru (sk. 3. att.), 
saistaudos – vidēji daudz (++), turpretī kontroles grupas nagu gultnē bija vidēji liels MMP-2 pozitīvo šūnu 
skaits, bet saistaudos tikai dažos redzes laukos bija vērojamas retas MMP-2 pozitīvas šūnas (sk. 4. att.).

PGP-9,5  pozitīvas struktūras lielākā daudzumā bija redzamas psoriāzes skartā naga vienībā 
(sk. 5. att.). Nagu psoriāzes grupas nagu gultnē bija vizualizējamas daudz PGP-9,5 imūnreaktīvo nervu 
šķiedru, saistaudos – vidēji daudz; turpretī kontroles grupā naga gultnē bija vidēji daudz, bet saistaudos 
retas PGP-9,5 pozitīvas nervu šķiedras (sk. 6. att.).

1. tabula. Imūnhistoķīmiski noteikto MMP-2, VEGF un PGP-9,5  pozitīvo struktūru relatīvais daudzums 
psoriātisko nagu un kontroles nagu grupā

 Appearance data of MMP-2, VEGF and PGP-9.5 in psoriatic and control group nails

Psoriāzes skarti nagi Kontroles grupas nagi 

Metode Naga gultne 
Manna– 
Vitnija  
U tests

p vērtība Saistaudi / 
asinsvadi 

Manna– 
Vitnija  
U tests

p vērtība Naga gultne Saistaudi / 
asinsvadi 

MMP2 +++ 2,0 0,004 ++ 8,5 0,073 ++ − / +
PGP9,5 +++ 11,0 0,139 ++ 8,0 0,056 ++ +
VEGF − − − + / ++ 2,5 0,006 − −

Ar puskvantitatīvo metodi imūnhistoķīmiski noteikto struktūru relatīvā biežuma apzīmēšana: − netika re-
dzēta neviena pozitīva struktūra redzes laukā; − / + retas pozitīvas struktūras redzes laukā; + maz pozitīvu 
struktūru redzes laukā; + / ++ maz līdz vidēji daudz pozitīvu struktūru redzes laukā; ++ vidēji daudz pozi-
tīvu struktūru redzes laukā; ++ / +++ vidēji daudz līdz daudz pozitīvu struktūru redzes laukā; +++ daudz 
pozitīvu struktūru redzes laukā; +++ / ++++ ļoti daudz pozitīvu struktūru redzes laukā.
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1. attēls. Vidēji daudz VEGF pozitīvu struktūru pso-
riā tiska naga gultnei piegulošajos saist-
audos (VEGF IMH, × 250)

 Moderate VEGF positive structure amount 
in psoriatic nail bed’s connective tissue 
(VEGF IMH, × 250)

2. attēls. VEGF pozitīvu struktūru trūkums kon-
troles grupas naga saistaudos (VEGF IMH, 
× 250)

 Absence of VEGF positive cells in control 
group nail (VEGF IMH, × 250)  

3. attēls. Daudz MMP-2  pozitīvu struktūru psoriā-
tiska naga gultnes epitēlijā (MMP-2 IMH, 
× 200)

 Numerous MMP-2  positive structures in 
pso ria tic nail epithelium of the  nail bed 
(MMP-2 IMH, × 200)  
 

4. attēls. Vidēji daudz MMP-2  pozitīvu struktūru 
kontroles nagu grupas naga gultnes epitē-
lijā un negatīva ekspresija tai piegulošajos 
saistaudos (MMP-2 IMH, × 200)

 Moderate amount of MMP-2 positive struc-
tures in control group nail bed epithelia 
and absence in the  connective tissue 
(MMP-2 IMH, × 200)
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Diskusija

Veselā ādā MMP-2 ir vērojama asinsvadu endotēlijā, fibroblastos un keratinocītos [16]. MMP-2 ādā 
tiek izstrādāta dzīšanas procesā, kā arī to izdala daži audzēji, un tās galvenā funkcija ādā ir ekstracelu-
lārās matrices remodelēšanā [17; 18]. MMP-2 veic arī citas bioloģiskas funkcijas, piemēram, tai ir nozīme 
šūnu proliferācijā, adhēzijā un migrācijā [19; 20]. Psoriāzes gadījumā matrices metālproteināzes piedalās 
epidermas strukturālo izmaiņu radīšanā, modificējot starpšūnu kontaktus, ekstracelulārās matrices 
komponentes, veicinot angioģenēzi papillārajā dermā un imūno šūnu infiltrāciju [7]. Psoriāzes skartā 
epidermā matrices metālproteināzes varētu būt noteicošās starpšūnu kontaktu un ekstracelulārajā matricē 
vērojamo izmaiņu radīšanā. Paaugstināta MMP-2 klātbūtne ir tikusi novērota kā psoriāzes skartā ādā, tā 
klīniski veselā psoriāzes slimnieka ādā, kas liecina par iespējamu primāru traucējumu keratinocītos [20].

Daži autori psoriāzes gadījumā apraksta [20] paaugstinātu MMP-2 daudzumu keratinocītos supra-
bazālajā slānī. Kaut arī paaugstinātu MMP-2 līmeni psoriātiskā epidermā aprakstījuši arī citi autori, tas, 
ka publikācijā minēts divkāršs paaugstinājums, datus par MMP-2 līmeņa izmaiņām liek vērtēt pretru-
nīgi [21].

Turklāt arī psoriātiskā artrīta gadījumā, kas ir hroniska, iekaisīga slimība, vērojama proteolītisko 
enzīmu, tostarp matrices metālproteināžu, radīta skrimšļa ekstracelulārās matrices proteīnu destruk-
cija [22]. Trūkst datu par matrices metālproteināžu klātbūtni un izvietojumu cilvēka naga vienībā, tā nav 
tikusi aprakstīta darbos par nagu psoriāzes skartiem nagiem.

Mūsu pētījumā iegūtie rezultāti liecina, ka psoriātiska naga gultnē ir paaugstināta MMP-2 pozitīvu 
struktūru klātbūtne. Tās tika novērotas lielā daudzumā naga gultnē un vidēji daudz tai piegulošajos 
saistaudos, savukārt kontroles grupā bija vizualizējamas MMP-2  pozitīvas šūnas naga gultnē vidējā 
daudzumā un tikai retas MMP-2  pozitīvas struktūras kontroles grupas nagu saistaudos. Tas varētu 
norādīt, ka MMP-2 ir raksturīga nagu psoriāzei un tai ir nozīme psoriāzes ierosinātajā audu remodulā-
cijas procesā.

Izpratnei par MMP-2 paaugstināto daudzumu nagu psoriāzes gadījumā ir nozīme ne tikai slimības 
patoģenēzē, bet arī tās bioloģisko funkciju noskaidrošanā veselā naga vienībā.

Pareizs līdzsvars starp dažādām matrices metālproteināzēm ir noteicošs mikrokapilāru caurlai-
dības nodrošināšanā. Novirzes tajā ietekmē arī jaunu neovaskularizācijas procesu. Salīdzinot ar veselu 
ādu, kurā parasti VEGF nav atrodams, aprakstīta tā difūza klātbūtne psoriāzes skartā ādā [21].

Daži autori uzskata, ka lielajam VEGF daudzumam psoriātiskā ādā varētu būt svarīga nozīme 
psoriāzes radīto vaskulāro izmaiņu noteikšanā, tādējādi ietekmējot arī iekaisuma norisi [12].

5. attēls. Daudz PGP-9,5 pozitīvu struktūru psoriā-
tiska naga saistaudos (PGP-9,5 IMH, × 400)

 Numerous PGP-9.5  positive structures in 
psoriatic nail (PGP-9.5 IMH, × 400)

6. attēls. Vidēji daudz PGP-9,5  pozitīvu struktūru 
kontroles nagu grupā (PGP-9,5 IMH, × 400)

 Moderate number of positive structures in 
control group nail (PGP-9.



217

M E D I C Ī N A S  B Ā Z E S  Z I N Ā T N E S

ZRaksti / RSU

2015

Kā jau iepriekš minēts, vaskulārās izmaiņas vērojamas agrīnā psoriāzes iekaisuma fāzē, un angio-
ģenēzei varētu būt noteicoša loma arī turpmākā iekaisuma patoģenēzes norisē [23].

Vairāki autori aprakstījuši paaugstinātu VEGF daudzumu psoriātiskā elementā ādā, kā arī paaug-
stinātu VEGF līmeni asins serumā pacientiem ar psoriāzi [24], norādot arī uz ciešu korelāciju starp VEGF 
līmeņa pieaugumu asinīs un klīnisko slimības smaguma pakāpi [25–29].

Mūsu pētījuma mērķis bija aprakstīt vaskularizācijas komponentes psoriātiskos nagos, nosakot 
VEGF klātbūtni un izvietojumu psoriātiskā naga vienībā. Tika novērotas VEGF pozitīvas endotēlija 
šūnas asinsvadu sieniņās psoriātisku nagu saistaudos, turpretim kontroles grupā tās nebija atrodamas, 
kas norāda uz VEGF kā raksturīgu vaskulāro faktoru arī nagu psoriāzes gadījumā. Kaut arī labi zināms, 
ka kapilāri psoriātiskos elementos ir ievērojami izmainīti – paplašināti, izlocīti un ar ievērojami palie-
linātu caurlaidību –, VEGF nozīme bieži netiek ņemta vērā, raksturojot psoriāzes patoģenētiskos mehā-
nismus [30].

VEGF palielināta izdalīšanās keratinocītos tiek kontrolēta ar noteiktu molekulāro mehānismu 
starpniecību, kur liela nozīme ir arī hipoksijas inducētiem un dažādiem augšanas faktoriem, kas nosaka 
epidermas hiperplāziju, ierosinot parakrīnu angioģenēzes indukciju [31], tādējādi nodrošinot papildu 
pierādījumu tam, ka VEGF radītajai vaskulārā endotēlija aktivēšanai ir nozīmīga loma arī psoriāzes pato-
ģenēzē [32–35].

Kopumā mūsu pētījumā gūtie novērojumi liecina par paaugstinātu VEGF pozitīvu šūnu daudzumu 
nagu psoriāzes gadījumā, kas apstiprina angioģenēzi kā raksturīgu pazīmi psoriātiskā naga vienībā.

Mūsu pētījumā neirālās inervācijas komponentes tika analizētas, imūnhistoķīmiski nosakot 
neirālo faktoru PGP-9,5  un salīdzinot PGP-9,5  pozitīvo šķiedru daudzumu psoriāzes skarto nagu un 
veselo nagu kontroles grupā. Izteiktāka epidermālo un dermālo nervu šķiedru intensitāte bija vērojama 
psoriātisko nagu grupā.

Citu autoru datu par PGP-9,5  daudzumu psoriātiskos nagos trūkst, bet novērojumi par 
PGP-9,5  psoriāzes skartā ādā ir pretrunīgi. Daži autori apraksta palielinātu PGP-9,5  imūn reaktīvo 
šķiedru daudzumu psoriāzes gadījumā, turpretim citi – pazeminātu to daudzumu [14; 36]. Citā pētī jumā 
novērota arī vidējā intraepidermālo nervu šķiedru daudzuma samazināšanās psoriāzes skartā ādā, 
salīdzinot ar veselu ādu [37]. Pētījumos minēts arī par samazinātu PGP-9,5 imūn reaktīvo epider mālo 
nervu šķiedru daudzumu psoriātiskā ādā slimības saasinājuma laikā, salīdzinot ar psoriātisku ādu 
remisijas laikā un neskartu ādu psoriāzes saasinājuma laikā, norādot uz psoriāzes iekaisuma noteiktu 
traucētu inervāciju [38]. Turpretim daži autori novērojuši ievērojami palielinātu PGP-9,5 pozitīvu nervu 
šķiedru daudzumu papillārajā dermā psoriāzes skartā ādā, salīdzinot ar veselu ādu kontroles grupā 
[39]. Turklāt PGP-9,5  imūnreaktīvās šķiedras palielinātā daudzumā tika konstatētas arī epidermā, 
dermoepidermālajā robežjoslā un ekrīnajos sviedru dziedzeros [40].

Mūsu novērojumi liecina, ka psoriātisks iekaisums palielina PGP-9,5  pozitīvo nervu šķiedru 
daudzumu psoriāzes skartā naga vienībā.

Secinājumi

Palielināts VEGF pozitīvo struktūru daudzums naga vienībā varētu būt raksturīga vaskulāra 
kompo nente nagu psoriāzes gadījumā.

Palielināts MMP-2  pozitīvo struktūru daudzums psoriāzes skartos nagos varētu liecināt, ka 
MMP-2 ir raksturīga nagu psoriāzei un ka tai ir nozīme psoriāzes ierosinātajā audu remodulācijas procesā.

Palielinātais PGP-9,5  pozitīvo nervu šķiedru daudzums psoriātiskos nagos varētu norādīt uz 
pastiprinātu neirālu inervāciju nagā psoriātiska iekaisuma dēļ.

Pateicība

Īpaša pateicība Olgai Zaikovskai par palīdzību audu materiāla iegūšanā.
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 Expression of MMP-2, VEGF and PGP-9.5 in Psoriatic Nails

Abstract

Psoriasis is a chronic inflammatory skin disease where the lifetime incidence of nail involvement 
in psoriatic patients is estimated to be 80–90%, causing severe distress. The  aim of the  study was to 
determine the neuronal and vascular contribution in psoriasis affected nails by examining the presence 
and distribution of protein gene product 9.5 (PGP 9.5), VEGF (vascular endothelial growth factor) and 
MMP-2 (matrix metalloproteinase-2) in psoriatic nail apparatus biopsies comparing with control group nails.

Eight biopsies of nail psoriasis were obtained and a control group with a material of five healthy 
nail apparatus from fresh cadavers with a punch biopsy and fixed in Stefanini’s solution, dehydrated 
and embedded in paraffin. Subsequently routine staining with haematoxylin and eosin and immuno-
histochemistry for PGP 9.5 (Z5116; 1:500; Dako, Denmark), VEGF (M7273; 1:50; Dako, Denmark) and 
MMP-2 (AF902; 1:50; RD Systems, United Kingdom) were performed.

The positively stained structures in the  visual field were evaluated semiquantitatively. For 
statistical analysis non-parametric statistics with Mann–Whitney U-test was used.

PGP 9.5 positive structures were detected predominantly in psoriatic nails. Increased number of 
PGP 9.5 immunoreactive nerve fibres were observed in the nail bed of psoriatic nails compared with 
the control group. Moderate number of VEGF positive endothelial cells were seen in blood vessels of 
psoriatic nail beds whereas it was absent in control group nails (p < 0.05). Significantly higher amount 
of MMP-2 positive structures could be observed in psoriatic nail bed compared to the control group. 
Connective tissue of psoriatic nails revealed moderate MMP-2 expression, whereas in control group nails 
only few MMP-2 positive structures could be observed.

The increased VEGF expression is a  characteristic vascular component observed in nail unit 
affected by psoriatic inflammation. The increased expression of MMP-2 in psoriatic nails contributes 
to remodulation process provided by matrix metalloproteinases in psoriatic nails. The increased PGP 
9.5 positive nerve fibres in psoriatic nails highlight the contribution of increased neural innervation to 
psoriatic inflammation.

Keywords: nails, psoriasis, PGP 9.5, VEGF, angiogenesis, MMP-2.
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Kopsavilkums

Ievads.  Pasaules Veselības organizācija (PVO) un citas autoritatīvas institūcijas ir izstrādājušas 
vadlīnijas par zīdīšanas ilgumu un ēdināšanas ar papilduzturu sākšanas vecumu, tomēr dažādās Eiropas 
un pasaules valstīs šos ieteikumus ievēro ļoti atšķirīgi. Pieejami ir zinātniski pamatoti pierā dījumi, ka 
pārāk agrīna vai vēlīna ēdināšanas ar papilduzturu uzsākšana var palielināt vairāku slimību risku bērna 
dzīves laikā. Zīdīšanas ilgums ir viens no svarīgākajiem noteicošiem faktoriem papilduztura došanas 
uzsākšanas vecumam.

Darba mērķis.  Noskaidrot, kādā bērna vecumā tiek sākta papilduztura ieviešana, cik ilgi tiek 
turpināta Latvijā dzīvojošo mazuļu zīdīšana, vai ir saistība starp šiem faktoriem, kā arī – vai papild uztura 
ieviešanas sākuma vecumam un zīdīšanas ilgumam ir saistība ar mātes vecumu un bērna dzimumu.

Materiāls un metodes.  Šķērsgriezuma pētījumā iekļauts 341  bērns  – zīdaiņi un mazbērni no 
visiem Latvijas reģioniem. Iekļaušanas kritēriji šajā pētījuma grupā bija šādi: vecums – vismaz septiņus 
mēnešus veci – un anketās korekti norādīts zīdīšanas ilgums vai ēdināšanas ar papildu uzturu sākšanas 
vecums. Papilduztura došanas uzsākšanas vecuma analīzei pētījuma grupā tika iekļauti 334, bet 
zīdīšanas ilguma – 308 respondenti. Lai izzinātu saistību starp šiem mainīgajiem lielumiem, pētījumā 
tika iekļauti 305 respondenti. Nepieciešamie dati tika ievākti intervijās, izmantojot divu veidu anketas: 
pārtikas produktu patēriņa biežuma anketu un uztura dienasgrāmatu.

Rezultāti.  PVO rekomendācijas par papilduztura ieviešanas vecumu zīdaiņiem ievēroja 34,4% 
(n = 115) māšu, pārāk agrīni uzsāka dod papilduzturu – 3,6% (n = 12) māšu, bet vēlīni – 11,7% (n = 39). 
Zīdīšanu līdz bērna sešiem mēnešiem turpināja tikai 24% (n = 73) māšu. Tika atrasta vidēji stipra (Spīrmena 
rangu korelācijas koeficients = 0,59) statistiski ticama korelācija starp zīdīšanas ilgumu un papilduztura 
došanas uzsākšanas vecumu (p < 0,001).

Secinājumi.  Apstiprinājusies ir statistiski ticama sakarība starp ēdināšanas ar papilduzturu uzsāk-
šanas vecumu un zīdīšanas ilgumu – jo ilgāk tiek turpināta zīdīšana, jo vēlāk tiek sākts dot papilduzturs.

Atslēgvārdi: zīdīšana, papilduzturs, zīdaiņi, uztura paradumi.

mailto:inga.sirina@ldusa.lv
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Ievads

Nepieciešamo uzturvielu uzņemšana bērna pirmajā dzīves gadā ir īpaši svarīga. Atbilstīgi 
Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām zīdīšana ir jāturpina līdz bērna divu gadu vecumam: 
pirmajā pusgadā ir ieteikta ekskluzīvā zīdīšana, bet papildu uzturs jāuzsāk dot no sešu mēnešu vecuma, 
atsevišķos gadījumos – no četriem mēnešiem, bet ne agrāk [6, 15, 22]. Arī Latvijas Republikas Veselības 
ministrijas izstrādātās rekomendācijas “Veselīga uztura ieteikumi zīdaiņu barošanai” ieteic turpināt 
ekskluzīvo zīdīšanu pirmo pusgadu, papilduzturu sākt dot no sešu mēnešu vecuma, bet ne agrāk kā no 
četriem mēnešiem [10]. Šīs rekomendācijas sakrīt arī ar Eiropas Pediatru, gastroenterologu, hepatologu 
un uztura speciālistu asociācijas (ESPGHAN) viedokli [1].

Pārāk agrīna ēdināšanas ar papilduzturu sākšana nav vēlama, jo var palielināt dažādu slimību 
risku mazuļa vēlākā dzīves laikā. Aizvien vairāk ir pētījumu, kuru rezultāti apliecina, ka pārāk agrīna 
papilduztura došanas uzsākšana palielina aptaukošanās un liekā svara risku bērnam turpmākajos viņa 
dzīves gados [2, 15, 16, 18, 21]. Pārāk agrīna ēdināšanas ar papilduzturu sākšana tiek pētīta arī saistībā 
ar palielinātu pārtikas alerģijas, astmas un cukura diabēta risku vēlākā dzīves laikā [12, 13].

Nav vēlama arī pārāk vēlīna papilduztura došanas uzsākšana  – pēc septiņu mēnešu vecuma. 
Šāda prakse var radīt bērnam dažādu makroelementu un mikroelementu deficītu vai pat anēmiju [1, 20]. 
Visbiežākā problēma zīdaiņiem līdz gada vecumam ir dzelzs deficīts un anēmija, ko var izraisīt arī pārāk 
vēlīna papilduztura došanas uzsākšana [11, 17, 20].

Pārāk agrīnas ēdināšanas ar papilduzturu ieviešanas iemesli un saistība ar dažādiem ietek-
mējošiem faktoriem ir bieži pētīta tēma Eiropā un pasaulē, bet pārāk vēlīnas papilduztura došanas 
uzsākšanas iemesli tiek izzināti retāk. Pētījumu dati liecina par pārliecinošu saistību starp papild-
uztura došanas uzsākšanas vecumu un vairākiem to ietekmējošiem faktoriem, to skaitā zīdīšanas 
ilgumu [3, 4, 19]. Sistemātiskajā literatūras apskatā (tajā iekļauti attīstīto valstu dati), kā ar spēcīgiem 
pētījuma pierādījumiem apstiprinātus, min šādus agrīnas papilduztura došanas uzsākšanas notei-
cošos faktorus:

•	mātes	vecums	(jauna	māte);
•	zema	mātes	izglītība;
•	zems	sociālekonomiskais	stāvoklis;
•	zīdīšanas	pilnīga	pārtraukšana	vai	īslaicīga	zīdīšana;
•	smēķējoša	māte;
•	informācijas	vai	medicīnas	personāla	padoma	trūkums	[23].
Līdz šim nebija pieejami detalizēti pētījuma dati par papilduztura ieviešanas vecumu Latvijā 

dzīvojošiem zīdaiņiem, kā arī netika pētīta saistība starp zīdīšanas ilgumu un ēdināšanas ar papild-
uzturu uzsākšanas vecumu, mātes vecumu un bērna dzimumu. Jaunākie dati, kuri tikai iegūti par 
zīdīšanas ilgumu un papilduztura došanas uzsākšanas vecumu Latvijā dzīvojošiem zīdaiņiem, ir par 
2008. gadu [14].

Papilduztura ieviešanas vecums un zīdīšanas ilgums dažādās Eiropas un pasaules valstīs ir 
atšķirīgs, tādēļ svarīgi noskaidrot, kādi ir Latvijā dzīvojošo zīdaiņu ēdināšanas paradumi un vai apstip-
rinās saistība starp zīdīšanas ilgumu un papilduztura došanas uzsākšanas vecumu. Šādu zināšanu 
iegūšana palīdzētu medicīnas darbiniekiem izvērtēt pārāk agrīnas vai vēlīnas ēdināšanas ar papild-
uzturu uzsākšanas potenciālo risku, ja māte pārtrauc zīdīšanu vai, tieši otrādi, to turpina.

Darba mērķis

Noskaidrot, kādā bērna vecumā viņu sāk ēdināt ar papilduzturu, cik ilgi tiek turpināta Latvijā 
dzīvojošo bērnu zīdīšana, vai ir saistība starp šiem faktoriem, kā arī – vai papilduztura došanas uzsāk-
šanas vecumam un zīdīšanas ilgumam ir saistība ar mātes vecumu un bērna dzimumu.
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Materiāls un metodes

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) atbalstītā projektā tika sākts šķērsgriezuma 
pētījums ar mērķi novērtēt situāciju un iegūt pamatotus datus par Latvijas iedzīvotāju vecumā no 0 līdz 
74  gadiem patērētajiem pārtikas produktiem un dzērieniem, par ēšanas paradumiem un iespējamo 
apdraudējumu ar pārtiku saistīto risku dēļ (sākts 2012. gadā, pabeigts 2014. gadā). Šajā pētījumā bija 
paredzēts iesaistīt 260 zīdaiņus (0–12 mēneši) un 300 mazbērnus (1–3 gadi), iekļaujot vienādu skaitu 
meiteņu un zēnu. Pētījuma dalībnieku ietveršanas izlasē kritēriji bija šādi: atbilstīgs vecums, dzimums 
un vecāku piekrišana. Tika pārstāvēti visi Latvijas reģioni proporcionāli dzimstības rādītājiem, kas 
atrodami Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē [9]. Pētījuma dalībnieki tika uzrunāti ar ģimenes 
ārstu vai pediatru starpniecību.

Nepieciešamie dati tika ievākti intervēšanas veidā. Iztaujāti tika vecāki vai bērnu aizbildņi. Inter-
vijai tika izmantotas divu veidu anketas: pārtikas produktu patēriņa biežuma anketa un divu nesecīgu 
dienu uztura dienasgrāmatas, kuras tika aizpildītas atkārtoti ar aptuveni sešu mēnešu intervālu.

Dati tika apkopoti Excel programmā un analizēti, izmantojot IBM SPSS Statistics 22 programmu.
Pētījuma grupā tika iekļauts 341 bērns – zīdaiņi un mazbērni (154 meitenes, 187 zēni), kas sasnie-

guši vismaz septiņu mēnešu vecumu un par kuriem anketās korekti norādīts zīdīšanas ilgums vai 
papild uztura došanas uzsākšanas vecums. Analizējot ēdināšanas ar papilduzturu sākšanas vecumu, 
pētījuma grupā tika iekļauti 334  respondenti (viņi bija snieguši ziņas par papilduztura ieviešanas 
vecumu). Savukārt analizējot zīdīšanas ilgumu, pētījumā tika iekļauti 308 respondenti, kuri bija par to 
informējuši.

Lai izzinātu saistību starp papilduztura došanas uzsākšanas vecumu un zīdīšanas ilgumu, tika 
aptaujāti 305  respondenti, iekļaujot izpētē tos, kuri informēja gan par bērna ēdināšanas ar papild-
uzturu sākšanas vecumu, gan par zīdīšanas ilgumu.

Kategorisko mainīgo analīzei procentuālais īpatsvars apakšgrupās tika salīdzināts ar hī 
kvad rāta kritēriju (χ2). Tā kā zīdīšanas ilgums un papilduztura došanas uzsākšanas vecums neatbilda 
nor mā lam  sadalījumam, tas tika aprakstīts ar mediānu un starpkvartīļu izkliedi (IQR). Zīdīšanas 
un papild uztura ieviešanas saistība ar dzimumu tika analizēta ar Manna–Vitnija testu. Korelāci jas 
analīzei starp zīdīšanas ilgumu un papilduztura došanas uzsākšanas vecumu tika izmantota Spīrmena 
rangu korelācija. Analizējot saistību starp mātes vecumu un ēdināšanas ar papilduzturu uzsāk-
šanas vecumu vai zīdīšanas ilgumu, mātes vecums tika raksturots ar vidējo aritmētisko un stan dart-
novirzi (SN).

Apakšgrupu salīdzināšanai tika izmantota dispersiju analīze (ANOVA). Datu analizēšanai bērni 
tika sadalīti septiņās grupās, no kurām trīs grupas tika izveidotas atkarībā no zīdīšanas ilguma:

 1) līdz četriem mēnešiem (< 4);
 2) vismaz četrus mēnešus, bet mazāk par sešiem mēnešiem (≥ 4, < 6);
 3) vismaz sešus mēnešus (≥ 6).
Četras grupas tika izveidotas atkarībā no bērna ēdināšanas ar papilduzturu uzsākšanas vecuma:
 1) līdz četriem mēnešiem (< 4);
 2) sasniedzot četrus mēnešus, bet nesasniedzot sešus mēnešus (≥ 4, < 6);
 3) no sešiem līdz septiņiem mēnešiem (≥ 6, < 7);
 4) no septiņiem mēnešiem (≥ 7).
Bērna zīdīšanas ilguma raksturošanai līdz 12  mēnešu vecumam tika izmantota dzīvildzes 

analīzes metode (life-tables), ļaujot aprēķinā iekļaut visus pētījuma dalībniekus neatkarīgi no viņu 
vecuma pētījuma brīdī. Lai šī metode būtu lietojama, tika pieņemts, ka pētījuma dalībnieki veido retro-
spektīvu kohortu, kurā bērna vecums atbilst novērošanas laikam kopš dzimšanas. Zīdīšanas pārtrauk-
šanas vecums bija atkarīgais mainīgais, savukārt tiem zīdaiņiem, kurus pētījuma brīdī turpināja zīdīt, 
novērošanas laiks tika pārtraukts (cenzēts) attiecīgajā vecumā. Kopējais novērojumu skaits zīdīšanas 
ilguma aprēķinā bija 431 (respektīvi, visi bērni, kuriem bija norādīts gan vecums, gan informācija par 
zīdīšanu).
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Rezultāti

Papilduztura došanas uzsākšanas vecums.  No 334 pētījuma grupā iesaistītajiem zīdaiņiem un 
bērniem 50,3% (n = 168) sāka ēdināt ar papilduzturu, kad viņi sasniedza četru mēnešu vecumu, bet vēl 
nesasniedza sešus mēnešus, kā to rekomendē PVO. Šos ieteikumus par papilduztura ieviešanas vecumu 
ievēroja 34,4% māšu (n = 115) un uzsāka to, zīdainim sasniedzot sešu mēnešu vecumu, bet nepārsniedzot 
šo vecumu. Pārāk agrīni – līdz četru mēnešu vecumam – papildu uzturu ieviesa 3,6% (n = 12) māšu, bet 
pārāk vēlīni (sasniedzot septiņu mēnešu vecumu) – 11,7% (n = 39) (sk. 1. att.).

Apskatot papilduztura ieviešanas uzsākšanas vecumu saistībā ar zīdaiņa dzimumu, netika atrasta 
statistiski ticama atšķirība (p = 0,301). Papilduztura došanas uzsākšanas vecuma mediāna zēniem un 
meitenēm ir vienāda – pieci mēneši. 

Arī likumsakarība starp mātes vecumu un papilduztura ieviešanas uzsākšanas vecumu netika 
novērota. Vidējais mātes vecums katrā no papilduztura došanas uzsākšanas vecuma grupām ir apkopots 
1. tabulā.

1. attēls. Papilduztura ieviešanas uzsākšanas vecums zīdaiņiem (N = 334)
 Infants age of introduction complementary foods (N = 334)
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1. tabula. Vidējais mātes vecums papilduztura ieviešanas uzsākšanas vecuma grupās
 Average mother’s age in age groups of complementary foods introduction

Rādītāji
Papilduztura ieviešanas uzsākšanas 

vecums, mēneši

< 4 ≥ 4, < 6 ≥ 6, < 7 ≥ 7

Mātes vidējais vecums, gadi 34 30 30 32

Mātes vidējā vecuma standartnovirze 8,3 5,9 5,9 5,4

Zīdīšanas ilgums.  No 308 respondentiem zīdīšanu pārtrauca līdz zīdaiņa četru mēnešu vecumam 
22,4% (n = 69), bet nezīdīja vispār 3,9% (n = 12) māšu. Zīdīšanu turpināja vismaz četrus mēnešus, bet 
pārtrauca to līdz sešu mēnešu vecumam 26,0% (n  =  80) māšu, pirmo pusgadu zīdīja 23,7% (n  =  73). 
Zīdīšanu pārtrauca, zīdainim sasniedzot septiņu mēnešu vecumu vai vēlāk, 24% (n = 74) māšu.

Zīdīšanas ilgums tika atsevišķi izvērtēts, arī izmantojot dzīvildzes analīzi. No 560 pētījuma dalīb-
niekiem šai datu analīzei pētījuma grupā tika iekļauts 431 bērns, kam bija zināms zīdīšanas ilgums. Šīs 
grupas 2,3% (n = 11) zīdaiņu netika zīdīti vispār, bet 1,6% (n = 7) pārtrauca zīdīšanu pirmā dzīves mēneša 
laikā. Iegūtie dati tika sagrupēti pa mēnešiem (sk. 2. att.).

Atsevišķi tika apskatīta saistība starp zīdīšanas ilgumu un zīdaiņa dzimumu (n = 308). Lai gan 
atšķirība nav statistiski ticama (p = 0,098), tomēr bija novērojama tendence, ka zēnus zīdīja ilgāk nekā 
meitenes: zīdīšanas ilguma mediāna zēniem bija seši mēneši (IQR 4–6,75), bet meitenēm – pieci mēneši 
(IQR 3–6). Savukārt veicot šo pašu datu analīzi un izveidojot divas grupas atkarībā no zīdīšanas ilguma: 
līdz sešiem mēnešiem un sešus mēnešus un ilgāk, statistiski ticami (p = 0,041) lielāks īpatsvars bija zēnu 
(52,9%, n = 91) – tika zīdīti vismaz sešus mēnešus –, salīdzinot ar meitenēm (41,2%, n = 56).
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Analizējot saistību starp mātes vecumu un zīdīšanas ilgumu, vidējais mātes vecums bija statis-
tiski ticami lielāks mātēm, kuras zīdīja sešus mēnešus un ilgāk – 31 gads, salīdzinot ar tām, kuras zīdīja 
vismaz četrus mēnešus, bet nesasniedzot zīdaiņa sešu mēnešu vecumu, – 29 gadi (p = 0,048). Vidējais 
vecums mātēm atkarībā no zīdīšanas ilguma ir apkopots 2. tabulā.

2. attēls. Latvijā dzīvojošo bērnu zīdīšanas ilgums (N = 413)
 Breastfeeding duration in Latvian infants (N = 413)
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2. tabula. Vidējais mātes vecums atkarībā no zīdīšanas ilguma
 Average mother’s age in age groups of breastfeeding duration

Rādītāji
Zīdīšanas ilgums, mēneši

< 4 ≥ 4, < 6 ≥ 6

Mātes vidējais vecums, gadi 30 29 31

Mātes vidējā vecuma standartnovirze 6,6 5,2 5,5

Papilduztura ieviešanas vecums saistībā ar zīdīšanas ilgumu.  Pētot saistību starp papilduz-
tura došanas uzsākšanas vecumu un zīdīšanas ilgumu, atklājās, ka no 305 pētījuma grupā iekļautiem 
zīdaiņiem un bērniem, kuri tika zīdīti mazāk par četriem mēnešiem (n = 81), 12,3% (n = 10) zīdaiņu 
papildu uzturu sāka dot pārāk agrīni (vecumā līdz četriem mēnešiem), bet līdz sešu mēnešu vecumam – 
76,5% (n = 62) zīdaiņu jau ieviesa papilduzturu. Tikai 9,9% (n = 8) zīdaiņu papildu uzturu ieviesa no sešu 
mēnešu vecuma, bet 1,2% (n = 1) zīdaiņu to ieviesa pārāk vēlīni, t. i., sasniedzot septiņu mēnešu vecumu. 
Mazuļi, kuri tika zīdīti vismaz četrus, bet mazāk par sešiem mēnešiem (n = 80), arī papilduzturu sāka 
saņemt vēlāk.

Priekšlaicīgi (līdz četru mēnešu vecumam) nevienam zīdainim netika uzsākts dot papilduzturs, 80% 
(n = 64) zīdaiņu tika uzsākts ieviest papilduzturu no četriem līdz sešiem mēnešiem, bet sasniedzot sešu 
mēnešu vecumu – 17,5% (n = 14) zīdaiņu, savukārt 2,5% (n = 2) zīdaiņu – pārāk vēlīni, t. i., pēc septiņiem 
mēnešiem. Mazuļiem, kuri tika zīdīti vismaz sešus mēnešus (n  =  144), ievērojot vadošo organizāciju 
zīdīšanas ilguma rekomendācijas, 0,7% (n = 1) gadījumu mātes papilduzturu uzsāka dot līdz četru mēnešu 
vecumam, 20,1% (n = 29) – no četru līdz sešu mēnešu vecumam, bet lielākajai daļai zīdaiņu, t. i., 58,3% 
(n = 84) uzsāka papildu uzturu ieviest, sagaidot sešu mēnešu vecumu. Šīs grupas zīdaiņiem 20,8% (n = 30) 
gadījumu papilduzturs tika ieviests pārāk vēlīni, proti, sasniedzot septiņu mēnešu vecumu (sk. 3. att.).

Tika konstatēta vidēji stipra (ρ = 0,59) statistiski ticama korelācija starp zīdīšanas ilgumu un papild-
uztura uzsākšanas vecumu (p < 0,001).

Atsevišķi tika apskatīts, ar kuru pārtikas produktu sākts ieviest papilduzturu zīdaiņiem, un 
noteikta šā produkta sakarība ar zīdīšanas ilgumu. Anketās vecākiem vai aizbildnim bija iespēja atzīmēt 
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vienu vai vairākus atbilžu variantus par viņu izvēli papilduzturam: dārzeņi, augļi, biezputras vai cits 
produkts. Vērojama ir tendence, ka, ievērojot PVO zīdīšanas rekomendācijas, biežāk tiek respektēts 
ieteikums papilduzturu ieviest ar dārzeņiem (sk. 4., 5., 6. att.).

3. attēls. Zīdaiņa vecums papilduztura ieviešanas laikā un tā saistība ar zīdīšanas ilgumu (n = 305)
 Age of complementary foods introduction in relation with breastfeeding duration (n = 305)
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4. attēls. Pirmā pārtikas produkta izvēle papilduztura ieviešanā zīdaiņiem, kuri zīdīti līdz četru 
mēnešu vecumam (n = 81)

 First complementary food choice for infants, who was breastfed before age of 4 months 
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ilgāk par četriem, bet nesasniedzot sešu mēnešu vecumu (n = 80)
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6. attēls. Pirmā pārtikas produkta izvēle, ieviešot papilduzturu zīdaiņiem, kuri zīdīti vismaz vai 
ilgāk par pirmajiem sešiem dzīves mēnešiem (n = 147)

 First complementary food choice for infants, who was breastfed at least or more than 
6 months of age (n = 147)
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Visbiežāk kā pirmo papilduzturu izvēlas dot dārzeņus tiem zīdaiņiem, kuri zīdīti vismaz sešus 
mēnešus (77,6%, n = 114), tad seko tie, kuri tika zīdīti vismaz četrus mēnešus, bet ne ilgāk kā sešus 
mēnešus (65%, n = 52), un visretāk par pirmo papilduzturu dārzeņus izvēlas tiem, kuri zīdīti vismazāko 
laika periodu – līdz četru mēnešu vecumam (50,6%, n = 41) (p < 0,001).

Diskusija

Ekskluzīvās zīdīšanas turpināšana pirmos sešus dzīves mēnešus ir bieži diskutēts temats gan 
starp zinātniekiem, gan medicīnas darbiniekiem. Lai gan tiek rūpīgi izvērtēts iespējamais mikroele-
mentu deficīts, tomēr līdz šodienai vēl joprojām visu Eiropas vadošo valstu vadlīnijas šajā jomā rekomendē 
ekskluzīvo zīdīšanu turpināt pirmos sešus mazuļa dzīves mēnešus [6, 15, 22]. Pierādītas ir daudzas 
ekskluzīvās zīdīšanas un zīdīšanas labvēlīgās ietekmes uz bērna un mātes veselību. Tās ir kā profilak-
tisks līdzeklis daudzu slimību risku samazināšanai [6, 7].

Šā pētījuma rezultātā tika iegūti svarīgi dati par Latvijā dzīvojošo bērnu zīdīšanas ilgumu. 
Rekomendācijas zīdīšanu turpināt vismaz līdz zīdaiņa gada vecumam ievēro tikai 8%, bet pirmo pusgadu 
zīdīšanu turpina nepilna ceturtdaļa jeb 24%  māšu. Rezultātu interpretācijā jāņem vērā, ka pētījuma 
dati neatspoguļo ekskluzīvās zīdīšanas ilgumu. Lai arī Latvijā jau vairāk kā 10 gadus galvenie valsts 
dzemdību nami ir ieguvuši Mazulim draudzīgās slimnīcas statusu, kas nozīmē, ka slimnīcas personāls 
veicina PVO rekomendācijas par ekskluzīvo zīdīšanu un zīdīšanu, kā arī Latvijas Republikas tiesiskie 
akti nodrošina jaunām māmiņām iespēju nestrādāt līdz bērna viena gada vecumam un saņemt šajā laikā 
bērna kopšanas pabalstu, tomēr šī pētījuma dati liecina, ka pašreizējās aktivitātes nav pietiekamas.

Iegūtie dati par Latvijā dzīvojošo bērnu zīdīšanas ilgumu tika salīdzināti ar Ziemeļvalstīm. Vērtējot 
zīdīšanas rādītājus bērniem sešu mēnešu vecumā, Dānijai un Latvijai ir viszemākie rādītāji, t. i., Dānijā 
turpina zīdīšanu pirmos sešus dzīves mēnešus tikai 7% māmiņu, bet Latvijā – 24%, turpretim Somijā – 
58%, Zviedrijā – 63%, Islandē – 74%, bet Norvēģijā – 80% (sk. 3. tab.) [6].

Šajā pētījumā, līdzīgi kā citos, apstiprinājās zīdīšanas ilguma saistība ar mātes vecumu un bērna 
dzimumu [3, 4, 8, 19, 23]. Novērota tendence, ka zēni tiek zīdīti ilgāk nekā meitenes. Analizējot saistību 
starp mātes vecumu un zīdīšanas ilgumu, vidējais mātes vecums ir statistiski ticami lielāks mātēm, 
kuras zīdīja sešus mēnešus un ilgāk, salīdzinot ar tām, kuras zīdīja vismaz četrus mēnešus, bet nesa-
sniedzot zīdaiņa sešu mēnešu vecumu.

Lai gan ir izstrādātas un zināmas vienotās vadlīnijas par papilduztura ieviešanas vecumu, to ievē-
rošana dažādās valstīs ir ļoti atšķirīga. ASV, piemēram, aptuveni 40% gadījumu papilduzturs zīdaiņiem 
uzsākts dot priekšlaicīgi, t. i., nesasniedzot četru mēnešu vecumu [4]. Arī Eiropas valstīs novērota pārāk 
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agrīnas papilduztura ieviešanas tendence. Nīderlandē veiktā pētījuma dati liecina, ka 62%  gadījumu 
papilduzturs uzsākts lietot, nesasniedzot PVO rekomendēto sešu mēnešu vecumu, bet 6% gadījumu – 
nesasniedzot triju mēnešu vecumu. Šajā pētījumā nav datu par pārāk vēlīnu papilduztura došanas 
sākšanu [19].

3. tabula. Zīdīšanas ilgums Latvijā un Ziemeļvalstīs
 Breastfeeding duration in Latvia and Nordic countries

Valsts
Zīdīšanas ilgums

1 mēn., % 2 mēn., % 3 mēn., % 4 mēn., % 5 mēn., % 6 mēn., % 9 mēn., % 12 mēn., %

Dānija1 — 68 — 55 — 7 — —

Somija2 87 80 77 68 66 58 39 34

Islande3 94 91 86 84 79 74 45 27

Norvēģija4 95 91 88 85 82 80 63 46

Zviedrija5 — 87 — 76 — 63 34 16

Latvija 87 81 73 64 47 24 14 8
 1 Bērni, kuri dzimuši 2008. un 2009. gadā 14 Dānijas pašvaldībās.
 2 Bērni, kuri dzimuši 2010. gadā Somijā. Veselības un labklājības departamenta dati par 2012. gadu. 
 3 Bērni, kuri dzimuši 2005.–2006. gadā Islandē.  Nacionāls randomizēts kohortas pētījums. Islandes valsts 

veselības ģenerāldirekcijas dati par 2004.–2008. gadu. 
 4 Bērni, kuri dzimuši 2006. gadā Norvēģijā. Nacionāls uztura pētījums. 
 5 Bērni, kuri dzimuši 2010. gadā Zviedrijā. Nacionālās statistikas dati, publicēti 2012. gadā.

Iegūtā informācija ļauj spriest, ka arī Latvijā vērojama tendence pārāk agrīnai papilduztura ievie-
šanai, proti, 50,3% gadījumu – nesasniedzot sešu mēnešu vecumu, bet 3,6% – mazulim nesasniedzot 
četru mēnešu vecumu.

Šajā pētījumā netika novērota likumsakarība starp zīdaiņa dzimumu vai mātes vecumu un ēdinā-
šanas ar papilduzturu uzsākšanas vecumu, bet Nīderlandē un Dānijā veiktajos pētījumos tika konstatētas 
statistiski ticamas korelācijas starp šiem faktoriem. Gados vecākas mātes vēlāk sāka ēdināt mazuļus 
ar papilduzturu [8, 19]. Savukārt saistībā ar zīdaiņa dzimumu Dānijas pētījuma rezultāti parāda, ka 
meitenēm papilduzturu uzsāk dot vēlāk nekā zēniem [8].

Šā pētījuma rezultāti pierādīja, ka zīdīšanas turpināšana pirmos sešus dzīves mēnešus var sama-
zināt risku pārāk agrīnai papilduztura ieviešanai. Zīdīšanas ilguma uzraudzība pirmos sešus dzīves 
mēnešus var palīdzēt novērst pārāk vēlīnu papilduztura ieviešanu. Lai arī nav pieejami dati par saistību 
starp pārāk vēlīnu ēdināšanas ar papilduzturu uzsākšanu un zīdīšanas ilgumu, vairākos Eiropas un 
ASV pētījumos secināts, ka ir spēcīga saistība starp zīdīšanas ilgumu un agrīnu papilduztura došanas 
uzsākšanas vecumu. Nīderlandē veiktā Generation R Study prospektīva kohortas pētījuma ietvaros tika 
izzināta pārāk agrīnas ēdināšanas ar papilduzturu uzsākšanas saistība ar šādiem faktoriem: ģimenes 
stāvokli, bērnudārza apmeklējumu, zīdīšanas ilgumu, mātes vecumu un izglītību, kā arī sirgšanu ar 
dažādām slimībām.

Viens no pētījuma rezultātiem ir atklāta saistība starp pārāk agrīnu papilduztura ieviešanu un 
pārāk agrīnu zīdīšanas pilnīgu pārtraukšanu vai daļēju zīdīšanu (turpinot gan zīdīšanu, gan lietojot 
mākslīgo piena maisījumu) – attiecīgi pārāk agrīni (līdz triju mēnešu un līdz sešu mēnešu vecumam) 
papilduzturu uzsāka dot tiem zīdaiņiem, kam agrīni tika pārtraukta vai daļēji turpināta zīdīšana (līdz 
četru mēnešu vecumam) [19].

Arī Dānijā veiktajā šķērsgriezuma pētījumā, kurā tika apskatīti vairāki faktori, kas ietekmē pārāk 
agrīnu papilduztura ieviešanu, par spēcīgāko apstākli minēts tieši zīdīšanas ilgums [8].

2015. gadā tika publicēti Pensilvānijā (ASV) veiktā longitudinālā pētījuma rezultāti, kas arī pārlie-
cinoši apliecināja, ka mātes, kuras ekskluzīvi zīdīja vismaz četrus pirmos zīdaiņa dzīves mēnešus, ievē-
rojami vēlāk uzsāka viņus ēdināt ar papilduzturu salīdzinājumā ar mātēm, kuras ēdināja savus zīdaiņus 
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ar mākslīgo piena maisījumu (p < 0,001) [4]. Cits, pirms vairākiem gadiem ASV veiktais nacionālais 
longitudinālais pētījums arī apliecināja, ka pārāk agrīna papilduztura došanas uzsākšana (līdz četru 
mēnešu vecumam) ir saistīta ar pārāk agrīnu zīdīšanas pārtraukšanu [3].

Tika novērota arī vēl kāda tendence, kas saista papilduztura ieviešanas sākumā izraudzīto 
pārtikas produktu un zīdīšanas ilgumu. Tiem zīdaiņiem, kurus  – atbilstīgi PVO rekomendācijām  – 
ilgāk zīdīja, biežāk pirmajam papilduzturam izvēlējās dārzeni, nevis augli vai biezputru, kas arī atbilst 
rekomendācijām.

Lai varētu pilnvērtīgi noteikt pārāk agrīna vai vēlīna papilduztura došanas uzsākšanas iemeslus, 
nepieciešams veikt daudzfaktoru analīzi un ņemt vērā vēl citus svarīgus apstākļus, kas atstāj ietekmi, 
piemēram, vecāku izglītību, sociālekonomisko stāvokli, mātes smēķēšanu, ģimenes stāvokli, bērna vese-
lības stāvokli u. tml.

Zīdaiņu ēdināšanas ar papilduzturu uzsākšanas vecuma izpēte un saistības ar zīdīšanas ilgumu 
izvērtēšana varētu ietekmēt ģimenes ārstu, pediatru un uztura speciālistu zinātniski pamatotu rīcību 
pārāk agrīnas vai vēlīnas papilduztura ieviešanas riska izvērtēšanā, ņemot vērā sabiedrības paradumus 
zīdaiņu ēdināšanas jautājumos.

Secinājumi

 1. Ir apstiprināta statistiski ticama sakarība starp papilduztura došanas uzsākšanas vecumu un 
zīdīšanas ilgumu – jo ilgāk tiek turpināta zīdīšana, jo vēlāk mazuli uzsāks ēdināt ar papild-
uzturu. Ja tiek ievērotas PVO rekomendācijas un bērnu zīda līdz sešu mēnešu vecumam, mazāks 
kļūst tādu bērnu īpatsvars, kuriem papildu uzturs sākts dot priekšlaicīgi. Mātes, kuras pār trauc 
zīdīšanu pirmajos četros mēnešos vai nezīda vispār, pārāk agrīni ievieš papilduzturu. Zīdī šanas 
turpināšana pirmo bērna dzīves pusgadu vai ilgāk sekmē ne tikai laikā uzsāktu papild uztura 
ieviešanu, bet arī vēlīnu –, t. i., mazulim sasniedzot septiņu mēnešu vecumu.

 2. PVO rekomendācijas par ēdināšanas ar papilduzturu uzsākšanas vecumu ievēro trešdaļa (34,4%) 
vecāku un to uzsāk, bērnam sasniedzot sešu mēnešu vecumu. Lielākā daļa (50,3%) papild-
uzturu uzsāk dot, zīdainim sasniedzot četru mēnešu vecumu, bet nesasniedzot sešus mēnešus. 
Pārāk agrīni papilduzturu uzsāk ieviest 3,6%, bet pārāk vēlīni – 11,7% vecāku.

 3. Zīdīšanu pirmos sešus dzīves mēnešus turpina tikai 24%, bet nezīda vispār 2,3%  Latvijā 
dzīvojošo māšu.

 4. Novērojama tendence, ka zēni tiek zīdīti ilgāk nekā meitenes, bet papilduzturu sāk saņemt 
līdzīgā vecumā.

 5. Mātes, kuras bērnu zīda sešus un vairāk mēnešus, ir vecākas. Savukārt papilduztura došanas 
uzsākšanas vecumam ar mātes vecumu nav novērota saistība.

 Infants’ Age of Complementary Food Introduction and 
 Breastfeeding Duration in Latvia

Abstract

Although there are the  World Health Organisation (WHO) and other authoritarian institutions’ 
guidelines on breast-feeding duration and complementary feeding, in different European countries they 
are followed very differently. There are scientific evidences that early or late complementary feeding 
initiation can increase the risk of various diseases later in life. The duration of breastfeeding is one of 
the most important determinants of complementary feeding timing.

The aim of the study was to find out the age of complementary feeding introduction, duration of 
breastfeeding in Latvian infants and the connection between these factors, as well as the connection of 
these factors with mothers’ age and infants’ gender.
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A cross-sectional study comprised 341 infants and toddlers from all Latvian regions. Inclusion 
criteria in this study group were: age  – at least 7  months old and precise data of breastfeeding 
duration and age of complementary feeding introduction available in questionnaires. For analysis of 
complementary feeding introduction age, there were included 334  study samples, for breastfeeding 
duration – 308 participants. For association analysis between these two factors, 305 participants were 
included. Research data were obtained through an interview, using two types of questionnaires: food 
frequency questionnaire and food diary.

WHO recommendations on complementary food introduction age were followed by 34.4% (n = 115) 
mothers, too early introduced – 3.6% (n = 12), but too late – 11.7% (n = 39). Breastfeeding was continued 
for the first 6 months of age only by 24% (n = 73) mothers. This study confirmed moderate (Spearman’s 
rank correlation coefficient – 0.59) statistically significant correlation between breastfeeding duration 
and complementary feeding introduction age (p < 0.001).

A statistically significant correlation between complementary feeding introduction age and 
breastfeeding duration was confirmed – the  longer breastfeeding continues, the  later complementary 
foods are introduced. Breastfeeding duration can be as scientifically proven indicator for monitoring too 
early or late complementary food introduction risk.

Keywords: breastfeeding, complementary feeding, infants, nutritional habits.
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Kopsavilkums

Ievads.  Agrīna grūtniecības izjukšana (AGI) ir visbiežākā komplikācija agrīnā grūtniecības 
periodā. Aptuveni 80% spontāno abortu notiek līdz grūtniecības 12. nedēļai, visbiežāk – augļa hromoso-
mālo anomāliju dēļ. Mūsdienīgu asistēto reproduktīvo tehnoloģiju lietošana, piemēram, morfokinētiskā 
embriju atlase, varētu samazināt AGI risku.

Darba mērķis.  Izpētīt atšķirības agrīnas grūtniecības izjukšanas biežumā, atlasot embrijus ar 
morfoloģisko un laiksprīžu uzraudzības (time-lapse monitoring) morfokinētisko metodi.

Materiāls un metodes.  Pētījums tika veikts klīnikā “iVF Riga”. Pētījuma grupā bija iekļautas 
118 pacientes, kuru embriji tika atlasīti, izmantojot laiksprīžu uzraudzības morfokinētisko metodi. Kopā 
šīm pacientēm 146 embriotransfēru (ET) laikā tika pārnesti 243 embriji. Kontroles grupā tika iekļautas 
249 pacientes, kuru embriji tika kultivēti standarta inkubatorā un atlasīti embriotransfēriem, izmantojot 
morfoloģisko metodi. Šajā grupā tika veikti 386 ET ar 638 embrijiem.

Rezultāti.  Klīniskā grūtniecība vienādi bieži iestājās gan kontroles grupā (41,1%), gan pētījuma 
grupā (36,6%) (izredžu attiecības (OR) – 1,21; 95% ticamības intervāls (TI) – 0,82–1,79; p = 0,332). AGI, 
rēķināta uz grūtniecību skaitu, statistiski ticami retāk bija pētījuma grupā (28,4% vs. 41,8%; OR – 0,55; 
TI  – 0,31–0,99; p  =  0,044). Rēķinot uz pārnesto embriju skaitu, AGI statistiski ticami retāk arī bija 
pētī juma grupā (9,1% vs. 19,1%; OR – 0,41; TI – 0,17–0,97; p = 0,043).

Embriju implantācija pētījuma grupā notika 31,7% gadījumu, bet kontroles grupā – tikai 28,1%, 
taču šis rezultāts nav statistiski ticams. Pētījuma grupā sievietēm vecumā līdz 35 gadiem un autologām 
olšūnām visi implantētie embriji veiksmīgi sasniedza 12.  grūtniecības nedēļu, bet kontroles grupā 
25% implantētu embriju gāja bojā (OR – 0,48; TI – 0,38–0,61; p < 0,001).

Secinājumi.  Embriju atlase ar laiksprīžu uzraudzības morfokinētisko metodi samazina agrīnas 
grūtniecības izjukšanas biežumu pacientēm, kurām lietota mākslīgā apaugļošana.

Atslēgvārdi: agrīna grūtniecības izjukšana, embriju atlase, laiksprīžu uzraudzība, morfokinētiskā 
embriju atlases metode.

Ievads

Agrīna grūtniecības izjukšana (AGI) ir grūtniecības spontāna pārtraukšanās pirms pilnām 
12 grūtniecības nedēļām (Farquharson et al., 2005; Matule u. c., 2013). AGI sievietēm agrīnā grūtnie-
cības periodā ir visbiežākā komplikācija (Stalder, 2012; Poorolajal et al., 2014), kas pārim sagādā ļoti 
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smagu psiholoģisku pārdzīvojumu. Tās izplatība klīnisko grūtniecību (ultrasonogrāfiski (US) diagnos-
ticēto) vidū ir 15–20% (Farquharson et al., 2005; Stalder, 2012; Poorolajal et al., 2014; Puscheck, 2014; 
Vaiman, 2015). Pēdējo gadu desmitu laikā ir identificēti ļoti daudzi riska faktori, kas var izraisīt AGI, 
tomēr līdz pat 50% spontāno abortu cēloņi nav zināmi (Quenby, 2012; Poorolajal et al., 2014). Biežākais 
zināmais AGI cēlonis ir embrija aneiploīdija, kā sastopamība pieaug līdz ar vecumu (Atik et al., 2011). 
Zināmi arī citi cēloņi, piemēram, endokrinopātija, trombofilija, neadekvāta mātes imūnā atbilde, vecums, 
ķermeņa svara novirzes, dzemdes dobuma patoloģija.

Viens no veiksmīgas grūtniecības norises priekšnoteikumiem ir veselīgs un dzīvotspējīgs embrijs. 
Attīstoties asistētām reproduktīvajām tehnoloģijām (ART), paveras plašas šāda embrija identificēšanas 
iespējas, tāpēc mazinās arī AGI risks. Par spīti mākslīgās apaugļošanas efektivitātes uzlabošanas 
centieniem, Eiropā tikai 33% embriotransfēru (ET) rezultātā iestājas klīniskā grūtniecība un 25% – dzīva 
bērna piedzimšana (Kupka et al., 2014).

Lai uzlabotu procedūras efektivitāti, bieži vien uz dzemdes dobumu vienlaikus tiek pārnesti 
vairāki embriji, kas palielina daudzaugļu grūtniecības risku un ar to saistīto komplikāciju biežumu 
(Herrero et al., 2013). Arvien biežāk klīniskajā praksē izvēlas viena embrija pārnesi. Tāpēc izšķirīga loma 
ir embrija izvēlei – ar visaugstāko attīstības potenciālu (Kirkegaard, Agerholm et al., 2012).

Embrija aneiploīdijas precīzai diagnostikai tiek ieteikts preimplantācijas ģenētiskais skrīnings 
vai diagnostika (PGS / PGD), taču šī ir invazīva metode. Pastāv divas citas metodes, kas ir neinvazīvas, – 
morfoloģiskā un nesen atklātā morfokinētiskā embriju atlases metode. Tās abas vērstas uz tādu embriju 
identificēšanu, kuriem ir vislielākais implantācijas un attīstības potenciāls (Kirkegaard, Agerholm 
et al., 2012; Herrero et al., 2013). Morfoloģiskā metode vēl nesen bija embriju izvēles pamatā, kad tos 
izrau dzījās pārnešanai uz dzemdes dobumu. Metodes būtība ir šāda: notiek embriju kultivācija standarta 
inkuba torā (SI) un to morfoloģijas izvērtēšana noteiktos laika momentos, izņemot embrijus ārā no SI. 
Taču šī metode ir subjektīva (Herrero et al., 2013; Rubio et al., 2014).

Līdz ar jaunāko tehnoloģiju laiksprīžu (time-lapse) embriju uzraudzīšanas sistēmu (time-lapse 
monitoring  – TLM) ieviešanu, radās iespēja vērot embriju attīstību dinamikā 24  stundas diennaktī 
un novērtēt to morfokinētiku, neizjaucot embrijiem labvēlīgos vides apstākļus (Polanski et al., 2014). 
Pētījumi rāda, ka šī jaunā metode par 16,7% uzlabo klīniskās grūtniecības iestāšanos (Rubio et al., 2014), 
pama tojot rezultātus ar atziņu, ka eiploīdi un aneiploīdi embriji, kam ir līdzīga morfoloģija, dalās ar 
dažādu ātrumu (Meseguer et al., 2011; Rubio et al., 2014).

Iespējams, ka TLM morfokinētiskās metodes parametri precīzāk norāda uz eiploīdiem embrijiem, 
šādā veidā samazinot AGI sastopamību, taču nav pārliecinošu pierādījumu, ka šī metode varētu ietekmēt 
grūtniecības izjukšanas biežumu (Polanski et al., 2014). Tādēļ šā darba mērķis ir izpētīt atšķirības 
agrīnas grūtniecības izjukšanas biežumā, atlasot embrijus ar morfoloģisko un laiksprīžu (time-lapse) 
morfokinētisko metodi.

Darba mērķis

Izpētīt atšķirības agrīnas grūtniecības izjukšanas biežumā, atlasot embrijus ar morfoloģisko un 
laiksprīžu (time-lapse) morfokinētisko metodi.

Materiāls un metodes

Pētījuma dizains un populācija
Analītisks, retrospektīvi prospektīvs pētījums tika veikts klīnikā SIA “iVF Riga”. Pētījumā tika 

iekļautas pacientes, kuru embriji 2013. un 2014. gadā tika kultivēti standarta inkubatorā vai izmantojot 
TLM sistēmu, bet pētījumā neiekļāva ārstēšanas mēģinājumus, kuru laikā nenotika ET. Daļai sieviešu, 
iekļaujot pētījumā, jau bija zināms ET un grūtniecības iznākums, bet daļai sieviešu bija jāsagaida pilna 
12. grūtniecības nedēļa.
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Pirms uzsākt neauglības ārstēšanu visas pacientes tika izmeklētas, un visi patoloģiskie faktori, 
kas varētu sekmēt AGI (trombofilija, endokrinopātija, infekciju slimības u. c.), tika koriģēti. Tāpēc šīs 
sievietes tika ietvertas pētījumā.

Pētījuma grupā (TLM grupa) tika iekļautas 118 pacientes, kuru embriji tika kultivēti TLM sistēmā 
un atlasīti, izmantojot morfokinētisko metodi. Kopā morfokinētiskā metode tika lietota 706 embrijiem, 
no kuriem 243 atlasīti un pārnesti pacientēm 146 ET laikā. Kontroles grupā (SI grupa) tika iekļautas 
249  pacientes, kuru embriji tika kultivēti SI un atlasīti embriotransfēriem, izmantojot morfoloģisko 
metodi. Ar šo metodi novērtēja 1607 embrijus, no kuriem atlasīja 638 un pārnesa 386 ET laikā.

Iznākumu interpretācija
Samazinātas olnīcu rezerves tika definētas kā folikulus stimulējošā hormona (FSH) līmenis asins 

serumā 2.–5.  cikla dienā virs 12  mIU/ml (Huang et al., 2015). Spermatozoīdu koncentrāciju spermā 
novērtēja pēc Krugera kritērijiem: normāla koncentrācija ir vismaz 18  miljoni spermatozoīdu vienā 
mililitrā spermas (Grow et al., 1994).

Bioķīmiska grūtniecība tika definēta, kā β-hCG līmenis pacientes asins serumā virs 5 IU/ml 
ne agrāk kā 12. dienā pēc ET. Klīniskā grūtniecība tika noteikta, ja US konstatēja augļa olu ar sirds-
darbību. Agrīna grūtniecības izjukšana tika diagnosticēta, ja grūtniecība pārtraucās pirms 12. grūt-
niecības nedēļas, bet, ja tā turpinājās, grūtniecība tika saukta par progresējošu. Implantācija tika 
rēķināta kā US konstatēto augļa olu ar sirdsdarbību skaits uz visiem dzemdes dobumā pārnestiem 
embrijiem. Implantēta embrija neiznēsāšana – bojā gājušo embriju skaits, rēķināts uz visiem implan-
tētajiem embrijiem.

Statistiskās analīzes metodes

Iegūtie dati tika apstrādāti MS Excel 2010 un IBM SPSS Statistics 22 datorprogrammā. Kvantitatīvo 
datu (vecums, embriotransfēra diena) sadalījuma novērtēšanai tika izmantots Kolmogorova–Smirnova 
tests; ja tie neatbilda normālam sadalījumam, tad tālākai analīzei izmantoja Manna–Vitnija testu. 
Statistiski izvērtējot kvalitatīvus datus (klīniskā grūtniecība, bioķīmiska grūtniecība, AGI, endomet-
rioze u. c.) izmantojām χ2  testu vai Fišera testu. Samērošanu veicām, izmantojot loģiskās regresijas 
analīzi.

Rezultāts par statistiski ticamu tika uzskatīts, ja būtiskuma līmenis bija p < 0,05.

Rezultāti

TLM grupā pacienšu vidējais vecums bija 35,9 ± 6,5 gadi, bet SI grupā – 39,2 ± 6,2 gadi. Tā kā 
abu grupu pacienšu vecuma sadalījums neatbilda normālajam sadalījumam, grupas tika salīdzinātas, 
izmantojot Manna–Vitnija testu, kur p < 0,001.

Grupu sievietes tika salīdzinātas arī pēc šādiem rādītājiem: endometrioze, policistisku olnīcu 
sindroms (PCOS), samazināta olnīcu rezerve, iepriekšējās grūtniecības, dzemdības, neauglības 
ārstēšana ar ART palīdzību, AGI biežums (sk. 1.  tab.). Nevienā no šiem kritērijiem nebija statistiski 
ticamu atšķirību starp grupām. Ne visām sievietēm pirms ārstēšanas tika dokumentēts FSH līmenis. 
TLM grupā FSH noteica 88 pacientēm, no kurām deviņām (10,2%) tas bija paaugstināts. SI grupā FSH 
bija paaugstināts 25 (16,1%) sievietēm no 155, kurām to noteica.

Grupu embriotransfēri ir salīdzināti 2.  tabulā pēc šādiem parametriem: autologo vai donora 
olšūnu izmantošana, pārnesto embriju skaits viena ET laikā, ET diena pēc kārtas kopš veikta intra-
citoplazmatiska spermatozoīda injekcija (ICSI). Visu olšūnu apaugļošanai izmantoja ICSI metodi. Tika 
atklāta statistiski ticama atšķirība autologo vai donoru olšūnu izmantošanas biežumā – TLM grupā 
par 27% biežāk izmantoja autologas olšūnas nekā SI grupā (p < 0,001). Viena ET laikā pārnesa vienu 
vai divus embrijus. Vidējais pārnesto embriju skaits abās grupās bija 1,7 ± 0,5 embriji. Vidēji embriju 
pārnešanu TLM grupā veica 4,7. ± 0,7 dienā pēc ICSI un 4,4. ± 0,9 dienā SI grupā.
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1. tabula. Pacienšu pazīmju salīdzinājums
 Patient characteristics

Pazīme
TLM grupa (n = 118) SI grupa (n = 249)

p vērtība*
% n % n

Vecums, gadi ± SD 35,9 ± 6,5 39,2 ± 6,2 < 0,001**

Endometrioze 12,7 15 7,6 19 0,117

PCOS 8,5 10 4,4 11 0,118

FSH > 12 mIU/ml 10,2 9 16,1 25 0,171

Grūtniecības 48,3 57 47,8 119 0,927

Dzemdības 22 26 26,1 65 0,399

Ārstēšana ar ART 59,3 70 53,8 134 0,321

Iepriekš bijusi AGI 25,4 30 27,7 69 0,645

 * χ2 tests. 
 ** Manna–Vitnija tests.   
 AGI – agrīna grūtniecības izjukšana, ART  – asistētās reproduktīvās tehnoloģijas, FSH  – folikulus stimulē-
jošais hormons, PCOS  – policistisku olnīcu sindroms, SD  – standartdeviācija, SI  – standarta inkubators, 
TLM – laiksprīžu uzraudzības sistēma.

Tika ņemta vērā izmantotās spermas kvalitāte (sk. 2. tab.). Normāla spermatozoīdu koncentrācija 
abās grupās bija statistiski ticami vienādi bieži sastopama. Spermatozoīdu DNS fragmentācijas tests TLM 
grupā tika veikts tikai 33 partneriem, no kuriem 16 (48,5%) gadījumos rādītāji bija normas robežās, bet 
SI grupā testu veica 13 partneriem un septiņiem (53,8%) no tiem testa rezultāts bija normāls. Saskaņā ar 
Fišera testu starp šiem lielumiem nav ticamas atšķirības, p = 0,744.

2. tabula. Embriotransfēru pazīmju salīdzinājums 
 Sperm, oocyte and embryo characteristics per ET

Pazīme
TLM grupa SI grupa p 

vērtība*% n % n

Pārnesto embriju skaits
Viens 33,6 49 34,7 134

0,803
Divi 66,4 97 65,3 252

ET diena pēc ICSI

3. diena 13 19 22,3 86
0,0545. diena 81,5 119 71,5 276

4. vai 6. diena 5,5 8 6,2 24

Apaugļošanā izmantotās 
olšūnas

Autologas 71,2 104 44,3 170
< 0,001

Donora 28,8 39 55,7 216

Apaugļošanā izmantotā 
sperma

Spermatozoīdu 
koncentrācija > 

18 milj./ml
84,9 124 86 332 0,751

DNS fragmentācija 48,5 16 (no 33) 53,8 7 (no 13) 0,744**

 * χ2 tests.
 ** Fišera tests.
DNS – dezoksiribonukleīnskābe, ET – embriotransfērs, ICSI – intracitoplazmatiska spermatozoīda injekcija, 
SI – standarta inkubators, TLM – laiksprīžu uzraudzības sistēma.



235

M E D I C Ī N A S  B Ā Z E S  Z I N Ā T N E S

ZRaksti / RSU

2015

Kopējie embriotransfēru un grūtniecību iznākumi ir apkopoti 3. tabulā. Rēķinot dažādu grūtnie-
cību iestāšanās biežumus uz embriotransfēru skaitu, netika atklāta statistiski ticama atšķirība starp 
TLM un SI grupu. Tomēr iezīmējās tendence, ka gan bioķīmiska, gan klīniska, gan progresējoša grūt-
niecība biežāk attīstījās TLM grupā nekā SI grupā. Rēķinot uz grūtniecību skaitu, izrādījās, ka AGI 
retāk bija TLM grupā (28,4%), bet SI grupā – 41,8% (OR – 0,55; 95% TI – 0,31–0,99; p = 0,044). Rēķinot 
uz pārnesto embriju skaitu, implantācija bija lielāka TLM grupā, tomēr atšķirība nav statistiski ticama. 
Implantēta embrija neiznēsāšana TLM grupā bija 9,1%, bet SI grupā par 10% vairāk gadījumu, kas ir 
statistiski ticama atšķirība (OR – 0,41; 95% TI – 0,17–0,97; p = 0,043).

Salīdzinot pacienšu un ET parametrus, atklājās statistiski ticamas nevienlīdzības starp grupām, 
tāpēc grupu samērošanai jeb standartizācijai pēc vecuma un olšūnu izcelsmes tika izmantota loģiskās 
regresijas analīze. Papildus grupu nevienlīdzības novēršanai statistiskā analīze tika veikta atsevišķi 
pacienšu embriotransfēriem ar autologām olšūnām vecuma grupās līdz 35 gadu vecumam un pēc 35 gadu 
vecuma. Pēc grupu standartizācijas (pēc vecuma un olšūnu izcelsmes) embriotransfēru un grūtniecību 
iznākumu tendences saglabājās (sk. 4. tab.). Tomēr p vērtība un izredžu attiecība AGI biežumam norāda, 
ka atšķirība vairs nav statistiski ticama (p = 0,068), bet implantēta embrija neiznēsāšanas rādītājam 
p vērtība un izredžu attiecība (OR) joprojām rāda, ka TLM grupā AGI ir statistiski ticami retāk (pirms 
samērošanas p = 0,043; OR – 0,41 un pēc samērošanas p = 0,044; OR – 0,41).

Embriotransfēru un grūtniecību iznākumi pacientēm līdz 35 gadu vecumam ar autologām olšūnām 
ir apkopoti 5.  tabulā. TLM grupā bija iekļauti 68 ET, kas tika veikti ar 110 embrijiem 55 pacientēm, 
bet SI grupā – 92 ET, kuru laikā uz dzemdes dobumu pārnesa 161 embriju 73 sievietēm. TLM grupā 
implantējās 39  embriji un visi veiksmīgi sasniedza 12.  grūtniecības nedēļu. SI grupā no 48  implan-
tētiem embrijiem 12 gāja bojā līdz 12.  grūtniecības nedēļai. Rezultātā TLM grupā klīniskās grūtnie-
cības izjukšana un implantēta embrija neiznēsāšana bija statistiski ticami uz pusi retāk (OR – 0,53; 
p = 0,033 un OR – 0,48; p < 0,001).

Pacientēm pēc 35 gadu vecuma ar autologām olšūnām: TLM grupā 32 sievietēm veica 36 ET, kuru 
laikā uz dzemdes dobumu pārnesa 63 embrijus, bet SI grupā 52 pacientēm veica 78 ET ar 121 embriju. 
Salīdzinot šīs grupas (sk. 6. tab.), neviena statistiski ticama atšķirība netika konstatēta.

3. tabula. Embriotransfēru un grūtniecību iznākums 
 Outcome measures

Iznākums
TLM grupa SI grupa p 

vērtība*
Izredžu 

attiecība
95% ticamības 

intervāls% n % n

Embriotransfēri n = 146 n = 386
Bioķīmiska grūtniecība 50,7 74 50,3 194 0,930 1,02 0,70–1,49
Klīniska grūtniecība 41,1 60 36,6 141 0,332 1,21 0,82–1,79
Progresējoša grūtniecība 36,3 53 29,3 113 0,119 1,38 0,92–2,06

Grūtniecības
Bioķīmiskas grūtniecības 
izjukšana 18,9 14 27,5 54 0,136 0,61 0,31–1,17

Klīniskas grūtniecības 
izjukšana 12,1 7 19,1 27 0,200 0,56 0,23–1,36

AGI kopā 28,4 21 41,8 81 0,044 0,55 0,31–0,99
Pārnestie embriji n = 243 n = 638

Implantācija 31,7 77 28,1 179 0,290 1,19 0,86–1,64
Agrīna implantēta embrija 
neiznēsāšana 9,1 7 19,1 35 0,043 0,41 0,17–0,97

 * χ2 tests.
 AGI – agrīna grūtniecības izjukšana, SI – standarta inkubators, TLM – laiksprīžu uzraudzības sistēma. 



236

M E D I C Ī N A S  B Ā Z E S  Z I N Ā T N E S

ZRaksti / RSU

2015

4. tabula. Embriotransfēru un grūtniecību iznākumi, samērojot grupas pēc vecuma un olšūnu 
izcelsmes (TLM grupa vs SI grupa)

 Logistic regression analysis adjusted by age and autologous oocyte TLM vs. Control

Iznākums p vērtība* Izredžu attiecība 95% ticamības 
intervāls

Embriotransfēri
Bioķīmiska grūtniecība 0,600 1,12 0,74–1,68
Klīniska grūtniecība 0,184 1,33 0,88–2,01
Progresējoša grūtniecība 0,107 1,42 0,93–2,17

Grūtniecības
Bioķīmiskas grūtniecības 
izjukšana 0,113 0,57 0,29–1,14

Klīniskas grūtniecības 
izjukšana 0,388 0,67 0,27–1,68

AGI kopā 0,068 0,57 0,31–1,04
Pārnestie embriji

Implantācija 0,308 1,19 0,85–1,66
Agrīna implantēta embrija 
neiznēsāšana 0,044 0,41 0,17–0,98

 * Loģiskā regresija.
AGI – agrīna grūtniecības izjukšana, SI – standarta inkubators, TLM – laiksprīžu uzraudzības 
sistēma.

5. tabula. Embriotransfēru un grūtniecību iznākumi pacientēm līdz 35 gadu vecumam ar autologām olšūnām
 Outcome measures for women younger than 35 years with autologous oocytes

Iznākums
TLM grupa SI grupa p 

vērtība*
Izredžu 

attiecība
95% ticamības 

intervāls% n % n

Embriotransfēri n = 68 n = 92
Bioķīmiska grūtniecība 54,4 37 47,8 44 0,411 1,30 0,69–2,44
Klīniska grūtniecība 39,7 27 38 35 0,831 1,07 0,56–2,04
Progresējoša grūtniecība 39,7 27 31,5 29 0,283 1,43 0,74–2,76

Grūtniecības
Bioķīmiskas grūtniecības 
izjukšana 27 10 20,5 9 0,601** 1,44 0,51–4,04

Klīniskas grūtniecības 
izjukšana 0 0 17,1 6 0,033** 0,53 0,41–0,68

AGI kopā 27 10 34,1 15 0,630** 0,72 0,28–1,86
Pārnestie embriji n = 110 n = 161

Implantācija 35,5 39 29,8 48 0,329 1,29 0,77–2,17
Agrīna implantēta embrija 
neiznēsāšana 0 0 25 12 < 0,001** 0,48 0,38–0,61

 * χ2 tests. 
 ** Fišera tests   
AGI – agrīna grūtniecības izjukšana, SI – standarta inkubators, TLM – laiksprīžu uzraudzības sistēma.
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6. tabula. Embriotransfēru un grūtniecību iznākumi pacientēm pēc 35 gadu vecuma ar autologām olšūnām
 Outcome measures for women older than 35 years with autologous oocytes

Iznākums
TLM grupa SI grupa p 

vērtība*
Izredžu 

attiecība
95% ticamības 

intervāls% n % n
Embriotransfēri n = 36 n = 78

Bioķīmiska grūtniecība 33,3 12 30,8 24 0,784 1,13 0,48–2,62
Klīniska grūtniecība 27,8 10 21,8 17 0,486 1,38 0,56–3,42
Progresējoša grūtniecība 25 9 15,4 12 0,222 1,83 0,69–4,85

Grūtniecības
Bioķīmiskas grūtniecības 
izjukšana 16,7 2 29,2 7 0,685** 0,49 0,08–2,81

Klīniskas grūtniecības 
izjukšana 10 1 29,4 5 0,361** 0,27 0,03–2,70

AGI kopā 25 3 50 12 0,282** 0,33 0,07–1,54
Pārnestie embriji n = 63 n = 121

Implantācija 15,8 10 14 17 0,740 1,15 0,49–2,70
Agrīna implantēta embrija 
neiznēsāšana 10 1 29,4 5 0,361** 0,27 0,03–2,70

 * χ2 tests. 
 ** Fišera tests.
AGI – agrīna grūtniecības izjukšana, SI – standarta inkubators, TLM – laiksprīžu uzraudzības sistēma.

Diskusija

Analizējot un salīdzinot iegūtos ET rezultātus, var secināt, ka TLM morfokinētiskā embriju atlases 
metode neietekmē ne bioķīmiskās, ne klīniskās grūtniecības iestāšanās biežumu. Mūsu pētījumā konsta-
tētais atbilst citu pētījumu secinājumiem, proti, bioķīmiskās grūtniecības biežums, izmantojot TLM, 
sasniedz 65,3%, izmantojot SI, – 61,1%, bet klīniskās grūtniecības biežums svārstās no 37% līdz 60%, 
izmantojot TLM, un 33–57%, kultivējot SI (Kirkegaard, Hindkjaer et al., 2012; Polanski et al., 2014; Rubio 
et al., 2014).

Vienīgi Meseguer et al. pēc sava lielā pētījuma par septiņiem tūkstošiem ārstēšanas mēģinājumu 
konstatēja klīniskās grūtniecības absolūtā riska pieaugumu par 9%, izmantojot laiksprīža uzraudzības 
(time-lapse monitoring) sistēmu. Iegūtos rezultātus autors pamato ne tikai ar morfokinētiskās embriju 
atlases metodes izmantošanu, bet arī ar stabiliem, optimāliem kultivēšanas apstākļiem un labu vides 
attīrīšanu jaunajā sistēmā (Meseguer et al., 2012).

Progresējošas grūtniecības attīstība mūsu pētījumā nav atkarīga no embriju atlases metodes. Šo 
secinājumu apstiprina arī Polanski et al. metaanalīzes rezultāti, kurus autori novērtē kā mērenu pierādī-
jumu kvalitāti (Polanski et al., 2014). Savukārt Rubio et al. atklāja, ka, izmantojot morfokinētisko embriju 
atlases metodi, ir pusotras reizes lielākas iespējas sasniegt 12. grūtniecības nedēļu (Rubio et al., 2014).

Mūsu pētījumā TLM grupā bija statistiski ticami mazāk AGI nekā SI grupā, kas pierāda izvirzīto 
hipotēzi, ka morfokinētiskās embriju atlases metodes izmantošana spēj samazināt AGI risku. TLM grupā 
AGI risks bija uz pusi mazāks nekā SI grupā (OR – 0,55; p = 0,044). Arī vecuma grupā līdz 35 gadiem, 
izmantojot TLM morfokinētisko atlases metodi, bija uz pusi mazāks AGI risks nekā lietojot morfoloģisko 
metodi. Rubio et al. arī pierāda šo hipotēzi (Rubio et al., 2014), bet Polanski et al. noliedz, tomēr savu pierā-
dījumu kvalitāti atzīst kā zemu apskatīto pētījumu neprecizitātes dēļ un iesaka veikt papildu pētījumus 
pierādījumu kvalitātes uzlabošanai (Polanski et al., 2014).

Pēc ESHRE datiem Eiropā AGI pēc ET vidēji skar 13,3–16,7%  klīnisku grūtniecību (Kupka 
et al., 2014). Mūsu pētījumā TLM grupā iegūts labāks rezultāts (12,1%), bet SI grupā – sliktāks (19,1%). 
No šī var secināt, ka morfokinētiskā embriju atlases metode var uzlabot AGI rādītāju arī Eiropas līmenī, 
jo arī Latvija iesniedz savus datus Eiropas statistikas veidošanai.
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Visi pētījumi, izņemot Rubio et al., pierāda, ka morfokinētiskā embriju atlases metode nespēj 
uzlabot embriju implantāciju, kuras līmenis līdzinās morfoloģiskās metodes efektivitātei (Kirkegaard, 
Hindkjaer et al., 2012; Polanski et al., 2014). Arī mūsu pētījumā jaunās metodes izmantošana neietekmēja 
implantāciju. Nevienā pētījumā netika noteikts implantēta embrija neiznēsāšanas risks. Mūsuprāt, šis 
rādītājs precīzāk atspoguļo metožu efektivitāti, jo rāda AGI risku katram embrijam atsevišķi, nevis grūt-
niecībai kopumā.

Ja, piemēram, daudzaugļu grūtniecībā viens no embrijiem iet bojā, grūtniecība tomēr turpinās un, 
nosakot kopējo AGI, implantēta embrija bojāeja netiek ņemta vērā. Savukārt, nosakot implantēta embrija 
neiznēsāšanu, ikkatra embrija bojāeja ietekmē rezultātu. Jaunā rādītāja priekšrocība  – to neietekmē 
pārnesto embriju skaits viena ET laikā, bet trūkums – tas nav aktuāls pacientiem, jo neatspoguļo grūt-
niecības dažādu iznākumu iespējas, ja vienlaikus tiek pārnesti vairāki embriji. Implantēta embrija neiz-
nēsāšana bija statistiski ticami zemāka TLM grupā gan bez ierobežojumiem pēc dalībnieču vecuma un 
olšūnu izcelsmes, gan pēc standartizācijas, gan sievietēm pirms 35 gadiem ar autologām olšūnām – tas 
vēlreiz apstiprina darbā izvirzīto hipotēzi.

Rēķinot visus rādītājus, ET pacientēm pēc 35 gadiem ar autologām olšūnām netika atrasta neviena 
statistiski ticama atšķirība. Tomēr TLM grupā iezīmējas labāku iznākumu tendences, kas liek domāt, 
ka salīdzināmo grupu lielums bija nepietiekams, lai pierādītu morfokinētiskās embriju atlases metodes 
efektivitāti šajā grupā. Šis pētījums ļauj izteikties tikai par vecuma grupu līdz 35 gadiem un kopējiem 
rezultātiem.

Novērotajiem labākiem rezultātiem TLM grupā var būt vairāki skaidrojumi, piemēram, šādi:
 1) stingri kontrolēti un stabili inkubācijas apstākļi;
 2) minimāla embriju cilāšana ārā no inkubatora un likšana atpakaļ tajā;
 3) palielināts informācijas apjoms par embriju attīstību kvalitatīvai morfoloģiskai novērtēšanai;
 4) kvantitatīvo morfokinētisko parametru izmantošana embriju atlasē (Meseguer et al., 2012; Rubio 

et al., 2014).
Nevar zināt, cik būtiski labos rezultātus ietekmēja uzlabotie kultivācijas apstākļi. Diemžēl 

pieejamās sistēmas neļauj atšķirt, kāds ir kultivācijas apstākļu un kāds morfokinētiskās atlases metodes 
ieguldījums TLM grupas rezultātos. Lai novērstu kultivācijas apstākļu ietekmi uz rezultātiem, būtu 
jāveic pētījums, kur visi embriji tiktu kultivēti TLM sistēmā, bet tie būtu atlasīti ar dažādām metodēm 
(morfoloģisko un morfokinētisko).

Randomizētā spāņu Rubio et al. pētījumā visi rādītāji ir par 10–15% labāki nekā mūsu pētījumā, 
kam cēlonis var būt stingrie iekļaušanas kritēriji par labu optimistiskākas prognozes pacientēm. Spāņu 
pētījumā iekļāva sievietes tikai līdz 38 gadiem, 69–81% sieviešu ART tehnoloģijas tika lietotas pirmo 
reizi, biežāk pārnesa divus embrijus vienlaikus (vidēji 1,9 embriji), neiekļāva pētījumā endometriozes 
un PCOS pacientes, kā arī sievietes ar iepriekš pārciestu AGI un nekvalitatīvas spermas izmantošanas 
gadījumus. Tomēr viņu pētījumā, līdzīgi mūsu darba TLM grupai, tikai 27% pacienšu izmantoja donora 
olšūnas. Turpretim tikai ceturtdaļā ET uz dzemdi pārnesa blastocistas (Rubio et al., 2014), kas varēja 
negatīvi ietekmēt spāņu pētījuma rezultātus (Centers for Disease Control and Prevention et al., 2014). 
Polanski et al. un Kirkegaard et al. pētījumos arī tika izmantoti stingri iekļaušanas kritēriji, kuri nepa-
redzēja pētīt sievietes ar PCOS, endometriozi, iepriekš pārciestu AGI, zemām olnīcu rezervēm, nekvali-
tatīvas spermas izmantošanas gadījumus, kā arī ET, kur netika pārnestas blastocistas. Tie pētīja tikai 
sievietes līdz 35 gadiem (Kirkegaard, Hindkjaer et al., 2012; Polanski et al., 2014). Mūsu pētījuma sieviešu 
grupa līdz 35 gadu vecumam ir īpaši lietderīga salīdzināšanai ar šo autoru darbiem. Iekļaušanai mūsu 
pētījumā netika noraidītas sievietes ar PCOS, endometriozi, iepriekš pārciestu AGI, kā arī netika limitēts 
vecums.

Īpaša uzmanība jāpievērš pētījuma pacienšu populācijai. Pētījumā nebija iespējams randomizēt 
sievietes, tāpēc analizējām ārstēšanas rezultātus. Lielākajai pacienšu daļai bija neveiksmīga neauglības 
ārstēšanas pieredze un mazāk par pusi sieviešu ART tehnoloģijas izmantoja pirmo reizi, kas ir saistāms 
ar sliktākiem embriotransfēru un grūtniecību iznākumiem (Centers for Disease Control and Prevention 
et al., 2014).
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Citu autoru pētījumos tika noteikti stingri iekļaušanas kritēriji, kas neietvēra pacientes ar šādiem 
stāvokļiem (Kirkegaard, Hindkjaer et al., 2012; Polanski et al., 2014; Rubio et al., 2014). Vienā no šiem pētī-
jumiem ir izteikta kritika pret šādu rūpīgu pacienšu atlasi, jo šādā veidā labvēlīgais klīniskais rezultāts 
ir attiecināms tikai uz labas prognozes pacientēm un neatspoguļo patiesos radītājus populācijā (Rubio 
et al., 2014). Tas viss ļauj secināt, ka mūsu pētījums aptver neauglīgo populāciju per se – pacientes ar 
sliktāku ārstēšanas prognozi nekā citos pētījumos, kuros bija stingrāki iekļaušanas kritēriji.

Pētījumā tika atklāta statistiski ticama atšķirība starp grupām pacienšu vecumā un autologo 
olšūnu izmantošanas biežumā. Šie faktori var ietekmēt rezultātu ticamību, jo līdz ar vecumu samazinās 
grūt niecības iestāšanās iespējas (Kupka et al., 2014), bet donora olšūnu izmantošana ievērojami uzlabo 
grūtniecības varbūtību (Centers for Disease Control and Prevention et al., 2014). Neatbilstību dēļ bija nepie-
ciešams izmantot standartizācijas metodes un grupu iedalīšanu sīkāk. No šīs rīcības varētu izvairīties, 
ja datu vākšanas laikā sekotu, lai rādītāji ir līdzīgi vai tiktu stingrāk noteikti iekļaušanas kritēriji.

Morfoloģiskās embriju atlases metodes izmantošanai nav nepieciešama pastāvīga embriju novēro-
šana, tāpēc tos var kultivēt SI, taču šai metodei raksturīgs ir augstāks AGI risks. Savukārt morfokinētiskās 
metodes realizēšanai ir nepieciešama nepārtraukta embriju novērošana, tāpēc tā prasa inkubāciju TLM 
sistēmā. Moderno sistēmu izmantošanu attaisno zemāks AGI risks, bet embriju implantācijas, bioķīmiskas 
un klīniskas grūtniecības iestāšanās biežums līdzinās morfoloģiskās metodes lietošanas rezultātiem.

TLM sistēma un morfokinētiskā embriju atlases metode ir jaunums reproduktīvajā medicīnā. 
Vairāku pētījumu autoriem nav vienprātības par morfokinētiskās embriju atlases metodes efektivitāti, 
tomēr nav šaubu par TLM sistēmas lietderīgumu. Šī metode nevar aizstāt PGD, taču var tikt izmantota 
kā alternatīva, ja PGD nav pieejama. Mūsu pētījums apliecina, ka TLM morfokinētiskās embriju atlases 
metodes izmantošana spēj uzlabot kvalitatīva, potenciāli dzīvotspējīgāka embrija atpazīšanu un tā pārne-
šanu uz dzemdes dobumu un rezultātā ļauj samazināt AGI risku.

Secinājumi

 1. Embriju atlase ar TLM morfokinētisko metodi samazina agrīnas grūtniecības izjukšanas 
biežumu pacientēm, kurām lietota mākslīgā apaugļošana.

 2. TLM sistēmas ieviešana klīniskajā praksē būtu lietderīga.
 3. Morfokinētisko embriju atlases metodi var ieteikt pacientiem, kuriem nav indicēta preimplan-

tācijas ģenētiskā diagnostika vai kuriem tā nav iespējama.

 Embryo Selection Impact on Early Pregnancy Loss

Abstract

Early pregnancy loss (pregnancy loss before 12 weeks of gestation) is one of the most significant 
clinical problems in the field of reproductive medicine. Nearly 80% of pregnancies are lost during the first 
trimester of pregnancy mostly because of embryo chromosomal abnormalities. Increased probability of 
chromosomally normal embryo selection using time-lapse morphokinetics analysis could improve early 
pregnancy loss rate in patients undergoing infertility treatment.

The aim of the  study was to compare early pregnancy loss rate between conservative embryo 
cultivation / selection and time-lapse system morphokinetics analysis groups.

The study was performed in infertility clinic iVF Riga, Latvia. Treatment outcomes were analysed 
retrospectively and prospectively. Study group included 243  embryos selected using time-lapse 
morphokinetics analysis for 146 embryo transfers. Control group included 638 embryos cultivated and 
selected conservatively before 386 embryo transfers.

For clinical pregnancy rate, differences were not statistically significant at 41.1% for the study group 
compared with 36.6% for the control group (odds ratio (OR) 1.21; 95% confidence interval (CI) 0.82–1.79; 
p = 0.332). Early pregnancy loss per pregnant cycle was statistically significantly decreased for the study 
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group with 28.4% versus 41.8% (OR 0.55; 95% CI 0.31–0.99; p = 0.044). Analysing per transferred embryo, 
the early pregnancy loss rate was statistically significantly decreased to 9.1% for the study group compared 
with 19.1% for the control group (OR 0.41; 95% CI 0.17–0.97; p = 0.043). In the study group of women younger 
than 35 years with autologous oocytes, none of the implanted embryos was lost, but in control group early 
pregnancy loss of all implanted embryos was 25% (OR 0.48; 95% CI 0.38–0.61; p < 0.001).

Embryo selection using time-lapse morphokinetic analysis could decrease early pregnancy loss 
rate and improve success of infertility treatment.

Keywords: early pregnancy loss, embryo selection, time-lapse monitoring, morphokinetic analysis.
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Kopsavilkums

Neveiksmīga neauglības ārstēšana ir grūti atrisināma problēma klīniskajā reprodukto loģijā. 
Tās biežākais cēlonis ir embrija hromosomu skaita vai struktūras izmaiņas, kas izraisa neveik-
smī gu embrija implantāciju vai grūtniecības zaudēšanu pirmā grūtniecības trimestra laikā. Embriju 
pirms implantācijas ģenētiskais skrīnings (PGS) dod iespēju veikt embrija hromosomu analīzi, ļaujot 
atlasīt eiploīdus embrijus (embrijus ar normālu hromosomu komplektu) pārnešanai dzemdes dobumā. 
Šādā veidā ir iespējams palielināt klīniskās grūtniecības iestāšanās un vesela bērna piedzim šanas 
varbūtību.

Darba mērķis bija novērtēt embriju pirmsimplantācijas ģenētiskā skrīninga lietošanas efekti vi-
tāti pacientiem, no kuriem anamnēzē tika iegūtas ziņas par apgrūtinātu reproduktivitāti.

Materiāls un metodes.  28 pāriem, kam anamnēzē bija informācija par negatīvu reproduktivi tāti, 
tika veikta PGS analīze. Mākslīgās apaugļošanas rezultātā iegūtiem embrijiem tika sagatavoti biop tāti 
un veikta analīze ar salīdzinošās genoma hibridizācijas uz “mikročipiem” metodi (array compara tive 
genomic hybridization – aCGH).

Rezultāti.  Analīze tika veikta 111  embrijiem. No tiem 48  bija eiploīdi un derīgi embrio trans-
fē ram (ET) dzemdes dobumā. No 13 veiktiem ET, astoņi bija pozitīvi – to rezultātā iestājās progresējoša 
klī niska grūtniecība.

Secinājumi.  Ņemot vērā šādus rezultātus, var secināt, ka PGS lietošana ievērojamai daļai 
pacienšu ar apgrūtinātu reproduktivitāti, pēc anamnēzes datiem, novērš vienu no galvenajiem neiz-
devušās implantācijas un agrīnas grūtniecības pārtraukšanās faktoriem  – embrija hromosomālo 
nekompetenci, šādā veidā palielinot progresējošas grūtniecības iestāšanās varbūtību jau pēc pirmā 
PGS cikla.

Atslēgvārdi: PGS, aCGH, neizdevusies embrija implantācija, grūtniecības pārtraukums.

Ievads

Hromosomu strukturālas un skaitliskas izmaiņas embrija šūnās ir viens no galvenajiem cēloņiem, 
kāpēc sekmīgi nenoris embrija implantācijas process, kā arī kāpēc notiek agrīns grūtniecības pārtrau-
kums (Hodes-Wertz et al., 2012; Kutteh, 2015), kas klīniskajā reproduktoloģijā rada izaicinošu problēmu 
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gan pacientiem, gan iesaistītajiem speciālistiem (Kutteh, 2015). Hromosomāla patoloģija, kuras dēļ 
neveidojas agrīni letālas komplikācijas, var izpausties grūtniecības otrajā un trešajā trimestrī, kā arī 
post natāli – kā multiplas dažādu orgānu sistēmu strukturālas anomālijas, kas ietekmē bērna dzīves 
ilgumu un kvalitāti.

Hromosomālu patoloģiju auglim ir iespējams diagnosticēt grūtniecības laikā, izmantojot invazīvas 
(horija bārkstiņu biopsijas un diagnostiskās amniocentēzes) un neinvazīvas (placentas DNS analīzi mātes 
asinīs) diagnostikas metodes. Tomēr tās nesniedz iespēju ielūkoties ilgstošas neauglības patoģenēzē, 
kā arī ne vienmēr sniedz ģimenei pieņemamu risinājuma izvēli patoloģijas apstiprināšanas gadījumā. 
Tādēļ gadījumos, ja ģimenei pārmantotu hromosomālu aberāciju vai neskaidru iemeslu dēļ ir novērotas 
atkārtotas neizdevušās implantācijas epizodes (ārpusdzemdes apaugļošanas gadījumā) vai atkārtoti tiek 
zaudētas grūtniecības, ir pietiekamas indikācijas apsvērt preimplantācijas hromosomālas diagnostikas 
izmantošanas nepieciešamību. Pašreiz gan nav oficiālu vadlīniju PGS piemērošanai pāriem, kas piedalās 
ārpusdzemdes apaugļošanā.

Preimplantācijas hromosomālā diagnostika, saukta arī par preimplantācijas ģenētisko skrīningu 
(PGS), ir metode embrija hromosomu komplekta noteikšanai pēc mākslīgās apaugļošanas procedūras. 
Šobrīd par metodes standartu tiek uzskatīta embrija trofektodermas biopsija 5. dienā pēc apaugļošanās 
un tai sekojoša visu 23 hromosomu pāru analīze. Pēc izmeklējuma veikšanas dzemdes dobumā tiek 
pārnesti embriji ar normālu hromosomu komplektu, tādējādi ievērojami palielinot veiksmīgas implan-
tācijas, klīniskas grūtniecības un veselu bērnu dzimšanas iespēju vecākiem, kuriem ir paaugstināts 
aneiploīdu dzimumšūnu veidošanās risks (Idowu et al., 2015; Lee et al., 2015). PGS ir nozīme arī vecuma 
riska izraisītas implantācijas problēmas atrisināšanā sievietēm līdz 42 gadu vecumam (Munne et al., 2015) 
un vecuma riska ietekmes samazināšanā arī sievietēm pēc 42 gadu vecuma.

“iVF Riga” klīnikā PGS analīze tiek veikta kopš 2014. gada septembra. Darbs turpinās, un jau 
pirmie iegūtie rezultāti ir pietiekami, lai novērtētu PGS izmantošanas efektivitāti pāriem ar ilgstoši 
apgrūtinātu reproduktivitāti, par ko uzzināts anamnēzē.

Darba mērķis

Novērtēt pirmsimplantācijas ģenētiskā skrīninga lietošanas pamatotību un efektivitāti pacientiem 
ar negatīvu reproduktivitāti anamnēzē medicīniskās apaugļošanas cikla ietvaros.

Materiāls un metodes

Embriju pirmsimplantācijas ģenētiskais skrīnings ar salīdzinošās genoma hibridizācijas metodi 
tika izraudzīts pāriem, kuri tika konsultēti klīnikā “iVF Riga” saistībā ar infertilitāti vai subfertilitāti, 
balstoties uz iepriekšējo reproduktivitātes anamnēzi. Par šīs izmeklēšanas indikācijām tika uzskatīti 
šādi faktori:

•	ilglaicīga	neizskaidrojama	neauglība;
•	ieraduma	 aborts	 (divi	 un	 vairāk	 spontānie	 aborti),	 to	 skaitā	 arī	 grūtniecības	 pārtraukums	

(missed abortion);
•	reproduktīvais	vecums,	kas	paaugstina	hromosomālu	aneiploīdiju	risku	pēcnācējiem	(sievietei	

vairāk par 37 gadiem, vīrietim vairāk par 45 gadiem);
•	atkārtota	neizdevusies	embrija	implantācija	pēc	ārpusdzemdes	apaugļošanas	procedūras;
•	izmaiņas	partneru	hromosomu	komplektā,	kas	ir	aneiploīdu	dzimumšūnu	veidošanās	iemesls.
Kopumā PGS tika veikts 28  pāriem, no kuriem diviem anamnēzē bija atkārtots grūtniecības 

pār trau kums, pārējiem pāriem bija trīs un vairāk neizdevušās embrija implantācijas (diviem pāriem – 
astoņi neveiksmīgi mākslīgās apaugļošanas cikli). Visas sievietes bija nulliparas (sievietes, kurām 
grūtnie  cība vēl ne reizi nav pārsniegusi 20 grūtniecības nedēļas, neatkarīgi no grūtniecības iznākuma), 
vidējais sieviešu vecums – 37,7 ± 5,2 gadi.
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Visiem iesaistītajiem indivīdiem tika noteikts kariotips (kariotipēšana tika veikta SIA “E. Gulbja 
laboratorija”), trim indivīdiem tika atklātas šādas kariotipa izmaiņas: 45,XX,der(13;14)(q10;q10)  – 
Robertsona translokācija, 46,XY/47XXY – mozaīkveida kariotips un 46,XX,t(2;7)(p24.2;p15.3) – reciproka 
translokācija.

No katras sievietes olnīcām, izdarot punkciju, tika iegūti vidēji septiņi oocīti, kas tika apaugļoti, 
izmantojot ICSI (introcytoplasmatic sperm injection) metodi, visas šūnas tika ievietotas laiksprīža uzrau-
dzības (time-lapse monitoring) inkubatorā (Embryoscope, Vitolife), apaugļošanās tika atzīta par izdevušos 
2PN (no angļu val. pronucleus, dzimumšūnu kodoli, kas kļūst redzami apaugļošanās procesā pirms 
ģenētiskā materiāla apvienošanās) parādīšanās gadījumā. Embriji tika inkubēti līdz blastocistas stadijai 
(piektā attīstības diena). Dabiskās atlases rezultātā līdz piektajai dienai katram pārim izdzīvoja vidēji 
četri embriji (piektās dienas izdzīvošanas līmenis – 57%), kopsummā – 111 embriji, kas arī tika pakļauti 
turpmākai analīzei.

Embriju biopsija tika veikta, izmantojot ar lāzeru aprīkotu mikromanipulatoru. No katra embrija 
tika paņemtas 1–8  trofektodermas (blastocistas ārējā šūnu slāņa – TE) šūnas, kuras ievietoja 0,2 ml 
stobriņos 2,0 mkl 1% PVP 1% PBS buferī. Biopsijā paņemtie embriji tika sasaldēti vitrifikācijas veidā.

Embrija TE šūnas tika analizētas ar aCGH metodi, izmantojot 24sure (Illumina) reaģentu kitu 
(ar šo metodi iespējams noteikt tikai nelīdzsvarotas hromosomu materiāla aberācijas t. s. poliploīdiju, ja 
dzimumhromosomas pārstāv gan X, gan Y hromosomas, mozaīcisma atklāšanas līmenis – divu dažādu 
šūnu līniju minimālā attiecība 1 : 3, metodes rezolūcija 2 Mb) pēc standarta protokola: DNS atbrīvošanai 
biopsijā iegūtās šūnas tika fermentatīvi sašķeltas, tika veikta divpakāpju visas genomiskās DNS amplifi-
kācija, amplifikāts tika analizēts elektroforētiski 2% agarozes gelā. Puse iegūto paraugu tika iezīmēta ar 
Cy3 un puse – Cy5 fluoroforiem, izmantojot nick-translation metodi.

Iegūtie paraugi tika apvienoti, koncentrēti un uzlikti uz speciāliem “mikročipiem” (BAC arrays) 
turpmākai hibridizācijai. No “mikročipiem” tika nomazgāti neinkorporētie fluorofori un skenēti, izman-
tojot InnoScan skeneri (Innopsys). Iegūtie attēli tika analizēti BlueFuse programmā (Illumina). Iegūto datu 
apstrādei tika izmantota datorprogramma Microsoft Office Excel 2010.

Rezultāti

Pētījumā tika analizēti 111 embriji; 63 (57%) no tiem tika definēti kā aneiploīdie (ar hromosomu 
skaitu, kas nedalās ar 23). No analizētajiem aneiploīdajiem embrijiem 22  tika konstatēta parasta 
aneiploīdija (hromosomu skaita izmaiņas viena hromosomu pāra ietvaros, t.  i., vairāk vai mazāk par 
divām hromosomām, piemēram, monosomija vai trisomija), 21 embrijam aneiploīdija bija divu vai trīs 
hromosomu pāros, bet 10  embrijiem tika konstatētas kompleksas hromosomālā materiāla izmaiņas 
(aneiploīdija četru un vairāk hromosomu pāros).

Pāriem ar viena indivīda izmaiņām kariotipā (ar reciproko un Robertsona translokācijām) iegūto 
embriju kariotipi korelēja ar vecāku kariotipu, rezultāts tika izteikts kā kariotips līdzsvarots / nelīdzsva-
rots pēc translokācijā iesaistītajām hromosomām; pārim ar Robertsona translokāciju tika iegūts viens 
eiploīds embrijs, pārim ar reciproko translokāciju visi embriji bija ar hromosomālajām aberācijām.

Septiņiem pāriem visi analizētie embriji (katram pārim 1–4  embriji) bija aneiploīdi, vidējais 
sieviešu vecums šajā grupā – 41,4 ± 4,4 gadi.

Kopumā tika atlasīti 48 normāli embriji (43%), kas tika iegūti no 21 pāra. Katram no šiem pāriem 
eiploīdi un transfēra procedūrai derīgi bija no viena līdz sešiem embrijiem (vidēji divi embriji) (sk. 1. att.).

Kopumā tika veikti 13 embriotransfēri (ET), pēc atkausēšanas pārnesot dzemdes dobumā vienu 
eiploīdu embriju. Astoņi embriotransfēri rezultējās progresējošā klīniskā grūtniecībā, no tiem četros 
gadījumos bija pieejams tikai viens hromosomāli normāls embrijs, to skaitā pārim ar vīrieša kariotipu 
46,XY/47XXY.

Viens ET deva pozitīvu HCG pieaugumu, bet grūtniecība pārtraucās pirms 7. grūtniecības nedēļas, 
liecinot par iespējamu citu neauglības etioloģiju. Četros gadījumos embrijs neimplantējās (HCG nepieaug 
vai ir < 50 mIU/ml). Šīs grupas vidējais sieviešu vecums bija 43,2 gadi. Astoņiem pāriem tiek plānota 
embriotransfēra procedūra.
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1. attēls. Eiploīdu embriju daudzums pacientiem, kas iekļauti ārpusdzemdes apaugļošanas ciklā ar 
pirmsimplantācijas embriju skrīningu

 Euploid embryo amount in patients undergoing in vitro fertilization with preimplantation 
embryo screening
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Vadlīnijas neizdevušās implantācijas un atkārtotas grūtniecības neiznēsāšanas pacientu novēro-
šanai un ārstēšanai iekļauj reproduktīvo orgānu, antifosfolipīdu antivielu, kariotipa, hormonālo anomāliju 
u. c. skrīningu, taču gandrīz pusei šādu pacientu neauglības cēlonis paliek nenoskaidrots (Shahine et al., 
2014). Būtiski ir tas, ka pirmsimplantācijas embriju hromosomu aneiploīdiju skrīnings ļauj ne tikai atlasīt 
“labāko” embriju transfēram, bet arī dod unikālu iespēju ielūkoties šādu pāru neauglības patoģenēzē, 
brīžiem rodot gan atbildi par neauglības iemeslu, gan iespējamu neauglības problēmas efektīvu risinājumu.

Daži autori atzīst, ka pacientiem ar “smagu” anamnēzi medicīniskās apaugļošanas cikli ar PGS dod 
mainīgus un neviennozīmīgus rezultātus, galvenokārt dažādu lietojamo tehnoloģiju, kā arī konkrētās 
pacientu grupas nevienveidības dēļ (Franssen et al., 2011; Shahine et al., 2014). Pašreiz šā pētījuma PGS 
ciklu daudzums ir neliels, tāpēc grūti salīdzināt iegūtos datus ar citu klīniku PGS uzkrāto pieredzi, taču 
jāuzsver, ka visi iekļautie pāri pirms PGS procedūras bija guvuši vairākkārtēju negatīvu pieredzi gan 
medicīniskās apaugļošanas ietvaros (neizdevušās implantācijas), gan dabiskas grūtniecības iestāšanās 
gadījumā (piemēram, spontāni pārtraukusies grūtniecība).

Ir parādīts, ka pacientiem ar labu prognozi, veicot visu hromosomu aneiploīdiju skrīningu, pēc 
ET var iegūt 69,1% progresējošu grūtniecību, salīdzinot ar saskaņotu kontroles grupu, kurā bez PGS 
rezultāts ir 41,7% (Zhihong et al., 2012). Mūsu iegūtais rezultāts liecina, ka veiksmīgi izvēlētai PGS tehno-
loģijai – aCGH –, kā arī rūpīgam klīnicistu darbam pacientu atlasē un iespēju izvērtēšanā ir visai apmie-
rinoši rezultāti jau pirmajā PGS ciklā – astoņas progresējošas klīniskas grūtniecības no 13 ET (61,5%) ir 
pārliecinošs rādītājs, ņemot vērā iekļauto pāru iepriekšējo anamnēzi par reproduktivitāti.

Hromosomālās patoloģijas risks tiek minimizēts pat salīdzinājumā ar dabiskas ieņemšanas 
hromosomālo patoloģiju risku (Al-Asmar et al., 2012), īpaši pāriem ar izmainītu kariotipu vai vecuma 
ietekmētu risku. Šie pāri biežāk piedzīvo spontāno abortu, apstājušos grūtniecību vai pat slima bērna 
piedzimšanu nelīdzsvarota kariotipa gadījumā (Al-Asmar et al., 2012; Alfarawati et al., 2011). Arī mūsu 
pieredze rāda, ka pāriem, kuri veic PGS viena vecāka izmainīta hromosomu komplekta dēļ, iegūtais 
embriju aneiploīdi jas biežums ievērojami pārsniedz teorētiski aprēķināto, tādēļ eiploīda embrija atrašana 
dod augstu iespēju veiksmīgai implantācijai un grūtniecības norisei. Diagnostiski prognostiska nozīme ir 
situācijai, ka novēro neizdevušos implantāciju eiploīda embrija ET gadījumā, jo tad tiek novērsts embrija 
ģenētiskās nekompetences faktors neauglības etioloģijā. Šāda informācija paver iespēju turpmāka diag-
nostiskā plāna individualizētai izstrādei un īstenošanai.
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Viena no PGS lietošanas papildu priekšrocībām ir tikai viena embrija transfēra iespēja, kas līdz 
minimumam samazina dvīņu grūtniecības iespējamību, nepieļaujot zināmos ar to saistītos sarežģījumus. 
Tas ir svarīgi, zinot, ka dvīņu grūtniecību apjoms pēc ārpusdzemdes apaugļošanas cikliem joprojām ir 
ļoti liels, sasniedzot > 40% (Scott et al., 2014), jo viena embrija transfēra gadījumā ir mazāka grūtniecības 
iestāšanās varbūtība (Ming-Yih et al., 2014). PGS ar aCGH rezultāti parāda, ka “viens var būt vairāk par 
diviem” un ka viena embrija transfēra izvēles lietošana ir pamatota pat tiem pacientiem, kuru anamnēzē 
ir informācija par reproduktivitātes grūtībām.

Secinājumi

PGS lietošanas klīniskais iznākums parāda, ka visu embrija hromosomu aneiploīdiju skrīnings 
var palielināt veiksmīgu embrija implantāciju un klīniski noritošu grūtniecību skaitu arī tiem pacientiem, 
kam anamnēzē ir ziņas par reproduktivitātes grūtībām jau pēc pirmā PGS cikla.

Negatīvs rezultāts pēc hromosomāli kompetenta embrija pārnešanas dzemdes dobumā var būt 
diagnostisks un prognostisks rādītājs, kā arī dot iestrādnes tālākas izmeklēšanas plānam.

Pāriem, kuriem pēc veiktas PGS analīzes nav konstatēts neviens hromosomāli eiploīds embrijs, 
šāds rezultāts var norādīt uz donora materiāla izmantošanas nepieciešamību pozitīva rezultāta sasnieg-
šanai, tādējādi dodot pamatojumu reproduktīvās izvēles virzienam.

Pateicība

Pateicamies SIA “iVF Riga” par pētījuma materiāli tehnisko nodrošinājumu.

 Preimplantation Genetic Screening – Summary 
 of First Results in Patients with Complicated 
 Reproductive History

Abstract

Unsuccessful treatment of infertility is one of the pitfalls in clinical reproductology. Structural and 
numerical chromosomal changes remain the leading cause of embryo implantation failure or miscarriage 
in early pregnancy. Preimplantation genetic screening (PGS) is a method for analysing embryonic chromo-
somes; thus, leading to a  chromosomally competent embryo selection for embryo transfer procedure. 
Chromosomally normal embryo transfer leads to improved chance of clinical pregnancy and birth of 
a healthy child.

The aim of our study was to evaluate the  efficiency of PGS implementation for patients with 
complicated reproductive history.

PGS procedure was applied to 28 families with negative reproductive history. 5th day embryos were 
biopsied and analysed using array comparative genome hybridisation method (aCGH).

In summary, 111 embryos were analysed; 48 of them were found to be euploid and suitable for 
embryo transfer (ET) procedure. After 13 ET procedures, 8 progressed into clinical pregnancy.

Our results suggest that in patients with complicated reproductive history PGS analysis can exclude 
one of the leading infertility causes – chromosomal incompetence of embryo, thus improving chance of 
acquiring a successful implantation and progressing pregnancy even in the first PGS cycle.

Keywords: PGS, preimplantation genetic screening, aCGH, failed embryo implantation, recurrent 
miscarriage, pregnancy loss.
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Ceļa priekšējās daļas sāpju saistība 
ar gūžas muskuļu spēku
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Kopsavilkums

Darba mērķis.  Analizēt saistību starp gūžas muskuļu spēku un ceļa priekšējās daļas sāpēm un 
to radīto funkcionālo ierobežojumu.

Metodes.  Pētījumā tika iekļauti 52 dalībnieki ar ceļa priekšējās daļas sāpēm, vecumā no 18 līdz 
60 gadiem.

Rezultāti.  Analizējot rezultātus atsevišķās klīnisko diagnožu grupās, parādījās statistiski ticama 
(p < 0,05) saistība starp gūžas muskuļu spēku un sāpju intensitāti.

Secinājumi.  Pētījuma rezultāti apliecināja, ka ceļa priekšējās daļas sāpes (CPDS) var manifestē-Pētījuma rezultāti apliecināja, ka ceļa priekšējās daļas sāpes (CPDS) var manifestē-
ties dažādu ceļa locītavas strukturālo bojājumu gadījumos. Tāpat tika pierādīta muskuļu spēka saistība 
ar CPDS stiprumu. Šī saistība bija gan tieša, gan apgriezta dažādās grupās (pēc strukturālā bojājuma). 
Rezultāti rādīja, ka gūžas muskuļu spēks ir būtiski (p < 0,05) saistīts ar funkcionālo aktivitāšu ierobe-
žojumu cilvēkiem ar CPDS.

Atslēgvārdi: ceļa priekšējās daļas sāpes, muskuļu spēks.

Ievads

Ceļa priekšējās daļas sāpes ir viens no biežākajiem apakšējās ekstremitātes sāpju iemesliem, kura 
dēļ cilvēki vēršas pie ārsta [14, 697; 23, 1088]. Dažādi avoti liecina, ka šāda veida sāpju izplatība populā-
cijā ir aptuveni 25% [24, 396], turklāt sievietēm, īpaši fiziski aktīvām, gadījumu skaits var būt pat divas 
reizes lielāks [5, 560]. Literatūras avoti vēsta, ka ceļa priekšējās daļas sāpju sindroms vislabāk būtu defi-
nējams kā sāpes, kas rodas zem patellas vai ap to, sāpes var būt gan vienpusējas, gan bilaterālas [10, 301]. 
Ar ceļa priekšējās daļas sāpju ārstēšanu bieži jāsaskaras arī fizioterapeitiem, turklāt savas neskaidrās 
patoģenēzes dēļ tās visai grūti padodas terapijai [11, 595].

Tradicionāli ceļa priekšējās daļas sāpju sindroma attīstība tiek saistīta ar muskulatūras dis balansu, 
galvenokārt ar m. quadriceps femoris atsevišķu galvu savstarpējā spēka atšķirībām [15, 355; 30, 480]. 
Taču pēdējā laikā pētnieki arvien vairāk pievēršas gūžas muskuļu spēka un ceļa priekšējās daļas sāpju 
sindroma savstarpējai mijiedarbībai [3, 1227; 21, 641].

Arī mums likās svarīgi tuvāk izprast šo sāpju patoģenētiskos procesus, lai varētu uzlabot un piln-
veidot fizioterapijas protokolus un perspektīvā veicināt ātrāku un efektīvāku ārstēšanu. Tādēļ nolēmām 
veikt pētījumu, kurā apskatījām gūžas un ceļa locītavu muskuļu spēka un ceļa priekšējās daļas sāpju 
sindroma savstarpējo saistību, turklāt, atšķirībā no citiem šāda veida pētījumiem, nolēmām izzināmajā 
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grupā iekļaut vairākas klīniskās diagnozes (t. i., dažādus strukturālos bojājumus), kas var būt saistītas 
ar ceļa priekšējās daļas sāpju etioloģiju. Līdz šim vairums pētnieku bija koncentrējušies tieši uz patello-
femorālām hondromalācijām un to saistību ar gūžas muskuļu spēku.

Darba mērķis

Analizēt saistību starp gūžas muskuļu spēku un ceļa priekšējās daļas sāpēm un to radīto funkcio-
nālo ierobežojumu.

Materiāls un metodes

Pētījumā kopumā piedalījās 52  dalībnieki ar ceļa priekšējās daļas sāpēm, vecumā no 18  līdz 
60 gadiem, vidēji 30,7 ± 2,2 gadus veci, 18 sievietes un 34 vīrieši.

Rezultātu analīzes procesā tika izmantoti 46 dalībnieku dati, viņiem bija šādas radioloģiski apstip-
rinātas klīniskās diagnozes: patellofemorāla hondromalācija (n = 23), infrapatellārs tendinīts (n = 12) 
vai meniska bojājums pēc artroskopiskas terapijas (n = 11). Sešu dalībnieku dati netika iekļauti analīzē, 
jo viņiem bija citas dažādas radioloģiskās atrades (klīniskās diagnozes), bet šo dalībnieku skaits nebija 
pietiekams, lai izveidotu apakšgrupu, kuras datu analīze būtu ticama.

Pētījuma novērtēšanas metodes.
 1. Vispārējo datu protokols: demogrāfiskie dati (dzimums, vecums), svars un augums, klīniskā 

diagnoze (pēc radioloģiskās atrades).
 2. Sāpju novērtējums: numerālā sāpju skala, kas tika izmantota, lai novērtētu sāpju intensitāti. Ar 

skaitli “1” tika apzīmētas sāpes, kuras gandrīz nejūt, savukārt ar skaitli “10” – sāpes, kuras nav 
izturamas. Pacientiem tika lūgts raksturot ceļa priekšējās daļas sāpju intensitāti. Pacients uz 
skalas varēja atzīmēt gan vienu skaitli, gan arī sāpju amplitūdu (no–līdz). Gadījumos, ka tika 
atzīmēta sāpju amplitūda, piemēram, no četri līdz seši, rezultātu analīzei tika izmantota vidējā 
vērtība (minētā piemēra gadījumā – pieci).

  Tika izvērtēts kopējais sāpju ilgums: tika piedāvāti trīs iespējamie atbilžu varianti – “mazāk 
nekā divas nedēļas”, “2–6 nedēļas” vai arī “vairāk nekā sešas nedēļas”. Izvēlētie laika limiti 
tika balstīti uz pētījumu datiem par muskuļu spēka un sāpju saistību [4, 216; 9, 736; 22, 1].

  Sāpju lokalizācijas izvērtējumā tika precizēta ceļa priekšējās daļas sāpju lokalizācija: virs vai 
zem patellas; iekšējā vai ārējā ceļa malā, vai pa vidu. Dati tika izmantoti vispārējā pacientu 
raksturojumā.

 3. Informācijas ieguvei tika lietota Kujala anketa jeb ceļa priekšējo sāpju anketa (Kujala scoring 
questionnaire; anterior knee pain scale) [18, 159]: aprobēta pašvērtējuma aptaujas anketa, lai 
izvērtētu ceļa priekšējās daļas sāpes un ar tām saistīto funkciju un aktivitāšu ierobežojumu 
[2, 2647; 28, 136]. Pētījumā tika izmantots anketas tulkojums latviešu valodā (tika veikts 
dubultais (turp un atpakaļ) tulkojums; tā ticamība tika pārbaudīta izmēģinājuma testā (n = 10) 
ar iekšējās saskaņotības izvērtējumu, kas rādīja vidēji augstu rezultātu (Cronbach’s alfa 0,856) 
un pieļāva tulkojuma lietošanas iespējamību pētījumā).

  Anketā ietverti 13 jautājumi – par gaitas traucējumiem, balstu uz iesaistītās kājas, pārvieto-
šanās aktivitātēm (staigāšanu, skriešanu), kā arī par pietupšanos, lēkšanu, kāpšanu pa 
kāpnēm, ilgstošu sēdēšanu, sāpju raksturu, tūsku, patellas dislokācijām, muskuļu masu un 
kustību apjomu. Uz katru jautājumu bija iespējams izvēlēties kādu no vairākām atbildēm, 
tātad dalībnieks izraudzījās atbilstīgāko variantu. Katrai atbildei bija savs punktu skaits. Katrā 
jautājumā šis punktu skaits atšķīrās. Beigās punkti tika summēti. Jo vairāk punktu, jo labāks 
pacienta funkcionālais stāvoklis. Maksimālais punktu skaits bija 100.

 4. Muskuļu spēka novērtējums: muskuļu spēks tika vērtēts, izmantojot tenzodinamometru 
(Manual muscle test system, model 01163). Ar to objektīvi varēja noteikt muskuļu izometrisko 
spēku. Spēks tika mērīts kilogramos. Testa ilgums bija trīs sekundes, un ierīce atspoguļoja 
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tikai augstāko rādītāju (peak force), kas fiksēts šajā laikā. Tika mērīti tikai lielie muskuļi, 
tādēļ sadaļā Range tika izraudzīta funkcija High range, kas nodrošināja precīzākus mērījumus. 
Low range funkcija ir paredzēta mazajām muskuļu grupām, un maksimālais muskuļu spēks, 
ko ierīce spēj uzrādīt šajā režīmā, ir 22,6 kg, savukārt High range režīma maksimālais spēks 
ir 136,1 kg. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc tika izraudzīta High range funkcija. Iespējamā 
mērījuma kļūda minēta ierīces aprakstā, un tā ir 0,2 kg.

  Muskuļu spēka testa pozīcijas tika izvēlētas atbilstīgi Kendalla (Kendall) metodikai [16, 208].
  Tika pārbaudīti šādi muskuļi: augšstilba taisnais (m.  rectus femoris), jostas un zarnkaula 

(m. iliopsoas), platās fascijas stiepējmuskulis (m. tensor fasciae latae), gūžas iekšējie rotatori un 
gūžas ārējie rotatori (m. gluteus minimus, m. gluteus medius, m. gluteus maksimus), drēbniek-
muskulis (m. sartorius), gūžas adduktori (m. semitendinosus un m. semimembranosus, m. biceps 
femoris, m. quadriceps femoris).

Katra muskuļa spēks tika vērtēts trīs reizes, un rezultātu analīzei ņemta vidējā vērtība. Iegūtais 
rezultāts tika protokolēts.

Pētījuma matemātiskās statistikas metodes.  Lai iegūtu pētījuma grupas vispārējo raksturo-
jumu, tika izmantota aprakstošā statistika (vidējie lielumi, standarta novirze, minimālās un maksimālās 
vērtības), bet antropometrisko datu atšķirības starp vīriešiem un sievietēm tika analizētas, izmantojot 
neatkarīgu izlašu “t” kritēriju (jo šiem datiem bija normālsadalījums).

Lai analizētu sakarības starp diviem neatkarīgiem lielumiem (sāpju raksturlielumiem un muskuļu 
spēka rādītājiem), tika lietota korelāciju analīze (ņemot vērā, ka visiem rādītājiem netika konstatēts 
normālsadalījums – pārbaudot ar Kolmogorova–Smirnova testu –, tika izmantota neparametriskajiem 
datiem piemērotā korelāciju analīze, aprēķinot Spīrmena korelācijas koeficientus).

Ņemot vērā radioloģiski apstiprināto klīnisko diagnozi, no pamata pētījuma grupas izveidojām 
trīs apakšgrupas, kurās attiecīgi tika veikta korelāciju analīze. Datu apstrāde tika veikta, ja ticamības 
līmenis bija p < 0,05.

Rezultāti

Pētījuma grupas vispārējais raksturojums. Antropometriskie rādītāji un radioloģiskā atrade.
Sākotnēji pētījumā piedalījās 52 dalībnieki. Starp viņiem gandrīz divas reizes vairāk bija vīriešu. 

Vidējais vecums sievietēm un vīriešiem bija līdzīgs, savukārt gan augums, gan svars izteikti lielāks bija 
vīriešiem (p < 0,05; pārbaudot ar “t” kritēriju neatkarīgās izlasēs). Atbilstīgi klīniskajām atradēm dalīb-
nieki tika sadalīti vairākās grupās (sk. 1. att.).

Numerālās sāpju skalas rezultāti bija šādi: vidējais sāpju stiprums bija 4,2 ± 1,7 balles. Rezultāti 
variēja no vienas līdz astoņām ballēm. Visbiežāk minētais rezultāts bija trīs balles – 16 gadījumos.

Dalībnieku muskuļu spēka mērījumu vidējās vērtības ir apkoptas grafiski (sk. 2. att.).

1. attēls. Pētījuma dalībnieku sadalījums pēc radioloģiskajām atradēm (klīniskajām diagnozēm) 
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2. attēls. Pētījuma dalībnieku muskuļu spēka rādītāju vidējie lielumi 
 Average numbers of muscle strenght
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Korelāciju analīzes rezultāti.  Korelāciju analīze tika veikta, ņemot vērā radioloģisko atradi 
(klīnisko diagnozi). Atbilstīgi dalībnieku skaitam tika izveidotas trīs apakšgrupas.

Korelāciju analīzes rezultāti dalībniekiem ar infrapatellāru tendinītu.
Analizējot muskuļu spēka punktu skaitu Kujala skalā un sāpju stipruma savstarpējo saistību šajā 

grupā, parādījās statistiski ticamas sakarības starp m. semitendinosus un m. semimembranosus spēku 
un sāpju stiprumu, proti, jo lielāks muskuļu spēks, jo lielākas ir ceļa priekšējās daļas sāpes (R = 0,673; 
p  =  0,016). Tāpat pētījuma dalībniekiem ar šo diagnozi parādījās statistiski ticama sakarība starp 
m. biceps femoris spēku un sāpju stiprumu. Arī šeit lielāks muskuļa spēks bija dalībniekiem ar lielākām 
sāpēm (R = 0,589; p = 0,044). Savukārt Kujala anketas rezultāti korelēja arī ar gūžas adduktoru muskuļu 
spēku – jo lielāks spēks, jo mazāk punktu (R = 0,618; p = 0,32) – un ar m. biceps femoris muskuļu spēku – 
jo lielāks spēks, jo mazāk punktu jeb zemāks funkcionālais līmenis (R = 0,598; p = 0,040).

Korelāciju analīzes rezultāti dalībniekiem ar patellofemorālām hondromalācijām.
Šajā grupā netika konstatētas ticamas korelācijas starp sāpju stiprumu un kādu no pārbaudītajiem 

muskuļiem. Kujala anketas rezultāti šajā grupā veidoja sakarību ar m. gluteus maksimus spēku, proti, 
jo spēcīgāks bija muskulis, jo labāki rezultāti un mazāks funkcionālais ierobežojums (R = 0,449; p = 0,031).

Korelāciju analīzes rezultāti dalībniekiem ar meniska bojājumiem pēc artroskopijas terapijas.
Visvairāk sakarību tika atrasts grupā, kuru veidoja pacienti ar meniska bojājumiem pēc artro-

skopijas terapijas. Kujala anketas rezultāti korelēja arī ar m. rectus femoris spēku (R = 0,609; p = 0,047). 
Jo lielāks spēks, jo vairāk punktu. Arī m. tensor facia latae spēka lielums korelēja ar Kujala anketas rezul-
tātiem – jo lielāks spēks, jo lielāks punktu skaits (R = 0,891; p = 0,000). Ļoti stipra korelācija šajā grupā 
bija starp gūžas ārējo rotatoru spēku un punktu daudzumu Kujala anketā – jo stiprāki ārējie rotatori, jo 
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lielāks punktu skaits vai mazāks dalībnieka funkcionālais ierobežojums (R = 952; p = 0,000). Tāpat gūžas 
ārējo rotatoru spēks korelēja ar sāpju stiprumu. Jo spēcīgāki gūžas ārējie rotatori, jo mazākas sāpes 
(R = 0,628; p = 0,039). Ar Kujala anketas punktu daudzumu korelāciju veidoja arī gūžas iekšējo rotatoru 
spēks (R = 0,655; p = 0,029).

Vēl sakarības veidoja arī m. gluteus minimus spēks un punktu skaits Kujala anketā – jo lielāks 
spēks, jo vairāk punktu (R = 0,795; p = 0,003). M. gluteus minimus spēka lielumam arī bija saistība ar sāpju 
stiprumu, proti, lielāks muskuļu spēks nozīmēja mazākas sāpes (R = 0,643; p = 0,033). Arī m. gluteus 
medius spēks korelēja ar punktu skaitu Kujala skalā, tāpat kā iepriekš, arī šeit lielāks muskuļa spēks 
nozīmēja lielāku punktu skaitu (R = 0,609; p = 0,047). Sakarības veidojās arī starp m. biceps femoris 
spēku un Kujala anketas punktu skaitu  – lielāks muskuļa spēks bija tiem, kam punktu skaits bija 
augstāks (R = 0,770; p = 0,006). Vēl m. biceps femoris lielāks spēks bija tiem dalībniekiem, kuriem bija 
mazākas sāpes (R = 0,651; p = 0,030).

Ar Kujala anketas rezultātu savstarpēju sakarību veidoja arī m. semitendinosus un m. semimem-
branosus spēka lielums (R = 0,609; p = 0,047). Tāpat arī m. quadriceps femoris spēkam bija saistība gan 
ar punktu skaitu Kujala anketā, gan ar sāpju stiprumu. Lielāks Kujala anketas punktu skaits bija tiem, 
kuriem šis muskulis spēcīgāks (R = 0,891; p = 0,000). Un lielāks šā muskuļa spēks nozīmēja mazākas 
sāpes (R = 0,654; p = 0,029).

Diskusija

Pētījuma rezultāti apliecināja, ka CPDS var manifestēties dažādu ceļa locītavas strukturālo 
bojājumu gadījumos, un tieši strukturālā bojājuma veids ietekmē funkcionālo stāvokli un sāpju sindroma 
izpausmi, ko apliecināja atšķirīgie muskuļu spēka un sāpju sindroma sakarību modeļi pētāmo apakš-
grupās (pēc radioloģiskās atrades). Tas savukārt nosaka atšķirīgu fizioterapijas pieeju nepieciešamību 
dažādām pacientu grupām.

Jāatzīmē, ka, apskatot visu izpētes grupu kopumā, vislielāko vidējo muskuļu spēku parādīja gūžas 
adduktori, savukārt gūžas abduktoru vidējais spēks bija gandrīz uz pusi mazāks. Šī atrade sasaucas ar 
literatūrā aprakstīto pētījumu datiem, ka cilvēkiem ar CPDS ir salīdzinoši vājāki gūžas abduktori nekā 
veseliem indivīdiem [22, 1; 17, 22]. Šāds muskulatūras disbalanss var novest pie izmainītas gūžas un ceļa 
locītavas kinemātikas, kas savukārt var būt CPDS cēlonis neatkarīgi no klīniskās diagnozes.

Analizējot sakarības starp muskuļu spēku un sāpju intensitāti, redzams, ka rezultāti šādu sakarību 
parādīja tikai divās gupās – dalībniekiem ar infrapatellāru tendinītu un dalībniekiem ar menisku bojā-
jumiem pēc artroskopijas terapijas.

Dalībniekiem ar infrapatellāru tendinītu apstiprinājās ticama (p < 0,05), pozitīva korelācija starp 
sāpju intensitāti un gūžas divlocītavas ekstensoru (t. s. “hamstringu”) muskuļu spēku, proti, lielākas 
sāpju intensitātes gadījumā bija lielāks šo muskuļu spēks. To varētu skaidrot ar disbalansu, kas veidojas 
starp ceļa locītavas fleksoriem un ekstensoriem un izraisa ceļa locītavas struktūru noslodzes izmaiņas 
sagitālajā plaknē. Notiek arī iegurņa novietojuma izmaiņas, jo spēcīgie “hamstringu” muskuļi pozicionē 
iegurni tilt posterior stāvoklī, līdz ar to ceļa locītavas nonāk kompensatorā fleksijas pozīcijā, un tiek 
kavēta pilna ekstensija gan gaitas laikā, gan veicot citas aktivitātes [6, 946].

Turklāt ceļa locītavai nonākot kompensatorā fleksijas pozīcijā, mainās slodze uz infrapatellāro 
cīpslu un var radīt tās kairinājumu un izraisīt sāpes. Tādējādi tas arī var kalpot par vienu no CPDS uztu-
rošajiem faktoriem šīm pacientu grupām. Tāpēc būtiski ir terapijas laikā uzmanību pievērst šo muskuļu 
disbalansa korekcijai. To pamato arī Dolak, et al. pētījuma rezultāti, kas apstiprināja, ka, palielinot ceļa 
locītavas ekstensoru (m. quadriceps femoris) spēku, var samazināt CPDS [5, 560].

Šajā pacientu grupā (ar infrapatellāru tendinītu) lielāks “hamstringu” laterālās grupas muskuļu 
(m. biceps femoris) spēks bija saistīts arī ar izteiktākiem aktivitāšu ierobežojumiem (pēc Kujala anketas) 
(p < 0,05), kas arī skaidrojams ar iepriekš apskatīto disbalansu. Jāpiemin, ka m. quadriceps femoris spēks 
neparādīja ticamas korelācijas ar sāpju sindromu, visticamāk tāpēc, ka vairākiem šīs grupas dalībnie-
kiem minēto testu nevarēja veikt sāpju provokācijas dēļ vai tā izpildi limitēja sāpes.
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Dalībniekiem ar menisku bojājumiem pēc artroskopijas terapijas apstiprinājās apgriezta sakarība – 
“hamstringu” laterālās grupas muskuļa (m. biceps femoris) lielāks spēks bija saistīts ar mazāku CPDS 
intensitāti (p < 0,05), kā arī m. quadriceps femoris, gūžas ārējo rotatoru un m. gluteus minimus (gūžas 
abduktors) lielāks spēks bija saistīts ar mazāku sāpju intensitāti (p < 0,05). Ceļa fleksoru un ekstensoru 
spēka apgrieztā korelācija ar sāpju intensitāti liek domāt par aktīvās stabilitātes disfunkciju CPDS inten-
sitātes noteikšanā dalībniekiem ar meniska bojājumu pēc artroskopijas, jo spēcīgāks antagonistu darbs 
labāk nodrošina locītavas aktīvo stabilitāti [26, 991]. To pamato arī šo muskuļu lielāka spēka saistība 
ar mazāku aktivitāšu ierobežojumu sāpju dēļ (pēc Kujala skalas). Savukārt gūžas ārējo rotatoru un 
abduktoru lielāka spēka saistību ar mazāku CPDS intensitāti varētu skaidrot ar ceļa struktūru simet-
riskāku noslodzi, kas mazina spiedienu uz ceļa priekšēji mediālo daļu. Arī Sturnieks, et al. un Hall, 
et al. savos pētījumos secināja, ka pacientiem pēc ceļa locītavas artroskopijas ar daļēju mediālā meniska 
rezekciju ir tendence uz palielinātu gūžas addukciju gaitas laikā [12, 2036]. Ņemot vērā, ka šobrīd 
artroskopija ir ļoti populāra gan diagnostikas, gan ārstēšanas nolūkos, būtu nepieciešama tās tālāka 
izpēte. Tāpat arī būtu jāapsver jautājums par gūžas muskuļu disfunkcijas korekcijas iekļaušanu fizio-
terapijas protokolos pacientiem ar meniska bojājumiem pēc artroskopiskas terapijas.

Dalībniekiem ar patellofemorālo hondromalāciju netika konstatētas sakarības starp CPDS intensi-
tāti un muskuļu spēku. Vairāki literatūrā aprakstītie pētījumi arī neapstiprina šādas sakarības [20, 57]. 
Literatūrā ir atrodami pētījumi, kuros konstatēts, ka cilvēkiem ar patellofemorālo hondromalāciju un 
CPDS ir salīdzinoši mazāks vairāku gūžas muskuļu spēks nekā veseliem indivīdiem [8, 142].

Analizējot sakarības starp muskuļu spēku un funkcionālo ierobežojumu sāpju dēļ (pēc Kujala 
skalas rezultāta), redzams, ka rezultāti šādas sakarības rādīja dalībniekiem visās grupās (pēc struktu-
rālā bojājuma).

Dalībniekiem ar infrapatellāro tendinītu, kā jau tika aprakstīts iepriekš, “hamstringu” laterālās 
grupas muskuļu (m. biceps femoris) lielāks spēks bija saistīts gan ar lielāku sāpju intensitāti, gan arī 
ar izteiktākiem funkcionālajiem ierobežojumiem sāpju dēļ, ko varētu skaidrot ar disbalansu starp ceļa 
locītavas fleksoriem un ekstensoriem, kā arī ar iegurņa tilt posterior stāvokļa tendenci (sk. iepriekš tekstā). 
Lielāks funkcionālais ierobežojums sāpju dēļ bija saistīts ar lielāku gūžas adduktoru spēku (un lai gan 
neiezīmējās korelācija ar gūžas abduktoru spēku, ko var skaidrot ar to, ka visi dalībnieki bija fiziski 
aktīvi un ar relatīvi labu muskuļu spēku), kas iezīmē disbalansu frontālajā plaknē, ar iespējamu augš-
stilba pozīciju uz āru izliektā (valgus) stāvoklī, kas rada izmaiņas Q leņķa lielumā, tādējādi ietekmējot 
arī infrapatellāro cīpslu [13, 94; 19, 989; 27, 17]. Tādējādi pacientiem ar CPDS infrapatellāra tendinīta 
gadījumā vienlīdz būtiski ir koriģēt gan disbalansu sagitālajā plaknē, gan frontālajā plaknē.

Dalībniekiem ar patellofemorālo hondromalāciju aktivitāšu ierobežojumi sāpju dēļ bija ticami 
(p < 0,05) saistīti ar m. gluteus maximus spēku, proti, pacientiem ar lielāku šā muskuļa spēku bija mazāki 
funkcionālie ierobežojumi. M. gluteus maximus spēka loma CPDS patoģenēzē un tā treniņa efektivitāte 
šo sāpju mazināšanā pacientiem ar patellofemorālo hondromalāciju literatūrā ir samērā plaši aprakstīta 
[1, 39; 29, 735]. Tikai jāatzīmē, ka parasti tika pētītas sievietes, taču mūsu pētījumā šajā dalībnieku 
grupā pārsvarā bija tieši vīrieši. Tāpēc šo atradi nevar pamatot ar iegurņa uzbūves biomehāniskajām 
dzimuma īpatnībām.

Tomēr ņemot vērā, ka m. gluteus maksimus daļēji ir arī gūžas ārējais rotators un šo funkciju tas 
veic neatkarīgi no dzimuma, jāsecina, ka apstiprinās citu pētnieku atrades par ārējo rotatoru nozīmi 
ceļa sāpju attīstībā funkcionālu aktivitāšu laikā [25, 579]. Mūsu pētījums var kalpot kā pierādījums tam, 
ka arī vīriešiem šā muskuļa spēks ir ļoti nozīmīgs CPDS attīstībā. Interesanti, ka šajā dalībnieku grupā 
netika konstatēta neviena cita muskuļa saistība ar funkcionālo ierobežojumu sāpju dēļ.

Dalībniekiem ar meniska bojājumu pēc artroskopiskas terapijas, mazāki funkcionālie ierobe-
žojumi CPDS dēļ ticami (p < 0,05) bija saistīti ar labāku gūžas iekšējo un ārējo rotatoru, abduktoru, 
divlocītavu ekstensoru un m. quadriceps femoris spēku. Ceļa fleksoru un ekstensora spēka saistība ar 
mazāku funkcionālo ierobežojumu jau tika skaidrota iepriekš, kā galveno mehānismu izvirzot labāku 
ceļa locītavas stabilitāti (sk. iepriekš). Savukārt gūžas iekšējo un ārējo rotatoru, abduktoru spēks liek 
domāt par nepieciešamību pēc pietiekamas gūžu un iegurņa jeb proksimālas stabilitātes, kas pakārtoti 
nodrošina stabilitāti arī distālāk esošajās locītavās, šādā veidā uzlabojot to funkciju.
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Šā pētījuma rezultāti akcentē gan nepieciešamību turpināt pētījumus, lai pierādītu attiecīgo 
muskuļu spēka (kā arī garuma, līdzaktivācijas) uzlabošanas efektivitāti CPDS mazināšanā pacientiem ar 
atšķirīgu ceļa locītavas strukturālo bojājumu, lai varētu pilnveidot fizioterapijas protokolus un sasniegt 
ātrākus un labākus ārstēšanas rezultātus. Konstatētās sakarības dažāda strukturālā bojājuma grupās 
norāda uz nepieciešamību šo pacientu fiziskā funkcionālā stāvokļa izvērtēšanā vērst uzmanību uz visas 
apakšējās ekstremitātes muskuļu balansu (t. sk. potītes un pēdas, kas netika analizēts šajā pētījumā).

Metodoloģiskā analīze

Izvēlētais pētījuma dizains un izstrādātā pētījuma metodika ļāva sasniegt izvirzīto pētījuma 
mērķi. Pētījuma grupas lielums, ņemot vērā, ka veidojās vairākas apakšgrupas, varēja būt lielāks. To 
būtu nepieciešams paredzēt turpmākajos pētījumos.

Izmantotie novērtēšanas instrumenti ļāva izvērtēt gan aktuālo sāpju intensitāti, gan sāpju radīto 
funkcionālo ierobežojumu. Spēka testēšanā izmantotā mēriekārta ļāva objektivizēt muskuļu spēka rādītājus, 
taču ņemot vērā, ka kāju muskuļi ir relatīvi spēcīgi un pētītās izlases dalībnieki bija fiziski aktīvi indivīdi, 
tad dažbrīd nevarēja pilnībā novērtēt spēka maksimālo robežu pētījuma veicēja roku spēka limita dēļ.

Turpmākajos pētījumos būtu lietderīgi iekļaut ne tikai muskuļu spēka mērījumus, bet arī muskuļu 
garuma pārbaudes, muskuļu līdzaktivācijas modeļus, kā arī izvērtēt potītes un pēdas muskuļus un augš-
stilba stāvokli frontālajā plaknē.

Secinājumi

Pētījuma rezultāti apliecināja, ka ceļa priekšējās daļas sāpes (CPDS) var manifestēties dažādu 
ceļa locītavas strukturālo bojājumu gadījumos, un tieši strukturālā bojājuma veids ietekmēs funkcio-
nālo stāvokli un sāpju sindroma izpausmi. To apliecināja atšķirīgie muskuļu spēka un sāpju sindroma 
sakarību modeļi pētījuma apakšgrupās (pēc radioloģiskās atrades).

Muskuļu spēka saistība ar CPDS stiprumu bija gan tieša, gan apgriezta dažādās grupās pēc struk-
turālā bojājuma. Tas ļauj secināt, ka svarīgākais ir nevis muskuļu spēka lielums, bet gan agonistu un 
antagonistu savstarpējais spēka balanss.

Gūžas muskuļu spēks ir būtiski (p  <  0,05) saistīts ar funkcionālo aktivitāšu ierobežojumu 
cilvēkiem ar CPDS un funkcionāli nozīmīgs ir nevis atsevišķu muskuļu spēks, bet gan ap locītavu esošo 
muskuļu savstarpējā spēka attiecība, lai tiktu nodrošināta gūžas un ceļa aktīvā stabilitāte, kā arī slodze 
būtu sadalīta vienmērīgi uz visu ceļa locītavu.

 Relationship between Anterior Knee Pain and 
 Hip Muscle Strength

Abstract

The aim of this study was to analyse the relationship between hip muscle strength and anterior 
knee pain and the resulting functional limitation.

The study included a total of 52 participants with the anterior knee pain, aged from 18 to 60 years.
Analysing the results by individual clinical diagnosis, in groups appeared statistically significant 

(p < 0.05) correlation with the hip muscle strength and pain intensity.
The study results showed that the AKPS can manifest at diverse structural damage of the knee 

joint. Also there proved to be the relationship with the power of the muscles and the strength of AKPS. 
This relationship was both direct and inverse in different groups according to structural damage. Results 
showed that hip muscle strength is significantly (p < 0.05) associated with the restriction of functional 
activity for people with AKPS.

Keywords: anterior knee pain, muscle strength.
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Kopsavilkums

Ievads.  Pētījuma aktualitāti pamato hronisku nespecifisko muguras sāpju sindroma plašā izpla tība 
darbspējīgā vecuma iedzīvotāju vidū, kaut arī pieejamas dažādas ārstēšanas metodes. Izpētot ekstre mitāšu 
kinestēzijas saistību ar lokālo aktīvo mugurkaula stabilitāti un sāpju izpausmi pacientiem ar hro nis kām 
muguras sāpēm, varēs labāk izprast šīs pacientu grupas komplekso funkcionālo stāvokli.

Darba mērķis.  Analizēt ekstremitāšu kinestēzijas saistību ar mugurkaula lokālo aktīvo stabilitāti 
pacientiem ar hronisku nespecifisku muguras sāpju sindromu.

Materiāls un metodes.  Šis pētījums ir šķērsgriezuma sakarības izpētošs. Pacientu novērtēšanai 
tika izmantots vispārējo datu apkopojuma protokols, sāpju intensitātes izvērtēšanas vizuālo analogu 
skala, ekstremitāšu kinestēzijas izvērtēšana (90 grādu fleksijas leņķa repozīcijas precizitātes noteikšana 
plecu, elkoņu, gūžu un ceļu locītavās), mugurkaula lokālās aktīvās stabilitātes izvērtējuma testi.

Pētījumā tika iekļauti 100 pacienti (88 sievietes, 12 vīrieši) ar hroniskām nespecifiskām muguras 
sāpēm, kuri atbilda pētījuma atlases kritērijiem. Pacientu vidējais vecums bija 45,9 ± 11,6 gadi, un tas 
variēja no 19 līdz 64 gadiem.

Rezultāti.  Visiem pētījuma dalībniekiem konstatēja ekstremitāšu kinestēzijas traucējumus, kā arī 
gandrīz visiem (izņemot vienu) pētījumā iesaistītajiem pacientiem tika apstiprināti mugurkaula lokālās 
aktīvās stabilitātes traucējumi. Pētījuma rezultāti rādīja ticamas (p < 0,05) sakarības starp augšējo un 
apak šējo ekstremitāšu kinestēziju un mugurkaula lokālo aktīvo stabilitāti. Rezultāti arī parādīja ticamu 
(p < 0,05) saistību starp ekstremitāšu kinestēziju un sāpju intensitāti un ilgumu, un šīs sakarības būtiski 
noteica sāpju lokalizācija.

Secinājumi.  Ekstremitāšu kinestēzija ir ticami saistīta ar mugurkaula lokālo aktīvo stabilitāti un 
sāpju izpausmi pacientiem ar hroniskām nespecifiskām muguras sāpēm.

Atslēgvārdi: ekstremitāšu kinestēzija, mugurkaula lokālā aktīvā stabilitāte, hroniskas muguras sāpes.

Ievads

Viena gada laikā muguras lejasdaļas sāpju izplatība Eiropā ir 25–63% cilvēku, savukārt muguras 
augšdaļas sāpju izplatība ir 20–40% [16, 36; 44, 20]. Latvijā mugurkaula slimības ir iedzīvotāju aptaujās 
biežāk minētā hroniskā slimība, kas ārstēta vai diagnosticēta pēdējā gada laikā (to atzīmē 11% aptaujāto). 
Sūdzības par muguras sāpēm pēdējā mēneša laikā atzīmējusi trešdaļa aptaujāto darbspējas vecuma 
iedzīvotāju [1, 47]. Vairāk nekā 90% no visām muguras sāpēm ir nespecifiskās [16, 131].
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Kinestēzija tiek definēta kā apzināta locītavu kustību sajūta – kustības ātruma un amplitūdas 
sajūta –, kā arī ķermeņa segmentu savstarpējā novietojuma apzināšanās [42, 4139; 43, 1651].

Propriocepcija ir plašāks jēdziens, un tas nozīmē spēju sajust un kontrolēt ne tikai atsevišķu 
ķermeņa daļu savstarpējo orientāciju, bet arī ķermeņa pozīciju un kustību telpā [41, 289; 43, 1651]. 
Pierādīts, ka kinestēzijai ir nozīme adaptīvām izmaiņām muskuļu darbā locītavu nestabilitātes un 
traumu gadījumā [46, 81].

Pētījumos ir apstiprinājies, ka pacientiem ar hroniskām nespecifiskām muguras sāpēm, salī-
dzinot ar veseliem cilvēkiem, ir samazināta attiecīgo mugurkaula segmentu lokālā aktīvā stabilitāte un 
proprioceptīvā jušana [10, 15; 18, 1459; 27, 1327]. Mugurkaula deģeneratīvo audu izmaiņu vai traumu 
dēļ mainās proprioceptīva aferentā informācija no paraspināliem audiem, rezultātā palielinās mugur-
kaula ekstensoru sasprindzinājums un samazinās bojātā segmenta kustību apjoms. Īstermiņā šādas 
adaptīvās izmaiņas palīdz aizsargāt bojāto segmentu, bet ilgtermiņā – izraisa motorās kontroles traucē-
jumus [3, 128; 6, 893; 15, 1889; 46, 352; 50, 333].

Kaut arī propriocepcijas deficīta un sāpju cēloņu un seku sakarības fizioloģiskais pamats jopro jām 
nav vēl pilnībā izprasts, ir zināms, ka sāpes inhibē aferentās proprioceptīvās informācijas pārvadi uz 
mugu ras smadzenēm un centrālās nervu sistēmas augstākajiem centriem,  – tas ļauj skaidrot postu-
rālās kontroles traucējumus un patoloģisko kustību stereotipu veidošanos pacientiem ar hronisku 
sāpju sindromu [10, 16; 14, 677; 27, 1327]. Brumagne et al. (2004) un citi izvirzīja hipotēzi, ka hronisko 
sāpju ietekmē pacientiem ar muguras sāpēm varētu būt izmainīta ķermeņa orientācijas reprezentācija 
smadzeņu garozā [7, 65]. Encefalogrāfiskajos pētījumos cilvēkiem ar hroniskām muguras sāpēm tika 
konsta tētas izmaiņas somatosensorajā garozā, kas ietekmē ne tikai muguras, bet visu ķermeņa segmentu 
proprio cepciju [35, 239; 38, 175; 47, 19; 53, 15].

Literatūras dati liecina, ka mugurkaula propriocepcijas samazināšanās gadījumā ķermeņa pozī-
cijas kontroles (galvenokārt mugurkaula globālās stabilitātes) nodrošināšana ir saistīta ar apakšējo ekstre-
mi tāšu locītavu kinestēziju [5, 375; 9, 115; 32, 219]. Zazulak et al. (2007) un citi pierādīja, ka mugurkaula 
lumbālās propriocepcijas un stabilitātes traucējumi palielina ceļu locītavu traumēšanas risku [23, 1297; 
55, 368; 56, 1123]. Tomēr neizdevās atrast pētījumus par mugurkaula lokālās stabilitātes saistību ar 
ekstre mitāšu kinestēziju. Jaunāko pētījumu rezultāti dod pamatu domāt, ka vispārējo posturālo stabili tāti 
nozī mīgi ietekmē ekstremitāšu locītavu propriocepcija (t. sk. kinestēzija), savukārt, uzlabojot apakšējo 
ekstre mitāšu locītavu propriocepciju, var panākt rumpja vispārējās stabilitātes uzlabojumu [11, 473].

Pētījuma aktualitāti pamato hronisku nespecifisko muguras sāpju sindroma plašā izplatība darb-
spējīgā vecuma iedzīvotāju vidū, kaut arī pieejamas dažādas ārstēšanas metodes. Savukārt pētījuma 
novitāti raksturo ekstremitāšu kinestēzijas izpēte saistībā ar lokālo mugurkaula aktīvo stabilitāti un 
sāpju izpausmi pacientiem ar hroniskām muguras sāpēm  – tā palīdzēs izprast šīs pacientu grupas 
komplekso funkcionālo stāvokli un, iespējams, dos pamatu tālākai pētniecībai, lai uzlabotu fizioterapijas 
efektivitāti hronisku muguras sāpju sindroma pacientu ārstēšanā.

Darba mērķis

Analizēt ekstremitāšu kinestēzijas saistību ar mugurkaula lokālo aktīvo stabilitāti pacientiem ar 
hronisku nespecifisku muguras sāpju sindromu.

Materiāls un metodes

Pētījuma grupa.  Pētījumā tika iekļauti visi pacienti ar hroniskām nespecifiskām muguras sāpēm 
(sāpju epizodes ilgums vairāk nekā 12  nedēļas) ar pamata klīnisko diagnozi M47, M51.1, M54.2  vai 
M54.6 (pēc SSK-10 klasifikatora) un sāpju lokalizāciju mugurkaula augšējā un / vai lejasdaļā ar vai bez 
izstarojuma, vecumā no 18  līdz 64 gadiem. Pacienti apmeklēja ambulatorās fizioterapijas nodarbības 
SIA “Jelgavas poliklīnika” rehabilitācijas nodaļā no 2014. gada 1. jūlija līdz 31. oktobrim valsts finansēto 
ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumu ietvaros un piekrita dalībai pētījumā.
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Pētījumā netika iesaistīti tie pacienti, kuriem varēja piemērot vismaz vienu no izslēgšanas kritē-
rijiem: grūtniecība vai mazāk kā divi gadi pēc dzemdībām, mugurkaula un / vai ekstremitāšu traumas 
vai operācijas anamnēzē, eksistē vai ir aizdomas par t.  s. “sarkanajiem karogiem” [2, 137], ekstremi-
tāšu locītavu struktūru bojājumi, muskuļu spēks ekstremitātēs mazāks par trijām ballēm pēc Kendalla 
(Kendall) piecu ballu skalas [25], perifēra parēze, spināla stenoze, CNS  slimības, vispārējās testu 
veikšanas kontrindikācijas (jebkurš akūts vai dekompensēts stāvoklis).

Pētījuma grupu izveidoja 100  pacienti (88  sievietes, 12  vīrieši) ar hroniskām nespecifiskām 
muguras sāpēm, viņu vidējais vecums bija 45,9 ± 11,6 gadi, un tas variēja no 19 līdz 64 gadiem. Pacientu 
atlase notika sadarbībā ar fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārstu.

Pētījuma norise.  Katrs potenciālais dalībnieks tika uzaicināts piedalīties pētījumā un informēts 
par pētījuma procedūru, dalība bija brīvprātīga, un savu piekrišanu pacienti apliecināja ar parakstu. 
Pētījumā iekļautie pacienti tika kompleksi novērtēti, izmantojot pētījuma novērtēšanas metodes. Rezultāti 
tika dokumentēti attiecīgo novērtēšanas metožu protokolos. Dati pētījumā tika izmantoti apkopotā veidā, 
ievērojot konfidencialitāti. Pētījumā iesaistīto pacientu dati tika apkopoti un statistiski apstrādāti, izman-
tojot statistiskās apstrādes un analīzes metodes.

Pētījums tika veikts, ievērojot ētikas principus (saskaņā ar Helsinku deklarāciju), pētījumam ir 
pozitīvs RSU Ētikas komitejas atzinums.

Pētījuma novērtēšanas metodes.  Vispārējo datu apkopojuma protokols ietvēra šādas sadaļas: 
pacienta demogrāfiskie dati, darba un sociālā anamnēze (izglītība, pašreizējā nodarbinātības situācija, 
darba riska faktori), fiziskā aktivitāte (kāda un cik bieži).

Sāpju intensitātes novērtējumam tika izmantota vizuālo analogu skala (VAS) [2, 65].
Ekstremitāšu kinestēzijas novērtēšanā tika izmantots uzdevums ar 90 grādu fleksijas leņķa repo-

zīcijas precizitātes noteikšanai plecu, elkoņu, gūžu un ceļu locītavām (mērījums ar goniometru) (Debnath 
et al., 2010). Ar katru ekstremitāti katras locītavas pozīcijas ieņemšana bija jāveic trīs reizes. Pēc iegū-
tajiem rezultātiem tika aprēķināti vidējie precizitātes rādītāji, izsakot kā starpību no 90 grādiem (t. i., 
uzdevuma izpildes kļūdu). Tika protokolēta izpildes kļūda, par minimālo izmaiņu pieņemot vairāk nekā 
piecus grādus [13, 81].

Mugurkaula lokālās aktīvās stabilitātes novērtējums mugurkaula lejasdaļai: aktīvais taisnas kājas 
pacelšanas tests (pēc Mens et al., 2001) [34, 1167]; mugurkaula augšējai daļai (krūšu un kakla daļai): 
lāpstiņas un mugurkaula augšdaļas neitrālā stāvokļa kontroles tests sēdus pozīcijā (Mottram, 1997) 
[36, 123].

Matemātiskās statistikas metodes. Iegūtie dati tika apkopoti un analizēti ar matemātiskās statis-
tikas metodēm, izmantojot SPSS un MS Excel programmu. Lai analizētu pacientu vispārējo raksturo-
jumu, tika izmantota aprakstošā statistika (vidējie lielumi, standarta novirze, minimālie un maksimālie 
lielumi) un veikta sastopamības biežuma analīze. Lai novērtētu vidējo vērtību atšķirības ticamību trīs 
savstarpēji neatkarīgās grupās, tika izmantota dispersiju analīze (ANOVA). Apakšgrupu pacientu skaita 
sadalījuma atšķirību novērtēšanai tika lietota Pīrsona hī kvadrāta analīze. Savstarpējo sakarību novēr-
tēšanai tika izmantota korelāciju analīze, aprēķinot Spīrmena korelācijas koeficientus starp atsevišķiem 
rādītājiem. Analīze tika veikta pie ticamības līmeņa p < 0,05.

Rezultāti

Rezultātu analīzes procesā tika izveidotas trīs pētījuma grupas:
1. grupa – pacienti ar sāpju lokalizāciju muguras lejasdaļā: kopumā 33 dalībnieki;
2. grupa – pacienti ar sāpju lokalizāciju muguras augšdaļā: kopumā 19 dalībnieki;
3. grupa – pacienti ar sāpju lokalizāciju gan muguras augšdaļā, gan muguras lejasdaļā: kopumā 

48 dalībnieki.
Pēc ANOVA testa pacientu sadalījums pēc dzimuma (F = 2,063, p = 0,133), vecuma (F = 1,801, 

p = 0,171), nodarbinātības (F = 1, 680; p = 0,192), izglītības (F = 0,069; p = 0,933), darba riska faktoriem 
(F = 0,346, p = 0,708) un fiziskās aktivitātes (F = 0,264, p = 0,768) statistiski ticami neatšķīrās.
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Ekstremitāšu kinestēzija.  Visiem pētījuma dalībniekiem konstatēja ekstremitāšu kinestēzijas 
traucējumus vismaz trijās no astoņām izmeklētajām locītavām. Kinestēzijas testu rezultāti atspoguļoti 
1. un 2. attēlā.

1. attēls. Augšējo ekstremitāšu vidējie kinestēzijas rādītāji (izpildes kļūda grādos) pētījuma grupās
 Upper limb average kinesthesia indicators (implementation error in degrees) of the study groups
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2. attēls. Apakšējo ekstremitāšu vidējie kinestēzijas rādītāji (izpildes kļūda grādos) pētījuma grupās
 Lower limb average kinesthesia indicators (implementation error in degrees) of the study groups
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Pēc dispersijas analīzes (ANOVA) rezultātiem statistiski ticami lielāka izpildes kļūda bija kreisajā 
ceļa locītavā 3. grupas pacientiem, salīdzinot ar 1. un 2. grupu (p = 0,024 un p = 0,004), kā arī 1. grupas 
pacientiem šajā locītavā bija ticami lielāka izpildes kļūda nekā 2. grupai (p = 0,027). Pārējo locītavu 
kinestēzijas vidējās kinestēzijas novirzes rādītāji statistiski ticami neatšķīrās (p > 0,05).

Mugurkaula lokālā aktīvā stabilitāte.  Mugurkaula augšējās daļas lokālās aktīvās stabilitātes 
testa rezultāti parādīja, ka tikai trijiem pacientiem bija normāli abu lāpstiņu motorās kontroles rādītāji, 
t. i., 0 punkti, kā arī netika konstatētas ticamas testa vidējo vērtību atšķirības starp pētījuma grupām 
(pēc ANOVA).

Savukārt mugurkaula lejasdaļas testa rezultāti apliecināja, ka tikai deviņiem pētītajiem pacien-
tiem bija normāli mugurkaula jostas daļas un iegurņa motorās kontroles rādītāji, un arī šā testa vidējie 
rādītāji, pēc dispersijas analīzes ANOVA, nerādīja statistiski ticamas atšķirības pētījuma grupās.

Sāpju intensitāte un ilgums.  Izmeklēšanas brīdī sāpju intensitāte pacientiem bija vidēji 
5,4 ± 2,1 balles. Pašreizējās sāpju epizodes ilgums variēja no 14 līdz 36 nedēļām, vidēji 22,6 ± 6,5 nedēļas. 
Statistiski ticamas atšķirības starp pētījuma grupām pēc pašreizējās sāpju intensitātes un epizodes 
ilguma vidējām vērtībām netika konstatētas.

Korelāciju analīzes rezultāti.  Tie attēloti 1.–3. tabulā.
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1. tabula. Mugurkaula augšējās daļas lokālās aktīvās stabilitātes saistība ar ekstremitāšu kinestēziju
 The correlation between upper spine and scapula local stability with the limbs kinesthesia

Kinestēzijas testa 
rezultāts

Lāpstiņas un mugurkaula augšdaļas 
kontroles testa rezultāts

1. grupa 2. grupa 3. grupa

R p R p R p

Augšējā ekstremitāte

Plecs 0,476** 0,005 0,651** 0,003 0,151 0,306

Elkonis 0,493** 0,004 0,185 0,448 0,314* 0,03

Apakšējā ekstremitāte

Gūža 0,487** 0,004 0,465* 0,045 0,333* 0,021

Celis 0,294 0,097 0,458* 0,044 0,373** 0,009
 * Korelācija ir ticama, ja p < 0,05 / the correlation is significant (p < 0,05).
 ** Korelācija ir ticama, ja p < 0,01 / the correlation is significant (p < 0,01).

2. tabula. Mugurkaula apakšējās daļas lokālās aktīvās stabilitātes saistība ar ekstremitāšu kinestēziju
 The correlation between low back local stability with the limbs kinesthesia

Kinestēzijas testa 
rezultāts

Aktīvā taisnas kājas pacelšanas 
testa rezultāts

1. grupa 2. grupa 3. grupa

R p R p R p

Augšējā ekstremitāte

Plecs 0,467** 0,006 0,151 0,532 0,109 0,460

Elkonis 0,516** 0,002 0,209 0,391 0,171 0,244

Apakšējā ekstremitāte

Gūža 0,359* 0,004 0,687** 0,001 0,331* 0,022

Celis 0,367* 0,036 0,697** 0,001 0,098 0,569

 * Korelācija ir ticama, ja p < 0,05 / the correlation is significant (p < 0,05). 
 ** Korelācija ir ticama, ja p < 0,01 / the correlation is significant (p < 0,01).

3. tabula. Muguras sāpju intensitātes saistība ar ekstremitāšu kinestēziju
 The correlation between pain intensity with the limbs kinesthesia

Kinestēzijas testa 
rezultāts

Sāpju intensitāte

1. grupa 2. grupa 3. grupa

R p R p R p

Augšējā ekstremitāte

Plecs 0,205 0,253 0,322 0,179 0,299* 0,039

Elkonis 0,111 0,537 0,519* 0,023 0,103 0,484

Apakšējā ekstremitāte

Gūža 0,410* 0,018 0,132 0,023 0,102 0,489

Celis 0,498** 0,005 0,127 0,606 0,290* 0,044
 * Korelācija ir ticama, ja p < 0,05 / the correlation is significant (p < 0,05).
 ** Korelācija ir ticama, ja p < 0,01 / the correlation is significant (p < 0,01).
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Diskusija

Ņemot vērā pētījuma mērķi, kas bija sakarību analīze starp ekstremitāšu kinestēziju, mugur-
kaula lokālo stabilitāti un sāpju izpausmi, tika izvirzīti dalībnieku atlases kritēriji, kuri ļāva izveidot 
pietiekami homogēnu pētījuma grupu pēc strukturālā mugurkaula bojājuma un sāpju veida (t. s. hronis-
kajām nespecifiskām muguras sāpēm) [2, 131], tādējādi bija iespējama plānoto sakarību analīze grupā. 
Rezultātu apstrādes procesā izveidotās pētījuma grupas pēc sāpju lokalizācijas bija homogēnas gan pēc 
pacientu vecuma un dzimuma, gan nodarbinātības un darba riska faktoriem, izglītības, fiziskās aktivi-
tātes un pašreizējās ārstēšanas – tas viss pieļāva sakarību analīzi pēc sāpju lokalizācijas. Lai gan litera-
tūrā ir dati, ka hronisks sāpju sindroms uzskatāms par slimību, kurai raksturīgas patoloģiskas izmaiņas 
nervu sistēmā un sāpju lokalizācijai ir tikai sekundāra loma, tomēr hronisku muguras sāpju klīniskajā 
ainā un etiopatoģenēzē svarīga loma ir sāpju lokalizācijai [2, 130; 38, 175].

Visiem pētījuma dalībniekiem konstatēja ekstremitāšu kinestēzijas traucējumus vismaz trijās 
no astoņām izmeklētajām locītavām, tādējādi – gan augšējās, gan apakšējās ekstremitātēs, neatkarīgi 
no muguras sāpju manifestācijas lokalizācijas. Literatūrā ir salīdzinoši maz pētījumu par ekstremitāšu 
kinestēzijas izmaiņām pacientiem ar hroniskām muguras sāpēm [22, 876; 23, 1297], pārsvarā ir tikusi 
pētīta mugurkaula locītavu kinestēzija un kopējā propriocepcija, kuras traucējumiem ir plaši apstiprināti 
pierādījumi hronisku muguras sāpju gadījumos [4, 410; 27, 1327; 28, 419; 40, 426; 49, 22].

Līdzīgi kā jau ir apstiprināts vairākos literatūrā aprakstītajos pētījumos [8, 587; 10, 15; 30, 183; 
33, 135; 37, 816], gandrīz visiem (izņemot vienu) pētījumā iesaistītajiem pacientiem tika konstatēti mugur-
kaula lokālās aktīvās stabilitātes traucējumi, kam bija raksturīgi locītavu neitrālās zonas kontroles trau-
cējumi. Apstiprinājās arī tas, ka mugurkaula lokālās aktīvās stabilitātes traucējumi lielākajai pacientu 
daļai vienlaikus konstatējami gan augšējos, gan apakšējos segmentos.

Analizējot savstarpējās sakarības starp mugurkaula lokālo aktīvo stabilitāti un ekstremitāšu 
kinestēziju, apstiprinājās, ka pastāv ticama (p < 0,05) saistība starp augšējo un apakšējo ekstremitāšu 
kinestēziju un mugurkaula lokālo aktīvo stabilitāti mugurkaula augšējā daļā, neatkarīgi no sāpju lokali-
zācijas zonas. Savukārt mugurkaula lejasdaļas aktīvās stabilitātes traucējumi ticami (p < 0,05) saistījās 
ar apakšējo ekstremitāšu kinestēziju, neatkarīgi no sāpju lokalizācijas, bet pacientiem ar sāpju loka-
lizāciju muguras lejasdaļā  – arī ar augšējo ekstremitāšu kinestēziju. Tādējādi var secināt, ka izteik-
tāki kinestēzijas traucējumi ekstremitāšu locītavās saistās ar sliktākiem mugurkaula lokālās stabilitātes 
rādītājiem. Ņemot vērā, ka pētījuma mērķis nebija noskaidrot cēloņsakarības, tad šo saistību var inter-
pretēt abējādi un nevar izvirzīt pieņēmumus par primāro un sekundāro traucējumu.

Visiem pētītajiem pacientiem tika konstatēti mugurkaula lokālās stabilitātes traucējumi, tāpēc 
viens no patoģenētiskajiem mehānismiem, ar ko varētu skaidrot šo sakarību, ir t. s. “proprioceptīvā ķēde”: 
izmainīta proprioceptīvā informācija no viena segmenta (mugurkaula locītavās) izraisa CNS kompensa-
toro atbildi  – motorisko vienību skaitu un agonistu–antagonistu kokontrakcijas izmaiņas, savukārt 
traucēta eferentā informācija ietekmē arī citas locītavas [24, 159; 40, 114; 42, 4139; 52, 135].

Šis mehānisms vairāk izskaidro tieši muskuļu kokontrakciju traucējumus ekstremitātēs, tas 
ir plaši aprakstīts literatūrā par hroniskām muguras sāpēm (tieši muguras lejasdaļā) [19, 90; 30, 155; 
31, 353; 32, 79; 37, 816], tomēr mazākā mērā pamato ekstremitāšu locītavu pozīcijas sajūtas traucējumus. 
Tāpēc jādomā, ka ekstremitāšu kinestēzijas traucējumi ir daļa no vispārējiem propriocepcijas traucēju-
miem hronisku muguras sāpju gadījumā (jo ir plaši pierādīti mugurkaula locītavu kinestēzijas un kopējās 
propriocepcijas traucējumi) pacientiem ar hroniskām muguras sāpēm [4, 414; 27, 1328; 28, 420; 39, 282; 
49, 26], ko varētu skaidrot ar centrālās nervu sistēmas sensibilizāciju, kur liela loma ir arī psihoemocio-
nālajiem faktoriem [12, 3082; 38, 175; 51, 1391; 54, 1766].

Šeit iezīmējas jautājums: vai hronisko muguras sāpju pacientiem ar kinestēzijas traucējumiem 
ekstremitātēs ilgtermiņā attīstīsies lokālās stabilitātes traucējumi un sāpju sindroms perifērajās 
locītavās? Iespējams, būtu lietderīgi turpināt pētījumus šajā virzienā.

Interesanti, ka mugurkaula lejasdaļas lokālā stabilitāte, kas bija līdzvērtīgi traucēta visās pētījuma 
grupās, korelēja gan ar augšējo, gan apakšējo ekstremitāšu kinestēziju tikai pacientiem ar sāpju loka-
lizāciju muguras lejasdaļā. Iespējams, ka būtiska loma ekstremitāšu kinestēzijas traucējumiem un to 
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korelācijai ar lokālo mugurkaula jostas un krustu daļas stabilitāti ir emocionālajiem faktoriem (piemēram, 
trauksmes un depresijas simptomiem), kas būtiski saistīti ar mugurkaula lokālo stabilitāti [48, 202], un, 
iespējams, arī ar vispārējiem propriocepcijas traucējumiem pacientiem ar hroniskām muguras lejasdaļas 
sāpēm. Šo teoriju apstiprina arī pētījumi, kas pierādījuši gan trauksmes saistību ar muskuļu sinerģijas 
modeļiem, gan propriocepcijas traucējumiem [12, 3082; 51, 1391].

Pētījuma rezultāti parādīja, ka pacientiem ar hroniskām muguras sāpēm ekstremitāšu kinestē-
zija bija saistīta ar pašreizējo sāpju intensitāti, un to būtiski ietekmēja sāpju lokalizācija – pacientiem ar 
sāpēm muguras lejasdaļā sāpju intensitāte bija saistīta ar apakšējās ekstremitātes kinestēziju, savukārt, 
ja sāpes lokalizējās muguras augšdaļā, tad – ar augšējo ekstremitāšu kinestēziju, bet difūzu muguras 
sāpju gadījumos – gan ar augšējo, gan apakšējo ekstremitāšu kinestēziju.

Ir pierādīts, ka lielāka sāpju intensitāte pacientiem ar muguras sāpēm ir saistīta ar izteiktāku 
mugurkaula lokālās stabilitātes disfunkciju (vai otrādi) [17, 1166; 21, 220; 48, 202], un, ņemot vērā, ka 
mūsu pētījums apstiprināja saistību starp ekstremitāšu kinestēziju un mugurkaula lokālo stabilitāti, 
tad, iespējams, tieši lokālās stabilitātes traucējumi ir izšķirošie šo saistību izcelsmē. Savukārt jāņem 
vērā, ka sāpju intensitātes regulācija ir cieši saistīta ar centrāliem mehānismiem, t.  sk. ar emocionā-
lajiem faktoriem (piemēram, ietekmējot sāpju slieksni), kas, iespējams, modulē arī propriocepciju 
(t. sk. kinestēziju).

Pētījumos ir izvirzīta hipotēze, ka sāpju impulsi un propriocepcijas signāli no locītavām un 
muskuļiem savstarpēji konkurē muguras smadzeņu līmenī,  – tas arī ir ļāvis daļēji pamatot perifēro 
locītavu propriocepcijas treniņa efektivitāti sāpju intensitātes mazināšanā pacientiem ar muguras sāpēm 
[38, 175].

Izvēlētais pētījuma dizains un izstrādātā metodika ļāva sasniegt pētījuma mērķi. Ņemot vērā 
pētījuma rezultātus, būtu lietderīgi turpmākajos pētījumos iekļaut arī emocionālo faktoru izvērtējumu, 
jo tie ir nozīmīgi hronisku sāpju gadījumos. Būtu lietderīgi papildus analizēt arī ekstremitāšu muskuļu 
sinerģijas (līdzaktivācijas modeļus) kopā ar locītavu kinestēziju, kas nebija šā pētījuma mērķis.

Secinājumi

Pētījumā apstiprinātā ticamā (p < 0,05) saistība starp ekstremitāšu kinestēziju un mugurkaula 
lokālo stabilitāti, kā arī sāpju intensitāti pacientiem ar hroniskām muguras sāpēm iezīmē nepiecieša-
mību šīs pacientu grupas fiziskā funkcionālā stāvokļa izvērtēšanā ietvert arī ekstremitāšu kinestēzijas 
izvērtējumu, bet terapijas procesā – vērst uzmanību uz visa ķermeņa (gan proksimāli, gan distāli) izjūtas 
(propriocepcijas) uzlabošanu.

Kā arī būtu nepieciešams veikt pētījumus par ekstremitāšu propriocepcijas treniņa efektivi-
tāti sāpju mazināšanā un funkcionālā stāvokļa uzlabošanā pacientiem ar hroniskām nespecifiskām 
mugu ras sāpēm.

 Relationship between Limb Kinesthesia and Local Stability 
 of Spine in Patients with Chronic Non-specific 
 Back Pain Syndrome

Abstract

Topicality of the  research is based on the  wide distribution of chronic non-specific back pain 
syndrome among the working-age population despite the various treatment methods. A study on limb 
kinesthesia in relation to local stability of spine and manifestation of pain for patients with chronic back 
pain will help to understand the complex functional state of the given patient group.

The aim of the study was to analyse the relationship between limb kinesthesia and local stability 
of spine in patients with chronic non-specific back pain syndrome.
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Study design: cross-sectional study. For assessment of patients, the following elements were used: 
general data collection protocol; evaluation of pain intensity using the Visual Analogue Scale; assessment 
of limb kinesthesia: determination of reposition precision of a 90-degree flexion angle in shoulder, elbow, 
hip and knee joints; evaluation tests for the local stability of spine.

The study included 100 patients (88 women, 12 men) with chronic non-specific back pain, who met 
the selection criteria for the study. The average age of patients was 45.9 ± 11.6 years, and it ranged from 
19 to 64 years.

All participants of the study were found to have diminished limb kinesthesia, as well as practically 
all patients (except for one) involved in the study were found to have disorders of local stability of spine. 
The study results showed plausible (p < 0.05) correlations between kinesthesia of upper and lower limb 
and local stability of spine. The results also showed plausible (p < 0.05) relation between limb kinesthesia 
and pain intensity and duration, and these correlations were significantly determined by pain localisation.

Limb kinesthesia is plausibly related to the local stability of spine and manifestation of pain for 
patients with chronic non-specific back pain.

Keywords: kinesthesia, joint position sense, local active stability, chronic back pain.
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Kopsavilkums

Ievads.  Lai gan cerebrālā trieka nav ārstējama, tomēr, nodrošinot atbilstošu ārstēšanu un aprūpi, 
bērniem iespējams panākt attīstības progresu. Veiksmīgu terapijas iznākumu lielā mērā nosaka bērna 
aprūpē un ārstēšanā iesaistīto personu sadarbība, bērna vecāku izpratne un apmierinātība ar saņemta-
jiem pakalpojumiem.

Darba mērķis.  Izvērtēt vecāku apmierinātību ar rehabilitācijas pakalpojumiem pirmsskolas 
vecuma bērniem ar cerebrālo trieku.

Materiāls un metodes.  Pētījumā piedalījās vecāki vai aprūpētāji 234 bērniem ar cerebrālo trieku. 
Respondenti aizpildīja klientu apmierinātības anketu (Client Satisfaction Questionnaire – CSQ-8) un demo-
grāfisko datu ieguves anketu. Datu analīzei tika izmantotas aprakstošās statistikas metodes, vienfaktora 
dispersiju analīze (ANOVA) un Pīrsona (Pearson) vai Spīrmena (Spearman) korelācijas koeficients.

Rezultāti.  Respondentu apmierinātība ar pēdējā pusgadā saņemtajiem rehabilitācijas pakalpoju-
miem vērtējama kā augsta (vidējā vērtība 27,75 ± 3,63). Apmierinātāki ar pakalpojumiem bija respon-
denti ar augstāko izglītību (p < 0,05), strādājošie (p < 0,01), respondenti, kuri ģimenes ienākumu līmeni 
vērtēja kā vidēju vai augstu (p < 0,01), kuru bērniem nebija izteiktu komunikācijas traucējumu (p < 0,01) 
un kuru bērni apmeklēja bērnudārzu (p < 0,05). Apmierinātība ar rehabilitācijas pakalpojumiem nebija 
saistīta ar respondentu vecumu, bērna vecumu, bērnu skaitu ģimenē, ģimenes dzīves vietu, ģimenes 
stāvokli, rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtību un bērna kustību ierobežojuma līmeni.

Secinājumi.  Vairums vecāku pirmsskolas vecuma bērniem ar cerebrālo trieku ir apmierināti ar 
sniegtajiem rehabilitācijas pakalpojumiem. Tomēr rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodro-
šina papildu atbalsts ģimenēm ar zemiem ienākumiem, nestrādājošiem vecākiem un vecākiem ar zemu 
izglītības līmeni, kā arī tiem, kuru bērni neapmeklē bērnudārzu un kuru bērniem ir izteikti komuni-
kācijas traucējumi.

Atslēgvārdi: cerebrālā trieka, rehabilitācija, klientu apmierinātība.

Ievads

Ar cerebrālo trieku saprot aktivitātes ierobežojošus kustību un pozu traucējumus, kuru cēlonis 
ir bojājumi neattīstītās augļa vai zīdaiņa smadzenēs (Rosenbaum, 2007). Eiropā cerebrālās triekas 
incidence ir 2–3 gadījumi uz 1000 dzīvi dzimušajiem, un tā ir biežākais fiziskas nespējas iemesls bērniem 
(Johnson, 2002). Katru gadu Latvijā vidēji 37 bērniem tiek diagnosticēta cerebrālā trieka.

mailto:dace.bertule@rsu.lv
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Lai gan cerebrālā trieka nav izārstējama, tomēr, nodrošinot atbilstošu ārstēšanu un aprūpi, bērniem 
iespējams panākt attīstības progresu. Veiksmīgu terapijas iznākumu lielā mērā nosaka bērna aprūpē un 
ārstēšanā iesaistīto personu sadarbība, bērna vecāku izpratne un apmierinātība ar saņemtajiem reha-
bilitācijas pakalpojumiem (Hawley, 2005). Pacienti vai viņu tuvinieki, kuri ir apmierināti ar veselības 
aprūpes pakalpojumiem, labprātāk ievēro speciālistu sniegtās rekomendācijas, rūpīgāk un atbildīgāk 
iesaistās ārstēšanas procesā (Keith, 1998; Nitse, 1997). Pozitīvs ārstēšanas rezultāts gandrīz vienmēr tiek 
saistīts ar augstāku klientu apmierinātību (Davies, 2000; Andrade, 2001). Tomēr vecāku apmierinā tību 
ar viņu bērniem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var ietekmēt arī tādi faktori kā bērna 
vese lības stāvokļa nopietnība (O’Toole, 2008), ģimenes sociālekonomiskais un demogrāfiskais stāvoklis 
(Hawley, 2005), pakalpojumu intensitāte un regularitāte (Heflinger, 2004; Garland, 2007).

Darba mērķis

Izvērtēt vecāku apmierinātību ar rehabilitācijas pakalpojumiem pirmsskolas vecuma bērniem ar 
cerebrālo trieku.

Materiāls un metodes

Dalībnieki.  Pētījumā piedalījās 2–7 gadus veci bērni ar cerebrālās triekas diagnozi un viens no 
bērna vecākiem vai aprūpētājiem. Dalībai pētījumā tika aicinātas ģimenes, kuru bērni pēdējā pusgada 
laikā bija saņēmuši rehabilitācijas pakalpojumus mūsu valstī.

Nacionālā Rehabilitācijas centra “Vaivari”, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Rehabilitā cijas 
centra “Mēs esam līdzās” arhīvos un datu bāzēs tika identificēta 241 ģimene, kuru bērni ar slimības diag nozi 
“cerebrālā trieka” (G 80) pētījuma veikšanas brīdī bija vecumā no 2 līdz 7 gadiem un pēdējā pusgada laikā 
bija saņēmuši rehabilitācijas pakalpojumus Latvijā, un 234 ģimenes piekrita piedalīties pētījumā.

Instrumenti.  Bērnu aprūpētāju apmierinātība ar saņemtajiem rehabilitācijas pakalpojumiem tika 
noskaidrota, izmantojot klientu apmierinātības anketu. Vispārējas informācijas iegūšanai tika izveidota 
demogrāfisko datu anketa. Bērnu kustību un komunikācijas spējas noteica, izmantojot lielo motoro 
funk ciju klasifikācijas sistēmu un komunikācijas funkciju klasifikācijas sistēmu.

Klientu apmierinātības anketa  (Client Satisfaction Questionnaire  – CSQ-8) tiek plaši izmatota 
klientu apmierinātības ar veselības aprūpes pakalpojumiem noskaidrošanai. Anketā ir astoņi jau tājumi, 
uz kuriem atbildes tiek sniegtas atbilstoši 4  punktu Likerta skalai. Kopējais iespējamais vērtē-
jums ir 8–32 punkti. Lielāks punktu skaits atbilst augstākai apmierinātībai ar pakalpojumu (Larsen 
& Attkisson, 1997). Pirms pētījuma autori veica anketas tulkošanu latviešu valodā un pārbaudīja latviešu 
valodas tulkojuma “testa – atkārtotā testa” ticamību (ICC = 0,91).

Lielo motoro funkciju klasifikācijas sistēma  – LMFKS (The Gross Motor Function Classification 
System – GMFCS) ir piecu līmeņu sistēma, ko Palisano ar kolēģiem izstrādāja cerebrālās triekas slimnieku 
klasificēšanai atbilstoši lielajai motorikai. Vērtējot novēro bērna sēdēšanas, pārvietošanās un staigāšanas 
iespējas, ņemot vērā nepieciešamos palīglīdzekļus (Palisano, 1997). Īss līmeņu apraksts atspoguļots 1. tabulā.

Komunikācijas funkciju klasifikācijas sistēma  – KFKS (The Communication Function Classifica-
tion System – CFCS) ir piecu līmeņu sistēma, ko izmanto, lai bērniem ar cerebrālo trieku raksturotu komu-
nikācijas spējas. Tiek vērtētas bērna sazināšanās iespējas, izmantojot jebkādu saziņas veidu, piemēram, 
verbālu komunikāciju, žestus, alternatīvas komunikācijas tehnikas (Hideckes, 2007). Sistēmas līmeņu 
apraksts parādīts 1. tabulā.

Procedūra.  Pētījuma veikšanai tika saņemta RSU ētikas komisijas atļauja. Ģimenes, kurās aug 
bērns ar cerebrālās triekas diagnozi, tika identificētas no Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari”, 
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Rehabilitācijas centra “Mēs esam līdzās” arhīviem un datu 
bāzēm. Vecāki un aprūpētāji, kuri piekrita piedalīties pētījumā, aizpildīja klientu apmierinātības anketu 
un demogrāfisko datu anketu. Bērna LMFKS un KFKS līmenis tika noteikts rehabilitācijas kursa laikā 
pēc vecāku un fizioterapeita vai logopēda kopēja lēmuma.
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Datu analīze.  Datu analīzei tika izmantotas aprakstošās statistikas (skaitliskās un procen-
tuālās vērtības, vidējā vērtība, standartnovirze) un analītiskās statistikas (vienfaktora dispersiju 
analīze (ANOVA) un Pīrsona (Pearson) vai Spīrmena (Spearman) korelācija) metodes. Pāru salīdzi-
nāšanai izmantoja Bonferoni dispersijas statistikas testu. Statistiskā analīze tika veikta ar ticamību 
p < 0,05.

1. tabula. Lielo motoro funkciju klasifikācijas sistēmas (LMFKS) un komunikācijas funkciju klasifikācijas 
sistēmas (KFKS) līmeņu apraksts

 The level description of Gross Motor Function Classification System (GMFCS) and Communication 
Function Classification System (CFCS)

Līmenis LMFKS KFKS

I Staigā bez ierobežojumiem Efektīvs informācijas sūtītājs un saņēmējs, komunicējot 
gan ar pazīstamiem, gan nepazīstamiem partneriem

II Staigā ar ierobežojumiem
Informācijas sūtītājs un saņēmējs, komunicē gan 
ar pazīstamiem, gan nepazīstamiem partneriem, 

bet komunikācija ir lēnāka

III Pārvietojas, izmantojot staigāšanas palīgierīci Informācijas sūtītājs un saņēmējs, bet komunicē tikai 
ar pazīstamiem partneriem

IV
Patstāvīga pārvietošanās ierobežota – 

pārvietojas manuālajā riteņkrēslā vai tiek 
pārvietots

Nekonsekvents informācijas sūtītājs un saņēmējs, 
komunicējot pat ar pazīstamiem partneriem 

V Patstāvīga pārvietošanās nav iespējama – 
bērns tiek pārvietots

Reti ir efektīvs informācijas sūtītājs un saņēmējs, 
komunicējot pat ar pazīstamiem partneriem

Rezultāti

Aptaujas anketas aizpildīja galvenokārt bērna māte (93,2%), respondentu vidējais vecums bija 
35,0 gadi (standartnovirze (SN) = 8,1 gads). Vidējais vecums bērniem ar cerebrālo trieku bija 4,8 gadi 
(SN = 1,7). Lielākajai daļai (79,9%) bērnu bija spastiskā cerebrālās triekas forma. Vairums respondentu 
bija precējušies vai dzīvoja kopā ar pastāvīgu partneri, 49,1% gadījumu bērns ar cerebrālo trieku bija 
vienīgais bērns ģimenē. Deviņdesmit vienam procentam dalībnieku bija vismaz vidējā izglītība, gandrīz 
puse respondentu (48,3%) pētījuma veikšanas laikā nestrādāja. Ģimenes un bērna ar cerebrālo trieku 
raksturojums parādīts 2. tabulā.

Kopumā respondentu apmierinātība ar pēdējā pusgadā saņemtiem rehabilitācijas pakalpojumiem 
vērtējama kā augsta – vidējā vērtība 27,75 (SN = 3,63).

Lai noskaidrotu, vai pastāv saistība starp apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem un ģimeni 
vai bērnu raksturojošiem parametriem, izmantojām Pīrsona vai Spīrmena korelāciju, kā arī veicām vien-
faktora dispersiju analīzi.

Netika atrasta saistība starp apmierinātību ar rehabilitācijas pakalpojumiem un respondentu 
(r = −0,05) vai bērna (r = −0,04) vecumu, bērnu skaitu ģimenē (rs = −0,05), ģimenes dzīvesvietu (rs = −0,04) 
un ģimenes stāvokli (rs = −0,09). Lai arī tika atrasta vāja korelācija starp apmierinātību ar rehabilitācijas 
pakalpojumiem un rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas kārtību (rs = −0,21), kā arī bērna kustību 
ierobežojuma līmeni (r = −0,24), tomēr šīs sakarības nebija statistiski ticamas.

Dispersiju analīze atklāja, ka apmierinātība ar pakalpojumiem bija saistīta ar respondentu izglī-
tību (F (2,231) = 3,33, p = 0,020), ģimenes ienākumu līmeni (F (2,231) = 15,26, p = 0,000), nodarbinā-
tību (F (3,231) = 8,30, p = 0,002), bērna KFKS līmeni (F (4,229) = 7,55, p = 0,003) un bērna socializāciju 
(F (2,231) = 5,09, p = 0,015). Bonferoni dispersijas tests atklāja, ka mazāk apmierināti ar viņu bērnam 
sniegtajiem rehabilitācijas pakalpojumiem bija respondenti ar pamatskolas izglītību, nestrādājošie un tie, 
kuri ģimenes ienākumu līmeni vērtēja kā zemu, kā arī tie vecāki, kuru bērns bija ar izteiktiem komuni-
kācijas traucējumiem (KFKS V līmenis) vai neapmeklēja bērnudārzu (2. tabula).
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2. tabula. Respondentu, ģimenes un bērna ar cerebrālo trieku raksturojums
 Characteristics of parents, families and children (mean number of Client Satisfaction Questionnaire 

by children’s and families characteristics; results of paired comparisons (Bonferroni post hoc))

Ģimenes / bērna raksturojums Skaits, 
n (%)

Vidējā 
vērtība* SN

Nozīmīgas atšķirības** 
(Bonferroni post hoc) 

(p < 0,05)

Respondenta izglītība
Augstākā 92 (39,3) 25,43 3,44

pamatizglītība < augstākā 
izglītībaVidusskolas 122 (52,1) 24,53 3,70

Pamatskolas 20 (8,5) 23,25 3,61

Nodarbinātība
Strādā pilnu laiku 82 (35,0) 26,23 3,43

nestrādā < strādā pilnu 
laikuStrādā nepilnu laiku 35 (15,0) 24,66 3,32

Nestrādā 113 (48,3) 23,79 3,54

Ģimenes stāvoklis

Precējies / ir partneris 192 (82,1) 24,99 3,57

nav
Atraitnis 3 (1,3) 23,43 3,73
Šķīries 21 (9,0) 25,00 3,00

Vientuļais vecāks 18 (7,7) 24,06 3,23

Bērnu skaits ģimenē
Viens 115 (49,1) 24,83 2,65

navDivi 81 (34,6) 25,05 3,87
Trīs un vairāk 38 (16,2) 24,03 2,97

Ģimenes ienākumu 
līmenis***

Zems 44 (18,8) 22,25 3,10
zems < vidējs un augsts 
augsts > vidējs un zemsVidējs 157 (67,1) 25,18 3,50

Augsts 33 (14,1) 26,21 3,41

Ģimenes dzīves vieta
Rīga 84 (35,9) 24,74 3,96

navCita Latvijas pilsēta 89 (38,0) 25,21 3,54
Latvijas lauku teritorija 61 (26,1) 24,20 3,24

Socializācija
Bērnudārzs 139 (59,4) 25,35 3,78

nav < bērnudārzs
Nav – dzīvo mājās 95 (40,6) 23,94 3,24

LMFKS līmenis

I 78 (33,3) 25,77 3,55

nav
II 45 (19,2) 24,96 4,30
III 42 (17,9) 24,33 3,86
IV 49 (20,9) 23,94 2,77
V 20 (8,5) 23,50 2,81

KFKS līmenis

I 55 (23,5) 26,55 3,68

V līmenis < I līmenis
II 42 (17,9) 25,31 3,84
III 43 (18,4) 24,74 2,87
IV 56 (23,9) 23,84 3,39
V 38 (16,2) 23,05 3,33

Rehabilitācijas 
kārtība

Regulāri 1–3 reizes nedēļā 54 (23,1) 25,56 3,53
navKursa veidā 1 reizi gadā 99 (34,3) 24,59 3,70

Kursa veidā > 1 reizi gadā 81 (34,6) 24,49 3,57

 * Vidējās klientu apmierinātības anketas vērtības atbilstoši bērnu un ģimeni raksturojošiem para-
metriem.

 ** Nozīmīgas atšķirības apmierinātībā ar rehabilitācijas pakalpojumu atbilstoši bērnu un ģimeni raksturo-
jošiem parametriem.

 *** Respondentu vērtējums.
LMFKS – lielo motoro funkciju klasifikācijas sistēma, KFKS – komunikācijas funkciju klasifikācijas sistēma, 
SN – standartnovirze.
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Diskusija

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) dati liecina, ka Latvijā ir 
reģistrēti 264 bērni ar cerebrālās triekas diagnozi, kas pētījuma veikšanas laikā bija 2–7 gadus veci. 
Ar 241 ģimenes pārstāvi izdevās sazināties, lai uzaicinātu piedalīties pētījumā. Tikai septiņi no uzru-
nātajiem vecākiem atteica dalību pētījumā. Līdz ar to pētījumā tika iesaistītas 234 ģimenes, kas veido 
88% no visām Latvijā dzīvojošām ģimenēm, kurās aug pirmsskolas vecuma bērns ar cerebrālo trieku. 
Visu ģimeņu pārstāvji aizpildīja abas pētījumā izmantotās aptaujas anketas.

Aizpildot klientu apmierinātības anketu, respondentiem bija jāsniedz vērtējums par Latvijā pēdējā 
pusgada laikā saņemtajiem rehabilitācijas pakalpojumiem. Klientu apmierinātības anketā maksimāli 
iegūstamais punktu skaits ir 32. Vairums respondentu viņu bērnam pēdējā pusgada laikā sniegtos reha-
bilitācijas pakalpojumus vērtēja pozitīvi – vidējā vērtība bija 27,75. Jāatzīst, ka šāds rezultāts nesaskan 
ar ikdienas darbā novēroto, kā arī plašsaziņas līdzekļos izskanējušo vecāku kritisko vērtējumu, pārsvarā 
minot negācijas un nepilnības. Par neapmierinātību ar Latvijā piedāvātiem rehabilitācijas pakalpo-
jumiem liecina arī diezgan daudzu ģimeņu vēlēšanās rehabilitācijas pakalpojumus saņemt ārzemēs. 
Iespējams, ka rezultātus var skaidrot ar to, ka vecāki pārsvarā ir neapmierināti ar rehabilitācijas organi-
zācijas kārtību, piemēram, ilgo gaidīšanu rindā vai nepietiekamo finansējumu palīglīdzekļu iegādei, taču 
pats sniegtais rehabilitācijas pakalpojums viņus apmierina. Pastāv arī iespēja, ka respondenti nevēlējās 
kritiski vērtēt iestādi, kurā viņu bērnam arī turpmāk būs jāsaņem rehabilitācijas pakalpojumi.

Mūsu pētījuma mērķis bija ne tikai noskaidrot vecāku, kuriem ir bērni ar cerebrālo trieku, apmie-
rinātību ar mūsu valstī saņemtajiem rehabilitācijas pakalpojumiem, bet arī apzināt bērnu un ģimeni 
raksturojošos parametrus, kas varētu būt saistīti ar apmierinātības līmeni, tādējādi palīdzot pakalpo-
jumu sniedzējiem identificēt ģimenes, kurām rehabilitācijas procesa laikā nepieciešams papildu atbalsts 
un uzmanība.

Literatūrā tiek atzīmēts, ka pacientu vai viņu tuvinieku apmierinātība ar ārstēšanu ir saistīta ne 
tikai ar ārstēšanas iznākumu, bet arī ar tādiem faktoriem kā slimības sarežģītība, ārstēšanas inten sitāte, 
personas un tās ģimenes demogrāfiskie un sociālekonomiskie apstākļi. Dažos pētījumos (Ammentorp, 2005; 
Iezzoni, 2002) pacienti ar smagākiem funkcionāliem traucējumiem bija mazāk apmie ri nāti ar saņemto 
ārstēšanu, lai gan ārstēšanas rezultāts būtiski neatšķīrās. Mūsu pētījumā šāda nepār protama saistība 
netika atrasta  – bērna kustību ierobežojumu līmenis nebija saistīts ar vecāku apmieri nātību. Mums 
savu kārt parādījās sakarība starp bērna komunikācijas spējām un vecāku apmierinātību – respondenti, 
kuru bērniem nebija komunikācijas traucējumu (KFKS I līmenis), bija apmierinātāki ar rehabilitācijas 
pakalpo jumiem nekā tie vecāki, kuru bērni nespēja pilnvērtīgi sazināties (KFKS V līmenis). Iespējams, 
ka Latvijā rehabilitācijas pakalpojumi kustību traucējumu korekcijai ir pieejamāki nekā komunikācijas 
problēmu risināšanai. Tiek arī atzīmēts, ka nespēja pilnvērtīgi sazināties ar bērnu ir nozīmīgāks ģimenes 
ikdienu ietekmējošais faktors nekā bērna kustību traucējumi (Pennington, 2008). Arī Bērtules un Vētras 
pētījumā par ģimeņu vajadzību ietekmējošiem faktoriem tieši bērna nespēja komunicēt, nevis kustību 
ierobežojumi, izrādījās nozīmīgs faktors (Bertule, 2014).

Mūsu pētījumā respondenti ar pamatskolas izglītību, nestrādājošie, kā arī tie, kuri ģimenes 
ienā kumu līmeni vērtēja kā zemu, bija mazāk apmierināti ar rehabilitācijas pakalpojumiem, ko saņēma 
viņu bērni. Līdzīga tendence atzīmēta arī Heflingeras pētījumā (Heflinger, 2004).

Interesanti, ka respondenti, kuru bērni apmeklēja bērnudārzu, bija apmierinātāki ar rehabilitā-
cijas pakalpojumiem nekā tie dalībnieki, kuru bērni bija tikai mājas aprūpē. Lai gan bērna socializā-
cijas formas saistība ar vecāku apmierinātību iepriekš nav pētīta, mēs vēlējāmies to apskatīt. Šādu izvēli 
pamatoja praktiski novērojumi, ka bērni, kuri apmeklē bērnudārzu, veiksmīgāk iesaistās rehabilitācijas 
nodarbībās un labprātāk tās apmeklē. Tikai mājas aprūpē esoši bērni ir piesardzīgāki un nedrošāki, līdz 
ar to vecākiem ir daudz grūtāk motivēt bērna iesaistīšanos rehabilitācijas procesā. Iespējams, ka tas ir 
vēl viens apstāklis, kas ietekmē vecāku apmierinātību ar rehabilitācijas procesu.

Lai gan pētījumos ir minēts, ka klientu apmierinātība ir saistīta ar ārstēšanas intensitāti un regu-
laritāti (Hirsh, 2005), mūsu veiktais pētījums šādu sakarību neapstiprināja. Vienlīdz apmierināti ar 
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pakalpojumiem bija gan tie respondenti, kuru bērniem tika nodrošinātas regulāras rehabilitācijas nodar-
bības (1–3 reizes nedēļā), gan arī tie, kuru bērni rehabilitācijas pakalpojumus saņēma kursu veidā vienu 
vai vairākas reizes gadā.

Mūsu veiktajā pētījumā, analizējot vecāku apmierinātību ar rehabilitācijas pakalpojumiem, esam 
identificējuši atsevišķu ģimeni un bērnu raksturojošo parametru saistību ar apmierinātības pakāpi. 
Tomēr, lai noskaidrotu iespējamo faktoru mijiedarbību un ietekmi uz apmierinātību ar rehabilitācijas 
pakalpojumiem, ir nepieciešami turpmāki pētījumi.

Secinājumi

Vairums vecāku, kuriem ir pirmsskolas vecuma bērni ar cerebrālo trieku, ir apmierināti ar snieg-
tajiem rehabilitācijas pakalpojumiem. Tomēr rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem būtu jānodrošina 
papildu atbalsts ģimenēm ar zemiem ienākumiem, nestrādājošiem vecākiem un vecākiem ar zemu izglī-
tības līmeni, kā arī tiem, kuru bērni neapmeklē bērnudārzu un kuru bērniem ir izteikti komunikācijas 
traucējumi.

 Parent’s Satisfaction with Rehabilitation Services 
 for Children with Cerebral Palsy

Abstract

Although cerebral palsy (CP) can not be cured, the level of child’s functional ability can be improved 
by providing appropriate services. Successful treatment outcome is largely determined by the cooperation 
of care givers and service providers, the  parents’ understanding and satisfaction with the  services 
received.

The aim of the study was to evaluate parent’s satisfaction with rehabilitation services for pre-school 
children with cerebral palsy 234 parents of pre-school children with CP completed a Client Satis faction 
Questionnaire and a demographic questionnaire. Children’s gross motor function level and communi ca-
tion level was classified using the Gross Motor Function Classification System (GMFCS) and the Commu-
nication Function Classification System (CFCS), respectively.

Parents’ satisfaction with rehabilitation services was generally high (mean value of 27.75 ± 3.63).
More satisfied with the services were parents who worked full time (p < 0.01), had higher education 

(p < 0.05) and high income level (p < 0.01), and whose children attended kindergarten (p < 0.05) and had 
no communication limitation (p < 0.01).

Satisfaction with services was not related to the age of parents or children, geographic location, 
number of children in the household, marital status, the way and order of rehabilitation services and 
the child’s motor function limitation.

Most parents of pre-school children with cerebral palsy are satisfied with services provided. 
However, service providers should ensure additional assistance for low-income families, unemployed 
parents and parents with low levels of education, as well as cases where the  child does not attend 
kindergarten and has severe communication limitation.

Keywords: cerebral palsy, rehabilitation, satisfaction.
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Kopsavilkums

Ievads.  Hasimoto tireoidīts un Greivsa slimība pieder pie autoimūnām vairogdziedzera slimībām, 
kuru gadījumā ģenētiskā predispozīcija un noteiktu ārvides faktoru ietekme izraisa imunoloģiskās tole-
rances zudumu ar sekojošu autoimūnā procesa attīstību. Vairogdziedzera folikula sieniņas epitēlija 
veidotās barjeras bojājums sekmē imūnās sistēmas šūnu nonākšanu folikula dobumā un tireoīd-
peroksidāzes imūnprezentāciju, kas ievada autoimūno reakciju Hasimoto tireoidīta gadījumā. Daži pēdējo 
gadu pētījumu rezultāti liek domāt, ka folikulāro epiteliocītu blīvo savienojumu proteīnu, tostarp klau-
dīna-1, izmaiņām ir būtiska nozīme šo slimību attīstībā.

Darba mērķis.  Izvērtēt klaudīna-1  ekspresiju vairogdziedzera audos pacientiem ar Hasimoto 
tireoidītu un Greivsa slimību, izmantojot imūnhistoķīmijas metodi.

Materiāls un metodes.  Pētījumā tika analizēti vairogdziedzera audu griezumi no RAKUS stacio-Pētījumā tika analizēti vairogdziedzera audu griezumi no RAKUS stacio-
nāra “Gaiļezers” Patoloģijas centra arhīva materiāla, kas tireoīdektomijas operācijas laikā iegūti no 
35 pacien tiem – 17 Hasimoto tireo idīta un 7 Greivsa slimības, kā arī 11 mezglainas koloīdas strumas 
slimniekiem, tos iekļaujot salīdzinājuma grupā. Imūnhistoķīmiskā reakcija veikta ar anti-klau-
dīna-1 antivielu. Reakciju rezultāti novērtēti puskvantitatīvi. Datu statistiskā apstrāde veikta, izman-
tojot SPSS 21. versiju.

Rezultāti.  Visaugstākā klaudīna-1 vidējā ekspresija tika novērota Hasimoto tireoidīta pa cientiem. 
Tika aprēķināta vidējā klaudīna-1 ekspresija Hasimoto tireoidīta un Greivsa slimības pacientiem, kas 
bija attiecīgi 1,65 ± 0,63 un 1,22 ± 0,19, savukārt vidējā ekspresija pacientiem ar mezglainu koloīdu 
strumu bija 1,58 ± 0,44. Klaudīna-1 pozitīvus folikulus redzeslaukā statistiski ticami vairāk konsta-
tējām pacientiem ar Hasimoto tireoidītu, salīdzinot ar strumu (p  =  0,03). Vidējais pozitīvo folikulu 
skaits pacientiem ar Hasimoto tireoidītu un strumu bija attiecīgi 2,85 ± 2,51 un 2,16 ± 1,66. Hasimoto 
tireoidīta pacientiem tika konstatēta gan ekstrafolikulāra, gan intrafolikulāra CD68 pozitīvu makro fāgu 
lokalizācija.

Secinājumi.  Lai gan Hasimoto tireoidīts un Greivsa slimība pieskaitāmas autoimūnām slimībām, 
atšķirības autoimūnajā mehānismā izpaužas arī atšķirīgā klaudīna-1 imūnekspresijā. Gan paaugstināta, 
gan samazināta vai pat negatīva klaudīna-1  imūnekspresija dažādiem Hasimoto tireoidīta pacientiem 
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liecina par blīvo savienojumu proteīnu svarīgo nozīmi epitēlija barjeras integritātes saglabāšanā un 
iespējamu kompensatoru mehānismu. Intrafolikulāro makrofāgu esība Hasimoto tireoidīta pacientiem 
ļauj spriest par to līdzdalību anti-TPO atkarīga citotoksiskā mehānisma nodrošināšanā izmainītas foliku-
lāru šūnu integritātes gadījumā.

Atslēgvārdi: autoimūnās vairogdziedzera slimības, blīvie šūnu savienojumi, klaudīns-1, imūn-
histoķīmija.

Ievads

Autoimūnās vairogdziedzera slimības, piemēram, Hasimoto tireoidīts (HT) un Greivsa slimība (GS), 
ir visbiežākās autoimūnās endokrīnās slimības pasaulē; tās skar pārsvarā sievietes vecumā no 30 līdz 
50 gadiem (Huber et al., 2008). Ar autoimūnām vairogdziedzera slimībām slimo līdz 5% pasaules iedzī-
votāju populācijas (Hollowell et al., 2002). un ir zināms, ka HT izplatība pasaulē pēdējo 50 gadu laikā ir 
krasi palielinājusies (Staii et al., 2010; Rizzo et al., 2010). HT jeb hronisks autoimūns tireoidīts ir biežākais 
hipotireozes un strumas iemesls, ko raksturo cirkulējošas anti-tireoglobulīna (anti-Tg) un anti-tireoīd-
peroksidāzes (anti-TPO) antivielas. Savukārt anti-TSH receptoru (anti-TSHR) antivielas ir atrodamas GS 
slimnieku asinīs (Staii et al., 2010).

Pie HT raksturīgākajām vairogdziedzera audu patoloģiskajām izmaiņām pieder difūza limfo-
plazmocitāra infiltrācija ar sekundāro limfātisku folikulu veidošanos, dažādas pakāpes stromas fibroze, 
paren hīmas atrofija, kā arī Hurthle šūnu esamība. Lai arī abas slimības raksturo vairogdziedzera 
audu limfomonocitāra infiltrācija, tās izpaužas ar diviem klīniski pretējiem sindromiem. HT gadījumā 
izteikta limfocitāra infiltrācija izraisa vairogdziedzera folikulārā epitēlija bojāeju un sekmē hipotireozes 
attīstību, savukārt GS gadījumā iekaisuma šūnu infiltrācija nav tik izteikta. GS gadījumā autoimūnā 
reakcija veicina ar TSH receptoriem saistīto B limfocītu aktivāciju, folikulāru hiperplāziju un izraisa 
hipertireozi (Orgiazzi, 2012).

Autoimūno vairogdziedzera slimību iemesli vēl nav pilnībā izzināti, tomēr ir zināms, ka ģenē-
tiskie un apkārtējās vides faktori sekmē šo slimību attīstību (Yaron and Amanda, 2009; Zaletel and 
Gaberšček, 2011; Eschler et al., 2011). HT gadījumā ir noteikta ģenētiska predispozīcija. Daži endogēni un 
eksogēni faktori var ierosināt vairogdziedzera autoimunitāti, izraisot paaugstinātu antigēnu prezentāciju 
un samazinātu imūno toleranci. Vairogdziedzera autoimunitātes ierosināšanai ir nepieciešama noteikta 
mijiedarbība starp tireocītiem, antigēnus prezentējošām šūnām un T limfocītiem. Šīs mijiedarbības 
rezultātā notiek citokīnu sekrēcija, kas izraisa galvenokārt Th1 un, iespējams, arī Th17 saistīto imūno 
atbildi (Figueroa et al., 2010; Shi et al., 2010). Palielināta citokīnu, proti, tumora nekrozes faktora alfa 
(TNF-α), interferona-γ un interleikīna-1 produkcija var novest pie tireocītu un to savienojumu izmaiņām, 
kas sekmē CD8+ šūnu citotoksicitāti, komplementa sistēmas aktivāciju, un rezultātā izraisa vairog-
dziedzera folikulu destrukciju (Zaletel and Gaberšček, 2011).

Anti-TPO antivielas atrodamas augstos titros asins serumā 90% slimnieku ar HT (Rapoport and 
McLachlan, 2001). Ir noskaidrota anti-TSHR antivielu tiešā patogēnā ietekme Greivsa slimības attīstībā, 
savu kārt anti-Tg un anti-TPO antivielu nozīme vairogdziedzera šūnu destrukcijā slimniekiem ar HT 
vēl tiek pētīta. Vairogdziedzera folikulārās šūnas ir izvietotas vienā slānī un darbojas kā barjera starp 
folikula dobumu, kurā tiek glabāti vairogdziedzera hormonu priekšteči un tireoglobulīns, un intersti-
ciālo telpu. Vairog dziedzera folikulāro šūnu savienojumu komplekss sastāv no slēgjūglēm jeb blīvajiem 
šūnu savienojumiem (zonula occludens) un salipšanas josliņas (zonula adhaerens), tādā veidā pilnīgi 
noslēdzot šūnstarpu.

Ir zināms, ka TPO ekspresējas uz tireocīta plazmolemmas apikālā domēna, kas ir vērsts gan pret 
folikula dobumu, gan šūnas citoplazmu (Nilsson et al., 1998). Taču TPO prezentācijas mehānisms imūnai 
sistēmai, tāpat kā jautājums, kādā veidā antigēnus prezentējošās šūnas nonāk kontaktā ar autoanti gēniem, 
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lokalizētiem uz tireocītu plazmatiskās membrānas apikālās daļas vai folikula dobumā, paliek neskaidrs. 
Tāpēc ir pamats domāt, ka anti-TPO antivielas neuzsāk vairogdziedzera audu bojājumus, tomēr var 
veicināt to destrukciju, kad folikulārā epitēlija barjera jau ir bojāta.

Viena no hipotēzēm balstās uz vairogdziedzera epitēlija integritātes bojājumu, kas, mainoties šūnu 
savienojuma proteīnu ekspresijas profilam un lokalizācijai, ļauj imūnkompetentām šūnām virzīties uz 
folikula dobumu (Nilsson et al., 1998; Rebuffat et al., 2013). Otrkārt, epiteliālās barjeras slēgjūgļu bojājuma 
gadījumā TPO, pateicoties laterālai difūzijai, varētu tikt pārnesta uz tireocītu bazilaterālo virsmu, kur to 
spēj atpazīt intersticiālie makrofāgi un dendrītiskās šūnas (Nilsson et al., 1998).

Klaudīni ir galvenie blīvo šūnu savienojumu proteīni, kas atrodas šūnu apikālā gala sānu virsmās. 
Blīvie šūnu savienojumi noslēdz un pārtrauc paracelulāro transportu, vienlaicīgi izolējot plazmatiskās 
membrānas apikālos un bazilaterālos domēnus un nosakot ar to saistīto tireocītu dažādu virsmu funk-
cionālo atšķirību. Ir zināms, ka klaudīnu ekspresija ir izteikti audu specifiska, turklāt lielākā daļa audu 
ekspresē vairākus klaudīnu saimes locekļus (Singh et al., 2010; Ding et al., 2013).

Daudzu pētījumu rezultāti demonstrē paaugstinātu klaudīnu imūnekspresiju vienu ļaundabīgo 
audzēju gadījumos, bet pazeminātu – citu audzēju gadījumos (Ding et al., 2013). Piemēram, papillāra un 
folikula vairogdziedzera vēža gadījumā ir novērota paaugstināta klaudīna-1 un 7 ekspresija, savukārt 
medulārā vēža gadījumā – klaudīna-4 ekspresija (Fluge et al., 2006; Tzelepi et al., 2008; Abd El Atti and 
Shash, 2012). Līdz šim maz pētīta ir klaudīna-1 imūnekspresija vairogdziedzera audos pacientiem ar auto-
imūnām vairogdziedzera slimībām, kaut gan tā ekspresija ir aprakstīta vairākos pētījumos pacientiem 
ar vairogdziedzera malignitāti.

Darba mērķis

Izvērtēt klaudīna-1 ekspresiju vairogdziedzera audos pacientiem ar Hasimoto tireoidītu un Greivsa 
slimību, izmantojot imūnhistoķīmijas metodi.

Materiāls un metodes

Pētījumā tika analizēti RAKUS stacionāra “Gaiļezers” Patoloģijas centra arhīva materiāla vairog-
dziedzera audu paraugi, kas iegūti no 35 pacientiem pēc tireoīdektomijas – 17 HT un 7 GS pacientiem, 
kā arī 11 pacientiem ar mezglainu koloīdu strumu bez autoimūnā komponenta, kas tika iekļauti salīdzi-
nājuma grupā (diagnozes pamato klīniskie un morfoloģiskie dati). Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas 
komitejas atļauja saņemta 27.05.2014.

No parafīna blokos ielietā vairogdziedzera audu materiāla ar mikrotomu pagatavoti 4–6 mkm biezi 
histolo ģiskie griezumi. Vispārēja pārskata iegūšanai audu griezumi tika krāsoti ar hema toksilīnu un 
eozīnu. Imūnhistoķīmiskā reakcija veikta ar anti-klaudīna-1  antivielu (orb127883, Biorbyt, Apvienotā 
Karaliste, 1 : 100). HT pacientiem makrofāgu noteikšanai tika izmantota monoklonālā anti-CD68 antiviela 
(Daco Cytomation, Glostrupa, Dānija, klons PG-M1, 1 : 50). Antigēna un antivielas reakcijas vizuali-
zā cijas nodroši nā šanai tika izmantota polimēru sistēma (HiDef Detection™ HRP Polymer System, 
CellMarque, Roklina, Kalifornija, ASV) un diaminobenzidīns lietots kā hromogēns (CellMarque, Roklina, 
Kalifornija, ASV).

Vairogdziedzera folikulas šūnas ar pozitīvu membranozo reakciju izvērtētas puskvantitatīvi, 
anali zējot 15 redzes laukus gaismas mikroskopa 400 × palielinājumā, kā arī kvantitatīvi, skaitot klau-
dīna-1 pozitīvos folikulus un vairogdziedzera folikulus ar CD68 pozitīviem intrafolikulāriem makro fāgiem 
15 redzes laukos. Klaudīna-1 ekspresija tika aprēķināta procentos un novērtēta no 1  līdz 4; 1 – < 5%; 
2 – no 5 līdz 25%; 3 – no 26 līdz 50%; 4 – > 50% pozitīvu šūnu (modificēts pēc Abd El Atti et al. 2012). 
Imūnekspresijas atšķirību statistiskā ticamība noteikta, izmantojot Manna–Vitnija U-testu. Būtiskuma 
līmenis (p) ar vērtību, kas mazāka par 0,05, vērtēts kā statistiski ticams.
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Rezultāti

Pacientiem ar HT vairogdziedzera audi veidoti no dažāda izmēra un formas vairogdziedzera foli-
kuliem ar plakanu vai kubisku epitēliju to sieniņās, kā arī ar koloīdu folikulu dobumos. Iekaisuma šūnu 
infiltrāti stromā tika atrasti visos audu paraugos. HT pacientiem tika novērota gan difūzi (sk. 1. att.), 
gan atsevišķi limfātiskie folikuli. Atsevišķos gadījumos tika noteikta limfoplazmocitāra infiltrācija bez 
folikulu veidošanas. Stromas fibroze variēja no starpfolikulu līdz starpdaiviņu fibrozei. Visos audu prepa-
rātos tika atrastas Hurthle šūnas – lielas folikulāras šūnas ar graudainu eozinofilu citoplazmu.

HT slimniekiem tika konstatēta gan ekstrafolikulāra, gan intrafolikulāra CD68  pozitīvo 
makrofāgu lokalizācija. Intrafolikulāros makrofāgus raksturoja vakuolizēta citoplazma, tie bija indivi-
duāli izkliedēti folikulu dobumos (sk. 2. att.) vai organizēti grupās (sk. 3. att.). Vidēji 26,8% gadījumu 
vairogdziedzera folikulu dobumos tika atrasti atsevišķi CD68 pozitīvi makrofāgi, savukārt makrofāgu 
grupas – 1,3% folikulu dobumos. Folikuli ar makrofāgiem dobumā visbiežāk bija bez koloīda vai ar tā 
atliekām.

Pacientiem ar GS vairogdziedzera audi bija veidoti no dažāda izmēra hiperplastiskiem folikuliem 
ar samazinātu koloīda daudzumu un ar augstu cilindrisku sieniņas hiperplastisku epitēliju. Stromā bija 
atsevišķi iekaisuma šūnu infiltrāti.

Pozitīva membranoza klaudīna-1 ekspresija vairogdziedzera folikulārajās šūnās (> 5% pozitīvu 
šūnu) tika novērota 27 no 35 pacientiem (77,1%). Visaugstākā klaudīna-1 vidējā ekspresija tika novērota 
HT pacientiem (sk. 4.  att.), lai gan 6 no 17 pacientiem imūnekspresija bija negatīva. Tika aprēķināta 
klaudīna-1 vidējā ekspresija HT un GS pacientiem (sk. 5. att.), kas bija attiecīgi 1,65 ± 0,63 un 1,22 ± 0,19, 
savukārt strumas gadījumā ekspresija bija 1,58 ± 0,44.

Tikai 8 no 35 pacientiem (22,9%) tika novērota maksimālā imūnpozitivitāte > 50% šūnu, seši no 
tiem bija pacienti ar HT un divi – ar mezglainu koloīdu strumu (sk. 6.  att.). Tomēr deviņiem (81,8%) 
pacientiem ar mezglainu koloīdu strumu vidējā klaudīna-1  ekspresija tika novērtēta zemāk par 2. 
Klaudīna-1 pozitīvus folikulus redzeslaukā statistiski ticami vairāk konstatējām pacientiem ar HT, salī-
dzinot ar strumu (p = 0,03). Vidējais pozitīvo folikulu skaits pacientiem ar HT un kontroles grupā bija 
attiecīgi 2,85 ± 2,51 un 2,16 ± 1,66.

1. attēls. Difūza iekaisuma šūnu infiltrācija ar foli-
kulu veidošanos, parenhīmas atrofija un 
fibroze pacientam ar Hasimoto tireoidītu 
(hematoksilīns un eozīns, × 100) 

 Diffuse inflammatory infiltration with 
germinal centre formation, parenchymal 
atrophy and fibrosis in HT patient (hema-
toxylin and eosin, × 100)

2. attēls. Atsevišķi CD68 pozitīvi makrofāgi izklie-
dēti Hasimoto tireoidīta slimnieka vairog-
dziedzera folikulu dobumos (× 400)

 CD68-positive macrophages individually 
dispersed within the  thyroid follicles in 
HT patient (× 400)  
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3. attēls. Vairogdziedzera folikula dobums ar CD68 
pozitīvu makrofāgu sakopojumu Hasimoto 
tireoidīta slim niekam (× 400) 

 Cluster of CD68  positive macrophages 
within the  thyroid follicle in HT patient 
(× 400)

4. attēls. Pozitīva membranoza klaudīna-1 ekspresija 
vairogdziedzera folikulārajās šūnās 
pacien tam ar Hasimoto tireoidītu (× 400)

 Positive membranous claudin-1 expression 
in thyroid follicular cells of HT patient 
(× 400)

5. attēls. Klaudīna-1  imūnekspresija vairogdzie-
dzera folikulos pacientam ar Greivsa sli-
mību (× 400)

 GS patient showing immunopositive clau-
din-1 thyroid follicles (× 400)  

6. attēls. Pozitīva un negatīva klaudīna-1 ekspresija 
vairogdziedzera folikulos pacientam ar 
mez glainu koloīdu strumu (× 400)

 Colloid goitre showing both posi tive and 
nega tive membranous clau din-1  immuno-
staining (× 400)

Diskusija

Literatūrā atrodamajos pētījumos tika uzsvērta tireocītu blīvo savienojumu un klaudīnu nozīme 
paracelulārās caurlaidības regulēšanā (Lal-Nag and Morin, 2009; Markov, 2013). Daudzos pētījumos ir 
parādīts, ka epitēlijšūnu blīvie savienojumi ir dinamiskas struktūras, kas ir pakļautas izmaiņām epitē-
lijaudu pārbūves (Soler et al., 1996), brūču dzīšanas (McCartney et al., 1992) un iekaisuma (Riehl and 
Stenson, 1994) procesos. Tiek analizēta arī šūnu savienojuma proteīnu lokalizācija un ekspresija un to 
izmaiņas iekaisuma citokīnu ietekmē (Gretzer et al., 2000; Shaw et al., 2001; Ewert et al., 2010; Rebuffat 
et al., 2013).
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Rebufata (Rebuffat) un kolēģu veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka folikula sieniņas epitēlijs HT 
un GS gadījumā uzrāda atšķirīgu savienojuma proteīnu ekspresiju un epitēlija integritātes zudumu, 
turklāt gan klaudīna-1 un ZO-1 (zonula occludens-1) ekspresijas samazināšanās, gan šūnu blīvo savie-
nojumu reorganizācija noteikta interleikīna-1β ietekmē (Rebuffat et al., 2013). Interesanti, ka pacientiem 
ar HT, salīdzinot ar GS pacientiem, tika novērota zemāka blīvo savienojumu proteīnu JAM-A ( junc-
tional adhesion molecule-A) un ZO-1 ekspresija (Rebuffat et al., 2013) [14], bet augstāka, līdzīgi kā mūsu 
pētījumā, klaudīna-1 ekspresija.

Mūsu pētījuma rezultāti liecina, ka vairogdziedzera folikuli atšķirīgi ekspresē tireocītu blīvo 
savienojumu proteīnu klaudīnu-1 HT un GS gadījumā. Klaudīna-1 pozitīvo folikulu skaits pacientiem 
ar HT ir statistiski ticami lielāks, salīdzinot ar mezglainas koloīdas strumas pacientu audu paraugiem. 
Lai arī visaugstākā klaudīna-1 vidējā ekspresija mūsu pētījumā tika novērota HT gadījumā, jāatzīmē, 
ka 6 no 17 pacientiem bija novērota negatīva imūnreakcija, savukārt sešiem pacientiem tika konstatēta 
maksimālā imūnpozitivitāte – > 50% pozitīvu šūnu.

Mūsu pētījuma rezultāti liecina par divu HT pacientu grupu esību: viena – ar zemu vai pat nega tīvu 
klaudīna-1 ekspresiju, kad novēro folikulāro šūnu integritātes zudumu ar folikula destrukciju, kāda rodas 
šīs patoloģijas gadījumā, un otra  – ar augstu klaudīna-1  imūnekspresiju. Pēdējā ir samērā negai dīta 
atrade HT gadījumā un varētu būt saistīta ar epitēlija veidotās barjeras bojājumu un pakāpenisku neoplā-
zijas attīstību uz hroniska iekaisuma fona. Tā arī var liecināt par blīvo savienojumu nozīmi epitēlij šūnu 
pro liferācijas un diferenciācijas regulācijā (Ding et al., 2013; Runkle and Mu, 2013).

Klaudīnu funkcijas normālas epitēlijšūnu homeostāzes un barjeras nodrošināšanā ir daudz pētītas, 
taču mūsu zināšanas par klaudīnu nozīmi audzēju attīstībā ir ierobežotas, lai arī saikne starp izmainītu 
klaudīnu ekspresiju un vēzi ir plaši pētīta kopš klaudīnu atklāšanas brīža (Swisshelm et al., 2005; Oliveira 
and Morgado-Diaz, 2007). Paaugstināta blīvo šūnu savienojumu proteīna klaudīna-1 imūnekspresija tika 
noteikta vairāku invazīvu audzēju (Miwa et al., 2001; Kinugasa et al., 2007; Leotlela et al., 2007), tajā skaitā 
arī vairogdziedzera vēža, gadījumā (Fluge et al., 2006; Tzelepi et al., 2008; Abd El Atti and Shash, 2012). 
Tā, iespējams, vismaz atsevišķiem vēža veidiem, ir agrīna tumoroģenēzes pazīme.

Viens no iespējamiem skaidrojumiem izmainītai klaudīna-1  ekspresijai, kas minēts Miamori 
(Miyamori) un kolēģu pētījumā, ir klaudīnu spēja mijiedarboties ar membrānu saistītām matrices metāl-
proteināzēm (MMP), tādējādi paaugstinot matrices metālproteināžu aktivitāti un spēju degradēt ārpus-
šūnu matrices un bazālās membrānas proteīnus (Miyamori et al., 2001). Tā, piemēram, Davana (Dhawan) 
un kolēģu veiktajā pētījumā tika novērots, ka augsta klaudīna-1 ekspresija resnās zarnas vēža šūnās 
paaugstina MMP-2 un MMP-9 aktivitāti, savukārt tā nomākšana MMP aktivitāti pazemina (Dhawan 
et al., 2005).

Epidemioloģiskie un histoloģiskie dati liecina, ka vairogdziedzera vēzis bieži attīstās uz hroniska 
autoimūna tireoidīta fona (Guarino et al., 2010) un ka šī saistība ir atkarīga no anti-tireoglobulīna anti-
vielām (Azizi et al., 2014). Ap audzēja šūnām bieži vēro iekaisuma šūnas, proti, limfocītus, makrofāgus, 
plazmocītus un dendrītiskās šūnas, taču to nozīme audzēja attīstībā vēl nav pilnībā izzināta. Ņemot 
vērā vairogdziedzera vēža attīstības iespēju uz hroniska autoimūna tireoidīta fona, zināšanas par 
klaudīna-1 imūnekspresijas īpatnībām pacientiem ar autoimūnu vairogdziedzera slimību ir nozīmīgas, 
taču līdz šim tās ir maz pētītas.

Jāatzīmē arī CD68 pozitīvu šūnu klātbūtne vairogdziedzera folikulu dobumos HT gadījumā. Tika 
konstatēta gan ekstrafolikulāra, gan intrafolikulāra CD68 pozitīvo makrofāgu lokalizācija. Tiek aprak-
stīts, ka anti-TPO antivielas var izraisīt vairogdziedzera šūnu bojāeju, iesaistot no antivielām atkarīgu 
šūnu citotoksicitāti (ADCC) (Rodien et al., 1996) un  / vai komplementatkarīgu citotoksicitāti (CDC) 
(Chiovato et al., 1993). Jautājums par to, kādas efektoršūnas ir spējīgas izraisīt šādu citotoksisku iedarbību 
un kāda ir anti-TPO antivielu patogēna loma ADCC mehānismā un tireocītu destrukcijā, joprojām ir 
atklāts. Anti-TPO antivielu funkcionāla aktivitāte tiek izvērtēta pēc to piesaistes efektoršūnām, izman-
tojot Fc-gamma receptorus (FcγR). Monocīti / makrofāgi tiek uzskatīti par potenciālām efektoršūnām 
anti-TPO antivielu saistītajā ADCC mehānismā (Rebuffat et al., 2013).
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Interesanti, ka, iesaistoties šajā citotoksiskajā mehānismā, monocīti nogalina ar anti-TPO antivielām 
klātās vairogdziedzera mērķa šūnas. Bioloģiskais efekts tiek ierosināts ar FcγRI un FcγRII palīdzību, kas 
ekspresējas uz monocītu virsmas. Turklāt ir zināms, ka vairogdziedzera šūnas ražo monocītu piesaistošo 
proteīnu-1 un atvieglo tālāko monocītu transportu uz vairogdziedzera audiem (Kasai et al., 1996). Mūsu 
pētījuma rezultāti liecina, ka vairogdziedzera epitēlija barjeras bojājums ir nozīmīgs imūnās sistēmas 
šūnu transportam uz folikula dobumu un intrafolikulāro makrofāgu esība ļauj spriest par to līdzdalību 
anti-TPO atkarīga citotoksiskā mehānisma nodrošināšanā.

Secinājumi

Lai gan Hasimoto tireoidīts un Greivsa slimība pieskaitāmas autoimūnām slimībām, atšķirības auto-
imūnajā mehānismā izpaužas arī atšķirīgā klaudīna-1 imūnekspresijā, kas bija statistiski ticami augstāka 
Hasimoto tireoidīta slimniekiem. Gan paaugstināta, gan samazināta vai pat negatīva klaudīna-1 imūn-
ekspresija dažādiem Hasimoto tireoidīta slimniekiem liecina par blīvo savienojumu proteīnu svarīgo 
nozīmi epitēlija barjeras integritātes saglabāšanā un iespējamu kompensatoru mehānismu. Intrafolikulāro 
makrofāgu esība Hasimoto tireoidīta slimniekiem ļauj spriest par to līdzdalību anti-TPO atkarīga cito-
toksiskā mehānisma nodrošināšanā izmainītas folikulāro šūnu integritātes gadījumā.

Balstoties uz atradēm par klaudīna-1  imūnekspresijas heterogenitāti, var pamatot šī marķiera 
nozīmi vairogdziedzera folikula epitēlija barjeras funkcijas kontrolē, kā arī strādāt pie riska grupas 
pacientu izveides Hasimoto tireoidīta gadījumā.

 Follicular Tight Junctions: Heterogeneity of Claudin-1 
 Immunoexpression in Hashimoto’s Thyroiditis 
 and Graves’ Disease Patients

Abstract

Hashimoto’s thyroiditis and Graves’ disease are autoimmune thyroid alterations combining genetic 
susceptibility and environmental encounters leading to the breakdown of immune tolerance. Alterations of 
tight junction proteins, including claudin-1, play a pivotal role in the development of Hashimoto’s thyroiditis.

The aim of the study was to estimate expression of claudin-1 in the thyroid tissue of patients with 
Hashimoto’s thyroiditis and Graves’ disease assessed by immunohistochemistry.

35 patients presented with Hashimoto’s thyroiditis (17 cases) and Graves’ disease (7 cases), as well 
as ordinary colloidal goitre (11 cases) displaying normal thyroid function were enrolled in this study. 
Immunohistochemical staining was performed using an anti-claudin-1 antibody. The expression levels 
were calculated semi-quantitatively.

The highest claudin-1  expression level was observed in Hashimoto’s thyroiditis patients simul-
taneously; 6 out of 17 cases showed negative claudin-1 expression. The mean rate of immunoreactivity for 
claudin-1 in Hashimoto’s thyroiditis and Graves’ disease thyroid cells was calculated as 1.65 ± 0.63 and 
1.22 ± 0.19, respectively; whereas the mean expression level for patients with colloidal goitre was estimated 
as 1.58 ± 0.44. Only 8 out of 35 cases (22.9%) showed claudin-1 positivity in > 50% of the cells (score 4); 
six of which were Hashimoto’s thyroiditis and two were colloidal goitres.

Hashimoto thyroiditis and Graves’ disease patients display heterogeneity in follicular tight junction 
protein expression patterns. The overexpression of claudin-1 in some Hashimoto thyroiditis patients but 
may be associated with early cellular changes taking place in a step like process of cancer development, 
including thyroid cancer. Still, molecular mechanisms by which claudins affect tumorigenesis remain 
largely unknown. The presence of intrafollicular macrophages is in agreement with the loss of thyroid 
follicular barrier integrity that occurs in this pathology.

Keywords: autoimmune thyroid disease, tight junctions, claudin-1, immunohistochemistry.
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Kopsavilkums

Ievads.  Multiplā mieloma (MM) ir ļaundabīga hematoloģiska slimība, kas bieži komplicējas ar 
nieru mazspēju. Kaulu smadzeņu trepānbiopsiju morfoloģiski un imūnhistoķīmiski izmeklējumi ļauj 
ne vien diagnosticēt plazmatisko šūnu malignitāti, bet, nosakot, piemēram, tādus antigēnus kā CD56, 
ciklīnu D1, p53 u. c. ļauj raksturot slimības prognozi.

Darba mērķis.  Pētīt mielomas šūnu morfoloģiskas, imūnhistoķīmiskas atrades kaulu smadzeņu 
trepānbiopsijās un nieru funkcijas rādītājus pacientiem ar MM.

Materiāls un metodes.  Tika analizēti 70 pacientu dati ar primāri diagnosticētu MM. Salīdzinājām 
glomerulu filtrācijas ātruma (GFĀ) un kreatinīna rādītājus ar mielomas šūnu morfoloģiskajiem un 
imūnhistoķīmiskajiem parametriem. Noteicām CD138, LCA, ciklīna D1, p53, BCL2, kappa / lambda un 
CD56 ekspresiju. Statistiskā analīze veikta ar Graph Pad Prism 5.

Rezultāti.  Konstatējām, ka paaugstināts kreatinīna līmenis serumā un samazināts GFĀ statis-Konstatējām, ka paaugstināts kreatinīna līmenis serumā un samazināts GFĀ statis-
tiski ticami korelē ar paaugstinātu p53 ekspresiju un CD56 antigēna zudumu, biežāku perēkļveida un 
difūzu infiltrācijas tipu. GFĀ samazināšanās statistiski ticami korelē ar paaugstinātu kaulu smadzeņu 
celularitāti un palielinātu atipisko plazmocītu ar plazmablastisku diferenciāciju procentuālu daudzumu. 
Statistiski ticama korelācija starp nieru funkcijas rādītājiem un BCL2, ciklīna D1, LCA un kappa / lambda 
vieglās ķēdes ekspresiju netika konstatēta.

Secinājumi.  1. Kaulu smadzeņu augsta celularitāte, ievērojams atipisko plazmatisko šūnu procen-
tuāls daudzums ar to plazmablastisku diferenciāciju un kaulu smadzeņu difūzs mielomas šūnu infiltrā cijas 
tips korelē ar nieru funkcijas laboratorisko rādītāju pasliktināšanos MM slimniekiem. 2. CD56 anti gēna 
iztrūkums un p53  marķiera izteikta pozitivitāte mielomas šūnās korelē ar nieru funkcijas paslik ti-
nāšanos pacientiem ar MM. 3. Plazmatisko šūnu daudzumam kaulu smadzeņu biop tātos, kā arī ciklīna D1, 
BCL2, LCA / CD45 ekspresijai nav statistiski ticamas korelācijas ar nieru maz spējas rādītājiem multiplās 
mielomas slimniekiem.

Atslēgvārdi: multiplā mieloma, p53, CD56, kreatinīna līmenis, glomerulu filtrācijas ātrums.
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Ievads

Multiplā mieloma (MM) ir ļaundabīga hematoloģiska slimība, kura attīstās sakarā ar atipisko 
plazmatisko šūnu proliferāciju kaulu smadzenēs un monoklonālu patoloģisko proteīnu sintēzi, kas, 
līdzdar bojoties dažādiem citokīniem, piemēram, IL-6 (Interleukin-6), MIP-1α (macrophage inflamma-
tory protein-1α) vai VAGF (vascular endothelial growth factor), aktivē osteoklastus caur RANKL (receptor 
activator of nuclear factor kappa-B ligand) receptoriem un izraisa osteolīzi (Desikan et al., 2004). Šo procesu 
ietekmē veidojas MM raksturīgā klīniskā aina – patoloģiski lūzumi un sāpes kaulos, anēmija, nogurums, 
nespēks, sekundāras infekcijas, kā arī bieži nieru bojājumi (McKenna et al., 2008; Van Rhee et al., 2010; 
Rajkumar et al., 2014). Nieru mazspēja negatīvi ietekmē MM slimnieku dzīves kvalitāti (Durie et al., 1975; 
Greipp et al., 2005; Fechtner et al., 2010; Hsiao et al., 2012; Rajkumar et al., 2014; Faiman, 2014).

MM slimniekiem nieru mazspēju apmēram 50% gadījumu novēro slimības diagnosticēšanas brīdī. 
Smaga akūta nieru bojājuma dēļ ir indicētas hemodialīzes 10% gadījumu (Knudsen et al., 1994).

GFĀ ir piemērotākais veids kā novērtēt nieru funkciju, mērot šķidruma tilpumu, kas tiek izfilt-
rēts caur glomerulu kapilāriem Boumena kapsulā vienā laika vienībā. Kreatinīna līmenis serumā ir 
indi kators, kas rāda balansu starp kreatinīna produkciju muskuļos un tā izvadi caur nierēm Stevens 
et al., 2006; Sandilands et al., 2013; Lopez-Giacoman et al., 2015).

KDIGO (The Kidney Disease: Improving Global Outcome – Nieru slimības: globāla iznākumu uzlabo-
šanās) vadlīnijās ir norādīti hroniskas nieru slimības (HNS) diagnostiskie rādītāji. Viens no kritērijiem ir 
laboratoriski pierādīta nieru funkciju pasliktināšanās, kad tiek noteikts GFĀ < 60 ml/min//1,73 m2 ilgāk 
nekā trīs mēnešus (Lamb et al., 2013).

Vairākos pētījumos ir pierādīts, ka noteiktas izmaiņas kaulu smadzeņu morfoloģijā MM gadījumā, 
nosaka pacienta dzīvildzi. Kā negatīvi prognostiski faktori ir uzskatāmi zema audzēja šūnu diferen-
ciācija, blastiskas izmaiņas kaulu smadzenēs (Greipp et al., 1985; Rajkumar et al., 1999; Subramanian 
et al., 2009; Bartl et al., 2002; Singhal et al., 2004), bet autori neanalizē nieru mazspējas rādītājus.

CD56 marķieris, kura ekspresiju novēro 70–80% MM gadījumu, ir viens no biežāk izmantotajiem 
imūnhistoķīmiskajiem rādītājiem MM diagnozei (Harada et al., 1993; Harrington et al., 2009). Negatīva 
CD56 ekspresija ir saistāma ar zemu diferencētu audzēju un plazmoblastisku tā diferenciāciju, kā arī ar 
sliktāku prognozi (Rawstron et al., 1999; Hundemer et al., 2007; Dunphy et al., 2002).

BCL2 antigēns ir zināms ar savu protoonkogēno darbību, kura antiapoptotiska darbība ir vērsta 
uz šūnu programmētās nāves novēršanu (Hockenbery et al., 1990). Tā ekspresija tiek konstatēta vai rumā 
maligno audzēju, t.  sk. MM gadījumā (Miguel-García et al., 1998; Puthier et al., 1999). Ir novērots, ka 
BCL2 marķēto šūnu daudzums progresē līdz ar MM stadiju (Miguel-García et al., 1998).

Ciklīns D1 tiek saistīts ar ciklīnatkarīgajām kināzēm un šūnu proliferāciju (Hitomi et al., 1999). Tā 
ekspresija MM gadījumā saistāma ar ģenētiskiem defektiem (translokāciju, 11. hromosomas polisomiju, 
CCND1 gēna amplifikāciju u. c.), kā arī labāku pacienta prognozi (Cook et al., 2006). Tomēr šie dati ir pret-
runīgi, un vairāki autori nav atraduši korelāciju starp ciklīna D1 ekspresiju un slimības klīniskajiem, 
laboratoriskajiem un histoloģiskajiem rādītājiem (Markovic et al., 2004).

P53 ir plaši zināms TP53 gēna produkts (Soussi, 2010). TP53 gēns ir viens no šūnu cikla regu-
lētājgēniem. Tas aktivējas brīdī, kad uz normālu šūnu iedarbojas kāds to bojājošs faktors, kā rezultātā 
p53  proteīns aktivē apoptozes mehānismus. Mutantais p53  veicina audzēja progresiju. MM slimnie-
kiem ar pozitīvu p53 ekspresiju parasti ir smagāka klīniskā stadija. Šādi dati izskaidrojami ar to, ka 
p53 ekspresija norāda uz TP53 gēna delēciju (Chang et al., 2007; Chen et al., 2012).

CD45, zināms arī kā leukocyte common antigen (LCA), ir pierādīts limfopoētiskajās šūnās; šis 
glikoproteīns ietekmē šūnu diferencēšanos (Kaplan et al., 1990; Caldwell et al., 1991; Brown et al., 1994; 
Kumar et al., 2005). Par CD45 / LCA ekspresijas nozīmi MM stadijas un slimības prognozes noteikšanā 
nav viennozīmīgas nostājas (Kumar et al., 2005; Mateo et al., 2008).

Pētījumos par MM visbiežāk mielomas šūnu imūnhistoķīmiskais raksturojums tiek minēts 
saistībā ar slimības stadiju un prognozi. Tomēr ir maz pētījumu, kas aplūko vairāku imūnhistoķīmisko 
biomarķieru ekspresijas korelāciju mielomās šūnās ar nieru mazspējas izpausmēm.
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Darba mērķis

Pētīt mielomas šūnu morfoloģiskas, imūnhistoķīmiskas atrades kaulu smadzeņu trepānbiopsijās 
saistībā ar nieru funkcijas rādītājiem pacientiem ar multiplo mielomu.

Materiāls un metodes

Retrospektīvi prospektīvā pētījumā tika analizēti Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas 70 pacientu trepānbiopsijas un klīniski laboratoriskie dati ar 
primāri diagnosticētu multiplo mielomu (MM) laikā periodā no 2011. gada līdz 2014. gadam. Klīniskie un 
laboratoriskie rādītāju rezultāti tika analizēti no slimnieku ambulatorajām kartēm un slimības vēsturēm.

Kaulu smadzeņu bioptāti (trepānbiopsijas) tika fiksēti 10% neitrālā (pH = 7) buferētā formalīnā. Tie 
tika dekalcinēti, lietojot Microdecfast šķidrumu, un apstrādāti, izmantojot vakuuma procesoru (Sakura 
Tissue-Tek VIP 5), kā arī ieguldīti parafīna blokos, un tad veica 5 μm plānus griezumus. Vizualizācijai 
tika lietotas rutīnas krāsošanas metodes ar standarta protokoliem: hematoksilīns un eozīns, PAS (perio-
diska skābes Schiff reakcija), Gimza (Giemsa) un Gordona retikulīna noteikšanas metode (Gordon & Sweet’s 
reticulin silver staining).

Ar rutīnām krāsošanas metodēm kaulu smadzeņu biopsijās noteicām kaulu smadzeņu šūnu sastāvu 
(t. s. kaulu smadzeņu celularitāti), izteiktu procentos, plazmatisko šūnu procentuālo daudzumu, infiltrā-
cijas tipu, plazmatisko šūnu ar plazmoblastisku diferenciāciju procentuālo daudzumu, kaulaudu trabēkulu 
mikroskopisku bojājumu (mikroosteolīzi) un mielofibrozes pakāpi. Kaulu smadzeņu plaz matisko šūnu 
infiltrācijas veidu iedalījām 4 tipos: 1 – intersticiāls (I.), 2 – fokāls (F.), 3 – jaukts (inter sticiāls un fokāls 
(I. + F.)) un 4 – difūzs (D.) (Bartl et al., 2002; Subramanian et al., 2009). Imūnhistoķīmiskai anti gēna 
ekspresijas izpētei izmantojām 3–4 μm biezus trepānbiopsijas griezumus, kas tika uzlikti uz elektro-
statiskiem priekšmetstikliņiem (HistoBond), kuri pēc deparafinizācijas un dehidratācijas 10  minūtes 
tika inhibēti ar 3%  H2O2, lai neitralizētu endogēnās peroksidāzes aktivitāti. Antigēna demaskē šanai 
tika izmantots svaigi gatavots 0,01 mmol/l nātrija citrāta buferēts šķidrums (pH = 6,0), kurā ievietoja 
paraugus un pēc tam uz trim cikliem pa 10 minūtēm katru ielikām mikroviļņu krāsnī (jauda 750 W). 
Pēc atdze sēšanas un skalošanas TRIS buferī paraugus 60 minūtes 37 °C temperatūrā apstrādājām ar 
primā rām antivielām (sk. 1. tab.).

Primāro antivielu reaktivitāti noteicām, izmantojot polimēru metodi (EnVision kit, Dako). Imūnās 
reakcijas vizualizācijai lietojām 3,3’-diaminobenzidīna-tetrahidrohlorīda dihidrāta hromogēnu (DAB), 
inkubējot tajā 5–7  minūtes. Pēdējā etapā preparātus vienu minūti kontrastējām ar Meijera (Mayer’s) 
hematoksilīnu, dehidratējām spirtā, noskalojām tekošā ūdenī un pārklājām ar segstikliņiem.

CD138 pozitīvas šūnas jeb atipisko plazmocītu daudzumu izteicām procentos. CD56, BCL2 antigēna 
un kappa / lambda vieglās ķēdes ekspresiju mielomas šūnās interpretējām kā pozitīvu pie ekspresijas 
virs 90% šūnu, bet negatīvu ar ekspresiju zem 10%. LCA / CD45 ekspresiju mielomas šūnās interpretējām 
kā pozitīvu pie ekspresijas virs 20%.

1. tabula. Pētījumā lietoto primāro antivielu raksturojums
 Characteristics of primary antibodies used in the research

Antiviela Klons Ražotājs Atšķaidījums
CD138 M15 Dako Gatavs lietošanai 
LCA / CD45 2B11 Dako 1 : 50
Ciklīns D1 SP4 Dako Gatavs lietošanai
P53 Do7 Dako Gatavs lietošanai
BCL2 124 Dako Gatavs lietošanai
Kappa vieglā ķēde — Dako Gatavs lietošanai
Lambda vieglā ķēde — Dako Gatavs lietošanai
CD56 123C3 Dako 1 : 50
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Ciklīna D1 un p53 ekspresiju raksturojām, izmantot puskvantitatīvu sistēmu, sadalot marķieru 
pozitivitāti 3 pakāpēs: 3+ jeb pozitīva marķiera reakcija (imūnreaktivitāte ir pozitīva 30–50% šūnās ar 
augstu krāsojuma intensitāti); 2+ jeb vāji pozitīva marķiera reakcija (vājas intensitātes pozitīva imūn-
reaktivitāte un / vai tās ekspresija 16–30% šūnās) un 1+ jeb ļoti zema marķiera reakcija līdz pat tās 
zudumam (ekspresija 0–15% maligno šūnu).

Rezultātos 1+ un 2+ grupu savā starpā apvieno kā vāju ekspresiju un 3+ kā pozitīvu (Pruneri 
et al., 2002). Kontroles grupa bija 3 pacientu mugurkaula operācijas materiāls ar diagnozi deformējošs 
spondilīts.

Pētījumā visiem slimniekiem izvērtējām šādus laboratoriskos datus, kas bija noteikti E. Gulbja 
laboratorijā (iekavās norādītas normas): kreatinīna līmenis serumā (♂: 62–115 μmol/l, ♀: 53–106 μmol/l), 
GFĀ, pēc MDRD II (Modification of Diet in Renal Disease) formulas (> 90  ml/min). Tika noteikta un 
izvērtēta multiplās mielomas klīniskā stadija pēc Salmon–Durie klasifikācijas (I A/B, II A/B, III A/B), 
ka arī pacientu vecums, dzimums.

Iegūtie rezultāti tika apstrādāti ar Microsoft Excel 2010 un Graph Pad Prism 5 versijas programmu. 
Datu normālsadalījums tika pārbaudīts, izmantojot D’Agostino–Pīrsona testu, bet grupās ar pacientu 
skaitu zem 10 (n < 10), izmantojot jutīgāko Šapiro–Vilksa (Shapiro–Wilk) testu. Rezultāti tika uzskatīti 
par statistiski ticamiem, ja p < 0,05. Korelācija starp neparametriskiem datiem tika vērtēta, izmantojot 
Spīrmena testu, bet parametriskiem datiem, izmantojot Pīrsona testu. Grupas ar parametriskiem datiem 
tika salīdzinātas, izmantojot divu izlašu t-testu, bet neparametriskiem – Manna–Vitnija U testu.

Rezultāti

Klīniskās stadijas pēc Salmon–Durie klasifikācijas mūsu pētāmo pacientu grupā bija: I A  un 
I B stadija tika noteikta 14 pacientiem (20%); II A un II B stadija tika noteikta 30 (43%) pacientiem, bet 
III A un III B stadija bija 26 pacientiem (37%). No 70 pacientiem, kuri bija iekļauti pētījuma grupā ar 
klīniski un histoloģiski apstiprinātu MM, vīrieši un sievietes bija attiecībā 1 : 1. Pacientu vidējais aritmē-
tiskais vecums bija (M ± SD) 65 ± 10,81 gadi, bet tas variēja no 36 līdz 81 gadam. Visu noteikto labora-
to risko testu, morfoloģisko kritēriju un imūnhistoķīmisko rādītāju rezultāti atspoguļoti 2. un 3. tabulā.

2. tabula. Multiplās mielomas slimnieku nieru funkciju laboratorisko parametru raksturojums dažādu kaulu 
smadzeņu morfoloģisko atradņu gadījumā

 The characteristics of renal laboratory tests in case of different bone marrow morphology of multiple 
myeloma patients

Nieru funkciju rādītāji

Morfoloģiskie dati

Kaulu 
smadzeņu

celularitāte

Plazmocītu 
daudzums, %

Infiltrā cijas
tips

Plazmo-
blastiska 

diferen ciā-
cija, %

Mielopoēzes
rakstu ro-

jums

Mega-
kariocītu

daudzums 

53,2 ± 19,53
(15–90)

45,94 ± 20,94
(15–85)

I. – 7 (10%)
F. – 7 (10%)
I. + F. – 37 

(53%)
D. – 19 (27%)

7,786 ± 14,71
(0–70)

Hipoplazēta  
36 (51%);
 Kavēta 2 

(3%);
Hiperplazēta  

12 (17%);
Bez īpatnībām 

20 (29%)

> 3–8 r. l. –  
50 (71%);

< 2–7 r. l. –  
13 (19%);

< 0–2 r. l. –  
7 (10%)

GFĀ, 
ml/min

83,3 ± 53,17
(6,2–348)

rs = −0,2625;
p = 0,0282 — rs = −0,3043;

p = 0,0104
r = −0,267;
p = 0,0255

rs = −0,2465;
p = 0,0397

rs = −0,3235;
p = 0,0063

Kreatinīns, 
µmol/l

130,3 ± 162
(9–1211) — — rs = +0,2659;

p = 0,0261 — — —

D – difūzs, F – fokāls, GFĀ – glomerulu filtrācijas ātrums, I – intersticiāls, r. l. – redzes laukā.
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3. tabula. Pacientu nieru funkciju laboratorisko parametru salīdzinājums ar kaulu smadzeņu mielomas šūnu 
imūnhistoķīmiskām atradēm

 Comparison of renal laboratory tests with immunohistochemistry of myeloma cells in bone marrow

Nieru funkciju rādītāji
Imūnhistoķīmiskie dati

p53 CD56 BCL2 Ciklīns D1 LCA 
(CD 45)

Kappa /
lambda

Glomerulu 
filtrācijas 
ātrums, 
ml/min

83,3 ± 53,17
(6,2–348)

rs = −0,2543;
p = 0,0336

rs = +0,4674;
p < 0,0001 Statistiski ticama korelācija netika atrasta, p > 0,05

Kreatinīns, 
µmol/l

130,3 ± 162
(9–1211)

rs = +0,2628;
p = 0,028

rs = −0,4387;
p = 0,0001 Statistiski ticama korelācija netika atrasta, p > 0,05

Vidējais aritmētiskais kreatinīna līmenim serumā bija 130,3 ± 162 (9–1211) μmol/l, bet vidējais 
aritmētiskais GFĀ bija 83,3 ± 53,17 ml/min, dažādās slimības stadijās tas variēja no 6,2 līdz 348 ml/min. 
Ņemot vērā GFĀ, 19 (27,1%) pacientiem tika diagnosticēta nieru mazspējas 2.  stadija, 7 (10%)  – 3.a, 
6 pacientiem – 3.b stadija, toties 6 (8,6%) – 4. stadija un 4 (5,7%) pacientiem – 5. stadija.

Savukārt ar rutīnām krāsošanas metodēm trepānbiopsijās konstatējām, ka kaulu smadzeņu celula-
ri  tātes vidējā aritmētiskā vērtība bija 53,2 ± 19,53% un tā svārstījās pacientu bioptātos no 15% līdz 90%. 
Pētāmo pacientu kaulu smadzeņu atipisko plazmocītu procentuālais daudzums (visi plazmocīti ekspresē 
CD138+ marķieri) attiecībā pret visām kaulu smadzeņu hemopoētiskajām šūnām variēja no 15% līdz 85%, 
un tā vidējā aritmētiskā vērtība bija 45,94 ± 20,94%.

Savukārt atipisko plazmocītu ar plazmoblastisku diferenciāciju (sk.  6.  att.) skaits variēja no 
0% līdz 70%, vidēji tas bija 7,786 ± 14,71%. Analizējot iegūtos rezultātos, konstatējām, ka paaugstināta 
kaulu smadzeņu celularitāte, palielināts mielomas šūnu ar plazmoblastisko diferenciāciju skaits, kā arī 
nomākta vai kavēta mielopoēze un samazināts megakariocītu skaits statistiski ticami korelē ar samazi-
nātu GFĀ (sk. 1. att.).

Paaugstināts kreatinīna līmenis serumā un samazināts GFĀ statistiski ticami korelē ar kaulu 
smadzeņu mielomas šūnu infiltrācijas tipu, respektīvi, kaulu smadzenēs biežāk konstatē mielomas šūnu 
difūzu vai jauktu infiltrācijas tipu.

1. attēls. Glomerulu filtrācijas ātruma korelācija ar kaulu smadzeņu celularitāti multiplas 
mielomas slimniekiem, p = 0,0282

 Correlation of glomerular filtration rate with bone marrow cellularity in multiple 
myeloma patients, p = 0.0282
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Arī iegūtie imūnhistoķīmiskie rezultāti tika salīdzināti ar nieru funkcijas rādītājiem. Statistiski 
ticamu korelāciju konstatējām tikai starp CD56, p53 marķieriem un GFĀ un kreatinīna līmeni serumā. 
CD56  pozitivitāti konstatē 77,1% (n  =  54) gadījumu, bet p53  pozitivitāti (sk.  7.  att.) mielomas šūnās 
konstatē 47,1% (n = 33) pacientu. MM slimniekiem ar CD56 negatīvu ekspresiju konstatējām statistiski 
ticami zemāku GFĀ (sk. 2. att.) un augstāku kreatinīna līmeni serumā (sk. 3. att.). 

BCL2 pozitivitāti mūsu analizētajā slimnieku grupā konstatējām 90% (n = 63) gadījumu, bet LCA / 
CD45 pozitivitāti (vairāk nekā 20% mielomas šūnu) konstatējām 18,6% (n = 13) gadījumu. Ciklīna D1 pozi-
tivitāti mielomas šūnās konstatējām 58,9% (n = 37) gadījumu. Mielomas šūnu monoklonalitāti pēc kappa 
vieglās ķēdes ekspresiju konstatējām 70% (n = 49) slimnieku, lambda – 30% (n = 21).

Statistiski ticama korelācija starp nieru funkcijas rādītājiem un BCL2, ciklīna D1, LCA / CD45 un 
kappa / lambda vieglās ķēdes ekspresiju netika konstatēta (p > 0,05).

Pacientiem ar izteiktu p53 ekspresiju mielomas šūnās bija noteikta statistiski ticama korelācija ar 
samazinātu GFĀ (sk. 4. att.) un paaugstinātu kreatinīna līmeni serumā (sk. 5. att.).

2. attēls. Glomerulu filtrācijas ātruma līmenis mul-
tiplās mielomas slimniekiem ar pozi tīvu 
un negatīvu CD 56 ekspresiju, p < 0,0001

 Glomerular filtration rate in MM cases 
with positive and negative expression of 
CD56 marker, p < 0.0001
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3. attēls. Kreatinīna līmenis serumā multiplās 
mielo mas slimniekiem ar pozitīvu un ne-
gatīvu CD 56 ekspresiju, p = 0,0001

 Serum creatinine level in MM cases with 
positive and negative expression of CD56 
marker, p = 0.0001

Kr
ea

tin
īn

a 
līm

en
is

 s
er

um
ā,

µm
ol

/l

CD56− CD56+
0

500

1000

1500

Imūnhistoķīmiskie dati

4. attēls. Glomerulu filtrācijas ātruma līmenis mul-
tiplās mielomas slimniekiem ar izteiktu un 
vāju p53 ekspresiju, p = 0,0336

 Glomerular filtration rate in MM cases with 
strong and weak expression of p53 marker, 
p = 0.0336
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5. attēls. Kreatinīna līmenis serumā multiplās mie-
lomas slimniekiem ar izteiktu un vāju p53 
ekspresiju, p = 0,028

 Serum creatinine level in MM patients with 
strong and weak expression of p53 marker, 
p = 0.0336
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6. attēls. Totāla vidēja un liela izmēra mielomas 
šūnu (pārsvarā ar plazmoblastisku dife-
ren ciāciju) infiltrācija kaulu smadzenēs 
(hemato ksilīns / eozīns, × 250)

 Total infiltration of bone marrow by 
medium and large sized atypical neoplastic 
mye loma cells with plasmablastic diffe-
rentiations (H / E, × 250)

7. attēls. Izteikta p53  intranukleāra pozitivitāte 
mielomas šūnās (EnVision metode, × 400)

 P53  intranuclear expression in myeloma 
cells (EnVision method, × 400)   
 
 
 

Diskusija

Mūsu pētījumā iegūtie rezultāti parādīja, ka slimniekiem MM diagnosticēšanas brīdī bija šādas 
stadijas pēc Salmon–Djurie klasifikācijas: I A un I B stadija tika noteikta 14 slimniekiem (20%); II A un 
II B stadija tika noteikta 30 (43%), bet III A un III B stadija bija 26 pacientiem (37%). Savukārt nieru 
mazspējas stadijas pētītajos gadījumos bija šādas: 19 (27,1%) pacientiem tika diagnosticēta tās 2. stadija, 
7 (10%) – 3.a stadija, 6 (8,6%) – 3.b stadija, 6 (8,6%) – 4.  stadija un 4 (5,7%) pacientiem – 5.  stadija. 
Hroniska nieru mazspēja pēc dažādu pētījumu rezultātiem tiek konstatēta līdz 50%  slimnieku MM 
diagnosticēšanas brīdī, bet mūsu analizētajā slimnieku grupā GFĀ dažādas nieru mazspējas stadijas 
uzrādīja 42 slimniekiem vai 60% gadījumu. Pēdējās divās hroniskas nieru slimības stadijās ir nepiecie-
šama hemodialīze.

Vairāki pētījumi pierāda mielomas šūnu morfoloģisko rādītāju nozīmi MM gaitas prognozēšanā, 
īpaši tādu kā kaulu smadzeņu celularitāte, mielomas šūnu skaits un to infiltrācijas veids un t. s. plazmo-
blastiskā diferenciācija (Rajkumar et al., 1999; Bartl et al., 2002; Subramanian et al., 2009).

Mūsu analizētajā pacientu grupā mielomas šūnu kaulu smadzeņu celularitāte un to difūzais infilt-
rācijas tips, kā arī paaugstināts mielomas šūnu ar plazmoblastisku diferenciāciju procentuālais daudzums 
statistiski ticami korelēja ar nieru mazspējas laboratoriskiem rādītājiem, tādēļ, mūsuprāt, minētās morfo-
loģiskās atrades var izmantot arī MM biežāko komplikāciju, tajā skaitā nieru mazspējas, prognozē.

Pazemināts GFĀ statistiski ticami korelēja arī ar kaulu smadzeņu mieloīdās rindas hipoplāziju vai 
tās nobriešanas kavēšanos (novirze pa kreisi), kā arī ar samazinātu megakariocītu skaitu. Iespējams, 
tas varētu būt saistīts ar slimnieku vecumu vai arī ar to, ka viņiem jau pirms MM attīstības bija nieru 
funkcijas pasliktināšanās tādu blakusslimību dēļ kā arteriāla hipertensija vai cukura diabēts.

Vairāki autori (Bartl et al., 2002) kā vienu no galvenajiem MM agresivitātes morfoloģiskiem rādī-
tājiem uzskata paaugstinātu procentuālo kaulu smadzeņu plazmatisko šūnu skaitu. Taču mūsu pētījumā 
šī rādītāja statistiski ticama korelācija ar nieru mazspējas marķieriem netika konstatēta.

Analizējot iegūtos imūnhistoķīmiskos datus, konstatējām statistiski ticamu korelāciju starp 
nieru mazspējas rādītājiem un CD56  un p53  ekspresijas līmeņiem mielomas šūnās. Mūsu pētāmo 
pacientu grupā p53 izteikta pozitivitāte mielomas šūnās tika konstatēta slimniekiem ar nieru mazspēju, 
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tā statiski ticami korelē ar samazinātu GFĀ un paaugstinātu kreatinīna līmeni. P53 ir svarīgs šūnu 
cikla regulētājgēns (Soussi et al., 2010). P53 ekspresiju mielomas šūnās saista ar smagāku MM klīnisko 
gaitu un īsāku pacientu dzīvildzi. Iespējams, agresīvāka MM gaita izraisa vienu no biežākajām tās 
komplikācijām – nieru mazspējas attīstību, bet pieejamos literatūras avotos neatradām pētījumus par 
šo tēmu.

Taču nieru bojājuma patofizioloģiskais mehānisms MM gadījumā ir zināms un izskaidrojams ar 
brīvajām monoklonālajām vieglajām ķēdēm, kas zemās molekulmasas dēļ tiek brīvi filtrētas caur glome-
ruliem un tad tiek reabsorbētas proksimālajos nieru kanāliņos endocitozes ceļā. Tā kā MM gadījumā ir 
šo vieglo ķēžu pārprodukcija, tad tiek pārsniegtas proksimālo nieru kanāliņu epitēlijšūnu reabsorbcijas 
spējas. Rezultātā rodas tubulointersticiālā nefropātija (Hutchison et al., 2010). Palielināta p53 ekspresija 
liecina par ļaundabīgo šūnu pastiprināto proliferāciju un, iespējams, ietekmē nieru mazspējas līmeni 
MM slimniekiem.

Mūsuprāt, CD56 antigēna ekspresijas trūkumam ir zināma loma biežākas MM komplikācijas – 
nieru mazspējas – attīstībā, jo tās lielumi, līdzīgi kā p53, statistiski ticami korelē ar samazinātu GFĀ 
un paaugstinātu kreatinīna līmeni. Lielāka daļa autoru, piemēram, Sahara et al., 2002; Hundemer 
et al. 2007, pierāda CD56 antigēna lomu MM agresivitātes prognozē, uzsverot, ka CD56 negativitāte 
visbiežāk ir saistīta ar mielomas šūnu zemāku diferenciāciju (Dunphy et al., 2007).

Analizētajā MM slimnieku grupā BCL2  ekspresiju konstatējām 90%  gadījumu, kas atbilst 
citu pētnieku rezultātiem (Miguel-García, 1998). Statiski ticamu saistību starp nieru mazspēju un 
BCL2  eks presiju nepierādījām. BCL2  antiapoptotisko marķiera ekspresiju visticamāk lietderīgi 
izmantot MM diferenciāldiagnostikā no reaktīvās plazmocitozes, jo kontroles grupā plazmatiskās 
šūnās BCL2 ekspresiju nekonstatējām.

Ciklīna D1  klātbūtne audzēja šūnās saistīta ar t(11;14) translokāciju (Hitomi et al., 1999). 
Šī mar ķiera ekspresijas loma MM gadījumā nav viennozīmīga, kaut gan lielākā daļa autoru ciklīna 
D1 ekspresiju mielomas šūnās saista ar MM labdabīgu gaitu (Markovic et al., 2004; Cook et al., 2006). 
Mūsu pētāmo pacientu grupā statistiski ticamu korelāciju starp nieru mazspējas rādītājiem un ciklīna 
D1 ekspresiju neizdevās pierādīt. Iespējams, ka ciklīna D1 ekspresija nav saistīta ar nieru mazspējas 
attīstību MM slim niekiem, bet tās ekspresija varētu būt saistīta ar kādu citu MM komplikācijas attīstību, 
piemēram, osteolītiskām pārmaiņām.

LCA  / CD45  antigēna loma mielomas šūnās arī nav viennozīmīga (Kumar et al., 2005; Mateo 
et  al.,  2008). Marķiera interpretācija dažkārt ir apgrūtināta, jo tam piemīt koekspresija citās hemo-
poētiskās šūnās. Mūsu analizēto pacientu grupā nieru mazspējas rādītāju statistiski ticama korelācija ar 
šī mar ķiera aberanto ekspresiju netika atrasta.

Mūsuprāt, svarīgi multiplās mielomas slimnieku prognozes novērtējumā ņemt vērā gan Starptau-
tiskā mielomas fonda sistēmas, gan Salmon–Durie klasifikācijas, sevišķi nosakot nefropātijas esamību 
(Durieet et al., 1975; Fechtner et al., 2010; Faiman, 2014). Pētījumā iegūtos prognostiskos morfoloģiskos, 
imūnhistoķīmiskos un nieru funkcijas rādītājus plānojam izmantot mūsu analizētās slimnieku grupas 
izdzīvotības novērtējumā.

Secinājumi

 1. Kaulu smadzeņu augsta celularitāte, ievērojams atipisko plazmatisko šūnu procentuālais 
dau  dzums ar to plazmablastisku diferenciāciju un kaulu smadzeņu difūzs mielomas šūnu 
in fil t rācijas tips korelē ar nieru funkcijas laboratorisko rādītāju pasliktināšanos multiplās 
mielo mas slimniekiem.

 2. CD56 antigēna trūkums un p53 marķiera izteikta pozitivitāte mielomas šūnās korelē ar nieru 
funkcijas pasliktināšanos multiplās mielomas slimniekiem.

 3. Plazmatisko šūnu daudzumam kaulu smadzeņu bioptātos, kā arī ciklīna D1, BCL2, LCA  / 
CD45 ekspresijai nav statistiski ticamas korelācijas ar nieru mazspējas rādītājiem multiplās 
mielo mas slimniekiem.
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 Characteristics of Myeloma Cells Morphological and 
 Immunohistochemical Prognostic Parameters and 
 Their Role in Assessment of Renal Function of 
 Multiple Myeloma Patients

Abstract

Multiple myeloma (MM) is a malignant haematological disease which, in approximately 50% cases, 
has chronic kidney disease.

The morphological and immunohistochemical examination of bone marrow (BM) allows not only 
accurately to diagnose malignancy of plasma cells but also to describe the prognosis of MM by such 
antigens as CD56, Cyclin D1, p53, BCl2, kappa / lambda.

The objective of the study was to investigate the relationship between the myeloma cells morphological 
and immunohistochemical characteristics in BM biopsies and renal function of patients with MM.

70 patients with a primary diagnosis of MM and various stages of kidney failure were analysed. 
Glomerular filtration rate (GFR) and creatinine measurements was compared with myeloma cell morpho-
logical and immunohistochemical parameters: CD138, LCA, Cyclin D1, p53, BCL2, Kappa / lambda light 
chains, CD56.

The study proved that elevated levels of creatinine and reduced GFR statistically correlate with 
increased expression of p53, loss of CD56 antigen and with the diffuse infiltration type of myeloma cells in BM.

Decline of GFR statistically correlates with the increased cellularity of BM and elevated numbers of 
plasmablastic cells with atypical differentiation of them expressed in percentages (p < 0.05). Statistically 
reliable correlation between renal functions and BCL2, Cyclin D1, LCA and light chains kappa / lambda 
expression was not detected.

Expressed cellularity of BM, significant amount of atypical plasmablasts with plasmablastic diffe-
rentiation and diffuse type of infiltration of malignant cells correlate with laboratory tests for renal 
function impairment in the MM patients.

The shortage of CD56 antigen and expressed positively of p53  in myeloma cells correlate with 
the decreased renal function in patients with MM.

The amount of plasmacytes in the BM, as well as expression of Cyclin D1, BCL2, LCA/CD45 have no 
statistically reliable correlation with the tests of chronic kidney disease in MM patients.

Keywords: multiple myeloma, p53, CD56, level of creatinin, glomerular filtration rate.
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Kopsavilkums

Lai arī pēdējo gadu laikā drošība uz Latvijas ceļiem pēc Eiropas Komisijas Mobilitātes un trans-
porta ģenerāldirektorāta atzinumiem uzlabojas, bojā gājušo un negadījumos cietušo skaits vēl arvien ir 
ievērojami augstāks, salīdzinot ar situāciju citās valstīs [11, 4–6]. Šī pētījuma mērķis ir aprakstīt Latvijas 
pieaugušo iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības paradumus (atstarotāju lietošana, drošības jostu lietošana 
automašīnā, speciālo bērnu sēdeklīšu  / paliktņu lietošana, satiksmes noteikumu ievērošana kopumā 
u. c.), to saistību ar sociāli ekonomiskajiem faktoriem (dzimumu, vecumu, dzīvesvietu, izglītību un ienā-
kumiem, bērnu skaitu ģimenē), kā arī salīdzināt situāciju 2010., 2012. un 2014. gadā. Darbā izmantoti 
dati no Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu 2010., 2012. un 2014. gada pētī-
jumiem, kuru aptaujas anketās iekļauti jautājumi arī par satiksmes drošības paradumiem.

Dati rāda, ka situācija kopējā ceļu satiksmes noteikumu ievērošanā, kā arī drošības jostu lieto-
šana priekšējā un aizmugurējā sēdeklī nav uzlabojusies. Apstiprināta ir ienākumu un izglītības, kā arī 
respon denta dzimuma saistība ar satiksmes noteikumu ievērošanu. Novērota saistība arī ar respondenta 
ģimenes stāvokli un bērnu skaitu. Joprojām daļa transporta līdzekļu vadītāju ceļu satiksmē piedalās 
alko hola reibumā vai narkotisko vielu ietekmē.

Atslēgvārdi: ceļu satiksme, braukšanas paradumi, ceļu satiksmes dalībnieki.

Ievads

Pasaules Veselības organizācija ceļu satiksmes negadījumus vērtē kā milzīgu sabiedrības vese-
lības problēmu ievērojamo traumu, tām sekojošo invaliditātes un letālo gadījumu skaita dēļ. Katru gadu 
pasaulē satiksmes negadījumu dēļ gandrīz 1,3 miljoni cilvēku iet bojā, bet vēl 20–50 miljoni cilvēku tiek 
ievainoti. Šādām tendencēm turpinoties, tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam ceļu satiksmes negadī-
jumi kļūs par piekto izplatītāko nāves cēloni pasaulē (salīdzinājumam 2004. gadā tie ierindojās devītajā 
vietā) [14, IX]. Globālajā līmenī jau šobrīd satiksmes negadījumi ir viens no trim galvenajiem nāves 
cēloņiem populācijā vecumā no 5 līdz 44 gadu vecumam. Jāuzsver, ka tieši šī ir esošā vai topošā iedzīvo-
tāju ekonomiski aktīvā grupa, un aprēķini liecina, ka ceļu satiksmes negadījumu dēļ valstu zaudējumi 
mērāmi 1–3% no IKP [12, 4]. Tāpēc ceļu satiksmes negadījumi jau drīzumā varētu būt pielīdzināmi tādām 
globālām sabiedrības veselības problēmām kā malārija, HIV / AIDS un tuberkuloze.

mailto:aija.bukova@gmail.com
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Kā galvenie riski satiksmes drošībā Eiropas Savienībā tiek minēti neadekvāta ātruma izvēle 
(izpē tīts, ka trešdaļa negadījumu notiek pārsniegta atļautā braukšana ātruma dēļ), automašīnas vadīšana 
alko hola reibumā un drošības jostu neregulāra lietošana gan bērnu, gan pieaugušo vidū [4, 6]. 2015. gada 
maijā Apvienoto Nāciju Organizācijas rīkotajā satiksmes drošībai veltītajā forumā galvenā uzmanība tika 
veltīta bērnu drošībai, piedaloties ceļu satiksmē. Īpaši izceltas kopējās ceļu satiksmes drošības stratēģijas, 
kas vērstas uz bērnu drošību, mazinot transporta līdzekļa vadīšanu apreibinošo vielu ietekmē, nodrošinot 
drošības jostu un vecumam atbilstošu bērnu sēdeklīšu un paliktņu lietošanu transporta līdzekļos, kā arī 
uzlabojot gājēju, tajā skaitā bērnu, redzamību uz ceļa, lietojot atstarojošus elementus [14, 17].

Latvijas iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības paradumu dinamikas analīze no 1998.  līdz 
2008. gadam liecināja, ka šajā laika posmā būtiski palielinājies atstarotāju lietotāju īpatsvars, pozitīvas 
ten dences bija vērojamas drošības jostu lietošanā, braucot gan automašīnas priekšējā, gan aizmugu-
rējā sēdeklī. Tāpat bija palielinājies respondentu īpatsvars, kuri norādīja, ka kontrolē bērnu uzvedību, 
piedalo ties ceļu satiksmē [1, 59].

Latvijas Republikas Ceļu satiksmes drošības plānā 2014.–2020.  gadam izvirzīts mērķis  – līdz 
2020. gadam uz pusi samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto skaitu, kas ir 
saskaņā ar Eiropas Savienības stratēģiju. Tajā pašā laikā situācijas izvērtējumā norādīts, ka 2012. gadā, 
salī dzinot ar 2006. gadu, bojāgājušo skaits samazinājies par 56,5%, smagi ievainoto skaits – par 21,7%, 
bet nega dījumu smaguma pakāpe samazinājusies par 44,1%. Šis rādītājs ir sasniedzis Eiropas Savienības 
vidējo rādītāju (smaguma pakāpes izvērtēšanai izmantots kritērijs – bojāgājušo skaits uz 100 ceļu satik-
smes negadījumiem ar cietušajiem) [2, 13].

Tāpat norādīts, ka, salīdzinot ar 2006.  gadu, samazinājies bojāgājušo gājēju, transportlīdzekļu 
vadītāju un pasažieru skaits. Samazinājies kopējais alkohola reibumā izraisīto negadījumu skaits, tajos 
bojāgājušo un ievainoto skaits, tomēr 2012. gadā bojāgājušo skaits ir nedaudz palielinājies, salīdzinot ar 
2010. gadu. Samazinājies arī cietušo bērnu skaits, tomēr izvirzītais mērķis 2012. gadā nav izpildīts, un 
bērnu drošība vēl arvien uzskatāma par prioritāru. Tik strauja uzlabojuma dinamika tiek daļēji skaidrota 
ar to, ka atskaites gadā bojāgājušo un smagi ievainoto skaita ziņā Latvijai bija līdera pozīcijas Eiropā. 
Tāpēc turpmāk kopējās tendences varētu būt atšķirīgas.

Darba mērķis

Aprakstīt un salīdzināt Latvijas pieaugušo iedzīvotāju ceļu satiksmes drošības paradumus 2010., 
2012., 2014. gadā un to saistību ar sociāli ekonomiskajiem faktoriem.

Materiāls un metodes

Šķērsgriezuma pētījumā izmantoti dati no Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselību ietekmējošo 
paradumu pētījuma, kas Latvijā tiek veikts katru otro gadu. Pētījuma izlases veidotas pēc daudzpakāpju 
nejaušās stratificētās izlases metodes (2010. gadā – 3010 respondenti, 2012. gadā – 3004 respondenti, 
2014. gadā – 3010 respondenti). Aptauja veikta tiešās (face-to-face) intervijās respondentu dzīvesvietās. 
Respondentu atbildes tika kodētas, un to dati ievadīti statistikas programmā, nepieļaujot iespēju identi-
ficēt konkrētu personu.

Darbā izmantoti aptaujas anketas jautājumi par atstarotāju lietošanu, drošības jostu lietošanu auto-
mašīnā, speciālo bērnu sēdeklīšu / paliktņu lietošanu, satiksmes noteikumu ievērošana kopumā, kā arī 
par to, vai respondents personīgi pazīst kādu, kurš pēdējā gada laikā automašīnu ir vadījis alkohola vai 
narkotiku reibumā. Dati analizēti gan kopumā, gan veidojot dažādas grupas, tās savstarpēji salīdzinot un 
vajadzības gadījumā apvienojot gan pēc respondentu dzīvesvietas, dzimuma, vecuma, tautības, ģimenes 
stāvokļa, izglītības līmeņa, ienākumu līmeņa, nodarbinātības veida, gan veselības un paradumu rādītājiem.

Datu apstrādes procesā tika izmantota datorprogramma Microsoft Excel un SPSS 20.0 for Windows. 
Rezultātu analīzē izmantota aprakstošā statistika, Pīrsona korelāciju metode, aprēķināta statistiskā 
ticamība.
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Rezultāti

2010., 2012. un 2014. gada dati rāda, ka atstarotājus lietojuši attiecīgi 43,0%, 49,7% un 42,6% respon-
dentu un, palielinoties vecumam, to lietošana pieaug (p < 0,01). Respondentu īpatsvars, kuri drošības 
jostas vienmēr lieto aizmugurējā sēdeklī (2010. gadā – 45,7%; 2012. gadā – 37,2%; 2014. gadā – 44,0%), 
bija uz pusi mazāks par to respondentu īpatsvaru, kuri drošības jostas vienmēr lieto priekšējā sēdeklī 
(2010. gadā – 88,2%, 2012. gadā – 82,8%; 2014. gadā – 84,4%). Trešdaļa respondentu norādīja, ka braucot 
automašīnas aizmugurējā sēdeklī, drošības jostas nelieto. Līdzīgi kā priekšējā sēdeklī, arī automašīnas 
aizmugurējā sēdeklī drošības jostas biežāk lietoja respondenti ar augstāku izglītības līmeni (p < 0,01), 
(sk. 1. att.).

Analizējot respondentu atbildes par mazu bērnu pārvadāšanu automašīnā, novērotās izmaiņas ir 
nelielas – speciālos bērnu sēdeklīšus / paliktņus gandrīz vienmēr 2010. gadā lietoja 91,7%, 2012. gadā – 
87,6% un 2014. gadā – 89,9% (analīzē iekļauti tikai tie respondenti, kuri norādījuši attiecīgā vecuma bērnus 
ģimenē). Novērota saistība, ka bērnu drošībai uzmanību pievērš lielāks respondentu īpatsvars ar augstāku 
izglītības līmeni, bet mazāk – respondenti bez partneriem (p < 0,01).

Nereti autovadītāji pie stūres sēžas alkohola reibumā. Uz jautājumu, vai respondenti personīgi 
pazīst kādu, kurš pagājušā gada laikā vadījis automašīnu alkohola reibumā, novēro statistiski ticamu 
tendenci samazināties respondentu skaitam, kuri atbild apstiprinoši (2010. gadā – 35,9%, 2012. gadā – 
34,0% un 2014. gadā – 30,4% respondentu atbildējuši apstiprinoši, p < 0,01). Analizējot pēc dzīvesvietas, 
lielākais respondentu īpatsvars, kas pazīst braucējus alkohola reibumā, ir Kurzemē un Zemgalē dzīvojošo 
vidū, bet mazāks Vidzemē un Pierīgā (p < 0,01), (sk. 2. att.).

Ceļu satiksmes drošībā ievērojams apdraudējums ir transportlīdzekļa vadīšana narkotisko vielu 
reibumā. Uz aptaujas jautājumu, vai personīgi pazīst kādu, kurš pagājušā gada laikā vadījis automašīnu 
narkotiku reibuma stāvoklī, novērota tendence palielināties respondentu skaitam, kuri atbild apstipri-
noši (2010.  gadā  – 4,2%, 2012.  gadā  – 5,6%  un 2014.  gadā  – 6,7%  respondentu atbildēja apstiprinoši, 
p < 0,01). Analizējot vecuma grupās, lielākais šādu respondentu īpatsvars ir vecumā no 15 līdz 24 gadiem 
(p < 0,01), (sk. 3. att.).

Vērtējot dažādus satiksmes drošības paradumus  – satiksmes noteikumu ievērošanu, drošības 
jostu lietošanu priekšējā un aizmugurējā automašīnas sēdeklī, bērnu sēdeklīšu lietošanu, var novērot, 
ka kopumā sievietes satiksmes noteikumu ievērošanā ir apzinīgākas par vīriešiem. Sieviešu, kuras 
satik smes noteikumus ievēro vienmēr, īpatsvars ir lielāks par attiecīgo vīriešu īpatsvaru. Tāpat mazāks 
sie viešu īpatsvars norāda, ka personīgi pazīst kādu, kurš pēdējā gada laikā transporta līdzekli vadījis 
alko hola vai narkotisko vielu reibumā (sk. 4. att.).

1. attēls. Respondentu īpatsvars (%), kuri norādījuši, ka vienmēr lieto drošības jostas priekšējā / aizmugurējā 
sēdeklī, saistībā ar respondenta izglītības līmeni

 Percentage of respondents who indicated always wearing seat belts on front and back seat in education 
groups
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2. attēls. Respondentu īpatsvars (%), kuri pazīst kādu, kurš pēdējā gada laikā pie automašīnas stūres sēdies 
alkohola reibumā, saistībā ar respondenta dzīvesvietu 2014. gadā

 Percentage of respondents who personally know somebody who has driven the car under the influence 
of alcohol during last year by respondent’s place of residence, year 2014
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3. attēls. Respondentu īpatsvars (%), kuri pazīst kādu, kurš pēdējā gada laikā pie automašīnas stūres sēdies 
narkotisko vielu reibumā, saistībā ar respondenta vecumu 2014. gadā

 Percentage of respondents who personally know somebody who has driven the car under the influence 
of drugs last year by age group, year 2014
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4. attēls. Satiksmes noteikumu ievērošanas prevalence dzimuma grupās 2014. gadā (%)
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80

Re
sp

on
de

nt
u 

sk
ai

ts
, %

20

100
 

40

60

Respondentu atbildes par pozitīvajiem un negatīvajiem
satiksmes drošības paradumiem

0
1

95,8

2

53,5

3

86,4

4

51,2

5

90,4

6

23,3

7

5,6

Sievietes

Vīrieši

94,2

31,4

82,3

36,6

89,2

37,8

8,1

1 – Ievēro satiksmes noteikumus
2 – Lieto atstarotājus
3 – Lieto drošības jostu priekšējā sēdeklī
4 – Lieto drošības jostu aizmugurējā sēdeklī

5 – Vedot automašīnā bērnu, lieto speciālo sēdeklīti
6 – Pazīst kādu, kurš pagājušajā gadā vadījis

automašīnu alkohola reibumā
7 – Pazīst kādu, kurš pagājušajā gadā vadījis

automašīnu narkotiku reibumā



297

M E D I C Ī N A S  B Ā Z E S  Z I N Ā T N E S

ZRaksti / RSU

2015

Diskusija

Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums raksturo pieaugušo iedzīvotāju satik-
smes drošības paradumus noteiktā laika posmā no 2010. līdz 2014. gadam un tos ietekmējošos saistītos 
personu un sociāli ekonomiskos faktorus.

Pētījums rāda, ka satiksmes noteikumu ievērošanu ietekmē gan demogrāfiskie, gan sociāli ekono-
miskie faktori. Latvijā, līdzīgi kā Pasaules Veselības organizācijas ziņojumā, vīrieši ir riska grupa jau 
gadu desmitiem, piemēram, 2002. gadā 73% no visiem satiksmes negadījumos bojāgājušajiem bija vīrieši, 
tāpat aprēķināts, ka vidēji negadījumos vīrieši cieš trīs reizes biežāk par sievietēm [15, 44]. Šajā pētījumā, 
tāpat Starptautisko Sociālo zinātņu pētījumā, apstiprināta saistība ar iedzīvotāju zemākiem ienākumiem 
[8, 20]. Šī pētījuma dati arī rāda, ka Latvijā apzinīgākas ceļu satiksmes drošības noteikumu ievērošanā 
ir sievietes.

Latvijas Republikas likumdošana paredz, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā 
arī apdzīvotās vietās gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai tās nomali, jālieto gaismas atstarotājs [3]. 
Tomēr pētījuma rezultāti rāda, ka Latvijā gandrīz vienmēr atstarotājus lieto mazāk nekā puse respon-
dentu. Literatūrā tiek norādīts uz kājāmgājēju vecuma grupām un to saistību ar satiksmes negadī jumiem 
un to smaguma pakāpi [6, 78]. Šajā pētījumā kājāmgājēju atstarotāju lietošanai tika atrasta saistība ar 
vecumu – palielinoties vecumam, lielāks respondentu īpatsvars lieto atstarotājus. Novērotās atšķirī bas 
norāda uz nepieciešamību turpmāk, veidojot informatīvās sabiedrības informēšanas kampaņas, tās 
veidot atbilstoši noteiktām iedzīvotāju vecumgrupām.

Visās Eiropas Savienības dalībvalstīs likumdošanas nosaka obligātu drošības jostu lietošanu, 
braucot automašīnā. Tomēr rādītāji dalībvalstīs būtiski atšķiras. Tā, piemēram, Somijā 2012.  gadā 
gandrīz vienmēr drošības jostas priekšējā automašīnas sēdeklī lietoja 97,2%, bet aizmugurējā sēdeklī – 
88,4% [10, 151–152]. Savukārt Igaunijā 2014. gadā gandrīz vienmēr drošības jostas priekšējā automašīnas 
sēdeklī lietoja 98,1% un aizmugurējā sēdeklī – 83,1% [9, 124, 126]. Tas norāda, ka citās valstīs drošības 
jostu lietošana transportlīdzeklī ir kļuvusi par normu lielākajā daļā sabiedrības, nešķirojot pēc tā, kurā 
vietā automašīnā tiek sēdēts. Diemžēl Latvijā dati par jostu lietošanu aizmugurējā sēdeklī nav ieprie-
cinoši, regulāri tās aizmugurējā sēdeklī 2010. gadā lietoja 45,7%, 2012. gadā – 37,2%, 2014. gadā – 43,9%. 
Tomēr pozitīvi jāvērtē drošības jostu lietošanas īpatsvars priekšējā sēdeklī, kas pamazām tuvinās citu 
Eiropas valstu līmenim (2014. gadā – 84,3%).

Citās valstīs veiktajos pētījumos norādīts, ka drošības jostu lietošanu automašīnā būtiski ietekmē 
tādi individuālie faktori kā dzimums un vecums, izglītības un ienākumu līmenis. Šajā pētījumā novērota 
saistība drošības jostu lietošanai ar ienākumiem (priekšējā sēdeklī) un izglītības līmeni (gan priekšējā, 
gan aizmugurējā sēdeklī), kā arī atšķirības satiksmes drošības paradumos dzimumu starpā. Tāpat 
jāuzsver, ka vēl arvien tikai trešdaļa respondentu norāda, ka lieto tās aizmugurējos sēdekļos. Tas norāda, 
ka sabiedrībā drošības jostu lietošana aizmugurējā sēdeklī vēl nav kļuvusi par vispārpieņemtu normu 
pat pie likumdošanas stingrākām prasībām.

Literatūrā norādīts, ka speciālo bērnu sēdeklīšu  / paliktņu lietošana, automašīnā pārvadājot 
bērnu, ir saistīta ar tādiem faktoriem kā bērna vecums, vecāku sociāli ekonomiskais stāvoklis un izglī-
tības līmenis [5, 273]. Šajā pētījumā apstiprināta saistība ar izglītību – lielāks respondentu īpatsvars ar 
augstāku izglītību norāda auto sēdeklīšu / speciālo paliktņu regulāru lietošanu automašīnā pārvadājot 
bērnus.

Nozīmīgs drauds ceļu satiksmes drošībai ir transportlīdzekļa vadīšana alkohola reibumā vai 
narko tisko vielu ietekmē, un citu valstu pētījumos tiek minēta šīs riskantās uzvedības saistība ar sociāli 
ekono miskajiem faktoriem [7, 1]. Arī šajā pētījumā jautājumā par to, vai respondents personīgi pazīst 
kādu, kurš pēdējā gada laikā vadot automašīnu bijis alkohola reibumā vai narkotisko vielu ietekmē, 
novērots, ka biežāk apstiprinoši atbild vīrieši un respondenti 15–24 gadu vecumgrupā.

Šī pētījuma dati rāda, ka jāpārdomā stratēģija, kā ceļu satiksmes drošības profilaksē sasniegt 
vīriešus, mazāk izglītotas, zemāku ienākumu cilvēku grupas, kā arī pareizāk uzrunāt galvaspilsētas un 
reģionu iedzīvotājus.
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Secinājumi

 1. Lai arī līdz 2008. gadam bija novērojamas pozitīvas tendences Latvijas pieaugušo iedzīvo tāju 
ceļu satiksmes paradumos, salīdzinot 2010., 2012.  un 2014.  gada datus, nav uzlabojusies ne 
kopējā ceļu satiksmes noteikumu ievērošana, ne drošības jostu lietošana priekšējā vai aizmugu-
rējā sēdeklī.

 2. Apstiprināta ir  ienākumu un izglītības, kā arī respondenta dzimuma ietekme uz satiksmes 
noteikumu ievērošanu.

 3. Satiksmes noteikumu ievērošanā novērota saistība ar respondenta ģimenes stāvokli un bērnu 
skaitu.

 4. Joprojām daļa transportlīdzekļu vadītāju ceļu satiksmē piedalās alkohola reibumā vai narko-
tisko vielu ietekmē.

 Latvian Adult Population Traffic Safety 
 Behaviour Analysis

Abstract

According to European Commission’s DG Mobility and Transport data, safety on Latvian roads 
has been improving in recent years; however, fatalities and casualties are still significantly higher in 
comparison with the situation in other EU countries.

The aim of the study was to describe traffic safety behaviour of the Latvian adult population (use 
of reflectors, use of seat belts in the front seat and in the back seat, use of the special seat / pallet for 
preschool-age children and observance of traffic rules in general, etc.) in relation with socio-economic 
factors (gender, age, place of residence, marital status, number of children, education, occupation, income), 
and compare the situation in years 2010, 2012 and 2014.

The database of the Health Behaviour Survey among Latvian Adult Population carried out in years 
2010, 2012 and 2014 was used for obtaining and analysing data on population road safety behaviour.

Data shows that the situation in observing road traffic rules, as well as the use of seat belts in front 
and back seats has not improved. Traffic safety behaviour is significantly associated with respondent’s 
gender, income and education, as well as marital status and number of children. Still there are drivers 
who participate in road traffic under the influence of alcohol or drugs.

Keywords: road traffic, traffic safety behaviour, road traffic users.
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Labā priekškambara audu morfoloģiskās 
pārmaiņas dažādu iedzimtu sirdskaišu 

gadījumos: pilotpētījums
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Kopsavilkums

Ievads.  Iedzimtās sirds slimības pasaulē sastopamas vidēji astoņiem bērniem no 1000  dzīvi 
dzimu šajiem. Iedzimto sirdskaišu etioloģija un morfoloģija vēl joprojām tiek pētīta. Iedzimtu sirdskaišu 
gadī jumā viens no galvenajiem notikumiem ir apoptoze, kas tiek saistīta ar sirds muskuļa audu išēmiju. 
Iedzimtu sirdskaišu gadījumā svarīga nozīme ir arī sirds muskuļa inervācijai, asinsvadu stāvoklim un 
sirds muskuļa homeostāzei.

Darba mērķis.  Izvērtēt sirds labā priekškambara austiņā programmētu kardiomiocītu nāvi, 
endoteliālos faktorus, sirds muskuļa homeostāzi un inervāciju iedzimtu sirdskaišu gadījumos.

Materiāls un metodes.  Materiāls tika iegūts no Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antro-Materiāls tika iegūts no Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antro-
poloģijas institūta kolekcijas. Tika izmantoti piecu bērnu – divu meiteņu un trīs zēnu – miokarda audi, 
kas iegūti sirds patoloģiju korekcijas operācijas laikā no labā priekškambara austiņas.

Vispārējā pārskata iegūšanai materiāli no katra parauga tika krāsoti ar hematoksilīnu un eozīnu 
un, pielietojot imūnhistoķīmiju, arī ar antivielām pret proteīngēnvielu 9,5 (PGP), vaskulāro endo teliālo 
augšanas faktoru (VEGF), endotelīnu-1 (ET), ātriju nātrijurētisko peptīdu (ANP) un hromogranīnu 
(CHR). Apoptozes noteikšanai tika lietota TUENL metode, iezīmēto struktūru daudzuma izvērtēšanai – 
puskvanti tatīvā skaitīšanas metode.

Rezultāti.  Visos gadījumos redzēja dažāda izmēra kardiomiocītus, kuros tika novērota vakuoli-
zācija. Vienā gadījumā bērnam ar acianotiskā tipa sirdskaiti starp muskuļu šūnām tika novēroti 
ieau guši saist audi.

VEGF gandrīz visos gadījumos tika konstatēts lielā un ļoti lielā daudzumā šūnu. ET netika atrasts 
gandrīz nevienā preparātā, kas nesaskan ar literatūras datiem, jo iedzimtas sirdskaites parasti tiek 
saistītas ar palielinātu endotelīna daudzumu audos.

Visos preparātos tika konstatēts liels daudzums apoptotisku šūnu, kas bērniem ar iedzimtām 
sirdskaitēm liecina par miokarda išēmiju.

PGP 9,5 saturošās neiroendokrīni aktīvās šķiedras ļoti daudz tika novērotas visos preparātos, kas 
norāda uz miokarda hiperinervāciju un ir pretstatā literatūras datiem, kuros iedzimtas sirdskaites tiek 
saistītas ar inervācijas vājumu.

ANP un CHR variēja no vidēji daudz līdz ļoti daudz šūnu, norādot uz sirds tilpuma un slodzes 
homeostāzi.

mailto:emils.smitins@gmail.com
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Secinājumi.  Izteiktais VEGF saturošo endoteliocītu skaits iedzimtu sirds patoloģiju gadījumā ļauj 
pamatot sirds muskuļa išēmiju, kas korelē ar programmēto šūnu bojāeju.

Izteiktā neiropeptīdus saturošā inervācija vērtējama kā kompensatora reakcija uz kopējā sirds 
muskuļa veselības pasliktināšanās (išēmijas, apoptozes) fona.

ANP un hromogranīna daudzums miokardā ir atbilstošs saglabātai sirds muskuļa kontrakciju un 
tilpuma homeostāzei sirdī.

Atslēgvārdi: miokards, morfoloģija, imūnhistoķīmija, iedzimtas sirds patoloģijas.

Ievads

Iedzimtās sirds slimības pasaulē sastopamas vidēji astoņiem bērniem no 1000 dzīvi dzimušajiem 
[21]. Eiropā šis rādītājs ir septiņi bērni no 1000 dzīvi dzimušajiem [9], savukārt Latvijā vidēji gadā no 
1000 dzīvi dzimušajiem desmit bērni piedzimst ar iedzimtām sirds patoloģijām [1].

Viens no sirds slimību iedalījumiem ir cianotiskās sirds slimības un acianotiskās sirds slimībās [1]. 
Cianotiskās sirds slimības ir tās patoloģijas, kam raksturīgs samazināts skābekļa daudzums asinīs. 
Cianotiskās sirds slimības izpaužas ar cianozi, paātrinātu elpošanu un nemieru bērnam uzreiz pēc 
dzimšanas. Dažkārt cianotisko sirds slimību gadījumā jaundzimušajam var novērot bezsamaņas 
epizodes  [28]. Acianotisko sirds slimību gadījumā asinis ir pietiekami piesātinātas ar skābekli, tāpēc 
jaundzimušajam uzreiz pēc dzemdībām šāda simptomātika netiek novērota.

Acianotiskās sirdskaites lielākoties tiek atklātas, veicot augļa ehokardioskopiju grūtniecības 
laikā, pēcdzemdību regulārajās pārbaudēs vai arī izmeklējot ar sirds slimībām nesaistītus simptomus, 
piemēram, malnutrīciju, pastiprinātu bērna miegainību vai augšanas un attīstības aizturi [27]. Ir veikti 
daudzi pētījumi, kas parāda sirds muskuļa morfoloģiskās izmaiņas dažādu iedzimtu sirds patoloģiju 
gadījumā, galvenokārt pētot sirds muskuļa metabolismu, asinsvadu stāvokli, sirds muskuļa inervāciju 
un faktorus, kas izraisa programmēto šūnu nāvi [2].

Apoptoze ir endogēnu faktoru izraisīta šūnu bojāeja. Tas ir no enerģijas atkarīgs process, ko regulē 
ģenētiskā programma [18]. Miokarda šūnu apoptoze ir novērojama hipoksijas ietekmē un miokarda attīs-
tības procesa laikā [29]. Pētījumos ar žurku embrijiem žurku miokarda attīstības laikā apoptotiskas 
miokarda šūnas tika diagnosticētas līdz 11. postnatālajai dienai [17].

Citā gadījumā, miokardu pakļaujot išēmijai, miocītu mitohondriju membrānās tika novērota 
proteīnu aktivizācijas kaskāde, kas beidzās ar šūnas nāvi. B šūnu limfomas-2 (BLC-2) un BLC-2 asociētā 
proteīna X (BAX) aktivizēšanas ietekmē tika sekmēta K+ un Cl− kanālu aktivitāte, izmainot mitohondrija 
pH līmeni. Izmainoties mitohondrija pH, tika novērota citohroma C (Cyt c) atbrīvošanās mitohondrija 
membrānā un nonākšana citosolā, kur Cyt c aktivēja kaspāžu ķēdi [31]. Cyt c ir hēma proteīns, kurš 
piedalās elektronu transportēšanā mitohondrija iekšējā membrānā, bet hipoksijas ietekmē Cyt c, nonākot 
citosolā, saistās ar apoptotisko proteāzes aktivējošo faktoru-1 (Apaf-1) [16], aktivējot kaspāzi-9, kas ir 
apoptozes ķēdes kaspāzes posms [30]. Kaspāžu ķēde beidzas ar kaspāzes-3 inducētu mitohondriju DNS 
fragmentēšanos jeb miocīta apoptozi [18].

Sirds funkcionēšanā liela nozīme ir miokarda inervācijai. Tomēr tieši simpātiskajai nervu sistēmai 
ir lielākā nozīme miokarda fizioloģijā. Simpātiskās nervu šķiedras inervē kardiomiocītus, kuri, inervā-
cijas ietekmē kontrahējoties, nodrošina asins plūsmu [7]. Pētījumi liecina, ka sirds mazspējas gadījumos, 
ko izraisa iedzimtas vai iegūtas sirds patoloģijas, būtiska nozīme ir simpātiskajai nervu sistēmai [20]. Kvanti-
tatīvai miokarda inervācijas pētīšanai izmanto proteīna gēnvielu (PGP 9,5) no teikšanu. PGP 9,5 atklāja 
zinātnieki Džeksons un Tomsons 1983. gadā, sākotnēji uzskatot, ka PGP 9,5 ir nespecifisks neironos sasto-
pams proteīns. Abi zinātnieki izteica hipotēzi, ka ar PGP 9,5 var noteikt nervu sistēmas attīstības pakāpi, 
kā arī konstatēt nervu sistēmas bojājumus [11].

Šobrīd ir pierādīts, ka PGP 9,5 ir specifisks neirālajām un neiroendokrīnajām šūnām, kaut gan 
PGP 9,5 niecīgā daudzumā ir atrasts arī nieru kanāliņu epitēlijā, ovocītos, melanocītos, prostatas sekreto-
rajā epitēlijā, sēklinieka piedēklī, krūts dziedzeru epitēlija šūnās, Mekeļa šūnās un ādas fibroblastos [4]. 
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PGP 9,5 noteikšanu izmanto arī neiroendokrīno šūnu audzēju diagnostikā [4]. Izvērtējot miokarda iner-
vāciju ar PGP 9,5, tiek noteikts adrenerģisko šķiedru daudzums histoloģiskajā materiālā [6]. Ir izpētīts, 
ka iedzimtu sirdskaišu gadījumos nervu šķiedru daudzums miokardā ir vairākkārt samazināts, tāpēc 
inervācijas trūkums būtiski ietekmē sirds funkcijas [12].

Endotelīns-1 ir endoteliocītu sintezēts peptīds, kuram piemīt vazokonstriktīvs un šūnu prolife-
rāciju stimulējošs efekts gan kardiovaskulārajā sistēmā, gan ārpus tās. Endotelīns-1 stimulē citokīnu 
proliferāciju, vaskulārā endoteliālā augšanas faktora un fibroblastu augšanas faktora produkciju [23]. 
Endotelīna līmenim plazmā paaugstinoties, tas stimulē vazokonstrukciju asinsvadu miokarda gludajā 
muskulatūrā, nieru un citos ķermeņa asinsvados. Minēto izmaiņu dēļ paaugstinās arteriālais asinsspie-
diens, samazinās sirdsdarbības frekvence un samazinās diurēze.

Ir pētījumi, kuros paaugstinātu endotelīna-1  līmeni plazmā saista ar pulmonālu hiperten-
siju, arteriālu hipertensiju, otrā tipa cukura diabētu, nieru mazspēju un miokarda hipertrofiju [3]. 
Endo telīns-1  tiek saistīts arī ar aterosklerozi. Pētījumos ir aprakstīta endotelīna saistība ar hiper-
holisterinēmiju un aterosklerotisko plātnīšu veidošanās stimulāciju fibroblastu un putu makrofāgu 
stimulē šanas rezultātā [23]. Endotelīna līmenis plazmā palielinās pēc proinflammatoro citokīnu un 
brīvo radikāļu stimulācijas, kā arī pēc audu išēmijas vai plašiem iekaisuma procesiem [19].

Vaskulāro endoteliālo augšanas faktoru (VEGF) izstrādā makrofāgi, trombocīti, nieru mezan-
giālās šūnas un keratinocīti. VEGF ir saistīts ar normāliem fizioloģiskiem procesiem kaulu attīstībā, 
brūču dzīšanā, hematopoēzē un orgānu attīstībā [13]. VEGF inducē endotēlija proliferāciju, sekmē šūnu 
migrāciju vaskuloģenēzes laikā un inhibē apoptozi. Ir pierādīts, ka VEGF inducē angioģenēzi un ir 
svarī gākais asinsvadu formēšanā [25]. Palielināts VEGF daudzums miokardā tiek saistīts ar hipok sijas 
ietekmi. VEGF normālos apstākļos veicina mezenhīmas proliferāciju endokardā. Ja šis sirds attīs tības 
process tiek pakļauts hipoksijai, tiek stimulēta VEGF produkcija, kas izraisa iedzimtas sirds patolo ģijas 
atrioventrikulārajā reģionā. VEGF nozīme iedzimtu sirds patoloģiju gadījumā ir neskaidra un tiek vēl 
pētīta [10].

Ātriju  nātrijurētiskais  peptīds  (ANP) ir asins straumē cirkulējošs hormons, ko izdala priekš-
kambara miocīti [8]. ANP funkcija ir uzturēt asins tilpumu un piedalīties arteriālā asinsspiediena 
regu lācijā. ANP sekretējas priekškambara miocītos priekškambaru iestiepuma dēļ. ANP saistās ar 
specifis kiem ANP receptoriem, nieru kanāliņu aferentā daļa dilatējas, glomerulos pieaug spiediens, tāpēc 
pa lielinās glomerulu filtrācijas ātrums. Šo izmaiņu dēļ samazinās sistoliskais asinsspiediens. Papil dus 
ANP atslābina asinsvadu gludo muskulatūru, samazina aldosterona sintēzi un inhibē ketaholamīnu 
vazokon striktīvos efektus, samazinot arteriālo asinsspiedienu [8].

ANP ir nozīmīga loma sirds patoloģiju gadījumā, piemēram, ANP samazina miokarda hiper-
trofiju, samainot kopējo cirkulējošo asins tilpumu un sirds minūtes tilpumu. Ir novērots ANP līmeņa 
pieau gums sirds nepietiekamības un miokarda infarkta gadījumā, bet patofizioloģiskais mehānisms vēl 
līdz galam nav skaidrs. Viens no iespējamiem mehānismiem išēmiskas sirds patoloģijas gadījumos ir 
ANP neitrofilu un makrofāgu adhēzijas un aktivācijas bloķējoša darbība, kas samazina išēmijas radītas 
apoptozes raksturīgās pārmaiņas audos, kā arī iespējamos bojājumus pēc miokarda asins cirkulācijas 
atjaunošanās [26]. ANP līmeņa palielināšanās postnatālā periodā ir saistīta ar perinatālu asfiksiju, 
ductus arteriosus neslēgšanos, FALOT tetrādi, ventrikulu septāliem defektiem un citām iedzimtām sirds 
patoloģijām. ANP ir būtisks postoperatīvajā periodā, kas liecina par tā nozīmi jaundzimušo sirds pato-
loģiju diagnostikā [32].

Hromogranīns A  ir neiroendokrīns sekretors proteīns, kas tiek sintezēts ventrikulu miokarda 
neiroendokrīnajās šūnās. Hromogranīna A funkcijas ir kontrakciju un relaksāciju regulācija miokardā. 
Vēl hromogranīns A piedalās adrenerģiskās un endotelīnerģiskās aktivitātes regulācijā. Kopā ar ANP 
hromogranīns tiek uzskatīts par faktoru, kas uztur miokarda homeostāzi [2]. Ir aprakstīts hromo granīna 
A  līmeņa pieaugums plazmā pēc miokarda infarkta, išēmijas stāvokļiem un sirds nepietie kamības. 
Tādējādi ir pamats uzskatīt, ka hromogranīna A  noteikšanai ir prognostiska nozīme sirds slimību 
attīstībā [5].
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Darba mērķis

Darba mērķis bija izvērtēt sirds labā priekškambara austiņā programmētu šūnu nāvi, endote liālos 
faktorus, sirds muskuļa homeostāzi un inervāciju iedzimtu sirdskaišu gadījumos.

Materiāls un metodes

Materiāls tika iegūts no Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūta 
kolekcijas. Tika izmantoti piecu bērnu – divu meiteņu un trīs zēnu – miokarda audi, kas iegūti sirds 
patoloģiju korekcijas operācijas laikā no labā priekškambara austiņas. Pētījumam ar lēmumu Nr. 14 / 
30.04.2015 tika saņemta Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas komitejas atļauja.

Sirds ķirurģiskā korekcija tika veikta diviem bērniem ar cianotiskā tipa sirdskaitēm (16 dienu 
vecam zēnam un sešus mēnešus vecai meitenei) un trim bērniem ar acianotiskā tipa sirdskaitēm. Bērnu 
vecums operāciju laikā bija no 16 dienām līdz vienam gadam un diviem mēnešiem.

Iegūtie audi tika ievietoti fiksatorā, kas sastāvēja no 2%  formaldehīda un 0,2%  pikrīnskābes, 
0,1  M  fosfātu bufera ar pH 7,2. Fiksatora šķīdums tika izskalots no audiem 12  stundu laikā, lietojot 
tiroīda bufera šķīdumu, ko veidoja tiroīda fosfātu buferis un saharoze ar pH 7. Pēc tam audu gabaliņi tika 
ieguldināti parafīnā.

Parafīnā ieslēgtā materiāla bloki tika sagriezti ar mikrotomu 6–7 µm biezumā.
Griezumi tika deparafinizēti un krāsoti ar hematoksilīnu un eozīnu vispārējā pārskata iegūšanai, 

kā arī tika lietotas imūnhistoķīmiskās metodes, lai novērtētu dažādu proteīnu daudzumu kardiomiocītos.
Izmantojot imūnhistoķīmiskās metodes, materiāls tika iezīmēts ar antivielām pret 1) proteīngēn-

vielu 9,5, PGP 9,5 (Anti-PGP 9,5, 439273A, kas iegūta no truša; Zymed Laboratories, ASV), 2) vaskulāro 
endoteliālo faktoru, VEGF (VGEF, M 7273, iegūts no peles, DakoCytomation, Dānija), 3) endotelīnu-1, 
ET (Endothelin-1, ab 2786, iegūts no peles, Abcam, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste), 
4) ātriju nātrijurētisko peptīdu, ANP (ANP, DakoCytomation, Dānija), 5) hromogranīnu, CHR (CH, A 0430, 
iegūts no truša, DakoCytomation, Dānija).

Apoptozes noteikšanai saskaņā ar Negoescu [24] tika lietota deoksinukleotidiltransferāzes dUTP 
iezīmētā gala marķēšana jeb TUNEL metode (TUNEL, Nr. 11684817910, Roche, Vācija).

Iezīmēto struktūru daudzuma novērtēšanai tika izmantota puskvantitatīvā skaitīšanas metode. 
Tika lietoti šādi apzīmējumi: (−) – netika redzēta neviena pozitīva struktūra, (0) – retas pozitīvas struk-
tūras redzes laukā, (+) – maz pozitīvu struktūru redzes laukā, (++) – vidēji daudz pozitīvu struk tūru 
redzes laukā, (+++) – daudz pozitīvu struktūru redzes laukā, (++++) – ļoti daudz pozitīvu struktūru redzes 
laukā (Pilmane, 1997) (sk. 1. tab.).

Rezultāti

Hematoksilīna un eozīna krāsojumā visos gadījumos bija redzamas dažāda izmēra šūnas, kurās 
tika novērota vakuolizācija. Vienā gadījumā bērnam ar acianotiskā tipa sirdskaiti tika novēroti starp 
muskuļu šūnām ieauguši saistaudi (sk. 1. un 2. att.).

Visiem pacientiem ar acianotiskā tipa sirdskaitēm un pacientiem ar cianotiskā tipa sirdskaitēm 
VEGF tika atrasts ļoti daudz endoteliocītos visos preparātos (sk. 1. tab.), izņemot divus gadījumus: vienu 
ar cianotiskā tipa sirdskaiti un citu gadījumu ar acianotiskā tipa sirdskaiti, kuros VEGF saturošo endo-
teliocītu bija maz vai tie vispār netika novēroti (sk. 3. att.).

Endotelīns netika novērots vai tika novērojams maz endoteliocītos (sk.  1.  tab.), izņemot vienu 
gadījumu: bērnam ar cianotiskā tipa sirdskaiti endotelīns tika novērots vidēji daudz endoteliocītos.

Visiem pacientiem miokarda audos tika atrastas ļoti daudz PGP 9,5  saturošas nervšķiedras 
(sk. 4. att.).
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Vidēji daudz līdz daudz ANP saturošus kardiomiocītus novēroja vienam bērnam ar cianotiskā tipa 
sirdskaiti un trīs bērniem ar acianotiskā tipa sirdskaiti (sk. 5. att.). Citā gadījumā – bērnam ar aciano-
tiskā tipa sirdskaiti – novēroja maz ANP saturošus kardiomiocītus (sk. 1. tab.).

Vidēji daudz līdz daudz hromogranīna pozitīvi kardiomiocīti tika novēroti visos gadījumos 
(sk. 6. att.).

Apoptotisko kardiomiocītu skaits visos gadījumos bija no 161  ±  15,3  līdz 229  ±  39,5, vidēji 
186 ± 44,4, izņemot vienu gadījumu, – bērnam ar acianotiskā tipa sirdskaiti apoptotisko kardiomiocītu 
skaits bija 124 ± 9,5 (sk. 7., 8. att., 1. tab.).

1. tabula. Dažādus faktorus saturošo struktūru relatīvā daudzuma salīdzinājums iedzimtu sirdskaišu 
gadījumos

 Various factors containing structure relative quantity comparison in case of congenital heart disease

Nr. p. k VEGF ET PGP ANP CHR TUNEL

1. ++ / +++ ++ ++ / +++ + / ++ +++ 161 ± 15,3
2. + 0 / + ++++ ++ ++ / +++ 229 ± 39,5
3. 0 / + − ++++ +++ +++ 194 ± 45,6
4. ++++ 0 / + ++++ ++ +++ 124 ± 9,5
5. ++++ 0 / + ++++ + +++ 202 ± 25,2

Kopā: 186 ± 44,4

(−) – nav atrasta neviena pozitīva struktūra redzes laukā, (0) – retas pozitīvas struktūras, (+) – maz pozitīvu 
struktūru redzes laukā, (++) – vidēji daudz pozitīvu struktūru redzes laukā, (+++) – daudz pozitīvu struktūru 
redzes laukā, (++++) – ļoti daudz pozitīvu struktūru redzes laukā.
ANP – ātriju nātrijurētiskais peptīds, CHR – hromogranīns, ET – endotelīns, PGP – proteīna gēna produkts 9,5, 
TUNEL – deoksinukleotidiltransferāzes mediētais deoksiuridīna trifosfāta gala marķējums, VEGF – vasku lā-
rais endoteliālais augšanas faktors.

1. attēls. Ar iedzimtu sirdskaiti sirgstoša bērna mio-
kards ar fibrozi (hematoksilīns  / eozīns, 
× 200)

 Myocardium of child with congenital heart 
disease with fibrosis (hematoxilin / eosin, 
× 200)

2. attēls. Ar acianotiskā tipa sirdskaiti sirgstoša 
bērna miokards ar kardiomiocītu vakuoli-
zāciju (hematoksilīns / eozīns, × 400)

 Myocardium of child with acyanotic con-
genital heart disease with cardiomyocites 
vacualization (hematoxilin / eosin, × 400)
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3. attēls. Ar cianotiskā tipa sirdskaiti sirgstoša bēr-
na miokards ar daudz VEGF saturošiem 
endo teliocītiem (VEGF IMH, × 250)

 Myocardium of child with cyanotic con-
genital heart disease with numerous of 
VEGF positive endotheliocytes (VEGF IMH, 
× 250)

4. attēls. Ar cianotiskā tipa sirdskaiti sirgstoša bērna 
miokards ar ļoti daudz PGP 9,5 saturošām 
nervšķiedrām (PGP 9,5 IMH, × 250)

 Myocardium of child with cyanotic con-
genital heart disease with abundant num-
ber of PGP 9.5 positive nerve fibers (PGP 
9.5 IMH, × 250)

5. attēls. Ar acianotiskā tipa sirdskaiti sirgstoša 
bērna miokards ar vidēji daudz ANP pozi-
tīviem kardiomiocītiem (ANP IMH, × 400)

 Myocardium of child with acyanotic con-
genital heart disease with moderate num-
mer of ANP positive cardiomyocites (ANP 
IMH, × 400)

6. attēls. Ar cianotiskā tipa sirdskaiti sirgstoša bēr-
na miokards ar daudz CHR saturošiem kar-
dio miocītiem (CHR IMH, × 250)

 Myocardium of child with cyanotic con-
genital heart disease with numerous of 
CHR positive cardiomyocites (CHR IMH, 
× 250)
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7. attēls. Ar cianotiskā tipa sirdskaiti sirgstoša 
bēr na miokards ar apoptotiskiem kardio-
miocītiem (TUNEL, × 400)

 Myocardium of child with cyanotic con-
genital heart disease with apoptotic cardio-
myocites (TUNEL, × 400)

8. attēls. Ar cianotiskā tipa sirdskaiti sirgstoša 
bērna miokards ar apoptotiskiem kardio-
miocītiem (TUNEL, × 200)

 Myocardium of child with cyanotic con-
genital heart disease with apoptotic cardio-
myocites (TUNEL, × 200)

Diskusija

VEGF ir viens no galvenajiem faktoriem, kas inducē endotēlija proliferāciju un endoteliocītu 
migrāciju, sekmējot vaskuloģenēzi [13]. VEGF produkcija ir novērojama visā audu attīstības periodā, bet 
pastiprinātu VEGF produkciju audos saista ar hipoksijas ietekmi [10]. Mūsu pētījumā trijos no pieciem 
gadījumiem tika novērota pastiprināta VEGF ekspresija. Iespējams, ka pastiprināta VEGF ekspresija 
miokarda audos iedzimtu sirds patoloģiju gadījumā ir kompensatora reakcija išēmijai adekvātas oksige-
nācijas atjaunošanai.

Endotelīnu-1 miokarda audos nelielā daudzumā novērojām vienā gadījumā, bet pārējos gadījumos 
tas gandrīz vispār netika novērots. Lai gan endotelīnam-1  ir būtiska loma miokarda proliferācijā, 
vaskulārā endoteliālā faktora un fibroblastu augšanas faktora izdales stimulācijā un tam piemīt arī vazo-
konstruktīvs efekts miokardā [23], mēs uzskatām, ka endotelīnam-1 nav būtiskas nozīmes iedzimtu sirds 
patoloģiju gadījumā.

Zināms, ka PGP 9,5  ir viens no pamata marķieriem, ar ko kvantitatīvi izvērtē nervu šķiedras 
miokar da audos [11]. Mēs uzskatām, ka PGP 9,5 pozitīvo struktūru izteiktā atrade varētu norādīt uz 
mio karda hiperinervāciju kā iespējamu kompensācijas mehānismu iedzimtu sirdskaišu gadījumos, 
kas ir pret statā pētījumiem, kuros iedzimtas sirds patoloģijas ir asociētas ar inervācijas vājumu [12], 
tomēr jāuz sver, ka minētās atšķirības varētu būt tieši atkarīgas no sirdskaites tipa, tādēļ šis aspekts vēl 
būtu jāpēta.

Visbiežāk tika konstatēti maz līdz vidēji daudz ANP saturoši kardiomiocīti, kas liecina par 
uztu rētu priekškambaru tilpuma un spiediena homeostāzi miokardā iedzimto sirdskaišu gadījumos [32]. 
ANP produkcija ir svarīga sirds minūtes tilpuma, kontrakcijas spēka un miokarda trofikas regulācijā, 
nodrošinot optimālu miokarda noslodzi [26]. Iespējams, ka ANP produkcijas rezultātā, samazinot sirds 
slodzi, tiek nodrošināta optimāla sirds funkcija un kavēta turpmāka išēmijas attīstība, kas radusies 
iedzimtu sirds patoloģiju gadījumā.

Gandrīz visos preparātos tika konstatēti ļoti daudz hromogranīnu saturoši kardiomiocīti. 
Hromogranīnam liela nozīme ir miokarda kontrakciju un relaksācijas regulācijā. ANP kopā ar hromo-
granīnu tiek uzskatīti par galvenajiem homeostāzi uzturošajiem faktoriem miokardā [2]. Šī pētījuma dati 
atbilst iepriekšējiem pētījumiem, kur pastiprināta hromogranīna ekspresija tiek asociēta ar postišēmisku 
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stāvokli [5]. Mēs pieņemam, ka sirds priekškambaru tilpuma un spiediena homeostāze ir saglabāta visos 
viņu pētītajos gadījumos.

Visos preparātos tika atrasts daudz un ļoti daudz apoptotisko šūnu. Šāds stāvoklis, iespējams, 
ir postišēmiskas sekas iedzimtu sirds patoloģiju dēļ un miokarda neizbēgamas traumēšanas rezultāts 
ķirurģiskās manipulācijas laikā, kas summējoties rada izteiktu apoptozes ainu, apstiprinot išēmijas 
ietekmi, kuras dēļ rodas kardiomiocītu nāve.

Secinājumi

Izteiktais vaskulāro endo teliālo augšanas faktoru saturošo endoteliocītu skaits iedzimtu sirds 
pato loģiju gadījumā pamato sirds muskuļa išēmiju, kas korelē ar programmēto šūnu bojāeju.

Izteiktā neiropeptīdus saturošā inervācija vērtējama kā kompensatora reakcija uz kopējā sirds 
mus kuļa veselības pasliktināšanās (išēmijas, apoptozes) fona.

Ātriju nātrijurētiskā peptīda un hromogranīna daudzums miokardā atbilst saglabātai sirds muskuļa 
kontrakciju un til puma homeostāzei sirdī.

 Left Atrium Tissue Structure and Histochemical 
 Changes in Case of Congenital Heart Disease: 
 Pilot Research

Abstract

The incidence of children with congenital heart diseases is 8  children per 1000  new-borns. 
Morphological and histochemical myocardial changes of congenital heart diseases are still being 
researched. One of the most important pathological events in myocardium is apoptosis which has been 
associated with ischemia.

Tissues from five children were used, two with cyanotic and three children with acyanotic 
congenital heart disease, whose surgery was performed between the ages of 16 days to 14 months.

To evaluate different pathological changes in myocardium, such factors as vascular endothelial 
growth factor (VEGF) and endothelin (ET) were used, which are indicators of vasculogenesis and has been 
associated with ischemia in case of congenital heart disease. Protein gene product 9.5 (PGP 9.5) was used 
to evaluate the innervation of myocardium. Atrial natriuretic peptide (ANP) as with chromogranin (CHR) 
are indicators of homeostasis in the myocardium and the elevation of these factors is associated with 
ischemia in the heart in children with congenital heart disease. Terminal deoxynucleotidyl transferase 
dUTP nick end labelling (TUNEL) was used for detection of apoptosis.

Cardiomyocytes demonstrated different sizes, with vacuoles and in one case ingrowth of connective 
tissue fibres among the myocardial tissue was detected. Almost all cases showed VEGF in numerous 
cells, but ET was seen in few endotheliocytes or was not detected at all. In all cases, abundant number of 
PGP 9.5-containing fibres was observed. ANP varied from few to numerous numbers of immunoreactive 
cardiomyocytes, while CHR was detected in numerous cells in all cases. TUNEL showed a large quantity 
of apoptotic cells with an average value of 186 ± 44.4.

Large number of VEGF containing endotheliocytes in case of congenital heart disease correlates 
with apoptosis.

Highly expressed neuropeptides containing innervation were evaluated as reaction of myocardium 
homeostasis impairment (ischemia and apoptosis).

The number of ANP and CHR positive cells gave evidence about partially disturbed but still 
compensated homeostasis of myocardium in children with congenital heart diseases.

Keywords: myocardium, morphology, immunohistochemistry, congenital heart diseases.
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Kopsavilkums

Ievads.  Iedzimta trombofilija ir riska faktors dažādām ar reprodukciju saistītām slimībām, arī 
neauglību un priekšlaicīgu grūtniecības pārtraukšanos. Kā biežākās ģenētiskās variācijas, kas ietekmē 
trombofiliju, literatūrā tiek minētas R506Q (F5 gēnā), G20210A (F2 gēnā), C677R (MTHFR gēnā), G786A 
(SERPINC1 gēnā) un A1730G (ESR2 gēnā).

Darba mērķis.  Izstrādāt jaunu daudzpakāpju polimerāzes ķēdes reakciju, kas ļautu vienlaikus 
noteikt C677T, G20210A, R506Q, G786A un A1730G ģenētiskās variācijas, un piemērot to noteikšanu, 
izmantojot fluorescentu fragmentu garuma analīzi, lietojot kapilāra elektroforēzes iekārtu. Izstrādāto 
metodi aprobēt, nosakot šo ģenētisko variāciju retākās alēles biežumu jeb minorās alēles frekvenci (MAF) 
Latvijas vispārējā populācijā.

Rezultāti.  Izstrādāta piecpakāpju ARMS-PCR reakcija, ar kuru, izmantojot fluorescentu fragmentu 
garuma analīzi, ir iespējams vienlaikus noteikt piecas ģenētiskās variācijas, kas ir saistītas ar iedzimtu 
trombofiliju. Vispārējā Latvijas populācijā noteikts šo ģenētisko variāciju retākās alēles biežums: C677T – 
0,243, G20210A – 0,013, R506Q – 0,004, G786A – 0,087, A1730G – 0,379.

Secinājumi.  Izstrādāta jauna metode, kas ļauj noteikt ar asinsreces traucējumiem saistītas repro-Izstrādāta jauna metode, kas ļauj noteikt ar asinsreces traucējumiem saistītas repro-
dukcijai nozīmīgas ģenētiskās variācijas.

Atslēgvārdi: iedzimta trombofilija, reprodukcija, MTHFR, F2, F5, SERPINC1, ESR2, ARMS-PCR.

Ievads

Ļoti daudzas ģenētiskās variācijas ir iesaistītas vairāk nekā tikai vienas slimības attīstībā, tāpēc ir 
ļoti svarīgi atklāt to saistību ar dažādām fenotipiskām pazīmēm, tādējādi, iespējams, uzlabojot konkrētu 
slimību ārstēšanas vai profilakses izvēles veidu. Atklājot saistību ar dažādām slimībām, fenotipiskām 
pazīmēm, rodas nepieciešamība pēc jaunu ģenētisko testu izveides, kas ļauj noteikt vienlaikus vairākas 
ģenētiskās variācijas, kas var ietekmēt vienu fenotipu. Asinsrecē jeb koagulācijā ir iesaistīti daudzi faktori, 
un izmaiņas to aktivitātē vai daudzumā var izraisīt pastiprinātu asinsreci un trombozi. Trombozi var 
ietekmēt daudzi gan ārējās vides, gan arī ģenētiskie faktori.

Koagulācijas faktorus kodē daudzi gēni, kuros ir atklātas dažādas ģenētiskās variācijas, kas ietekmē 
fenotipus, tomēr dažādās metaanalīzēs un klīniskajās vadlīnijās ir iekļautas tikai trīs no tām – MTHRF gēna 
C677T ģenētiskā variācija, F5 jeb Leidena faktora kodējošā gēna R506Q un F2 jeb protrombīna kodējošā gēna 
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G20210A ģenētiskā variācija (LFB vadlīnijas, 2012; Segal et al., 2009). Aptuveni 40% trombofilijas gadījumu 
ir iedzimti, t.  i., pārmantoti (Hiller et al., 1998). Tiek uzskatīts, ka iedzimta trombofilija ir riska faktors 
dažādām ar reprodukciju saistītām slimībām, tostarp neauglību (Grandone et al., 2001) un priekšlaicīgu 
atkārtotu grūtniecības pārtraukšanos (recurrent pregnancy loss) (Davenport et al., 2014; Kutteh et al., 2006).

Ģenētiskā variācija R506Q, kas atrodas F5 jeb Leidena faktora kodējošā gēnā, iedzimst pēc auto-
somāli dominanta iedzimšanas tipa, un Eiropas izcelsmes indivīdiem šīs ģenētiskās variācijas biežums ir 
2–5% (pēc šīs ģenētiskās variācijas homozigotiski indivīdi ir 1 : 1000) (Rees et al., 1995). Heterozigo tiem 
indivīdiem ir septiņas reizes paaugstināts risks attīstīties venozām trombozēm, savukārt indivīdiem, 
kuri ir homozigotiski pēc šīs ģenētiskās variācijas, – 50–100 reižu. 20–50% venozo trombožu slimnieku 
tiek atklāta šī ģenētiskā variācija. Sievietēm ar R506Q ģenētisko variāciju heterozigotiskā formā vai ar 
iegūtu aktivētā proteīna C rezistenci ir divas reizes paaugstināts grūtniecības priekšlaicīgas pārtrauk-
šanās risks, kā arī pieaug risks piedzimt nedzīvi dzimušam bērnam.

MTHFR gēnā tiek aprakstīta galvenokārt C677T ģenētiskā variācija. C677T ģenētiskā variācija 
sastopama 10–20% Eiropiešu izcelsmes indivīdu. Pēc literatūras datiem šī ģenētiskā variācija homozigo-
tiskā formā saistās ar ievērojami paaugstinātu homocisteīna līmeni, savukārt paaugstināts homocisteīns 
ir saistīts ar sarežģījumiem grūtniecības laikā – nervu caurulītes defektiem, placentas infarktiem, intra-
uterīnas augšanas aizturi, placentas atslāņošanos (Varga et al., 2005).

F2 gēnā, kas kodē faktoru II / protrombīnu, netranslējamā reģionā ģenētiskā variācija G20210A 
stabilizē mRNS, kas ir saistīta ar augstāku protrombīna koncentrāciju, un līdz ar to tiek pastipri-
nāta trombīna veidošanās, tādējādi paaugstinot risku veidoties venozai vai arteriālai trombozei (Kyrle 
et al.,  1998). G20210A heterozigotiskā formā atrodama 1–6% Eiropas izcelsmes indivīdu (Tosetto et al., 
1999)). Sešiem līdz astoņpadsmit procentiem pacientu, kam ir dziļā vēnu tromboze, tiek atklāta šī ģenētiskā 
variācija.

Literatūrā rodama informācija arī par citām ģenētiskajām variācijām saistībā ar asinsreces trau-
cējumiem, piemēram, SERPINC1  un ESR2  gēnos. SERPINC1  gēns kodē antitrombīnu, kas ir iesaistīts 
asinsreces procesā, nomācot visus koagulācijas faktorus. Līdzsvars starp antitrombīnu un koagulācijas 
faktoriem nodrošina asinsreces procesu. Ģenētiskā variācija G786A ir saistīta ar pazeminātu antitrom-
bīna līmeni, kas savukārt ir riska faktors venozai trombozei, kā arī var būt saistīts ar priekšlaicīgu grūt-
niecības pārtraukšanos (Cao et al., 2013). ESR2 gēns kodē estrogēna receptora 2 beta subvienību, kas 
nodrošina estrogēna iedarbību uz organismu. Ir atklāts, ka estrogēna koncentrācijas izmaiņas ietekmē arī 
koagulāciju, it īpaši periodos, kad mainās tā līmenis organismā, piemēram, grūtniecības laikā vai lietojot 
hormonālo orālo kontracepciju. Ģenētiskā variācija A1730G, kas atrodas ESR2 gēnā, tiek saistīta ar paaug-
stinātu trombožu risku sievietēm (Boudjenah et al., 2012), kā arī ietekmē grūtniecības iznākumu, veicot in 
vitro apaugļošanu (Alessio et al., 2007; Boudjenah et al., 2012).

Darba mērķis

Izstrādāt jaunu daudzpakāpju polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR), kas ļautu vienlaikus noteikt 
C677T, G20210A, R506Q, G786A un A1730G ģenētiskās variācijas attiecīgi gēnos MTHFR, F2, F5, 
SERPINC1  un ESR2, un piemērot to noteikšanu, izmantojot fluorescentu fragmentu garuma analīzi, 
lietojot kapilāra elektroforēzes iekārtu. Izstrādāto metodi aprobēt, nosakot šo ģenētisko variāciju retākās 
alēles biežumu jeb minorās alēles frekvenci (MAF) Latvijas vispārējā populācijā.

Materiāls un metodes

Metodes izvēle
Lai izstrādātu metodi, kas būtu lietojama ar asinsreces traucējumiem saistītu reprodukcijai 

nozīmīgu ģenētisko variāciju vienlaicīgai noteikšanai, tika analizēti literatūras dati par metodēm, kura 
būtu vispiemērotākā un lietojama, izmantojot standarta molekulārās bioloģijas laboratorijas iekārtas.

Kā vispiemērotākā tika izvēlēta amplifikācijas refraktorā mutāciju sistēmas polimerāzes ķēdes 
reakcija (amplification refractory mutation system polymerase chain reaction (ARMS-PCR)), kuras pamatā 
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ir divi ārējie sintētiskie oligonukleotīdi fragmenta sintēzei, kurā ir analizējamā ģenētiskā variācija, un 
divi iekšējie sintētiskie oligonukleotīdi, kuri ir alēļu specifiski, papildus izmainot trešo nukleotīdu sintē-
tiskā oligonukleotīda 3’ galā, tādējādi nodrošinot iekšējo sintētisko oligonukleotīdu specifisku piesaisti 
(Newton et al., 1989).

Ģenētisko marķieru atlase
Daudzpakāpju polimerāzes ķēdes reakcijas izveidei tika atlasītas piecas ģenētiskās variācijas, kas 

pēc literatūras datiem ir saistītas ar asinsreces traucējumiem un ir iesaistītas reprodukcijā – 1 ģenētiskā 
variācija MTHFR gēnā, 1 – F2 gēnā, 1 – F5 gēnā, 1 – SERPINC1 gēnā un 1 – ESR2 gēnā (Alessio et al., 2007; 
Cao et al., 2013; Kutteh et al., 2006).

Sintētisko oligonukleotīdu secību izveide
Lai veiktu sintētisko oligonukleotīdu sintēzi, kas piemēroti ARMS-PCR, literatūrā visbiežāk 

tiek aprakstītas divas brīvpieejas programmas  – Primer1  (http://cedar.genetics.soton.ac.uk/public_
html/primer1.html) (Ye et al., 2001) un Batch Primer 3 (You et al., 2008) (http://probes.pw.usda.gov/
batchprimer3/). Veidojot sintētisko oligonukleotīdu secības, kā viens no vadmotīviem bija 5–20 bp 
atšķirība starp veidotajiem alēļu specifiskajiem divpavedienu DNS PĶR produktiem. Sākotnēji tika 
pārbaudīta arī iespēja izmantot universālos sintētiskos oligonukleotīdus  – atrastajiem sintētiskajiem 
oligonukleotīdiem 5’ galā pievienojot universālu nukleotīdu secību, jo pēc informācijas literatūrā šāda 
sintētisko oligonukleotīdu modifikācija ļauj metodi optimizēt (Shuber et al., 1995). Atrastās sintētisko 
oligonukleotīdu secības tika pārbaudītas ar Autodimer (http://pubapps.nist.gov:8444/dnaAnalysis/) 
brīvpieejas programmu (Vallone et al., 2004), tāpēc tika atlasītas tikai tādas sintētisko oligonukleotīdu 
secības, kuras veidoja vismazāk savstarpēji komplementārās secības, kas varētu ietekmēt PĶR specifis-
kumu un norisi.

PĶR optimizācija
Izmantojot temperatūras gradienta PĶR, sintētiskie oligonukleotīdi vispirms tika pārbaudīti 

12 dažādās praimeru piesaistes (angļu val. – annealing) temperatūrās (no 50 līdz 72 °C). Sākotnēji tika 
pārbaudīti atsevišķi gan praimeri ar universālajām iezīmēm, gan bez tām, bet, pamatojoties uz to, ka 
praimeri ar iezīmēm veidoja nespecifiskus produktus 100 bp garumā, to turpmāka optimizācija netika 
veikta. Pēc tam sintētiskie oligonukleotīdi tika pārbaudīti šādās kombinācijās: atsevišķi tikai ārējie 
sintētiskie oligonukleotīdi, alēļu specifiskie jeb “iekšējie” sintētiskie oligonukleotīdi ar atbilstošo ārējo 
sintētisko oligonukleotīdu un visi četri sintētiskie oligonukleotīdi kopā. Tika pārbaudīts, vai produkti 
sintezējas alēļu specifiski, izmantojot dažādus DNS paraugus ar zināmu genotipu.

Sintētisko oligonukleotīdu fluorescentā iezīmēšana
Lai varētu atšķirt ģenētisko variāciju alēles, papildu fragmentu garumu atšķirībai to specifiskās 

sintētisko oligonukleotīdu secības 5’ galā tika iezīmētas ar fluorescentajām krāsām, tādējādi identificējot, 
kura ir mutantā alēle un kura ir normas alēle. Ar 6-FAM fluorescento krāsu tika iezīmētas tās sintētisko 
oligonukleotīdu secības, kas atbilst alēļu normas variantam, bet ar Yakima Yellow fluorescento krāsu – tās 
sintētisko oligonukleotīdu secības, kas atbilst mutantai alēlei, izņemot SERPINC1 gēna ģenētiskās variā-
cijas mutanto alēli, kas tika iezīmēta ar Tamra fluorescento krāsu.

Izstrādātās metodes aprobācija
Izstrādātās metodes aprobācijai tika izmantoti 100 DNS paraugi no vispārējās Latvijas populācijas, 

kuriem tika veikta piecpakāpju PĶR reakcija. Visi indivīdi, kuru DNS paraugi tika izmantoti, ir paraks-
tījuši informētu piekrišanas formu. Pēc nejaušības principa no RSU Molekulārās ģenētikas zinātniskās 
laboratorijas datubāzes tika atlasīti indivīdi, kuriem nebija atzīmētas kādas hroniskas slimības un infor-
mētās piekrišanas formā nebija atzīmēti ierobežojumi molekulārajiem izmeklējumiem.

http://cedar.genetics.soton.ac.uk/public_html/primer1.html
http://cedar.genetics.soton.ac.uk/public_html/primer1.html
http://probes.pw.usda.gov/batchprimer3/
http://probes.pw.usda.gov/batchprimer3/
http://pubapps.nist.gov:8444/dnaAnalysis/
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DNS tika izolēta no perifērajām asinīm, kas apstrādātas ar EDTA konservantu, izmantojot stan-
darta hlorofoma-fenola metodi (Sambrook et al., 2006). Izolētie DNS paraugi tika šķīdināti sterilā ūdenī. 
Pirms PĶR veikšanas izolētie DNS paraugi tika atšķaidīti 50 ng/µl darba koncentrācijā (tīrība – A260/280, 
attiecība – 1,8–1,9). Citas DNS koncentrācijas, tīrības pakāpes un atšķaidījumi netika pārbaudīti. Paraugi 
tika analizēti, izmantojot kapilāra elektroforēzes iekārtu ABI Prism 310 (Applied Biosystems, ASV), poli mēru 
POP6 (Thermo Scientific, ASV) un garuma standartu LIZ500 (Thermo Scientific, ASV). Alēļu garumi tika 
analizēti, izmantojot Gene Mapper programmatūru (Applied Biosystems, ASV).

Pētījums tika veikts ar Latvijas Centrālās medicīnas ētikas komitejas izsniegtu atļauju.

Izstrādātās metodes validācija
Lai pārbaudītu noteikto genotipu pareizību, nejauši atlasītiem 10 paraugiem ar citu metodi tika 

pārbaudīti atsevišķi visu ģenētisko variāciju genotipi. Ģenētiskās variācijas G20210A (F2  gēnā) un 
R506Q (F5 gēnā) tika noteiktas ar restrikcijas fragmentu garuma polimorfisma analīzi, izmantojot MnlI 
restrikcijas endonukleāzi (Thermo Scientific, ASV) pēc Koksal un kolēģu aprakstīta protokola (Koksal 
et al., 2007), ģenētiskā variācija C677T (MTHFR gēnā) tika noteikta ar restrikcijas fragmentu garuma 
polimorfisma analīzi, izmantojot HinfI restrikcijas endonukleāzi (Thermo Scientific, ASV) pēc Safarinejad 
un kolēģu aprakstīta protokola (Safarinejad et al., 2011).

Fragmenti, kas saturēja G786A (SERPINC1 gēnā) un A1730G (ESR2 gēnā) ģenētiskās variācijas, 
tika sekvenēti, izmantojot BigDye Terminator Kit v.3.1. (Thermo Scientific, ASV) un sagatavojot paraugus 
sekvenēšanai pēc ražotāja rekomendētā protokola.

Rezultāti

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, kā vispiemērotākā metode atlasīto ģenētisko variāciju vienlaicīgai 
noteikšanai tika izvēlēta ARMS-PCR.

Tika atlasītas piecas ģenētiskās variācijas (C677T, G20210A, R506Q, G786A un A1730G attiecīgi 
gēnos MTHFR, F2, F5, SERPINC1 un ESR2)), kas ir saistītas ar asinsreces traucējumiem un kurām ir 
atklāta nozīmīga saistība ar reprodukciju. Informācija par atlasītajām ģenētiskajām variācijām ir attēlota 
1. tabulā.

Tika izveidotas maksimāli specifiskas sintētisko oligonukleotīdu secības atbilstoši aprakstītajiem 
atlases kritērijiem. Pēc tam tika pārbaudīta sintētisko oligonukleotīdu secību darbība un optimizēti PĶR 
apstākļi, lai vizualizētu iegūtos PĶR rezultātus 12% poliakrilamīda gelā (sk. 1. att.).

1. tabula. Daudzpakāpju polimerāzes ķēdes reakcijā iekļauto ģenētisko variāciju raksturojums
 Characterisation of genetic variations included in multiplex PCR

Gēns rs # (dbSNP) Tradicionālais 
nosaukums

Mutāciju nosaukumi pēc HGVS* nomenklatūras
MAF**Nukleotīdu izmaiņa 

gēnā
Nukleotīda pozīcija 

kodējošā secībā

MTHFR rs1801133 C677T NG_013351.1: 
g.14783C > T

NM_005957.4: 
c.665C > T 0,365

F2 rs1799963 G20210A NG_008953.1: 
g.25313G > A

NM_000506.3: 
c.*97G > A 0,008

F5 rs6025 R506Q NG_011806.1: 
g.41721G > A

NM_000130.4: 
c.1601G > A 0,012

SERPINC1 rs2227589 G786A NG_012462.1: 
g.5301G > A

NM_000488.3: 
c.41 + 141G > A 0,095

ESR2 rs4986938  A1730G NG_011535.1: 
g.110453G > A

NM_001040275.1: 
c.1406 + 1872G > A 0,377

 * HGVS – Cilvēka genoma variāciju asociācija (Human Genome Variation Society)
 ** Retākās alēles biežums (MAF – minor allele frequency) Eiropas izcelsmes indivīdiem pēc 1000 genoma 

projekta datiem (http://browser.1000genomes.org/)

http://browser.1000genomes.org/
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1. attēls. Piecpakāpju ARMS-PCR rezultātu vizualizācija 12% poliakrilamīda gelā (PAGE)
 Visualisation of pentaplex ARMS-PCR results in 12% polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)

1 2 3 4 5

Paraugi:
1 – DNS fragmentu garuma marķieris pUC19 DNA/Msp (HpaII) (Thermo Scientific, ASV) ar fragmentu jos-

lām, kas atbilst 501/489, 404, 331, 242, 190, 147, 111/110, 67 bp garumam,
2 – indivīds ar R506Q (F5 gēns), C677T (MTHFR gēns) un A1730G (ESR2 gēns) ģenētiskajām variācijām 

(fragmentu joslas attiecīgi 112, 123, 168, 181, 210, 265, 298, 365, 394, 491 bp garas (ārējo praimeru pro-
duktu 765, 700 bp garumi nav redzami 12% PAGE)) heterozigotā formā,

3 – indivīds ar G20210A (F2 gēns), C677T (MTHFR gēns) ģenētiskajām variācijām (fragmentu joslas attiecīgi 
112, 168, 181, 265, 279, 298, 365, 394, 491 bp garas (ārējo praimeru produktu 765, 700 bp garumi nav 
redzami 12% PAGE)) heterozigotā formā,

4 – indivīds ar G786A (SERPINC1 gēns) ģenētisko variāciju heterozigotā formā un A1730G (ESR2 gēns) ģenē-
tisko variāciju (fragmentu joslas attiecīgi 123, 168, 181, 265, 279, 298, 365, 394, 491 bp garas (ārējo prai-
meru produktu 765, 700 bp garumi nav redzami 12% PAGE)) homozigotā formā,

5 – indivīds ar A1730G (ESR2 gēns) ģenētisko variāciju (fragmentu joslas attiecīgi 112, 123, 168, 181, 265, 
279, 298, 365, 394, 491 bp garas (ārējo praimeru produktu 765, 700 bp garumi nav redzami 12% PAGE)) 
heterozigotā formā

Samples:
1 – DNA ladder pUC19 DNA/Msp (HpaII) (Thermo Scientific, USA) with fragments that represents fragments 

of following sizes 501/489, 404, 331, 242, 190, 147, 111/110, 67 bp,
2 – individual with R506Q (F5 gene), C677T (MTHFR gene) and A1730G (ESR2 gene) variations in hetero-

zygous state (bands in the gel are 112, 123, 168, 181, 210, 265, 298, 365, 394, 491 bp long (outer primer 
formed products of size 765, 700 bp are not visible in the 12% PAGE)),

3 – individual with G20210A (F2 gene) and C677T (MTHFR gene) variations in heterozygous state (bands in 
the gel are 112, 168, 181, 265, 279, 298, 365, 394, 491 bp long (outer primer formed products of size 765, 
700 bp are not visible in the 12% PAGE)),

4 – individual with G786A SEPINC1 gene) in heterozygous state and A1730 (ESR2 gene) in homozygous state 
(bands in the gel are 123, 168, 181, 265, 279, 298, 365, 394, 491 bp long (outer primer formed products of 
size 765, 700 bp are not visible in the 12% PAGE)),

5 – individual with A1730G (ESR2 gene) in heterozygous state (bands in the gel are 112, 123, 168, 181, 265, 
279, 298, 365, 394, 491 bp long (outer primer formed products of size 765, 700 bp are not visible in 
the 12%PAGE))



315

M E D I C Ī N A S  B Ā Z E S  Z I N Ā T N E S

ZRaksti / RSU

2015

Rezultātā tika izstrādāts konkrēts polimerāzes ķēdes reakcijas komponentu un speciālu ķīmisko 
vielu sastāvs, piemērots piecpakāpju PĶR veikšanai un rezultāta iegūšanai, izmantojot kapilāra elektro-
forēzes iekārtu. 2.  attēlā ir sniegts shematisks fragmentu analīzes attēls, pieņemot, ka viens indivīds 
ir heterozigotisks pēc visām analizētajām ģenētiskajām variācijām. Sintētisko oligonukleotīdu secības 
un PĶR komponentu sastāvs netiek norādīts, aizsargājot vēl nepublicētus rezultātus ERAF līdzfinansētā 
projekta “Jaunas metodes izstrāde reprodukcijai nozīmīgu ģenētisko variāciju noteikšanai” darbības gaitā.

Veicot izstrādātās metodes aprobāciju, tika analizēti 100 DNS paraugi un noteikts retākās alēles 
biežums Latvijas populācijā. Iegūtie rezultāti ir attēloti 2.  tabulā. Salīdzinājumam norādīti MAF dati 
Eiropas izcelsmes indivīdiem.

2. attēls. Shematisks fragmentu analīzes attēls, pieņemot, ka indivīds ir heterozigotisks pēc visām atlasītajām 
ģenētiskajām variācijām.

 Schematic figure of fragment analysis for theoretycal individual, who is heterozygous for all selected 
genetic variations.
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Retākās alēles (saistītas ar izmainītu gēna ekspresiju) ir iezīmētas ar Yakima Yellow fluorescento krāsu (zaļš 
signāls), izņemot SERPINC1 gēna G786A variācijas retāko alēli, kas ir iekrāsota ar Tamra fluorescento krāsu 
(melns signāls), biežākās alēles ir iezīmētas ar 6-FAM fluorescento krāsu (zils signāls). Fragmentu analīzei 
lietots LIZ 500 garuma standarts (oranžs signāls)
Minor alleles (assotiated with changed gene expression) is tagged with Yakima Yellow fluorescent dye (green 
signal), except minor allele of the G786A variantion in the SERPINC1 gene, that is tagged with Tamra fluo-
rescent dye (black signal), all major alleles are tagged with 6-FAM fluorescent dye (blue signal). For fragment 
analysis is used LIZ 500 size marker (orange signal)

2. tabula. Izstrādātās metodes aprobācijas rezultāti – noteikts iekļauto ģenētisko variāciju biežums vispārējā 
Latvijas populācijā

 Results of aprobation of the developed method – detected frequencies of selected genetic variation in 
the general population of Latvia

Gēns rs # (dbSNP)

Ģenētiskās 
variācijas 

tradicionālais 
nosaukums

MAF* Eiropas 
izcelsmes 
indivīdiem

MAF Latvijas 
populācijā

MTHFR rs1801133 C677T 0,365 0,243
F2 rs1799963 G20210A 0,008 0,013
F5 rs6025 R506Q 0,012 0,004
SERPINC1 rs2227589 G786A 0,095 0,087
ESR2 rs4986938 A1730G 0,377 0,379

 * Retākās alēles biežums (MAF – minor allele frequency) Eiropas izcelsmes indivīdiem pēc 1000 genoma 
projekta datiem (http://browser.1000genomes.org/)

http://browser.1000genomes.org/
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Izveidotās metodes aprobācijas gaitā tika analizēti 10 nejauši atlasīti DNS paraugi, lai atkārtoti 
noteiktu genotipu, izmantojot RSU Molekulārās ģenētikas zinātniskās laboratorijas aprīkojumu (testu 
veica viena un tā pati persona) un iegūstot 100% rezultātu atkārtojamību (angļu val. – repeatability).

Ar piecpakāpju PĶR un fluorescento fragmentu garuma analīzi iegūtie genotipi 10  nejauši 
atlasītu DNS paraugiem tika apstiprināti, izmantojot papildu izvēlētās metodes atbilstoši ģenētiskajai 
variācijai. Visos gadījumos iegūtie genotipi saskanēja. Ar izstrādāto metodi Molekulārās ģenētikas 
zinātniskā laboratorija piedalījās arī ārējās kvalitātes kontroles shēmās (organizē Rfb-DGKL referenz-
institut für Bioanalytik – Deutsche Vereinte Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriums medizin 
(Rfb-DGKL).

Pēc ārējās kvalitātes kontroles shēmas DNS paraugi tika izdalīti no venozajām asinīm un atšķai-
dīti līdz 50 ng/µl koncentrācijai (tīrība – A260/280, attiecība – 1,8–1,9). Ar iegūtajiem DNS paraugiem 
tika veikta piecpakāpju multipleksa PĶR, kā rezultātā F2 un F5 gēnā ģenētiskajām variācijām noteiktie 
genotipi bija atbilstoši (citu variāciju genotipi netika iesniegti).

Diskusija

Strauji augošās jauno tehnoloģiju attīstības dēļ tirgū tiek piedāvāti daudzi jauni ģenētiskie testi 
dažādu fenotipisko pazīmju noteikšanai un iespējamā riska dažādu pazīmju attīstības kalkulācijai, 
tāpēc ir pieaugusi nepieciešamība pēc ekonomiski izdevīgiem diagnostiskiem testiem, ar kuru palīdzību 
var noteikt vairākas ģenētiskās variācijas vienlaikus, tādējādi iegūstot rezultātu maksimāli īsā laikā. 
Īpaši būtiski tas ir ierobežota laika gadījumā, kad ir nepieciešams ģenētiskās testēšanas rezultātu iegūt 
1–2 dienu laikā.

Ļoti būtisks faktors ģenētisko testu izstrādes procesā ir radīt tādu ģenētisko testu, kas ir 
maksimāli piemērots konkrētajai populācijai. Tas nozīmē, ka ļoti daudzu ģenētisko pazīmju noteikšanā 
ir neliet derīgi universāli ģenētiskie testi, jo ir pierādīta ģenētisko variāciju atšķirība starp reģioniem, 
rasēm un pat starp ģeogrāfiski tuvām populācijām (Bauduer et al., 2005; Lucotte et al., 2001). Turklāt 
testiem ir jāiekļauj variācijas, kuras visvairāk ietekmē analizējamo fenotipisko pazīmi, tādējādi atvieg-
lojot klīniskās atbildes sniegšanu pacientiem. Tā, piemēram, labas laboratoriskās prakses vadlīnijās ir 
aprakstīts, ka ir nevēlama pārlieka ģenētisko marķieru iekļaušana komerciāli pieejamos diagnostiskajos 
testos, jo šādu ģenētisko variāciju identificēšana un rezultāta sniegšana pacientam ir diskutabls ētikas 
jautājums (Claustres et al., 2014; Krausz et al., 2014).

Sievietēm ar atkārtotu grūtniecības pārtraukšanos, kā arī pirms mākslīgās apaugļošanas proce-
dūras izvēles ir būtiski noteikt ar asinsreces traucējumiem saistītas ģenētiskas variācijas. Tādējādi 
tiktu identificētas sievietes, kas ir atkārtotu grūtniecības pārtraukšanās riska grupā, un varētu uzlabot 
mākslīgās (in vitro) apaugļošanas, tostarp ārpusdzemdes apaugļošanas, procedūras iznākumu (Bauduer 
et al., 2005).

Izveidotais tests ir piemērots DNS paraugiem, kas ir izdalīti no bioloģiskā materiāla ar koncen-
trāciju 50 ng/µl (tīrība – A260/280, attiecība – 1,8–1,9). Citas tīrības vai atšķaidījuma DNS paraugi 
netika pārbaudīti.

Metodes izstrādes gaitā desmit paraugiem tika pārbaudītas visas piecas noteiktās ģenētiskās 
variācijas, lietojot molekulārās ģenētikas metodi (PCR-RFLP vai tiešo sekvenēšanu). Tika konstatēts, 
ka genotipi 100% saskan. Desmit paraugu analīze, izmantojot piecpakāpju multipleksa PĶR reakciju, 
tika atkārtota (veica tas pats personāls tādos pašos apstākļos kā iepriekš), un tika iegūti tādi paši 
rezultāti.

Divas no iekļautajām ģenētiskajām variācijām (R506Q F5 gēnā un G20210A F2 gēnā) tika pārbau-
dītas arī pēc ārējās kvalitātes kontroles shēmas – no citas laboratorijas tiek atsūtīti trīs perifēro asiņu 
paraugi indivīdiem ar nezināmu genotipu un genotipēti ar izveidoto metodi. Iegūtie genotipi tika apstip-
rināti ar organizētāju izsniegtu kvalitātes sertifikātu.
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Secinājumi

Pētījuma laikā ir izstrādāta metode, kas ir lietojama, lai vienlaikus noteiktu ar asinsreces trau-
cējumiem saistītas reprodukcijai nozīmīgas ģenētiskās variācijas. Tādējādi ir radīts jauns ģenētiskais 
tests, ko Latvijas tirgū ir iespējams piedāvāt kā diagnostisku pakalpojumu, kuru var veikt īsā laikā un 
ar zemām izmaksām.

Pateicība

Pētījums tapis ERAF līdzfinansētā projekta “Jaunas metodes izstrāde reprodukcijai nozīmīgu ģenē-
tisko variāciju noteikšanai” (2014/0048/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/ VIAA/074) īstenošanas laikā.

 Development and Approbation of New Method for Detection 
 of Important Genetic Variations that Influence Reproduction 
 by Causing Coagulation Defects

Abstract

Inherited thrombophilia is one of the  risk factors for several complications associated with 
reproduc tion, including infertility and recurrent pregnancy loss. As most common genetic variations 
associated with inherited thrombophilia are described R506Q, G20210A, C677R, G786A and A1730G.

The aim of the study was to develop new multiplex PCR that would allow detecting simultaneously 
R506Q, G20210A, C677R, G786A and A1730G genetic variations. By modifying synthetic oligonucleotides 
to adjust it for using with capillary electrophoresis for fluorescent fragment analysis. To approbate the new 
method on general population of Latvia, detecting minor allele frequency (MAF) for included genetic 
variations.

There is developed pentaplex ARMS-PCR that allows simultaneously to detect five genetic variants 
associated with inherited thrombophilia by using fluorescent fragment analysis. Detected minor allele 
frequency for included genetic variations in the general population of Latvia are: C677T – 0.243, G20210A – 
0.013, R506Q – 0.004, G786A – 0.087, A1730G – 0.379.

There has been developed a new method for simultaneous detection of genetic variations associated 
with coagulation and reproduction disorders.

Keywords: inherited thrombophilia, reproduction, MTHFR, F2, F5, SERPINC1, ESR2, ARMS-PCR.
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saistība ar hroniska C vīrushepatīta 

attīstības risku un gaitu
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Kopsavilkums

Ievads.  C hepatīta vīrusa (HCV) infekcija ir viens no galvenajiem hronisku aknu slimību 
cēlo ņiem pasaulē un Latvijā. Latvijā izmantotā antivirālā standartterapija, izmantojot pegilēto inter-
feronu 2 (PEG-IFN) un ribavirīnu (RBV), ir efektīva 40–50% pacientu ar 1. genotipu. Tik zema efekti vi-
tāte ir saistīta ar vīrusa un saimniekorganisma faktoriem. Pēc pētījumu datiem polimorfismi endobio tiķu 
un ksenobiotiķu meta bolismā iesaistīto enzīmu kodējošos gēnos ir saistīti ar hroniska C vīrushepatīta 
(HVHC) attīstī bas risku un terapijas efektivitāti. Vieni no tiem ir MDR1 gēna polimorfismi rs2032582 un 
rs1045642, kas izraisa samazinātu P-glikoproteīna aktivitāti, kas savukārt var mainīt šūnu metabolismu.

Materiāls un metodes.  Pētījumā tika iekļauti 228  pacienti, kuriem tika diagnosticēts HVHC, 
un 191  brīvprātīgais indivīds kontroles grupā. Polimorfismu genotipu identifikācijai tika izmantota 
PCR-RFLP metode.

Rezultāti.  Pētījuma laikā netika atrasti statistiski ticami pierādījumi minēto polimorfismu 
sais tībai ar paaugstinātu HVHC attīstības risku. Polimorfisma rs2032582 G alēle gan homozigotiskā 
(RR = 0,25, 95% TI 0,07–0,9, p = 0,036), gan heterozigotiskā (RR = 0,2, 95% TI 0,07–0,6, p = 0,006) formā 
ir sais tīta ar efektīvu antivirālu terapiju (p < 0,05), kā arī G alēle heterozigotiskā formā ir saistīta ar 
paaugsti nātu GGT līmeni, bet šī saistība ir vāja (RR = 0,29, 95% TI 0,09–0,94, p = 0,039).

Secinājumi.  1. Pētījumā netika pierādīta MDR1  gēna polimorfismu rs1045642  un rs2032582 
saistība ar HVHC attīstības risku. 2.  rs2032582 G alēle dominantā iedzimšanas modelī ir statistiski 
ticami saistīta ar SVR sasniegšanu pacientiem ar 1. HCV genotipu. 3. rs2032582 G alēle homozigotiskā 
un heterozigotiskā formā ir statistiski ticami saistīta ar SVR sasniegšanu. 4. Paaugstināts GGT līmenis 
asins serumā ir statistiski ticami saistīts ar polimorfisma rs2032582 G alēli heterozigotiskā stāvoklī, bet 
šī saistība ir vāja un tiek zaudēta homozigotiskā stāvoklī.

Atslēgvārdi: hronisks C vīrushepatīts, MDR1 gēns, polimorfismi.

Ievads

C hepatīta vīrusa (HCV) infekcija ir viens no galvenajiem hronisku aknu slimību cēloņiem pasaulē 
(WHO, 2014). Latvijā aptuveni 2,4% iedzīvotāju ir inficēti ar HCV (Tolmane, 2011). Inficējoties ar HCV, 
hronisks C vīrushepatīts (HVHC) attīstās aptuveni 85% gadījumu (Alter, 1997). HVHC ir diagnosticējams, 
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kad HCV RNS ir nosakāma asins plazmā vismaz sešus mēnešus (EASL, 2015). Parasti HVHC ir asimpto-
mātiska gaita, bet, ja šī infekcija netiek ārstēta, tad 25% pacientu 15–20 gadu laikā attīstās aknu ciroze 
vai hepatocelulāra karcinoma (HCC) (Blachier, 2013).

Līdz šim ir aprakstīti 6 HCV genotipi (Hussain, 2013). Vīrusa genotipam ir nozīme slimības prog-
resēšanā, kā arī atbildes reakcijā uz antivirālo terapiju. Eiropā un arī Latvijā ap 60–70% gadījumu ir 
sastopams 1. vīrusa genotips (Tolmane, 2012).

Antivirāla terapija tiek veikta, lai eliminētu HCV un novērstu infekcijas izraisītās komplikācijas. 
Terapija ir veiksmīga, ja tiek sasniegta noturīga virusoloģiska atbilde (SVR) (angļu. val. – sustained viral 
response) 12 (SVR12) vai 24 nedēļās (SVR24) – pēc terapijas beigām nav nosakāms HCV RNS līmenis 
asins plazmā. Vairāk nekā 99% gadījumu sasniegta SVR nozīmē pilnīgu izārstēšanos no HCV infekcijas 
(EASL, 2015). Atkarībā no atbildes uz terapiju pacientus iedala atbildētājos, kuriem tiek sasniegta SVR, 
un neatbildētājos, kuriem SVR netiek sasniegta vai tiek sasniegta īslaicīgi.

Latvijā izmanto antivirālo standartterapiju, kas sastāv no pegilētā interferona 2a vai 2b (PEG-IFN) 
un ribavirīna (RBV). Ar iepriekšminēto terapiju SVR tiek sasniegta 40–50% pacientu ar 1. genotipu 
un līdz 80% pacientu ar 2. un 3. genotipu (Manns, 2001). Tik zemo SVR sasniegšanas biežumu var 
skaidrot ar vīrusa faktoriem, saimniekorganisma ģenētiskiem un neģenētiskiem faktoriem, kā arī ar 
zemu medikamentu efektivitāti (Kong, 2014). Sākot ar 2011. gadu, ir pieejami tiešās darbības anti-
virālie aģenti (Muir, 2011). Jaunākie medikamenti ir efektīvāki un pacientiem ar 1. genotipu kombi-
nācijā ar standartterapiju ļauj sasniegt SVR līdz 90% gadījumu (Lawitz, 2013), bet dārdzības dēļ nevar 
tikt izmantoti visiem pacientiem ar HVHC. Identificējot faktorus, kas nosaka standartterapijas neefek-
tivitāti, varētu palīdzēt noteikt pacientus, kam uzreiz būtu nepieciešams saņemt terapijā jaunos tiešās 
darbības antivirālos medikamentus, tādējādi uzlabojot terapijas rezultātus un samazinot ārstēšanas 
izmaksas.

Veicot genoma plašus asociācijas pētījumus, tika atklāts, ka IL28B gēna polimorfismam 
rs12979860 ir visstiprākā saistība ar SVR sasniegšanu pacientiem, kuri ir inficēti ar HCV 1. genotipu 
(Duggal, 2013). Šis polimorfisms ļauj precīzāk prognozēt atbildi uz antivirālo standartterapiju pa cientiem 
ar HCV 1. genotipu. Kaut gan jau ir atklāti vairāki saimnieka ģenētiskie faktori, kas ietekmē HVHC 
at tīstības risku un terapijas efektivitāti, joprojām ir aktuāli veikt pētījumus, lai atrastu jaunus ģenē-
tiskos marķierus (Stattermayer, 2014). Ir pierādīts, ka polimorfismi endobiotiķu un ksenobiotiķu meta-
bolismā iesaistīto enzīmu kodējošos gēnos, piemēram, GSTT1 un GSTM1, ir saistīti ar HVHC attīstības 
risku un aknu bojājuma pakāpi pie HCV infekcijas, savukārt dati par ietekmi uz terapijas efektivitāti ir 
pret runīgi (Piekuse, 2014).

MDR1  gēns kodē P-glikoproteīnu, kas nodrošina daudzveidīgo endobiotiķu un ksenobiotiķu 
izvadīšanu no šūnām (Ambudkar, 2003). Polimorfismi rs2032582 un rs1045642 spēj samazināt P-gliko-
proteīna aktivitāti un ekspresiju (Chinn, 2007), kas savukārt var mainīt šūnu, tostarp limfocītu un 
hepato cītu, metabolismu. Pētījumi liecina, ka palielināta P-glikoproteīna ekspresija samazina dažādu 
vīrusu (piemēram, gripas, cilvēka imūndeficīta vīrusa) spēju iekļūt šūnā, bet šobrīd trūkst datu par 
P-gliko proteīna ietekmi uz HCV dzīves ciklu (Lee, 2000; Raviv, 2000). Iespējams, P-glikoproteīns 
spēj arī ietekmēt antivirālo medikamentu koncentrāciju šūnās (Weiss, 2014), tādējādi samazinot to 
efektivitāti.

Pēc pētījuma datiem polimorfisma rs1045642 TT genotips, kas saistīts ar samazināto P-gliko-
proteīna ekspresiju, saistīts ar sliktāku HCV infekcijas atbildes reakciju uz terapiju, bet nav datu par 
rs2032582 polimorfismu (Timucin, 2013). MDR1 gēnā ir zināmi vairāk nekā 50 polimorfismi, tomēr 
visplašāk pētītie ir rs2032582 un rs1045642 (Li, 2006), tāpēc tieši šie divi polimorfismi tika izvēlēti 
analīzei šajā pētījumā.

Darba mērķis

Šī pētījuma mērķis bija noskaidrot gēnā MDR1  lokalizēto polimorfismu rs2032582  un 
rs1045642 saistību ar HVHC attīstības risku un gaitu.
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Materiāls un metodes

Pētījumā tika iekļauti 228 pacienti, kuriem tika diagnosticēts HVHC Latvijas Infektoloģijas centrā 
laikposmā no 1992. līdz 2009. gadam. No 228 pacientiem ar HVHC 107 (47%) bija sievietes un 121 (53%) – 
vīrietis. Pētījuma veikšanas brīdī 129 (57%) pacientiem bija pabeigta antivirāla terapija ar PEG-IFN un 
RBV. Pacientu ar HVHC grupai bija pieejama informācija par asins seruma GGT (gamma-glutamiltrans-
ferāze), ALAT (alanīnaminotransferāze), ASAT (aspartātaminotransferāze) un citohroma C līmeni.

Kontroles grupu veidoja 191 brīvprātīgais indivīds, kuri, aizpildot informētu piekrišanas formu, 
piekrita piedalīties pētījumā. No kontroles grupas indivīdiem 144 (75%) bija sievietes un 47 (25%) vīrieši. 
Kontroles grupas indivīdiem nebija pieejami dati par HCV infekcijas statusu (nebija noteiktas anti-HCV 
un HCV-RNS), tāpēc tā tika izmantota, lai noteiktu analizēto ģenētisko marķieru biežumu vispārējā popu-
lācijā un salīdzinātu to ar ģenētisko marķieru biežumu HVHC pacientu grupā.

Pētījums tika veikts saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās medicīnas ētikas komitejas atļauju 
Nr. 01-29.1/18 (izsniegta 29.07.2011.).

Genoma DNS tika izdalīta no perifērajām venozajām asinīm, izmantojot standarta fenola-hloro-
forma metodi (Sambrook, 2006). MDR1 gēna polimorfismu alēles tika noteiktas, izmantojot polimerāzes 
ķēdes reakciju un restrikcijas fragmentu garuma polimorfisma (PCR – RFLP) analīzi.

Polimorfisma rs1045642  (pēc HGVS nomenklatūras: NG_011513.1:g.208920T>C; 
NM_000927.4:c.3435T>C, NP_000918.2:p.Ile1145=; pēc tradicionālās nomenklatūras: C3435T) geno-
tipēšanas metode tika adaptēta no literatūras (Leal-Ugarte, 2008). PCR izmantoto sintētisko oligo-
nukleotīdu secības un to piesaistīšanas temperatūra ir attēlota 1.  tabulā. Pēc PCR pavairotie DNS 
fragmenti tika apstrādāti ar restrikcijas endonukleāzi MboI (Thermo Scientific, ASV), inkubējot 
paraugus 37 °C divas stundas. Produktus analizēja, izmantojot 8% poliakrilamīda gela elektroforēzi. 
Rezultāti tika vizualizēti, krāsojot DNS ar etīdija bromīdu.

Polimorfisma rs2032582  (pēc HGVS nomenklatūras: NG_011513.1:g.186947G>T>A; 
NM_000927.4:c.2677G>T>A; NP_000918.2:p.Thr893Ser893Ala; pēc tradicionālās nomenklatūras: 
G2677T/A) geno tipēšanas metode tika adaptēta no pētījuma (Ayaz, 2013). Katram indivīdam bija nepie-
ciešams veikt divas PCR-RFLP reakcijas. PCR izmantoto sintētisko oligonukleotīdu secības un to piesais-
tī šanās temperatūra ir attēlota 1. tabulā.

No sākuma tika noteikta A alēles esamība analoģiski iepriekšminētajam polimorfismam, izman-
tojot BsrI restrikcijas endonukleāzi (Thermo Scientific, ASV) un inkubējot paraugus 65°C divas stundas. 
BsrI restrikcijas enzīms spēj šķelt tikai A alēli, bet nespēj šķelt G vai T alēli, tāpēc bija nepieciešama 
turpmāka analīze. G un T alēles tika noteiktas, izmantojot sintētiskos oligonukleotīdus ar izmainītām 
nukleotīdu secībām, kas G alēles gadījumā veidoja restrikcijas saiti BanI restrikcijas endonukleāzei 
(Thermo Scientific, ASV). PCR paraugi tika inkubēti ar BanI restrikcijas endonukleāzi 37 °C vismaz divas 
stundas. Produktus analizēja, izmantojot 8% poliakrilamīda gela elektroforēzi. Rezultāti tika vizualizēti, 
krāsojot DNS ar etīdija bromīdu.

1. tabula. Sintētisko oligonukleotīdu secības un to piesaistīšanās temperatūra
 Sequences and annealing temperature of used synthetic oligonucleotides

Polimorfisms Sintētisko oligonukleotīdu secības
Oligonukleotīdu 
piesaistīšanās 
temperatūra

rs1045642
F: 5’ TGT TTT CAG CTG CTT GAT GG 3’

60 °C
R: 5’ AAG GCA TGT ATG TTG GCC TC 3’

rs2032582 – A alēles noteikšanai
F: 5’ TCA GAA AAT AGA AGC ATG AGT TG 3’

60 °C
R: 5’AGC AGT AGG GAG TAA CAA AAT AAC 3’

rs2032582 – G un T alēles noteikšanai
F: 5’ TTT GCA GGC TAT AGG TTC CAG 3’

60 °C
R: 5’ TTT AGT TTG ACT CAC CTT CCC G 3’

F – forward, R – reverse.
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Datu statistiskā apstrāde tika veikta, izmantojot R programmas 3.2.1 Haplin 5.5  spraudni 
(Gjessing, 2006), PLINK 1.07 (Purcell, 2007) un MS Excel 2010 programmu.

Lai analizētu asociācijas starp gadījuma un kontroles grupu, tika izmantoti dažādi testi: gan 
aditīvais, gan trīs iedzimšanas modeļu (dominantā, recesīvā un alēliskā) analīze. Bioķīmisko rādītāju 
sais tība ar alēlēm un genotipiem tika noteikta, izmantojot lineāro regresiju. Dati tika koriģēti pēc 
dzimuma un vīrusa genotipa.

Rezultāti

No visiem pacientiem pētījuma veikšanas brīdī antivirālo terapiju bija beiguši 129 (57,6%) pacienti 
ar HVHC, no kuriem 80 terapija bija efektīva, bet 49 – neefektīva, 3 (1,3%) pacientiem terapija vēl nebija 
pabeigta, savukārt 96 (42,1%) pacientiem dažādu iemeslu dēļ terapija vēl nebija sākta.

Dati par vīrusa genotipiem ir pieejami 2.  tabulā. Salīdzinot terapijas efektivitāti pacientiem ar 
1. genotipu un pacientiem ar 2. un 3. genotipu, tika atklāta statistiski ticama saistība ar labāku terapijas 
iznākumu pacientiem ar 2. un 3. genotipu (RR = 2,4, 95% TI 1,2–5,4, p = 0,006).

Pacientu asins seruma bioķīmisko izmeklējumu dati pirms terapijas ir attēloti 3. tabulā.
MDR1 gēna polimorfismu rs1045642 un rs2032582 genotipu sadalījums atbilst Hārdija–Veinberga 

likumam (p > 0,05).
rs1045642 un rs2032582 polimorfismu genotipu un alēļu biežums ir atainots 4. tabulā. rs1045642 

C alēles biežums gadījuma un kontroles grupās statistiski ticami neatšķiras (RR = 1,04, 95% TI 0,84–1,42, 
p = 0,53). Starp abām pētījumā iesaistītajām grupām CC un CT genotipu biežums statistiski ticami neat-
šķiras (attiecīgi RR = 0,87, 95% TI 0,49–1,5, p = 0,65 un RR = 1,1, 95% TI 0,75–1,61, p = 0,6).

Otram analizētajam polimorfismam rs2032582  statistiski ticamas atšķirības alēļu biežumam 
starp pacientu ar HVHC un kontroles grupu netika atklātas (G alēlei RR = 0,92, 95% TI 0,71–1,2, p = 0,55), 
T alēlei RR = 0,94, 95% TI 0,69–1,19, p = 0,46 un A alēlei RR = 1,4, 95% TI 0,65–3,18, p = 0,36). Analizējot 
rs2032582  genotipu saistību ar pacientu, kam ir HVHC, kopējo grupu, statistiski ticamas atšķirības 
netika atklātas (p > 0,05).

2. tabula. Pacientu ar hronisku C vīrushepatītu (HVHC) C hepatīta vīrusa genotipi kopējā grupā, kā 
arī efektīvas terapijas un neefektīvas terapijas grupā

 HCV genotypes for chronic hepatitis C patients (CVHC) in a total group and in patients 
with finished antiviral therapy

Vīrusa genotips Pacientu ar HVHC 
kopējā grupa (n = 228)

Efektīvas terapijas 
grupa (n = 80)

Neefektīvas terapijas 
grupa (n = 49)

1. 184 48 41
2. 8 5 3
3. 36 24 4

Nav noteikts 74 3 1

3. tabula. Pacientu asins seruma bioķīmiskie rādītāji
 CVHC patients blood serum biochemical analysis data

Bioķīmiskie rādītāji
Pacienti ar HVHC (n = 228)

Vid. SD

ALAT (U/l) 110,31 86,22
ASAT (U/l) 65,92 51,23
GGT (U/l) 80,13 91,54
Citohroms C (ng/l) 0,40 1,31

HVHC – hronisks C vīrushepatīts, SD – standartnovirze, vid. – vidējā vērtība.
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4. tabula. Pacientu ar hronisku C vīrushepatītu (HVHC) grupas un kontroles grupas genotipu un 
alēļu sadalījums

 Allele and genotype frequencies in CVHC patients and control group

Polimorfisms Genotips / alēle Pacientu ar HVHC 
grupa (n = 228)

Kontroles grupa 
(n = 191)

rs1045642

CC 0,22 0,19
CT 0,52 0,54
TT 0,26 0,27
C 0,48 0,46

rs2032582

AG 0,02 0,04
AT 0,05 0,01
GG 0,29 0,27
GT 0,49 0,50
TT 0,15 0,18
A 0,04 0,03
G 0,55 0,53
T 0,41 0,44

Salīdzinot dzimumu sadalījumu starp pacientu ar HVHC grupu un kontroles grupu, tika atklāta 
statistiski ticama atšķirība (p = 0,0001), tomēr, analizējot rs1045642 un rs2032582 saistību ar HCVH 
attīstības risku un to koriģējot pēc dzimuma, statistiskā ticamība nemainījās (p > 0,05).

Analizējot terapijas efektivitāti pacientiem ar 1.  vīrusa genotipu, tika atklāts, ka polimorfisma 
G alēle dominantā modelī ir statistiski ticami saistīta ar labāku terapijas iznākumu (RR = 0,8, 95% TI 
0,61–0,98, p = 0,01). rs1045642 nebija saistīts ar terapijas iznākumu 1. vīrusa genotipam.

MDR1 gēna polimorfismu saistība ar terapijas efektivitāti otrajam un trešajam vīrusa genotipam 
netika pārbaudīta mazās grupas dēļ.

Polimorfisma rs2032582 G alēle gan homozigotiskā (RR = 0,25, 95% TI 0,07–0,9, p = 0,036), gan 
heterozigotiskā (RR = 0,2, 95% TI 0,07–0,6, p = 0,006) formā ir saistīta ar protektīvu efektu pret neefektīvo 
antivirālo terapiju jeb ar efektīvo antivirālo terapiju. Tā kā polimorfismam ir trīs alēles un analīzei bija 
nepieciešams izmantot Haplin spraudni, nebija iespējams veikt korekciju pēc vīrusa genotipiem.

Analizējot abu polimorfismu saistību ar GGT, ALAT, ASAT un citohroma C līmeni pirms tera-
pijas pacientu ar HVHC grupā, statistiski ticama saistība tika atrasta GGT līmenim pirms terapijas ar 
rs2032582 polimorfisma G alēles heterozigotisko genotipu (RR = 0,29, 95% TI 0,09–0,94, p = 0,039), bet 
statistiska ticamība tika zaudēta homozigotiskajā stāvoklī. Citi bioķīmiskie rādītāji nebija statistiski 
nozīmīgi saistīti ar abiem polimorfismiem.

Pacientu ar HVHC grupā, kuriem antivirālā terapija bija neefektīva, GGT, ALAT, ASAT un cito-
hroma C līmenis asins serumā nav statistiski ticami saistīts ar MDR1 gēna polimorfismiem rs1045642 un 
rs2032582.

Diskusija

Hroniska aknu mazspēja, aknu ciroze un hepatocelulāra karcinoma (HCC) ir galvenās kompli-
kācijas pacientiem ar neārstētu HVHC vai pacientiem ar neefektīvu antivirālo terapiju (Muhlberger, 
2009; Zatonski, 2010). Efektīva antivirāla terapija ļauj novērst vai samazināt komplikāciju biežumu 
(van der Meer, 2012).

Ar visjaunāko pieejamo antivirālo terapiju SVR ir iespējams sasniegt līdz 90%  gadījumu 
(Lawitz, 2013), bet dārdzības dēļ tā nav pieejama lielākajai daļai pacientu ar HVHC. Tāpēc ir nepiecie-
šams identificēt faktorus, kas nosaka standartterapijas neefektivitāti, un noteikt pacientus, kam būtu 
nepieciešams saņemt jaunās paaudzes antivirālo terapiju, tādējādi uzlabojot pacientu aprūpi.



324

M E D I C Ī N A S  B Ā Z E S  Z I N Ā T N E S

ZRaksti / RSU

2015

Līdz šim ir identificēti vairāki saimniekorganisma ģenētiskie faktori, kas ietekmē HVHC attīs-
tības risku un terapijas efektivitāti (Duggal, 2013; Suppiah, 2011). Visnozīmīgākā ietekme uz HVHC 
attīstības risku un terapijas efektivitāti ir pierādīta IL28B gēna polimorfismam rs12979860, kas iepriekš 
tika analizēts arī Latvijas populācijai (Tolmane, 2012) un tāpēc netika iekļauts pētījumā. Šajā pētījumā 
tika aplūkota P-glikoproteīna kodējošā gēnā MDR1 esošo divu funkcionālo polimorfismu rs1045642 un 
rs2032582 saistība ar HVHC attīstības risku un terapijas efektivitāti.

MDR1 gēna polimorfismi ir saistīti ar vairāku slimību attīstību (Li, 2006), bet šobrīd literatūrā nav 
datu par MDR1 gēna polimorfismu saistību ar HVHC attīstības risku. Ir zināms, ka dažādi polimorfismi 
MDR1 gēnā ir saistīti ar HCC un tiek uzskatīti par riska faktoru HCC attīstībā (Gao, 2013). Pēc šī pētījuma 
datiem MDR1 gēna rs1045642 un rs2032582 polimorfismi nav saistīti ar HVHC attīstības risku (p > 0,05).

Timucin ar kolēģiem veiktajā pētījumā, kurā tika iekļauti 19 pacienti ar efektīvu un 21 pacients ar 
neefektīvu terapiju no Turcijas populācijas, pārbaudīja MDR1 gēna rs1045642 polimorfisma saistību ar 
terapijas efektivitāti pacientiem ar 1. HCV genotipu (Timucin, 2013). Pētījumā tika atklāts, ka TT genotips 
un T alēle statistiski ticami saistīta ar neefektīvo terapiju. Par otra polimorfisma rs2032582 saistību ar 
SVR sasniegšanas biežumu literatūrā trūkst datu. Mūsu pētījumā, iekļaujot 89 pacientus ar 1. genotipu: 
48 pacientus ar efektīvo un 41 ar neefektīvo terapiju, polimorfisms rs1045642 nebija saistīts ar anti-
virālas terapijas efektivitāti. Savukārt polimorfisma rs2032582 G alēle, kas atbild par neizmainītu P-gliko-
proteīna funkciju, dominantajā iedzimšanas modelī ir statistiski ticami saistīta ar pozitīvo terapijas 
iznākumu. Analizējot 80 pacientus ar efektīvo un 49 pacientus ar neefektīvo terapiju, nedalot grupu pēc 
vīrusa genotipiem, tika atklāts, ka polimorfisma rs2032582 G alēle homozigotiskajā un heterozigotiskajā 
stāvoklī bija statistiski ticami saistīta ar efektīvo terapijas iznākumu.

Kā vienu no saimniekorganisma faktoriem, kas saistīts ar negatīvo terapijas iznākumu, uzskata 
aknu bojājuma pakāpi (Everson, 2006). Par aknu bojājumu netieši var spriest pēc asins seruma bio ķīmisko 
izmeklējumu datiem: ALAT, ASAT, GGT, citohroms C (EASL-ALEH, 2015; Lum, 1972; Viksna, 2009). Šajā 
pētījumā tika atklāta GGT paaugstināta līmeņa asins serumā saistība ar polimorfisma rs2032582 G alēli 
heterozigotiskajā stāvoklī, bet šī saistība ir vāja un tiek zaudēta homozigotiskajā stāvoklī, tāpēc ir nepie-
ciešami turpmāki pētījumi šīs saistības apstiprināšanai. MDR1 gēna polimorfismu saistība ar citiem 
aknu bojājuma bioķīmiskiem marķieriem netika atklāta.

Par pētījuma galveno ierobežojošo faktoru var minēt gadījuma un kontroles grupas dzimuma sada-
lījuma neatbilstību. Ir zināms, ka HCHV attīstības risks ir lielāks vīriešiem (Micallef, 2006), tāpēc tas var 
ietekmēt iegūtos rezultātus, tomēr analizētie polimorfismi atrodas autosomā un statistiski ticami nebija 
saistīti ar kādu no dzimumiem.

Rezultātus var ietekmēt arī tas, ka kontroles grupas indivīdiem nebija noteikts HCV infekcijas 
statuss, tomēr ar HCV Latvijas populācijā inficējas salīdzinoši maz indivīdu – 2,4% (Tolmane, 2011).

Secinājumi

 1. Pētījumā netika pierādīta MDR1 gēna polimorfismu rs1045642 un rs2032582 saistība ar HVHC 
attīstības risku.

 2. rs2032582 G alēle dominantā iedzimšanas modelī statistiski ticami saistīta ar SVR sasniegšanu 
pacientiem ar 1. HCV genotipu.

 3. rs2032582 G alēle homozigotiskajā un heterozigotiskajā stāvoklī ir statistiski ticami saistīta ar 
SVR sasniegšanu.

 4. GGT paaugstinātais līmenis asins serumā ir statistiski ticami saistīts ar polimorfisma rs2032582 
G alēli heterozigotiskajā stāvoklī.

Pateicība

Izsakām pateicību Rīgas Stradiņa universitātei par pētījuma finansiālo atbalstu, Rīgas Austrumu 
klīniskajai universitātes slimnīcai un Latvijas Infektoloģijas centram par sadarbību pētījuma procesā 
un pacientiem par piedalīšanos pētījumā.
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 MDR1 Gene Polymorphism rs2032582 and rs1045642 
 Association with Risk of Developing Chronic 
 Virushepatitis C and Course of Disease

Abstract

Hepatitis C virus (HCV) infection is one of the leading causes of chronic liver disease. Standard 
treatment of HCV infection consists of pegylated interferon and ribavirin. The effectiveness of the standard 
therapy for 1st virus genotype is about 50%. The  therapy is influenced by viral and host factors. 
Polymorphisms in the endo- and xenobiotic metabolism involved enzymes (e.g. P-glycoprotein) coding 
genes have impact on the  chronic virushepatitis C (CVHC) development and treatment effectiveness. 
MDR1 gene encodes P-glycoprotein. Polymorphisms rs2032582 and rs1045642 decrease activity of P-gp, 
and it could lead to altered metabolism in various cells.

The study was conducted on 228 patients’ blood with diagnosed CVHC and 191 volunteer individual 
blood as a control group. The polymorphisms were genotyped using PCR-RFLP assay.

None of the observed polymorphisms were statistically significantly associated with the increased 
risk of developing CVHC.

Polymorphism rs2032582 G allele in homozygous as well as in heterozygous states was statistically 
significantly associated with a better response to standard therapy (p < 0.05). Also G allele in heterozygous 
state was statistically significantly associated with the increased level of GGT in patient’s serum.

Conclusions:
 1. We did not find MDR1  gene polymorphisms rs2032582  and rs1045642  association with 

the increased risk of developing CVHC in our study.
 2. rs2032582 G allele in dominant model of inheritance statistically was significant associated 

with the response to the standard therapy for patients with 1st virus genotype.
 3. rs2032582 G allele in homozygous and in heterozygous states was statistically significantly 

associated with the response to the standard therapy.
 4. rs2032582 G allele in heterozygous state was statistically significantly associated with 

the increased level of GGT in patient’s serum, but the association was weak and the significance 
was lost in homozygous state.

Keywords: MDR1 gene, polymorphisms, chronic virushepatitis C.
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Kopsavilkums

Vairāki viena nukleotīda polimorfismi (SNP) ir saistīti ar paaugstinātu vēnu trombozes (VT) 
risku [9]. Labi zināmā ģenētiskā riska faktora F5 rs6025 mutācija pacientiem ar VT sastopama aptuveni 
30% gadījumu [27]. Vairākos pētījumos atklāts, ka pacientiem ar venozu čūlu ir palielināts trombo-
filijas biežums (44–75%) [4]. Latvijā līdz šim nav veikti pētījumi par riska alēlēm pacientiem ar vēnu 
slimībām.

Darba mērķis.  Izpētīt riska alēles Latvijā pacientiem ar VT un hronisku venozu mazspēju (HVM) 
F5 (rs6025), F2 (rs1799963), SELE (rs5361), SERPINC1 (rs2227589), FGG (rs20066865), CYP4V2 (rs13146272), 
F11 (rs2289252) un GP6 (rs1613662) gēnā.

Materiāls un metodes.  Pētāmajā grupā – 141 pacients (52 ar VT un 89 ar HVM C3–C6 stadijā), 
kontroles grupā – 235 indivīdi, no kuriem 110 vīrieši un 125 sievietes, vidējais vecums – 53,1 ± 14,1 gads, 
ĶMI 28,12 ± 4,96. Genotipēšana veikta, izmantojot TaqMan SNP genotipēšanas komplektus (Biosystems 
TaqMan SNP Genotyping Assay) atbilstoši ražotāja protokolam ViiA™ 7  reāllaika PCR sistēmā. 
Diagnostika notika, balstoties uz klīniskajiem un duplekssonogrāfijas datiem (Philips Sparq, 2012). 
Statistiskā analīze tika veikta, izmantojot programmatūru Plink 1.06. Loģistiskās regresijas analīzē 
lietots aditīvais pārmantojamības modelis, kas koriģēts pēc dzimuma, vecuma un ķermeņa masas 
indeksa (ĶMI).

Rezultāti.  No 52 VT slimniekiem 32  bija sievietes (62%), 20  – vīrieši (38%), vidējais vecums 
59,9 ± 15,2 gadi, ĶMI 32,4 ± 26,2. No 89 HVM slimniekiem 17 (19%) bija vīrieši un 72 (91%) sievietes, 
vidējais vecums 51,1 ± 17,5 gadi, ĶMI 26,9 ± 5,74. F5 (rs6025) gēna alēle bija būtiski saistīta ar paaug-
stinātu VT risku (p = 0,017, OR = 4,37). Alēle F11 (rs2289252) gēnā uzrādīja būtisku saistību ar HVM 
C6 stadijā (p = 0,028, OR = 1,65). Riska alēle SERPINC1 (rs2227589), FGG (rs20066865) un F11 (rs2289252) 
gēnā parādīja saistību ar VT, kā arī ar VT un HVM kombinētu grupu.

Secinājumi.  Alēle F11 (rs2289252) gēnā pacientiem ar HVM C6 stadijā uzskatāma par riska alēli.

Atslēgvārdi: riska alēles, viena nukleotīda polimorfismi, vēnu trombozes, dziļo vēnu tromboze, 
trofiskas čūlas, SNP, trombofilija.

mailto:irina.kajuna@gmail.com


328

M E D I C Ī N A S  B Ā Z E S  Z I N Ā T N E S

ZRaksti / RSU

2015

Ievads

Pateicoties neinvazīvo izmeklēšanas metožu attīstībai un īpaši dupleksultraskaņas izmeklējumu 
pieejamībai, Latvijā pēdējos gados ir uzlabojusies kāju vēnu slimību diagnostika. Kāju vēnu sistēmā izšķir 
dziļās jeb zem fascijas lokalizētās vēnas, virspusējās jeb zemādas vēnas un transfasciālās jeb perforantās 
vēnas, kas savieno dziļās un virspusējās vēnas [12, 22]. Veicot duplekssonogrāfiju, ir iespējams diagnos-
ticēt dziļo un virspusējo vēnu trombozi (VT). Tā ļauj precīzi un ātri izvērtēt atvilni dziļajās un virs-
pusējās vēnās – venozo vārstuļu mazspēju jeb hronisku venozu mazspēju (HVM) un tās pakāpi, kā arī 
noteikt perforanto vēnu mazspēju.

HVM anatomiskā klasifikācija ir: As – virspusējo vēnu sistēma, Ap – perforantās vēnas, Ad – 
dziļo vēnu sistēma, An – vēnu lokalizācija nav noteikta [6, 20, 25]. HVM attīstās, ja kāda no kāju vēnu 
sistēmas sastāvdaļām ir bojāta [21]. HVM mūsdienās ir plaši pētīta, un no tās cieš aptuveni 25% pieaugušo 
populācijas [14, 26]. Bonnas vēnu pētījumā vēnu varikozi konstatēja 23% iedzīvotāju – 26% sieviešu un 
20% vīriešu [14, 22, 24, 26].

Pēc CEAP (clinical, etiologic, anatomical, pathophysiological) jeb klīniskajām klasifikācijas 
smaguma pakāpēm HVM iedala septiņās stadijās no C0 līdz C6: C0 – nav redzamu vai palpējamu varikozu 
vēnu; C1 – teleangioektāzijas vai retikulāras vēnas; C2 – varikozas vēnas; C3 – tūska; C4 – trofisks ādas 
bojājums (pigmentācija, stāzes dermatīts, venoza ekzēma); C4a – pigmentācija un / vai venoza ekzēma; 
C4b – lipodermatoskleroze un / vai bālā atrofija; C5 – trofisks bojājums un sadzijušas čūlas rēta; C6 – 
trofisks bojājums ar čūlu [6, 20, 25].

HVM var būt asimptomātiska (A) un simptomātiska (S), kam raksturīgas sāpes, diskomforts, 
smaguma un dedzināšanas sajūta kājās, ādas iekaisums [6, 20, 25]. Latvijas pētījumā DE FACTO tika 
atrasts, ka 25,23% pacientu ir ievērojama varikoze un HVM izraisīta kāju tūska jeb HVM C3 stadijā, 
18,71%  pacientu bija HVM C4, 4,4%  pacientu bija sadzijusi čūla jeb HVM C5  un 1,72%  pacientu tika 
konstatēta vaļēja venoza čūla jeb HVM C6 stadijā [14]. HVM galvenais iemesls ir venoza hipertensija, 
kuru veicina venozo vārstuļu bojājums un / vai VT. HVM attīstībā liela nozīme ir arī iedzimtībai, grūtnie-
cībai, mazkustīgam dzīvesveidam, kontracepcijas līdzekļiem, liekajam svaram, sieviešu dzimumam, 
vecumam, HVM ģimenes anamnēzei [12, 20].

HVM klasifikācija pēc etioloģijas: iedzimta – primāra; sekundāra – pēctrombotiska un nepēc-
trombotiska [6, 20, 25]. Visbiežāk venozas hipertensijas cēlonis ir virspusējo vēnu vārstuļu mazspēja, 
vēnu obstrukcija trombozes vai nepilnas rekanalizācijas gadījumā, vai ja ir vēnu kompresija no ārpuses [4].

HVM patofizioloģiskā klasifikācija: Pr – atvilnis, Po – obstrukcija, Pr,o – atvilnis un obstrukcija, 
Pn – venoza patoloģija nav identificēta [6]. HVM parasti novēro pusmūža un gados vecākiem cilvēkiem. 
HVM pasliktina pacienta dzīves kvalitāti [16]. Vairākos pētījumos [4] atklāts, ka pacientiem ar venozu 
čūlu jeb HVM C6 stadijā ir palielināts trombofilijas biežums (44–75%). Nosakot pacienta HVM pakāpi, 
iegūtie rezultāti ir nozīmīgi, lai izstrādātu ārstēšanas un profilakses taktiku.

Venoza patoloģija bieži sākas ar VT, kas ir nozīmīga veselības problēma, jo izraisa nopietnas 
sekas. VT var būt vairāku iedzimtu vai iegūtu patoloģiju komplikācija, un tā var būt arī idiopātiska 
[15]. VT var attīstīties dziļajās un virspusējās vēnās. Virspusēju flebotrombozi (VF) var viegli pazīt, tā 
izpaužas kā apsārtuši, sāpīgi mezgli pa virspusējo vēnu gaitu [5].

Vairākos pētījumos pierādīts, ka pastāv saistība starp VF un vienlaikus norisošu dziļo vēnu 
trombozi (DVT) [5]. DVT var radīt sāpes ikru muskuļos, augšstilbā, cirkšņa apvidū vai difūzi visā 
ekstremitātē, zemādas vēnu paplašināšanos, ādas cianozi (ko rada pārpildītās zemādas vēnas). Bieži 
DVT pavada ekstremitāšu tūska, kas var būt vienīgais simptoms. DVT ir akūtas (plaušu embolija (PE)) 
un hroniskas (HVM) komplikācijas [15, 21]. DVT un PE saistība ir tik cieša, ka parasti runā par vēnu 
trombemboliju (VTE), kas apvieno DVT un PE. Epidemioloģiskie dati liecina, ka Eiropā ik gadu ar 
DVT slimo 160 cilvēki no 100 000 iedzīvotāju, bet no PE mirst 60 slimnieki no 100 000 iedzīvotāju. 
Apvienotajā Karalistē VTE izraisa 60 000 nāves gadījumu gadā; 25 000 no tiem būtu varēts novērst, ja 
būtu veikta DVT profilakse. Ir pierādīts, ka DVT sastopamība ir 0,5–1,0 gadījums uz 1000 iedzīvotāju 
[15, 16, 21].
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VT attīstībā galvenā nozīme ir Virhova triādei  – endotēlija bojājumam, stāzei un hiperkoagu-
lācijai. Venozā stāze rodas mazkustīguma un vēnu obstrukcijas dēļ. Vēnu sieniņu endotēlija bojājumu 
rada traucēta koagulācijas inhibēšana un lokālā fibrinolīze, ko veicina intravenozas injekcijas, intra-
venozie katetri, trauma, HVM, pēctrombotiskais sindroms. Hiperkoagulācijai un trombofilijai ir rakstu-
rīgas iedzimtas vai iegūtas izmaiņas homeostāzes sistēmā ar predispozīciju veidot trombus. Trombozes 
veidojas, jo zūd homeostāzes līdzsvars starp prokoagulantu un antikoagulantu sistēmām jeb profibrino-
lītisko un antifibrinolītisko sistēmu.

Trombofilijas riska faktori: onkoloģiskas slimības, ķirurģiskas operācijas, diabēts, adipozitāte, 
imobilizācija, medikamenti (orāla kontracepcija), varikozas vēnas, vaskulīti, sintētiskie materiāli (intrave-
nozie katetri u. c.), stāze, mieloproliferatīvās slimības, antifosfolipīdu antivielu sindroms, grūtniecība u. c. 
Iedzimtās trombofilijas galvenie varianti ir aktivētā proteīna C rezistence (V Leidena faktors), antitrom-
bīna deficīts, olbaltuma C, S un Z deficīts, paaugstināts plazmas protrombīna līmenis, ko izraisa 20210A 
mutācija F2 gēnā, hiperhomocisteinēmija, disfibrinogenēmija, augsts faktora VIII, IX, X, XI un II līmenis. 
Vairāki viena nukleotīda polimorfismi (SNP) GP6 (rs161662), SERPINC1 (rs2227589), F11 (rs2036914 un 
rs2289252), FGG (rs2066865) un F12 (rs1801020) gēnā ir saistīti ar paaugstinātu VT risku [8].

Koagulācijas inhibitoru nepietiekamība, kuru izraisa R506Q (rs6025) mutācija F5 gēnā (V Leidena 
faktors), sastopama aptuveni 20–30% gadījumu pacientiem ar VT, bet heterozigotu biežums populācijā 
ir tikai 2,5–5% un homozigotu biežums – 1%. Piektais koagulācijas faktors ļauj Xa aktivēt trombīnu, kas 
savukārt sekmē fibrinogēna pāreju fibrīnā (veidojas receklis). Aktivētais proteīns C (APC) ierobežo šo 
koagulāciju, degradē F5 un neļauj fibrīnam veidoties par daudz. V Leidena faktors (FV) ir normāla V faktora 
izmainīts variants, un tas nozīmē, ka APC nespēj uz to iedarboties, respektīvi, ir rezistence pret APC.

Antitrombīna deficīts (AT III) inaktivē trombīnu. F2 gēna, kas kodē koagulācijas faktoru II (pro trom-
bīnu), alēliskais variants 20210A 3’ netranslējamā reģionā korelē ar paaugstinātu cirku lējoša pro trom -
bīna līmeni; jo vairāk protrombīna, jo vairāk veidojas trombīns un paaugstinās trom bozes risks. F2 gēna 
mutā cija ir 6–7% pacientu ar VT [9, 17, 18, 27]. Ja pacientam ir akūta tromboze vai pacients lieto anti-
trombotisku terapiju, tad testi, kas nosaka konkrētu antikoagulantu vai vielu  – anti trombīna III, 
proteīna C, brīvā proteīna S antigēna, kopējā proteīna S, protrombīna, homocisteīna, FVIII, FIX – aktivi-
tāti un rezistenci pret aktivēto proteīnu C, ir izmainīti un tos nevar interpretēt.

Ģenētisko diagnostiku pacientam ir iespējams veikt neatkarīgi no laika un saņemamiem medi-
kamentiem [15, 16, 18, 21, 23]. Nozīmīgi tas būtu pacientiem gan ar HVM, gan VT, jo, agrīni izvērtējot 
riska alēļu klātbūtni, rastos iespēja būtiski uzlabot agrīnu VT profilaksi un plānot terapiju.

Līdz šim Latvijā nav veikti pētījumi par riska alēlēm pacientiem ar vēnu slimībām.

Darba mērķis

Izpētīt riska alēles F5  (rs6025), F2  (rs1799963), SELE (rs5361), SERPINC1  (rs2227589), FGG 
(rs20066865), CYP4V2  (rs13146272), F11  (rs2289252) un GP6  (rs1613662) gēnā pacientiem ar VT un 
hronisku venozu mazspēju (HVM) Latvijā.

Materiāls un metodes

Pētījumā tika iesaistīts 141 pacients, t. sk. 52 pacienti bija ar pierādītu VT un 89 pacienti – ar HVM 
C3–C6 stadijā (tostarp 14 pacienti ar venozu čūlu jeb HVM C6 stadijā). Iekļaušanas kritēriji pētījuma grupā: 
pacientam ir pilni 18 gadi vai vairāk, viņš nav mentāli retardēts, viņam ir diagnosticēta kāda no slimībām – 
DVT, posttrombotiskas izmaiņas dziļajās vēnās (PTS), pirmreizēja VT, VT ar recidīvu, VT ģimenes anamnēzē, 
īpaši smaga VT, neraksturīgas lokalizācijas VT, VT bez iemesla, VT ar iemeslu (operācija, trauma, onkolo-
ģiska slimība), HVM, trofiskā čūla, fakultatīvs papildu kritērijs – ģimenes anamnēzē ir VT. Diagnostika 
notika, pamatojoties uz klīniskiem datiem un duplekssonogrāfijas datiem (Philips Sparq, 2012).

Kontroles grupā tika izvēlēti 235 indivīdi no Latvijas Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes (LVIGDB). 
Kontroles grupā netika iekļauti cilvēki ar diagnozēm no I11 līdz I99 (atbilstoši ICD-10). Genotipēšana tika 
veikta, izmantojot TaqMan SNP genotipēšanas komplektus (Biosystems TaqMan SNP Genotyping Assay) 
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atbilstoši ražotāja protokolam ViiA™ 7 reāllaika PCR sistēmā. Statistiskā analīze tika veikta, izmantojot 
programmatūru Plink 1.06. Loģistiskās regresijas analīzē tika lietots aditīvais pārmantojamības modelis, 
kas koriģēts pēc dzimuma, vecuma un ķermeņa masas indeksa (ĶMI).

Rezultāti

Pētījumā tika izmantoti tādu pacientu dati, kuriem bija diagnosticēta VT un  / vai HVM un to 
saistība ar astoņu gēnu riska alēlēm. HVM paraugkopa būtiski atšķiras no kontroles grupas pēc dzimuma, 
vidējā ĶMI, hipertensijas biežuma, smēķēšanas un fiziskās aktivitātes paradumiem. VT slimnieku grupa 
atšķiras no kontroles grupas pēc vidējā vecuma un ĶMI, kā arī pēc hipertensijas biežuma un smēķē-
šanas paradumiem (1. tab.). Visi genotipētie polimorfismi atbilda Hārdija–Veinberga vienādojumam, un 
pirmreizējās SNP genotipēšanas efektivitāte bija vairāk nekā 98,8%. Pētāmās grupas pacienti biežāk 
bija pusmūža vecuma sievietes ar paaugstinātu ĶMI (1.  tab.). Statistiski būtiska saistība tika konsta-
tēta starp F5 gēna (rs6025) riska alēli un VT (VT riska p = 0,017, OR = 4,37) (2. tab.), taču nelielās grupas 
dēļ šī saistība neizturēja permutācijas testu un Bonferoni korekciju. Riska alēle SERPINC1 (rs2227589), 
FGG (rs20066865) un F11 (rs2289252) gēnā parādīja būtisku saistību ar VT (2. tab.). Apvienojot VT un 
HVM pacientu grupas, statistiski būtisku atšķirību neuzrādīja F5  (rs6025) riska alēle (3.  tab.). Riska 
alēles F2 (rs1799963), SELE (rs5361), CYP4V2 (rs13146272) un GP6 (rs1613662) gēnā neuzrādīja būtisku 
saistību ar VT (2. tab.). Riska alēles SERPINC1 (rs2227589), FGG (rs20066865) un F11 (rs2289252) gēnā 
uzrādīja būtisku saistību kombinētas grupas pacientiem ar VT un HVM (3. tab.), taču nelielās grupas dēļ 
šī saistība neizturēja permutācijas testu un Bonferoni korekciju.

Salīdzinot reto alēļu frekvences pacientu grupās un kontroles grupā, bija vērojama tendence, ka 
biežāk analizētās F2, FGG, F11 un GP6 gēna retās alēles sastopamas VT slimniekiem (2. tab.), savukārt 
HVM slimniekiem, salīdzinot ar kontroles grupu, biežāk bija sastopamas F5, CYP4V2, F11 un GP6 gēna 
retās alēles (4. tab.), tomēr šīs tendences nebija statistiski būtiskas. Analizējot pacientus ar venozajām 
čūlām (HVM C6  stadijā), statistiski būtisku saistību ar šo patoloģiju uzrādīja F11  (rs2289252) gēns 
(p = 0,028, OR = 1,65). Šis būtiskums saglabājās arī pēc permutācijas testiem un Bonferoni korekcijas 
testiem (5. tab.). Neviena riska alēle neuzrādīja statistiski būtisku saistību ar HVM C3 stadijā (4. tab.).

1. tabula. Pētāmās grupas fenotipiskais raksturojums
 Phenotypic characteristics of study group

Raksturojums VT 
(n = 52)

HVM 
(n = 89)

Kontrole 
(n = 235)

p vērtība
VT / Kontrole HVM / Kontrole

Vīrieši, n (%) 20 (38%) 17 (19%) 110 (47%) 0,3050 < 0,0001
Sievietes, n (%) 32 (62%) 72 (91%) 125 (53%) 0,3050 < 0,0001
Vidējais vecums ± SD, gadi 59,9 ± 15,2 51,1 ± 17,5 53,1 ± 14,1 0,0021 0,2882
Vidējais ĶMI ± SD, kg/m2 32,4 ± 26,2 26,9 ± 5,74 28,12 ± 4,96 0,0202 0,0596
Hipertonija, n (%) 6 (12%) 12 (13%) 69 (29%) 0,0184 0,0045
Angina Pectoris, n (%) 0 1 (1%) 2 (0,9%) 0,8342 0,5718
Miokarda infarkts, n (%) 4 (8%) 2 (2%) 4 (2%) 0,0687 0,6567
Cukura diabēts II, n (%) 5 (10%) 2 (2%) 5 (2%) 0,0147 0,6567
Cukura diabēts I, n (%) 0 1 (1%) 2 (0,9%) 0,8342 0,5718
Smēķēšana, n (%) 20 (38%) 29 (33%) 105 (45%) 0,4435 0,0674
Fiziski aktīvi, n (%) 23 (44%) 11 (12%) 93 (40%) 0,7075 < 0,0001
Alkohola patēriņš, n (%) 5 (10%) 1 (1%) 16 (10%) 0,7984 0,0123
Hiperlipidēmija, n (%) 0 0 11 (5%) 0,2077 0,0694
Leidena V faktors (rs6025) TT/TC/CC 1/4/47 0/3/86 0/6/228 0,01743 0,7371
Protrombīna G20210A (rs1799963) 
mutācija AA/AG/GG 0/2/50 0/0/89 0/7/228 0,625 0,9982

VT – pacientu grupa ar vēnu trombozi; HVM – pacientu grupa ar hronisku vēnu mazspēju; 
Kontrole – kontroles grupas pacienti.
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2. tabula. Riska alēļu asociācijas analīze pacientu grupā ar vēnu trombozi (VT grupā)
 Characteristics of the genotyped risk allele in VT sample group

SNP 
(gēns) Genotips

Genotipa sadalījums
OR (95% TI)* p vērtība

Gadījumi Kontrole
rs6025 
(F5) TT/TC/CC 1/4/47 0/6/228 4,37 (1,296–14,74) 0,01743**

rs1799963 
(F2) AA/AG/GG 0/2/50 0/7/228 1,514 (0,287–7,988) 0,625

rs5361 
(SELE) GG/GT/TT 0/9/43 1/45/189 0,8557 (0,3769–1,943) 0,7094

rs2227589 
(SERPINC1) TT/TC/CC 0/6/46 3/53/179 0,4132 (0,1696–1,007) 0,05172***

rs2066865 
(FGG) AA/AG/GG 7/23/22 11/90/134 1,79 (1,105–2,898) 0,0179****

rs13146272 
(CYP4V2) CC/CA/AA 7/18/27 23/100/112 0,9424 (0,5877–1,511) 0,8055

rs2289252 
(F11) TT/TC/CC 10/33/9 37/106/92 1,648 (1,055–2,576) 0,02823*****

rs1613662 
(GP6) GG/GA/AA 0/10/42 0/40/195 1,097 (0,4998–2,406) 0,8181

 * OR un p vērtība tika aprēķināti, izmantojot loģistiskās regresijas analīzi; koriģēts pēc dzimuma, 
vecuma, ķermeņa masas indeksa.

 ** pperm = 0,1051, pēc Bonferoni korekcijas p = 0,1394.
 *** pperm = 0,1076, pēc Bonferoni korekcijas p = 0,1432.
 **** pperm = 0,3064, pēc Bonferoni korekcijas p = 0,4138. 
 ***** pperm = 0,1725, pēc Bonferoni korekcijas p = 0,2259.

3. tabula. Riska alēļu asociācijas analīze pacientu ar vēnu trombozi un hronisku venozu mazspēju (VT un 
HVM) kombinētā grupā

 Association of analysed risk allele in VT and venous insufficiency (VI) combined sample group

SNP 
(gēns) Genotips

Genotipa sadalījums
OR (95% TI)* p vērtība

Gadījumi Kontrole

rs6025 
(F5) TT/TC/CC 1/7/133 0/6/228 2,502 (0,8979–6,973) 0,07945

rs1799963 
(F2) AA/AG/GG 0/2/139 0/7/228 0,5958 (0,1168–3,038) 0,5332

rs5361 
(SELE) GG/GT/TT 0/22/119 1/45/189 0,7686 (0,4377–1,35) 0,3595

rs2227589 
(SERPINC1) TT/TC/CC 1/17/123 3/53/179 0,5224 (0,2995–0,9111) 0,02214**

rs2066865 
(FGG) AA/AG/GG 15/55/71 11/90/134 1,497 (1,058–2,118) 0,02282***

rs13146272 
(CYP4V2) CC/CA/AA 19/55/67 23/100/112 1,113 (0,808–1,533) 0,5122

rs2289252 
(F11) TT/TC/CC 29/76/36 37/106/92 1,473 (1,08–2,007) 0,01438****

rs1613662 
(GP6) GG/GA/AA 0/32/109 0/40/195 1,397 (0,8177–2,386) 0,2212

 * OR un p vērtība tika aprēķināti, izmantojot loģistiskās regresijas analīzi; koriģēts pēc dzimuma, vecuma, ĶMI.
 ** pperm = 0,1359, pēc Bonferoni korekcijas p = 0,1771.
 *** pperm = 0,1398, pēc Bonferoni korekcijas p = 0,1826.
 **** pperm = 0,08879, pēc Bonferoni korekcijas p = 0,115.
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4. tabula. Riska alēļu asociācijas analīze pacientu grupā ar hronisku venozu mazspēju (HVM grupā)
 Characteristics of the genotyped risk alleles in venous insufficiency sample group

SNP 
(gēns) Genotips

Genotipa sadalījums
OR (95% TI)* p vērtība

Gadījumi Kontrole

rs6025 
(F5) TT/TC/CC 0/3/86 0/6/228 1,288 (0,2943–5,634) 0,7371

rs1799963 
(F2) AA/AG/GG 0/0/89 0/7/228 2,501 (0 – ∞)** 0,9982

rs5361 
(SELE) GG/GT/TT 0/13/76 1/45/189 0,6851 (0,3454–1,359) 0,2792

rs2227589 
(SERPINC1) TT/TC/CC 1/11/77 3/53/179 0,5796 (0,3035–1,107) 0,09841

rs2066865 
(FGG) AA/AG/GG 8/32/49 11/90/134 1,329 (0,8659–2,041) 0,193

rs13146272 
(CYP4V2) CC/CA/AA 12/37/40 23/100/112 1,292 (0,8763–1,906) 0,1957

rs2289252 
(F11) TT/TC/CC 19/43/27 37/106/92 1,349 (0,9417–1,933) 0,1026

rs1613662 
(GP6) GG/GA/AA 0/22/67 0/40/195 1,687 (0,9074–3,137) 0,09835

 * OR un p vērtība tika aprēķināti, izmantojot loģistiskās regresijas analīzi; koriģēts pēc dzimuma, vecuma, 
ĶMI.

 ** (0 – ∞) – nav ticamības.

5. tabula. Riska alēļu asociācijas analīze pacientiem ar venozu čūlu jeb hronisku venozu mazspēju C6 stadijā 
(HVM C6)

 Association of analysed risk alleles in venous ulcer sample group, VI C6

SNP 
(gēns) Genotips

Genotipa sadalījums
OR (95% TI)* p vērtība

Gadījumi Kontrole

rs6025 
(F5) TT/TC/CC 0/1/13 0/6/228 2,949 (0,3202–27,15) 0,3398

rs1799963 
(F2) AA/AG/GG 0/0/14 0/7/228 1,209 (0 – ∞)** 0,9984

rs5361 
(SELE) GG/GT/TT 0/0/14 1/45/189 9,247 (0 – ∞)** 0,9958

rs2227589 
(SERPINC1) TT/TC/CC 0/2/12 3/53/179 0,541 (0,122–2,4) 0,4189

rs2066865 
(FGG) AA/AG/GG 0/7/7 11/90/134 1,169 (0,4528–3,02) 0,7465

rs13146272 
(CYP4V2) CC/CA/AA 1/5/8 23/100/112 0,7177 (0,2913–1,768) 0,4708

rs2289252 
(F11) TT/TC/CC 6/6/2 37/106/92 2,797 (1,268–6,171)*** 0,01082

rs1613662 
(GP6) GG/GA/AA 0/3/11 0/40/195 1,415 (0,3737–5,356) 0,6094

 * OR un p vērtība tika aprēķināti, izmantojot loģistiskās regresijas analīzi; koriģēts pēc dzimuma, 
vecuma, ĶMI.

 ** (0 – ∞) – nav ticamības.
 *** pperm = 0,08112, pēc Bonferoni korekcijas p = 0,0503.
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Diskusija

Latvijā veiktā pētījuma rezultāti ir līdzīgi Dānijas, Leidenes trombofilijas pētījuma (Leiden Thrombo-
philia Study, LETS), MEGA-1 un MEGA-2 pētījumu datiem (Genetic Assessment of Risk Factors for Venous 
Thrombosis), kas arī parāda V Leidena faktora (F5, rs6025) būtisku saistību ar VT risku (2. tab.). Biežākā 
starptautiskajos pētījumos pierādītā V Leidena faktora (F5, rs6025) prevalence [2, 9, 19] atšķiras no mūsu 
pētījuma rezultātiem, iespējams, nelielās mūsu pētītās grupas dēļ. Riska alēles SERPINC1 (rs2227589), 
FGG (rs20066865) un F11 (rs2289252) gēnā mūsu pētījumā parādīja saistību ar VT (2. tab.), kas ir līdzīgi 
LETS, MEGA-1 un MEGA-2 pētījumu rezultātiem [9, 10, 19]. Mūsu veiktajā pētījumā nelielās grupas dēļ 
šī saistība neizturēja permutācijas testu un Bonferoni korekciju. Mūsu pētījumā RA F11  (rs2289252) 
gēnā parādīja būtisku saistību ar HVM C6 stadijā (5. tab.), kas atbilst pieejamiem literatūras datiem, kur 
pierādīts, ka pacientiem ar venozu čūlu jeb HVM C6 stadijā ir palielināts trombo filijas biežums (44–75%) 
[4, 28]. Mūsu pētījuma rezultāti parādīja, ka riska alēles SERPINC1 (rs2227589), FGG (rs20066865) un 
F11 (rs2289252) gēnā pacientiem ar VT un HVM nav būtiski statistiski bieži, kas atšķiras no starp tautisko 
pētījumu rezultātiem (3. tab.) [4, 28].

Mūsu pētījumā riska alēles F2 (rs1799963), SELE (rs5361), CYP4V2 (rs13146272) un GP6 (rs1613662) 
gēnā nav saistītas ar paaugstinātu VT risku (2. tab.), kas atšķiras no LETS, MEGA-1 un MEGA-2 pētījumu 
rezultātiem [9, 10, 19], kuros iepriekšminētajos gēnos ir pierādīta šo SNP saistība ar paaugstinātu VT 
risku [9, 10, 19]. Latvijā veiktā pētījuma rezultāti, iespējams, atšķiras no starptautisko pētījumu datiem 
salīdzinoši nelielās pētītās grupas dēļ. Turklāt pētījumā riska alēles F5 (rs6025), SERPINC1 (rs2227589), 
F2  (rs1799963), SELE (rs5361), CYP4V2  (rs13146272), GP6  (rs1613662), FGG (rs20066865) un 
F11 (rs2289252) gēnā neuzrādīja būtisku saistību ar HVM slimniekiem bez VT un HVM bez čūlas jeb 
HVM C3 stadijā (4. tab.). Paraugkopās izmantotais pacientu skaits ir neliels, tādēļ, iespējams, noteiktas 
ģenētiskās saistības, kuras varētu eksistēt starp pētīto ģenētisko variantu un vēnu slimības attīstību, 
nesasniedz statistiski būtiskus rādītājus. Nākotnē būtu jāpalielina analizēto pacientu paraugkopa.

Secinājumi

Alēle F11 (rs2289252) gēnā uzskatāma par riska alēli pacientiem ar hronisku venozu mazspēju 
(HVM) C6 stadijā.

Pateicība

Pateicamies Baltijas Vēnu klīnikai par iespēju izmantot pētījumā nepieciešamo aparatūru.

 Risk Alleles Analysis in Patients with Vein Thrombosis 
 and Chronic Venous Insufficiency in Latvia

Abstract

A number of single nucleotide polymorphisms (SNPs) have been linked to higher risk of venous 
thrombosis (VT) [9]. Well-known genetic risk factors F5 rs6025 mutation is present in about 30% of VT 
cases [27]. Several studies found that patients with chronic venous ulcers have an increased prevalence of 
thrombophilia (44–75%) [4]. Risk alleles have not been investigated in patients with vein disease in Latvia.

The aim of the study was to investigate VT and chronic vein insufficiency (CVI) risk alleles (RA) in 
F5 (rs6025), F2 (rs1799963), SELE (rs5361), SERPINC1 (rs2227589), FGG (rs20066865), CYP4V2 (rs13146272), 
F11 (rs2289252), GP6 (rs1613662) genes in Latvia.

The data were collected from 141 patients (52 with VT and 89 with CVI C3–C6 stage). Control 
group – 235 persons. Control group – 110 men and 125 women, mean age 53.1 ± 14.1, BMI – 28.12 ± 4.96. 
Genotyping was performed using an  Applied Biosystems TaqMan SNP Genotyping Assay after 
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manufacturer’s protocol on ViiA™ 7 Real-Time PCR System (Biosystems TaqMan SNP Genotyping Assay). 
Diagnostics was based on the clinic and duplex ultrasound date (Philips Sparq, 2012). Statistical analysis 
was carried out in Plink 1.06 software. The additive model of inheritance was used in logistic regression 
for each SNP adjusting for sex, age, body mass index (BMI).

From 52 VT patients, 32 were women (62%) and 20 men (38%), mean age 59.9 ± 15.2, BMI 32.4 ± 26.2. 
From 89 CVI patients, 17 (19%) men and 72 (91%) women, mean age 51.1  ±  17.5, BMI  26.9  ±  5.74. 
The F5  (rs6025) gene allele was associated with higher VT risk (p = 0.017, OR = 4.37). Allele in gene 
F11  (rs2289252) was significantly associated with HVI C6  stage (p  =  0.028, OR  =  1.65).  Allele in 
genes SERPINC1  (rs2227589), FGG (rs20066865), F11  (rs2289252) showed association with VT, and 
in combination of VT with CVI.

Allele in gene F11 (rs2289252) is considered as risk allele in patients with of HVM C6 stage.

Keywords: risk allele, single nucleotide polymorphisms, vein thrombosis, deep vein thrombosis, 
trophic leg ulcer, SNP, thrombophilia.

Literatūra

 1. Alquire P. C., Mathes B. M. Chronic Venous Insufficiency and Venous Ulceration. J Gen Intern Med, 1997 Jun; 12 (6): 
374–383.

 2. Arellano A. R., Bezemer  I. D., Tong C. H., Catanese  J.  J., et al. Gene variants associated with venous thrombosis: 
confirmation in MEGA study. J Thromb Haemost, 2010; 8: 1132–1134.

 3. Bezemer  I. D, Lance  A. B, Carine  J.  M., Abdre  R.  A., et al. Gene variants associated with deep vein thrombosis. 
Jama, 2008; 299 (11); 1306–1314. http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=181638 (sk. 24.05.2015.).

 4. Calistru A. M., Baudrier T., Goncalves L., Azevedo F. Thrombophilia in venous leg ulcers: a comparative study in early 
and later onset. Indian J Dermatol Venereol Leprol, 2012 May–Jun; 78 (3): 406. Doi: 10.4103/0378-6323.95477 http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22565455 (sk. 24.05.2015.).

 5. Clement D. L. Superficial vein thrombosis: more dangerous than anticipated. Phlebolymphology, 2013; 40 (4): 188. 
http://www.phlebolymphology.org/wpcontent/uploads/2014/09/Phlebolymphology80.pdf (sk. 24.05.2015.).

 6. Comprehensive Classification System for Chronic Venous Disorders (CEAP). http://www.sigvaris.com/global/en/
ceap-classification (sk. 24.05.2015.).

 7. Davies A., Azzam M., Bradbury A., Brookes J., et al. NICE guideline “Varicose vein in the leg”, 2013. http://www.nice.
org.uk/guidance/cg168/evidence/cg168-varicose-veins-in-the-legs-full-guideline3 (sk. 24.05.2015.).

 8. Edwin  J.  R., Buller  H.  R., Oudrek  M. Deep vein thrombosis and pulmonary embolisms. John Wiley & Sons, 2009. 
Pp. 13–16. https://books.google.lv/books?id=daX4GmMEWI0C&pg=PA15&lpg=PA15&dq=positive+findings+for+rs13
146272+in+the+CYP4V2+gene&source=bl&ots=wnUX6gL8Kv&sig=FlQF4siyXlRZVxq-wkdcajvJmL4&hl=en& sa=X&
ei=kqFXVYKsLaKuygPt1IGwBw&ved=0CDIQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false (sk. 24.05.2015.).

 9. El-Galaly T. E., Severinsen M. T., Overvad K., Steffensen R., et al. Single nucleotide polymorphisms and the risk of 
venous thrombosis: results from a Danish case-cohort study. British Journal of Haematology, 2013: 160: 838–841.

 10. Felix J. M., Koster T., Vandenbrouske J. P., Briet E., et al. The Leiden Thrombophilia study (LETS). Thrombosis and 
Haemostasis, 1997; 78 (1): 631–635.  https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/1730/303_238.
pdf?sequence=1 (sk. 24.05.2015.).

 11. Geisler T., Schaeffeler E., Gawaz M., Schwab M. Genetic variation of platelet function and pharmacology: An update 
of current knowledge. Thrombosis and Haemostasis, 2013; 110: 876–887.

 12. Chronic Venous Insufficiency, Diagnosis and Treatment. Ed. by J. L. Ballard and J. J. Bergan. London, Berlin, Heidelberg: 
Springer-Verlag. ISBN 1-85233-172-0 2012.

 13. Julma B., Kovar F. M., Hron G., Endler G., et al. Homozygosity in the single nucleotide polymorphism Ser128Arg 
in the  E-selectin gene associated with recurrent venous thromboembolism. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/16908800 (sk. 24.05.2015.).

 14. Krieviņš D., Rīts J., Ķīsis K. Hroniskas venozas mazspējas izplatība Latvijā. DE FACTO. Doctus, 2008. oktobris. http://
www.doctus.lv/2008/10/hroniskas-venozas-mazspejas-izplatiba-latvija-de-facto (sk. 24.05.2015.).

 15. Krieviņš D., Kalvelis A., Latkovskis G., Lejniece S. u. c. Dziļo vēnu tromboze, diagnostika, profilakse un ārstēšana, 
vadlīnijas, 2012.

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=181638
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22565455
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22565455
http://www.phlebolymphology.org/wpcontent/uploads/2014/09/Phlebolymphology80.pdf
http://www.nice.org.uk/guidance/cg168/evidence/cg168-varicose-veins-in-the-legs-full-guideline3
http://www.nice.org.uk/guidance/cg168/evidence/cg168-varicose-veins-in-the-legs-full-guideline3
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/1730/303_238.pdf?sequence=1
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/1730/303_238.pdf?sequence=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16908800
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16908800
http://www.doctus.lv/autors/dainis-krievins
http://www.doctus.lv/autors/juris-rits
http://www.doctus.lv/autors/kaspars-kisis
http://www.doctus.lv/2008/10/hroniskas-venozas-mazspejas-izplatiba-latvija-de-facto
http://www.doctus.lv/2008/10/hroniskas-venozas-mazspejas-izplatiba-latvija-de-facto


335

M E D I C Ī N A S  B Ā Z E S  Z I N Ā T N E S

ZRaksti / RSU

2015

 16. Krieviņš  D. Pieci gadi ar flebologa sertifikātu. Kā nonācām pie Vadlīnijām dziļo vēnu trombozes diagnostikā, 
profilaksē un ārstēšanā? Doctus, maijs 2009.  http://www.doctus.lv/2009/5/pieci-gadi-ar-flebologa-sertifikatu-ka-
nonacam-pie-vadlinijam-dzilo-venu-trombozes-diagnostika-profilakse-un-arstesana (sk. 24.05.2015.).

 17. Kvasnicka T., Hajkova J., Bobčikova P., Cverhova V., et al. The Frequencies of Six Important Thrombophilic Muta tions 
in a Population of the Czech Republic. Physiol., 2014; 63: 245–253.

 18. Lejniece  S. Iedzimta trombofilija. http://www.ginasoc.lv/uploads/content/Lekcijas%20kopsav_trombofilija.pdf 
(sk. 24.05.2015.).

 19. Li Y., Bezmer I. D., Rowland C. M., Tong C. H., et al. Genetic variants associated with deep vein thrombosis: the F11 
locus. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2009; 7: 1802–1808.  http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/
j.1538-7836.2009.03544.x/asset/j.1538-7836.2009.03544.x.pdf?v=1&t=ia2wiu5d&s=3f10565401152243504442-
e16cad fad6ebc03bc1 (sk. 24.05.2015.).

 20. Meissner M. H., Glovicki P., Bergan J., Kristner R. L., et al. Primary chronic venous disorders. J Vasc Surg, 2007; 
46: 54S–67S.

 21. Nicolaides A. N., Fareed J., Kakkar A. K., Breddin H. K., et al. Prevention and treatment of venous thromboembolism, 
International Consensus Statement, 2013.  http://venousdisease.com/site/wp-content/uploads/2013/08/venous-
thromboembolism-international-consensus-guidelines.pdf (sk. 24.05.2015.).

 22. Nicolaides A. N. Investigation of Chronic Venous Insufficiency, 2002.  http://circ.ahajournals.org/content/102/20/
e126.full (sk. 24.05.2015.).

 23. Novakovic I., Cvetkovic D., Maksimovic N. Inherited Thrombophilia and the Risk of Vascular Events, 2011. http://
cdn.intechopen.com/pdfs-wm/23216.pdf (sk. 24.05.2015.).

 24. Pannier-Fischer  F., Rabe  E. Epidemiologie der chronischen Venenerkrankungen. Hautarzt, 2003; 54: 1037–1044. 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00105-003-0616-0#page-1 (sk. 24.05.2015.).

 25. Porter J. M., Moneta G. L. Reporting standards in venous disease: an update. International Consensus Committee on 
Chronic Venous Disease. J Vasc Surg, 1995; 21: 635–645.

 26. Rabe  E., Pannier-Fischer  F., Bromen  K., Schuldt  K., et al. Bonner Venenstudie der Deutschen Gesellschaft für 
Phlebologie. Phlebol, 2003; 32: 1–14.  http://www.artemedmuenchen.de/media/dateien/download/Bonner-Venen-
studie.pdf (sk. 24.05.2015.).

 27. Rosendaal F. R. Venous thrombosis: a multicausal disease. The Lancet, 1999; 353 (9159): 1167–1173.
 28. Zutt M., Kruger U., Rosenberger A., Schon M. P., et al. Thrombophilia in patients with chronic venous leg ulcers – 

a study on patients with or without post-thrombotic syndrome. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2011; 25 (12): 1432–
1439. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21392126?dopt=Abstract (sk. 24.05.2015.).

http://www.doctus.lv/2009/5/pieci-gadi-ar-flebologa-sertifikatu-ka-nonacam-pie-vadlinijam-dzilo-venu-trombozes-diagnostika-profilakse-un-arstesana
http://www.doctus.lv/2009/5/pieci-gadi-ar-flebologa-sertifikatu-ka-nonacam-pie-vadlinijam-dzilo-venu-trombozes-diagnostika-profilakse-un-arstesana
http://www.ginasoc.lv/uploads/content/Lekcijas%20kopsav_trombofilija.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/j.1538-7836.2009.03544.x/asset/j.1538-7836.2009.03544.x.pdf?v=1&t=ia2wiu5d&s=3f10565401152243504442e16cadfad6ebc03bc1
http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/j.1538-7836.2009.03544.x/asset/j.1538-7836.2009.03544.x.pdf?v=1&t=ia2wiu5d&s=3f10565401152243504442e16cadfad6ebc03bc1
http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/j.1538-7836.2009.03544.x/asset/j.1538-7836.2009.03544.x.pdf?v=1&t=ia2wiu5d&s=3f10565401152243504442e16cadfad6ebc03bc1
http://venousdisease.com/site/wp-content/uploads/2013/08/venous-thromboembolism-international-consensus-guidelines.pdf
http://venousdisease.com/site/wp-content/uploads/2013/08/venous-thromboembolism-international-consensus-guidelines.pdf
http://circ.ahajournals.org/content/102/20/e126.full
http://circ.ahajournals.org/content/102/20/e126.full
http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/23216.pdf
http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/23216.pdf
http://www.artemedmuenchen.de/media/dateien/download/Bonner-Venenstudie.pdf
http://www.artemedmuenchen.de/media/dateien/download/Bonner-Venenstudie.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21392126?dopt=Abstract


336

S T O M AT O L O Ģ I J A

ZRaksti / RSU

2015

Fiksēto zobu protēžu estētisko risinājumu 
saistība ar periodonta audu veselību: 

literatūras apskats

Elīna Blūma 1, Aldis Vidžis 2

Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija 
1 Doktorantūras nodaļa, studiju programma “Medicīna” 

ebra@inbox.lv, 
2 Zobu protezēšanas katedra

Kopsavilkums

Ievads.  Tirgus ekonomikas un medicīnas apdrošināšanas apstākļos ir būtiski augušas prasības 
pret medicīnas pakalpojumu kvalitāti zobārstniecībā, īpaši attiecībā uz zobu protēžu funkcionālo vērtību, 
estētiku un mutes dobuma veselības uzlabošanas iespējām. Neievērojot mākslīgā apvalka kroņa izgata-
vošanas pamatprincipus, cenšoties iegūt estētisku protezēšanas rezultātu, var radīt periodonta audu 
iekai sumu, kas ir traumas vai apgrūtinātas higiēnas sekas.

Darba mērķis, materiāls un metodes.  Darba mērķis bija veikt literatūras apskatu par fiksēto zobu 
protēžu estētisko risinājumu saistību ar balsta zobu periodonta audu veselību. Izmantojot datu bāzes 
EBSCO, Science Direct, PubMed, Cochrane Library, tika meklēta literatūra angļu valodā par laika periodu 
no 2000. līdz 2015. gadam.

Rezultāti.  Pavisam tika atrasti 390 raksti, 62 no tiem iekļauti literatūras apskatā. Šajā rakstā ir 
analizēti literatūras dati par zobu protēžu estētisko risinājumu saistību ar periodonta audu veselību.

Diskusija.  Pēdējo gadu materiālu zinātnes un digitālās tehnoloģijas ir attīstījušās zobu implanto-
loģijas un keramikas materiālu jaunrades virzienā, tiecoties uzlabot klīniskos rezultātus un radot ērtākas 
zobu protezēšanas procedūras, vienlaikus izsakot aicinājumu turpināt pētījumus par ietekmi uz estētiku 
un periodonta audiem.

Secinājumi.  Protēzes un periodonta audu saskares vieta rūpīgi jāplāno. Jāņem vērā fiksēto zobu 
protēžu (ar dabīga zoba vai implantāta balstu) izgatavošanas pamatprincipi, lai nekaitētu periodontam, 
gan izgatavojot protēzes ar konvencionālām metodēm, gan datorizēti.

Atslēgvārdi: kroņa malas precizitāte, smaganas pielāgošanās, subgingivāla pakāpe, periodontīts, 
periimplantīts, estētika.

Ievads

Tirgus ekonomikas un medicīnas apdrošināšanas apstākļos ir būtiski augušas prasības pret medi-
cīnas pakalpojumu kvalitāti zobārstniecībā, īpaši attiecībā uz zobu protēžu funkcionālo vērtību, estētiku 
un mutes dobuma veselības uzlabošanas iespējām. Klīniskajā praksē novērots, ka fiksētas zobu protēzes 
izraisa periodonta audu komplikācijas (periodontītu, periimplantītu).

Literatūrā [24] ir izvērtēti periodonta audu saudzēšanas principi, kuri nosaka fiksēto zobu protēžu 
dizainu / konstrukciju: ievērot bioloģisko platumu (attālumu starp alveolāro kaulu un smaganu rievas 
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pamatu), neradīt aplikuma aizturei labvēlīgus apstākļus, nodrošināt higiēnas iespējas. Neievērojot 
māk slīgā apvalka kroņa izgatavošanas pamatprincipus, cenšoties iegūt estētisku protezēšanas rezultātu, 
var radīt periodonta audu iekaisumu, kas ir traumas vai apgrūtinātas higiēnas sekas.

Vienlaikus ar lokāliem faktoriem periodonta veselību ap mākslīgiem apvalka kroņiem ietekmē 
cilvēka vecums, stress, kaitīgie ieradumi (smēķēšana) un vispārējā veselība [42]. Kā veselības izmaiņas 
tiek minētas sirds un asinsvadu slimības, fizioloģiskas hormonu izmaiņas organismā (grūtniecība, 
menopauze), hematoloģiskas slimības (agranulocitoze, leikoze), ģenētiskais faktors (Il-1 izmaiņas), osteo-
poroze, osteopēnija, medikamentu lietošana, sirds išēmiskā slimība, hroniskas plaušu slimības, imuno-
loģiskais disbalanss, mikroelementu / makroelementu deficīts, saistaudu displāzija, samazināta kustību 
iespēja, kas palēnina asins plūsmu, konstitucionālais tips, kas nosaka attieksmi pret profilaksi [38].

Risinot dizaina jautājumus par implantu balstītām zobu protēzēm, ir problemātiski atrast kop-
saucēju starp estētikas prasībām un smaganas traumatisma novēršanas iespējām, nesamazinot higiēnas 
iespējas mutes dobumā [6, 17, 24].

Darba mērķis

Veikt literatūras apskatu par fiksēto zobu protēžu estētisko risinājumu saistību ar balsta zobu 
periodonta audu veselību.

Materiāls un metodes

Literatūras meklēšana veikta datu bāzēs EBSCO, Science Direct, PubMed, Cochrane Library, izman-
tojot šādus atslēgvārdus: marginal fit, gingival adaptation, subgingival / intracervicular crown margins, 
periodontitis, periimplantitis, aesthetics. Uzmanība tika vērsta uz estētiskas atjaunošanas iespējām, prote-
zējot ar fiksētajām zobu protēzēm, periodonta audu veselības saglabāšanu un traumatisma novēršanu.

Tika atrasti 390 raksti, 62 no tiem iekļauti literatūras apskatā. No pētījuma tika izslēgti raksti, 
kuri neatbilda literatūras apskatā aplūkotajiem parametriem. Veikta manuāla literatūras meklēšana 
angļu un latviešu valodā par laika periodu no 2000. līdz 2015. gadam.

Rezultāti

Atkārtotas mākslīgā apvalka kroņa izgatavošanas cēlonis ir periodontīts un tam sekojoša sma ganu 
recesija [48]. Pacienti sūdzas par neapmierinošu estētiku, smaganu asiņošanu, tīrot zobus, un zobu 
jutī gumu [45, 57]. Ja smaganu trauma rodas, zobu sagatavojot protezēšanai, to ir izraisījis ārsts. Trauma-
tiskā bojājuma rezultātā var attīstīties iekaisums periodonta audos [24, 42]. Gadījumos, kad estētisku 
iemeslu dēļ kroņa pakāpi novieto subgingivāli, periodonta traumu mazināšanai zobu slīpēšanas laikā 
iesaka smaganu retrakciju [62]. Uzskata, ka, jo dziļāk subgingivāli (tuvāk smaganu kabatas pamatam) 
novietota mākslīgā apvalka kroņa pakāpe, jo lielāka ir iespēja rasties periodonta iekaisumam [40].

Periodonta audu traumas un iekaisuma profilaksē visiedarbīgākais ir kroņa pakāpes novietojums 
virs smaganas [14, 41, 52]. Lai arī pagaidu kroņi mutes dobumā atrodas īslaicīgi, tiem ir jābūt izgatavotiem 
atbilstoši klīniskajām prasībām. Plastmasas kroņi aizsargā zobu no ķīmiskiem un bioloģiskiem kairinā-
jumiem, vienlaikus atjaunojot zobu kronīša anatomisko formu. Pagaidu kroņi ar pārkarēm vai – pretēji – 
tādi, kas nepieskaras zobu audiem, rada ne tikai vispārēja rakstura problēmas zobam (kariesu, pulpītu, 
gingivītu), bet var ievērojami pasliktināt mutes dobuma higiēniskos un protēžu pašattīrīšanās apstākļus [46].

Pēc traumatiskas zobu slīpēšanas marginālajā periodontā notiek dzīšanas procesi, kā rezultātā 
var veidoties rētas, radot izmaiņas smaganas formā un augstumā. Iesaka ņemt nospiedumu nevis uzreiz, 
bet 2–3 nedēļas pēc zobu slīpēšanas [52], lai ļautu smaganai sadzīt. Pēc 2–3 nedēļām sāk izšķīst pagaidu 
cements, palielinot aplikuma uzkrāšanās risku piesmaganu rajonā. Iekaisumu (gingivītu, periodontītu) 
rada ne tikai slīpēšana, retrakcija, pagaidu pārklāšana, bet arī fiksētās protēzes laikošana, ja tā ir izga-
tavota ar platām, neprecīzi piegulošām malām [61]. Cementējot mākslīgo apvalka kroni, jāpārliecinās, ka 
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tas cieši piekļaujas pakāpei [3]. Pēc kroņa cementēšanas jāpārliecinās, ka cementa atliekas ir noņemtas 
[56, 59], jo katrs nelīdzenums ir aizķeres vieta pārtikai un aplikumam.

Mīksto audu recesijas apjomu nevar paredzēt, ja liekot implantātu un veidojot tam apkārt smaganu, 
ir ievērots klīniskās rutīnas protokols: noteikts smaganas biotips, izvēlēts implantāts, kaula apjoma palie-
lināšanas procedūra un pagaidu konstrukcija. Priekšzobu rajonā (estētiskajās zonās), cenšoties iespē-
jamo recesiju kompensēt ar kroni, tas tiek izgatavots lielāks, apgrūtinot higiēnu. Šajā gadījumā recesija 
var notikt dabīgā veidā, bet to var veicināt iekaisums (periimplantīts) [30, 40, 62], un, zaudējot mīkstos 
audus, estētika pasliktinās. Ja ir izveidots kronis, kas viegli pieskaras mīkstajiem audiem un kam ir labas 
higiēnas iespējas, notiekot dabīgajai recesijai, estētika zūd, rodas vieta ēdiena palieku aizķerei un priekš-
zobu rajonā ir apgrūtināta runas funkcija.

Lai protezēšana uz zobiem un implantātiem būtu veiksmīga, jābūt starpdisciplinārai pieejai, kurā 
iekļautas zināšanas ķirurģijas, ortodontijas, protezēšanas un periodontoloģijas jomā [38]. Pēdējo gadu 
laikā radīto materiālu un tehnoloģiju (computer-aided design / computer-aided manufacturing – CAD / 
CAM) pielietojums fiksēto zobu protēžu klīniskajā praksē nodrošina precizitāti, kas samazina perio-
dontīta / periimplantīta veidošanos [12, 15, 26].

Mūsdienu konstruktīvajiem materiāliem ir raksturīga samazināta bakteriālā aplikuma piesaiste, 
precizitāte kroņa malas saskarē ar zobu / implantu, bet paugstinātas estētiskās prasības, kas bieži izraisa 
periodonta audu hronisku traumu [5, 16, 28]. Tās rezultātā pacients sākotnēji izjūt diskomfortu, pēc tam 
veidojas periodonta audu iekaisums, kas nereti ir saistīts ar balsta zobu zaudējumu [29, 37, 44]. Digitālo 
tehnoloģiju priekšrocības fiksēto zobu protēžu izgatavošanā tiek pārbaudītas un salīdzinātas, bet estē-
tisko prasību izveides saistība ar periodonta audu veselību nav atrisināta. Šo problēmu var atrisināt tikai 
individuāla pieeja klīniskajā darbā [24].

Diskusija

Nodrošinot estētiku, īpaši priekšzobu rajonā un gadījumos, ja ir izteikta kaula atrofija, jābūt 
iespējai veikt higiēnu ap zoba un implantāta balstiem. Pēdējo gadu materiālu zinātnes un digitālās tehno-
loģijas attīstījušās zobu implantoloģijas un keramikas materiālu jaunrades virzienā, tiecoties uzlabot 
klīniskos rezultātus un radot ērtākas zobu protezēšanas procedūras, vienlaikus izsakot aicinājumu 
turpināt pētījumus par ietekmi uz estētiku un periodonta audiem. Estētisku konstrukciju veidošanā ir 
iesais tīti tādi protezēšanas aspekti kā dizains, materiāli, implantātu izmantošana protēžu balstam un 
digitālās tehnoloģijas, un vienlaikus tie ir atbildīgi par apkārtesošo mīksto audu veselību [24].

Protēzes kvalitāte
Mākslīgais apvalka kronis var būt cēlonis pārtikas daļiņu aizturei, radīt aplikuma veidošanos. 

Svarīga ir pakāpes precizitāte, kontaktpunkti, mākslīgā apvalka kroņa anatomiskā forma (ekvators), 
starp daļas uzbūve un oklūzija [28, 29, 61]. Mākslīgā apvalka kroņa saskarei ar zoba pakāpi ir jābūt ciešai 
un vien mērīgai [28]. Aplikuma veidošanās ir saistīta arī ar mākslīgā apvalka kroņa anatomisko formu 
[13, 61, 62]. Ja porcelāna kronis ir veidots bez ekvatora, tad pārtikas daļas intensīvi traumē zobu klīniskā 
kakliņa rajona audus, rodas aplikums un veidojas iekaisums [13, 62]. Izgatavojot ekvatoru, tiek saudzētas 
smaganas un veicinātas protēzes pašattīrīšanās iespējas ar mēli un siekalām [36, 41, 43, 45, 51, 54, 59].

Kontaktpunkti ir jāveido pareizi – plākšņveidīgi. Mazi punktveida kontakti veicina smaganu trau-
matismu, pārtikas daļiņu iesprūšanu un zoba aplikuma veidošanos [62]. Tiem ir jānodrošina brīva caur-
ejamība zobu diegam, citādi zobu kronīša aproksimālās virsmas un starpzobu papillas būs traumētas, 
klātas ar aplikumu un pārtikas daļiņām [43, 61]. Fiksētās tiltveida zobu protēzes, aizvietodamas zobu 
rindas defektus, rada pastiprinātas pārtikas daļu aiztures iespējas [9, 13].

Komplikācijas rada zobu rindas defektus aizvietojošās tilta starpdaļas. Starpdaļai jāatjauno zobu 
rindas veselums, radot izteiktas protēzes konstruktīvās pretrunas, jābūt estētiskai (dabīgā zoba efekts) 
un jānodrošina pilnvērtīga higiēna [9, 10]. Šo situāciju saasina fiksēto tiltveida protēžu būtība – tās ir 
neizņemamas. Ārsts plāno tiltveida protēžu dizainu, bet praktisko risinājumu veic zobu tehniķis, kura 
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darbību bieži vada topošās protēzes funkcija, izskats, apvalka kroņa ciešas piekļaušanās iespēja balsta 
zobam veidotajai pakāpei, bet fiksētās tiltveida protēzes higiēniskie aspekti bieži tiek atstāti novārtā. 
Klīniskā pieredze [40, 59, 62] liecina, ka pacients var neakceptēt pat visestētiskākās fiksētās zobu 
protēzes, jo ir izveidojušās nopietnas mutes veselības problēmas [43, 61].

Fiksētajām tiltveida zobu protēzēm jāizstrādā interdentālās telpas [9, 10]. Ja mākslīgā apvalka 
kroņa savienojuma vieta ar starpdaļu cieši piekļaujas smaganai, rodas tās izgulējums. Pāreja no starp-
daļas uz balsta kroņiem ir jāveido, lai gingivālajā virzienā būtu izvietota caurskalojama telpa [58, 61], 
nodro šinot šī rajona higiēnas iespējas, izmantojot zobu suku un diegu. Neiesaka veidot lielas trīsstū-
rainas telpas, jo tās veicinās pārtikas daļiņu iesprūšanu [10, 58].

Praksē lieto arī alveolārajam lokam piegulošas neizņemamo tiltveida protēžu starpdaļu modi-
fikācijas [32, 61]. Klīniskajā praksē [10, 45] visplašāk lieto starpdaļas, kuru orālā virsma ir veidota ar 
higiēnisko leņķi. Estētisku apsvērumu dēļ šai starpdaļai tiek veidota ļoti neliela uz vestibulāro alveolārā 
izauguma pusi vērsta, ieliekta, ar zobu diegu aizsniedzama virsma [32, 61].

Priekšzobu rajonā iesaka ovālas tiltveida protēžu starpdaļas [32]. Tās veido labu estētisku dabīgā 
zoba efektu, nerada fonētiska rakstura problēmas un ir viegli tīrāmas ar zobu diegu. Nedrīkst aizmirst 
par oklūzijas pārbaudi mākslīgajam apvalka kronim, novēršot priekšlaicīgus kontaktus, periodonta 
pārslodzi un traumu [43, 62]. Periodontītu zem mākslīgiem apvalka kroņiem var radīt arī periapikāli 
destruktīvi procesi, perforācija, saknes plaisas un lūzumi (biežāk iepriekš endodontiski ārstētiem un ar 
sakņu inleju atjaunotiem zobiem) [57]. Sākumā konstatē smaganu iekaisumu, tikai periapikāla rentgeno-
gramma atklāj tā īsto cēloni [52].

Protēzes materiāls
Protēžu materiālu (metāla, akrilātu polimēra, kompozīta, porcelāna) joniem ir dažādas saistības 

spējas ar baktēriju fermentatīvajām sistēmām, radot dažādu mikrobu adhezīvo intensitāti uz zobu protēžu 
virsmām [1, 8, 61]. Visintensīvāk baktērijas saista plastmasa, mazāk kompozīts un metāls. Samērā inerts 
materiāls ir porcelāns [8, 54]. Baktēriju adhēzija ir saistīta ar šūnu sienu struktūras īpatnībām un spēju 
pielipt zobu protēžu virsmām atkarībā no to konstrukcijas, pulējuma pakāpes, protēzes materiāla veida 
un kvalitātes [51].

Lai panāktu labu estētisko rezultātu, zobu tehniķi veido porcelāna mākslīgo apvalka kroņu virsmu 
strukturēšanu. Ja zobu tehniķis izveidoto kroņa virsmu neizpulē un glazūras slāni uzklāj nekvalitatīvi, 
tas pastiprina mikrobu adhezīvās spējas [1]. Ja, izgatavojot metālkeramiskās zobu protēzes, veido asu 
pārejas zonu no porcelāna uz metālu, tad šajā rajonā iespējama liela baktēriju koloniju adhēzija, kuras 
klāj zobu aplikums [47, 62].

Dentālā implantoloģija
Veiksmīgs dentālās implantoloģijas rezultāts ir atkarīgs no audu (mīksto, kaula) apjoma ārstē-

šanas sākumā [17]. Rekomendē ievietot implantātu fiksētā / keratinizētā gļotādā, kas ir atšķirīgā apjomā 
dažādiem indivīdiem, atkarībā no lokalizācijas zobu lokā [7, 17]. Ja implantātu ieliek kustīgā gļotādā, 
periimplanta audos vairāk krājas aplikums, radot iekaisumu un kaula zudumu [7]. Pastāv hipotēze, ka 
gingivālais biotips ļauj paredzēt smaganu recesiju un prognozēt mīksto audu apjoma izmaiņas ap implan-
tātu [17, 23].

Literatūrā nav minēti noteikti kritēriji, lai objektīvi novērtētu smaganu biotipu (plāns / biezs), jo 
ir daudzas un dažādas metodes biotipa noteikšanai (vizuālas, zondējot, ultrasonogrāfiski un ar konusa 
staru datora tomogrāfiju) [17]. Uzskata, ka ir saistība starp mīksto audu biezumu un kaula stabilitāti pēc 
implantāta ielikšanas [34]. Vēlamāks ir biezais smaganas biotips, kam ir raksturīgas dziļas periodonta 
kabatas, plati un apikāli novietoti kontaktpunkti [23].

Būtisks ir kaula apjoms, kas nosaka implantāta pozīciju, diametru un garumu, lai nodrošinātu 
plānotajam apvalka kronim estētiku vietā, kur tas savienojas ar mīkstajiem audiem. Kaula apjomu var 
ķirur ģiski palielināt, bet, ja tas ir pietiekams, atliek piemērot vajadzīgā garuma, formas, pēc virsmas 
apstrādes, diametra, platformas dizaina izvēlētu implantātu vēlamajā pozīcijā, nodrošinot ar implantātu 
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balstītas protēzes funkciju, estētiku, neapgrūtinot protēzes izgatavošanu [17]. Kaula pielikšana sama zina 
horizontālo resorbciju, bet nepasargā no vertikālās resorbcijas [6]. Pareizi izvērtēti un izvēlēti implan tāta 
un balstošo audu parametri nodrošina gan estētiku, gan apkārtesošo audu veselību [24].

Implantāta pozīcija kaulā.  Ja kaula apjoms ir nepietiekams vestibulāri, implantātu iesaka ievietot 
vairāk palatināli un apikāli (ja liek 1 mm palatināli, iesaka vienlaikus likt 1 mm arī apikāli). Lai kaula 
apjomu palielinātu, veic kaula transplantāciju, jo implantāta pozīciju kaulā nereti ierobežo žokļu anato-
miskās struktūras [6].

Implantāta diametrs.  Alveolārā izauguma apjoms nodrošina mīksto audu balstu. Nav noteikts 
optimālais kaula biezums vestibulāri, lai nodrošinātu balstu un dabīgu mīksto audu formu. Var uzskatīt, 
ka, jo mazāks ir implantāta diametrs, jo biezāks vestibulāri tiek atstāts kauls, samazinot smaganu 
recesiju [6].

Implantāta platforma.  Taisnas vai paralēlas sienas priekšrocība ir mazāks spiediens periimplanta 
audiem, samazinot mīksto audu recesiju un izteiktu smaganu remodelēšanos pēc implantāta ievieto-
šanas [6]. Platform swich ir platformas veids (multifaktoriāls fenomens) [17], kas savieno šaura diametra 
implantātu ar platu abatmentu un pārvieto bakteriālo aplikumu piesaistošo mikrospraugu tālāk no kaula 
kores [11]. Šis platformas veids ļauj samazināt kaula kores resorbciju. Vienlaikus mīksto audu apjoms 
kļūst biezāks un tiek veicināta papillas formēšanās.

Klīniskā situācija nosaka, vai implantātu ekstrakcijas vietā var likt tūlītēji, agrīni, novēloti vai 
vēlīni. Viedokļi ir pretrunīgi, izvērtējot tūlītēju vai vēlīnu implantāta ievietošanu [6]. Lai novērstu kaula 
resorbciju un saglabātu mīksto audu formu, pēc zoba ekstrakcijas rekomendē veikt tūlītēju implan-
tāciju [6]. Implantātu var ievietot vienā vai divos etapos, vēlams samazināt līdz vienam etapam.

Vieta, kur savienojas implantāts ar abatmentu, ir kritiska smaganu veselībai, jo tur ir mikro-
sprauga un ir iespējamas mikrokustības [23]. Ja balsta skrūve kļūst vaļīga, mikrospraugā krājas 
bakte riālais aplikums, notiek mikrobu kolonizācija, tādēļ rodas periimplanta audu iekaisums un kaula 
resorbcija [17]. Pastāv implantātu un abatmentu dizaina versijas, kā šo mikrospraugu pacelt koronālāk 
no kaula malas.

Abatments (balsts).  Tas savieno implantātu ar kroni kā pakāpeniska pāreja no samazinātā 
implan tāta diametra uz anatomisko kroņa kontūru. Bioloģiska saderība starp svešķermeni (balstu) un 
mīk sta jiem audiem rada barjeru baktēriju penetrācijai [55]. Mīksto audu integrācija ir tikpat nozīmīgs 
nosa cī jums veiksmīgai implantācijai kā osseointegrācija [47].

Tehnisku un estētisku faktoru vadīti, varam izvēlēties dažādus balsta materiālus: titānu, zeltu, 
cirkonija oksīda un alumīnija oksīda keramiku. Tiem ir jābūt materiāliem, kas spēj integrēties dzīvajos 
audos [55]. Literatūrā atzīmēts, ka nelīdzena virsma piesaista bakteriālo aplikumu, bet, virsmas nelī-
dzenumus samazinot < 0,2 µm, nav ietekmes uz bakteriālā aplikuma akumulāciju [17]. Ļoti nopulētiem 
balstiem palielinās periimplanta kabatu zondēšanas dziļums [17].

Titāns (Ti) ir biosaderīgs materiāls, kas labi integrējas cietajos un mīkstajos audos. Tas var spīdēt 
cauri periimplanta audiem, īpaši, ja tie ir plānāki par 3 mm. Pastāv viedoklis, ja smaganas biezums 
ir lielāks par 3 mm, materiāla krāsa neietekmē estētiku [17]. Cirkonija (ZrO2) balstam ir laba integrā-
cija mīkstajos audos, tas ir estētisks, samazina aplikuma veidošanos un baktēriju kolonizāciju, veicina 
gļotādas epitēlija pieslēgšanos [17, 55]. Alumīnija oksīda keramikai ir raksturīga estētika un samazināta 
lūzuma izturība, salīdzinot ar ZrO2 keramiku. Zelta (AuPl sakausējums) balstam integrācija mīkstajos 
audos ir slikta, biežāk novēro smaganu recesiju [17]. CAD / CAM ir estētiku veidojoša klīniski laborato-
riska tehnoloģija ar individuālu dizainu [17, 55].

Balsts kā pāreja savieno implantātu un mākslīgo apvalka kroni. Šis savienojums ir atšķirīgs skrū-
vējamiem un cementējamiem uz implantātiem balstītiem mākslīgajiem apvalka kroņiem [11].

Mākslīgo apvalka kroni  uz implantāta balsta veido pēc tādiem pašiem principiem kā uz dabīga 
zoba. Implantāta balstītiem kroņiem atbalsta diametrs ir regulārs un apaļš, bet dabīgajiem zobu kroņiem 
šķērsgriezumam cementa / emaljas robežās ir dažāds platums un garums [38]. Atjaunojot zobu ar mākslīgo 
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apvalka kroni uz implantāta, okluzālo virsmu sānu zobu kroņiem veido mazāku, jo implantāta diametrs ir 
mazāks nekā dabīgajam zobam [38]. Mākslīgā apvalka kroņa malu iesaka izvietot 1 mm zem mīksto audu 
malas, jo pirmā gada laikā pēc implantāta ievietošanas tiek novērots mīksto audu sarukums par 1 mm [38].

Izgatavojot neizņemamu konstrukciju uz implantāta, ir apgrūtinātas kroņa saskares vietas ar 
mīkstajiem audiem vestibulāri un interdentālajā rajonā. Atkarībā no implantātu balstošā kaula atrofijas 
un estētikas nodrošināšanas iespējām fiksētās protēzes var iedalīt trijās grupās [38].

1. grupa: kaula apjoms nav samazināts vai, respektējot estētiku, ir veikta kaula un mīksto audu 
plastika, jāaizvieto tikai zoba kroņa daļa. Raksturīgi, aizvietojot vienu zobu [18, 38].

2.  grupa: jāaizvieto kroņa daļa un neliela daļa no saknes. Kroņa anatomiju veiksmīgi izdodas 
atjaunot incizālajā daļā, bet tā apjoms un robežas palielinās pie smaganu malas (kronis kļūst stūrains, 
plats, ar izmainītiem kontaktpunktiem, lai kompensētu papillas zudumu), t. i., incizālā šķautne ir blakus-
zobu garumā, bet gingivālā ⅓ daļa ir pagarināta apikāli [38].

3.  grupa: tiek aizvietoti gan kroņi, gan protezējot ar mākslīgo materiālu (akrilātu, keramiku) 
aizvieto un imitē arī smaganu un daļu no atrofētā alveolas kaula. Rozā krāsas keramika ir grūtāk uzlie-
kama, jo nepieciešami vairāki tās apdedzināšanas cikli augstā temperatūrā, palielinot poru un kera-
mikas lūzuma rašanās risku [6]. Materiāla izvēli nosaka kroņu un zaudētā balsta apjoms. Ja tas ir lielāks 
par 15 mm, tad iesaka akrilāta bāzes protēzi, jo tā ir vieglāka un nav keramikas lūzuma riska [38]. 
Reko mendē slēgt spraugu starp smaganu un protēzi, lai nekrātos ēdiens, netraucētu runu un nezaudētu 
lūpas balstu [38]. Apakšžokļa konstrukcijai distālajos rajonos ir ieteicama higiēnu nodrošinoša starp-
daļas forma neatkarīgi no protēzes lieluma vai materiāla [38].

Izvietojot implantātam suprastruktūras, novēro smaganu recesiju un ir iespējama estētikas 
pasliktināšanās. Trīs mēnešu laikā pēc implantāta ielikšanas ir novērojama 1 mm recesija. Tāpēc iesaka 
valkāt pagaidu konstrukciju, kā arī izvēlēties balstu un ņemt nospiedumu mākslīgajam apvalka kronim 
3 mēnešus pēc implantāta ielikšanas [38].

Priekšzobu rajonos rekomendē pagaidu protēzes [18, 47], īpaši plānajam smaganu biotipam un 
sarežģītās vai grūti prognozējamās situācijās, ļaujot periimplanta audiem nostiprināties pirms pastāvīgās 
prote zēšanas. Pagaidu kroņiem ir nozīmīga loma arī papillas veidošanā, iegūstot individuālu smaganu 
formu, kuru var pārnest uz pastāvīgo protēzi [47]. Racionāli ir laikus plānot papillas saglabāšanu, nevis 
vēlāk tās izveidošanu.

Periimplantīts
Biežāk novērotās izmaiņas mīkstajos audos ap implantātu balstītām protēzēm ir iekaisums (muko-

zīts, periimplantīts) un tam sekojoša vai dabīgi noritoša recesija [30]. Periimplantīta riska faktori ir slikta 
higiēna, hronisks periodontīts, smēķēšana, ģenētika, okluzāla pārslodze, smaganas reakcija uz svešķer-
meni [2, 50, 62]. Lokālie faktori ir mīksto audu un kaula kvalitāte, implantāta pozīcija, protēzes dizains, 
implanta / balsta savstarpēja saistība, atbilstība [2, 27]. Lai izvairītos no iekaisuma, jāpievērš uzmanība 
atlieku cementam (cementējams kronis uz implantāta), iespējai veikt higiēnu ikdienā un pie higiēnista [11].

Digitālās tehnoloģijas zobārstniecībā
Tās sāka izmantot jau ap 1980. gadu. Šodien tās strauji attīstās, piedāvājot tādas priekšrocības kā 

klīnisko manipulāciju un datu pārsūtīšanas ātrumu, labāku slīpējuma vizualizāciju, lielāku pacientu 
apmierinātību [60]. Pēdējās desmitgades materiālu zinātnes (IPS e. max) [8, 20] un digitālās tehnoloģijas – 
mutes dobuma (intraorālais) skeneris, 3D printeris, zobu sakodiena modelis, kronis, tilts, ķirurģiskās 
kapes implantātu ievietošanā, CAD / CAM [4, 26, 35, 39, 53] – ir attīstījušās estētisku un biosaderīgu 
materiālu virzienā, cenšoties uzlabot klīniskos ārstēšanas rezultātus un radot automatizētas protēžu 
izgatavo šanas procedūras, kas ir ērtākas pacientam un ārstam [25, 31, 33].

Datorizētā veidā var plānot ārstēšanu, izgatavot diagnostisko vaskojumu, ņemt (skenēt) nospie-
dumus, izgatavot darba veiduli un fiksētas zobu protēzes uz dabīgiem zobiem un implantātiem [16]. 
Lai spriestu par digitāli izgatavoto protēžu konstrukciju (kroņu, tiltu) precizitāti, nepieciešami vairāki 
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savstarpēji salīdzināmi un zinātniski pierādīti dati, kas iegūti ilgā laika periodā [31]. Novēro labu kroņa 
un balsta malu saderību, proksimālo un okluzālo kontaktu precizitāti [19, 20, 24, 49]. Lai iegūtu precī-
zākus datus, ir iespēja dažādas tehnikas kombinēt, piemēram, konvencionālu nospieduma tehniku un 
digitālu kroņa izgatavošanu [3, 16].

Profilakse
Periodonta audu traumas var gūt dažādos protezēšanas etapos [21, 52, 62], bet dzīšanas iespējas 

ir atkarīgas no apstākļiem, kādos tā notiek. Traumas profilakse ir šāda: pirms ārstēšanas zobs ir detali-
zēti jāizmeklē, zobs un periodonts rūpīgi jāsagatavo protezēšanai, sākot ar individuālām mutes dobuma 
higiēnas korekcijām un profesionālu higiēnas procedūru. Svarīgi ir protēzista ieteikumi par protēžu 
kopšanu [21, 51, 61].

Ikviena zobu protēze būtiski izmaina bioloģiskos mutes dobuma apstākļus, un tā ir jāuztver kā 
ārstnie cisks līdzeklis, kuram ir virkne blakusparādību, kas nosaka jaunu higiēnisko apstākļu kopumu 
mutes dobumā (palielinās mutes dobuma kopšanas ilgums un veidojas jauni higiēniskie pasākumi) 
[22, 51]. Rekomendējamas regulāras kontroles vizītes atkārtotai pacienta apskatei.

Secinājumi

 1. Zobu protēžu plānošanas procesā prioritāri ir estētikas jautājumiem, nereti aizmirstot par 
perio donta audu saudzēšanas pamatprincipiem.

 2. Mākslīgajam apvalka kronim ar gludi pulētu virsmu jāatjauno zoba anatomiskā forma un 
jāveido precīza, cieša zoba / kroņa saskares vieta, kura netraumē bioloģisko platumu, nodrošinot 
higiēnas iespējas.

 3. Tiltveida protēžu starpdaļas formas dizains jāpielāgo novietojumam mutes dobumā (augšžoklis / 
apakšžoklis un priekšzobu vai sānu zobu rajons), ņemot vērā higiēnas iespējas un veicamās 
funk cijas (fonētika, estētika, košļāšana).

 4. Ja balsta zoba sagatavošanas laikā radusies marginālā periodonta trauma, ieteicams mākslīgā 
apvalka kroņa izgatavošanu atlikt līdz smaganu audu sadzīšanai, lai gūtu stabilāku estētisko 
un klīnisko rezultātu.

 5. Implantāta balstītais mākslīgais apvalka kronis ir jāizgatavo pēc tiem pašiem principiem kā 
uz dabīga zoba, nodrošinot estētiskās un higiēniskās prasības (atšķirīgais – uz implantātiem 
balstītiem kroņiem atbalsta diametrs ir regulārs un apaļš, bet dabīgajiem zobu kroņiem šķērs-
griezums cementa / emaljas robežās ir dažāda platuma un garuma).

 6. Uz implantātiem balstītām fiksētajām zobu protēzēm ir apgrūtinātas higiēnas iespējas, īpaši 
kroņa saskares vietās ar mīkstajiem audiem vestibulāri un interdentālajā rajonā. Biežāk 
novērotās izmaiņas mīkstajos audos ap implantātu balstītām protēzēm ir iekaisums (muko-
zīts, periimplantīts) un tam sekojoša vai dabīgi noritoša smaganu recesija.

 7. Digitālo tehnoloģiju priekšrocības fiksēto zobu protēžu izgatavošanā ir neapstrīdamas, bet es tē-
tisko prasību izveides saistība ar periodonta audu veselību nav atrisināta. Lai spries tu par digi-
tāli izgatavoto protēžu konstrukciju (kroņu, tiltu) precizitāti, nepieciešami vairāki zināt niski 
pierādīti dati, kuri ir iegūti ilgā laika periodā un kurus var savstar pēji salī dzināt.

 Fixed Partial Denture Aesthetic Solutions in Relation 
 to Periodontal Health: Literature Review

Abstract

Topicality of preventive problems and possibilities of their reduction are related to increased 
aesthetic requirements and possibility to increase the duration of dentures use without reduction of their 
functional value and any impact on oral health.
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The aim of this study was to review literature on the fixed partial denture aesthetic solutions in 
relation to periodontal health of abutments.

English literature search in EBSCO, Science Direct, PubMed and Cochrane Library data were used 
as the bases for the study, covering the period from 2000 to 2015.

In total, 390 articles were found and 62 of them have been included in the literature review. This 
article includes analysis of literature data on the connection between the denture aesthetic solutions and 
periodontal health.

Lately, material science and digital technologies have developed in the direction of teeth implantology 
and innovation of ceramic materials thus trying to improve clinical results and creating more convenient 
dental prosthetic procedures, at the same time asking for further studies investigating the  impact on 
aesthetics and periodontal tissue.

Restorative  – soft tissue interface must be carefully designed. While making prostheses both 
conventionally and digitally, the basic principles of fixed denture preparation (on natural tooth or implant) 
must be observed thus avoiding periodontal damage.

Keywords: marginal fit, gingival adaptation, subgingival / intracervicular crown margins, perio-
dontitis, periimplantitis, aesthetics.
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Kopsavilkums

Ievads.  Jau daudzus gadus noris diskusija par klikšķošu trokšņu nozīmīgumu temporomandi-Jau daudzus gadus noris diskusija par klikšķošu trokšņu nozīmīgumu temporomandi-
bulārajā locītavā. Vairākos pētījumos ir izteikts viedoklis, ka locītavas trokšņi ir salīdzinoši adaptīvs 
process un ne vienmēr tie ir saistīti ar progresējošu locītavas traucējumu (Vincent, 1988; Greene 1988; 
Okeson, 1988, 2007).

Darba mērķis.  Analizēt maksimālo robežkustību ierobežojumu un mutes atvēršanas trajekto rijas 
izmaiņu saistību ar temporomandibulārās locītavas (TML) kaulaudu strukturālām izmaiņām pacien tiem 
ar klikšķošiem trokšņiem locītavā.

Materiāls un metodes.  Pētījumā iekļauti 28 pacienti ar klikšķošiem trokšņiem TML. Ar ArcusDigma 
(KaVo) elektronisko ierīci tika veikti robežkustību mērījumi un pierakstītas mutes atvērša nas trajekto-
rijas izmaiņas.

Kaulaudu strukturālās izmaiņas tika novērtētas konusa stara datortomogrāfijas attēlos (Next gene-
ration i-CAT). Kaulaudu strukturālās izmaiņas noteiktas pēc zinātniski pamatotiem TML izmaiņu diag-
nostikas kritērijiem (Dworkin, 1992).

Statistiskai datu apstrādei tika izmantots Fišera tests ar statistiskās ticamības robežu p < 0,05.
Rezultāti.  Ierobežotu mutes atvēršanu konstatēja 36,7%  gadījumu. Ierobežojums kustībai 

pa labi bija 6,7%  gadījumu, ierobežojums kustībai pa kreisi  – 16,7%  gadījumu. Deviāciju novēroja 
57,1% gadījumu.

Pētījumā 15,5%  gadījumu konstatēja kaulaudu strukturālas izmaiņas apakšžokļa galviņā un 
3,5%  gadī jumu  – apakšžokļa paugurā. Tika konstatēta apakšžokļa galviņas subkortikāla skleroze 
(13,8%  gadī jumu), saplacināšanās (6,9%  gadījumu), subkortikālas cistas (3,5%  gadījumu), erozijas 
(3,5% gadī jumu), formas deviācija (3,5% gadījumu).

Kaulaudu izmaiņas novēroja 28,5%  gadījumu, no tiem 37,5%  bija ierobežota mutes atvēršana 
(p = 1,000), 12,5% – ierobežojums laterālajās kustībās (p = 0,6333) un 75% – deviācija (p = 0,400).

Secinājumi.  Nav statistiski ticama saistība starp maksimālo robežkustību ierobežojumiem un 
strukturālām TML kaulaudu izmaiņām pacientiem ar klikšķošiem trokšņiem locītavā. Visraksturīgākā 
pazīme ir apakšžokļa deviācija mutes atvēršanas laikā.

Atslēgvārdi: temporomandibulārie traucējumi, klikšķoši trokšņi, robežkustības, deviācija, struk-
turālas kaulaudu izmaiņas.
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Ievads

Zobārstniecības praksē nereti nākas saskarties ar pacientu sūdzībām par klikšķošiem trokšņiem 
temporomandibulārajā locītavā (TML) funkcijas laikā. Klikšķis TML ir viens no temporomandibu lāro 
traucējumu (TMT) raksturīgākajiem simptomiem un pazīmēm ar neskaidru attīstību (Gossi, 2004).

Klikšķošs troksnis TML ir galvenā pazīme, kas liecina par atgriezenisku diska pārvietojumu 
(ADP). ADP gadījumā tiek izjauktas normālas anatomiskās attiecības starp TML disku un apakš žokļa 
galviņu. ADP var būt cēlonis funkcionāliem traucējumiem, kas izpaužas kā samazināts robež kustību 
apjoms, izmaiņām mutes atvēršanas trajektorijā (Güler, 2003) un strukturālām kaulaudu izmaiņām 
apakšžokļa galviņā (Rao, 1990; Muller-Leisse, 1996; Hansson, 1996; Larheim,  2001; Lemke, 2005; 
Peroz, 2011). Cits viedoklis ir Okesonam, kurš norāda, ka diska pārvietojumam ir raksturīga normāla 
mutes atvēršana un traucējumi mutes atvēršanas trajektorijā. Jebkāds ierobežojums var būt sāpju, bet 
ne strukturālas disfunkcijas dēļ (Okeson, 2007).

Epidemioloģiskos pētījumos konstatēts, ka trokšņu izplatība populācijā pusaudžiem ir 
9–26% gadī jumu un pieaugušajiem – 14–65% gadījumu un sievietēm tā ir augstāka nekā vīriešiem 
(Hansson, 1975; Pharaboz, 1993; Glass, 1993; Goulet, 1995). Epidemioloģiskos pētījumos ir atklāts, 
ka asimptomātiski locītavas trokšņi ir daudz izplatītāki nekā simptomātiski trokšņi (Gazit, 1984; 
Vincent, 1988).

Rūpīga klīniskā izmeklēšana un anamnēzes ievākšana ir svarīga, lai noteiktu TMT diagnozi un 
iespējamās TML izmaiņas pacientiem ar klikšķošiem trokšņiem locītavā: ir jāveic apakšžokļa robež-
kustību mērījumi un mutes atvēršanas trajektorijas novērtējums, kuru izmaiņas var liecināt par TMT 
(Masumi, 2002). TML trokšņi klīniskās izmeklēšanas laikā, šķiet, visbiežāk tiek saistīti ar nevienmē-
rīgām apakšžokļa kustībām (Gregg, 1991).

Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados autori bija pārliecināti, ka trokšņi locītavā norāda 
uz TML patoloģiju (Farrar, 1972; Hansson, 1975; McCarty, 1979). Tomēr vairākos pēdējos pētījumos ir 
izteikts viedoklis, ka locītavas trokšņi ir salīdzinoši adaptīvs process un ne vienmēr ir saistīti ar prog-
resējošu locītavas traucējumu (Vincent, 1988; Greene, 1988; Okeson, 1988, 2007). Hroniski, nemainīgi, 
asimptomātiski locītavas trokšņi liek domāt, ka intrakapsulāri traucējumi ne vienmēr ir progresējoši 
(Okeson, 2007). Tas rada interesantu jautājumu: ja visi trokšņi neliecina par progresējošām izmaiņām 
TML, kuros gadījumos pacientus ar trokšņiem TML tad vajadzētu ārstēt? Vai klikšķoši trokšņi ir 
nekaitīgi vai arī liecina par progresējošu patoloģisku traucējumu?

Darba mērķis

Analizēt maksimālo robežkustību ierobežojumu un mutes atvēršanas trajektorijas izmaiņu 
sais tību ar strukturālām TML kaulaudu izmaiņām pacientiem ar klikšķošiem trokšņiem temporo-
mandibulārajā locītavā.

Materiāls un metodes

Pētījumā iekļauti 28  pacienti ar klikšķošiem trokšņiem TML  – 24 (85%) sievietes (vidējais 
vecums 32,1 gads) un 4 (15%) vīrieši (vidējais vecums 28,3 gadi), kas apmeklēja Rīgas Stradiņa univer-
sitātes Stomatoloģijas institūtu. Pētījuma veikšanu ir apstiprinājusi Rīgas Stradiņa universitātes Ētikas 
komiteja.

Klikšķoši trokšņi locītavā tika noteikti pēc rūpīgas anamnēzes ievākšanas un klīniskās izmek-
lēšanas, vadoties pēc TMT diagnostikas kritērijiem (Schiffman, 2014). Pētījumā tika iekļauti pacienti, 
kuriem bija vismaz viena no šīm pazīmēm:

 1) pēdējo 30 dienu laikā ir bijuši klikšķoši trokšņi TML apakšžokļa kustību vai funkcijas laikā;
 2) pacients ziņo par klikšķošu troksni izmeklēšanas laikā;
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 3) klīniskās izmeklēšanas laikā klikšķošs troksnis ir dzirdams vismaz vienas apakšžokļa kus-
tības – atvēršanas, aizvēršanas, laterālu kustību – laikā;

 4) palpējot TML laterālo polu, ir klikšķošs troksnis vismaz vienā no trim atkārtotām apakšžokļa 
kustībām (atvēršanas, aizvēršanas, laterālām kustībām).

Ar ARCUSdigma (KaVo) elektronisko ierīci un tās programmu (apakšžokļa kustību analīzi) tika 
veikti robežkustību – maksimālās mutes atvēršanas un laterālo kustību – mērījumi; mērījumu preci-
zitāte +/− 0,1 mm. Pacients katru kustību veica 3 reizes, un dators aprēķināja vidējo vērtību. Mutes atvēr-
šanas apjoms, kas bija mazāks par 40 mm, un laterālo kustību apjoms, kas bija mazāks par 8 mm, tika 
uzskatīts par ierobežotām kustībām (Posselt, 1968; Ingervall, 1970; Okesson, 2007).

Mutes atvēršanas trajektorija automātiski ar elektronisko sejas loku tika pārnesta uz datoru, kas 
uzzīmēja šo trajektoriju. Tika izdalītas 2 grupas: taisna mutes atvēršana un novirze mutes atvēršanas 
trajektorijā.

Kaulaudu strukturālās izmaiņas tika novērtētas konusa stara datortomogrāfijas attēlos (Next gene-
ration i-CAT) sagitālā un aksiālā plaknē. Dati tika apstrādāti un analizēti, izmantojot aparatūrai atbil-
stošo programmatūru i-CAT Vision (Imaging Sciences International, Inc. Hatfield, PA, ASV).

Iegūtajos attēlos novērtētas kaulaudu struktūras abu pušu locītavās, balstoties uz Dworkin izstrā-
dātajiem zinātniski pamatotajiem TML izmaiņu diagnostikas kritērijiem (Dworkin, 1992). Balstoties 
šajos kritērijos, tika izvērtēts, vai locītavas galviņai ir kāda no šīm pazīmēm: kondilārā hipoplāzija, 
kondilārā hiperplāzija, artikulārās virsmas saplacināšanās, subkortikālā skleroze, subkortikāla cista, 
virsmas erozija, osteofīti, ģeneralizēta skleroze, svešķermenis locītavā, formas deviācija, ankiloze, un 
tika noteikts, vai locītavas bedrītei un pauguram ir kāda no šīm izmaiņām: artikulārās virsmas nolīdzi-
nāšanās, subkortikāla skleroze, virsmas erozija.

Statistiskai datu apstrādei tika izmantots Fišera tests ar statistiskās ticamības robežu p < 0,05.

Rezultāti

Ierobežotu mutes atvēršanu konstatēja 36,7%  gadījumu. Ierobežojums kustībai pa labi bija 
6,7% gadī jumu, ierobežojums kustībai pa kreisi – 16,7% gadījumu. 57,1% gadījumu novēroja deviāciju 
mutes atvēršanas laikā.

Pētījumā 15,5%  gadījumu konstatēja strukturālas kaulaudu izmaiņas apakšžokļa galviņā un 
3,5%  gadī jumu  – apakšžokļa paugurā. Tika konstatēta apakšžokļa galviņas subkortikāla skleroze 
(13,8%  gadījumu), saplacināšanās (6,9%  gadījumu), subkortikālas cistas (3,5%  gadījumu), erozijas 
(3,5% gadījumu), formas deviācija (3,5% gadījumu).

28,5%  gadījumu novēroja kaulaudu izmaiņas, no tiem 37,5%  – ierobežotu mutes atvēršanu, 
p = 1,000 (sk. 1. att.), 12,5% – ierobežojumu laterālajās kustībās, p = 0,6333 (sk. 2. att.), un 75% – deviāciju, 
p = 0,400 (sk. 3. att.).

1. attēls. Saistība starp temporomandibulārās locītavas kaulaudu izmaiņām un ierobežotu mutes 
atvēršanu (p = 1,000)

 Association between TMJ bone changes and restriction of mouth opening (p = 1.000)
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2. attēls. Saistība starp temporomandibulārās locītavas kaulaudu izmaiņām un ierobežotām 
laterālām kustībām (p = 0,6333)

 Association between TMJ bone changes and restriction of lateral movements (p = 0.6333)
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3. attēls. Saistība starp temporomandibulārās locītavas kaulaudu izmaiņām un traucējumiem 
mutes atvēršanas trajektorijā (p = 0,400) 

 Association between TMJ bone changes and alteration in mouth opening pathway 
(p = 0.400)
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Diskusija

Pētījumā tika iesaistīti 28 pacienti, no tiem 16 pacienti vērsās klīnikā ar sūdzībām par klik šķošiem 
trokšņiem locītavā, bet 12 pacientiem klīniskajā izmeklēšanā konstatēja klikšķošus trokšņus, kuriem 
paši pacienti nebija pievērsuši uzmanību. Daļai pacientu, kas klīnikā vērsās ar sūdzībām, to bija ieteicis 
kāds cits cilvēks. No tā var secināt, ka daļai pacientu klikšķošs troksnis locītavā nerada diskomfortu un 
funkcionālas izmaiņas, kas varētu ietekmēt rezultātus.

TMT gadījumā viena no raksturīgākajām pazīmēm ir izmaiņas apakšžokļa kustībās (Stiesch-
Scholz, 2006). Lai to precīzi un objektīvi novērtētu, šajā pētījumā lineāla vietā izmantota elektroniskā 
ierīce ARCUSdigma, kas piedāvā individuālu apakšžokļa kustību analīzi. ARCUSdigma ir funkcionāla 
diagnostika ar augstu precizitāti kustību reģistrācijā.

Klīniskās izmeklēšanas laikā būtisks ir ne tikai trokšņa raksturs (klikšķis vai krepitācija), bet 
arī mutes atvēršanas apjoms, kas saistīts ar troksni. Mutes atvēršanas ierobežojumu pārsvarā saista ar 
hronisku muskuļu sasprindzinājumu, neatgriezenisku diska pārvietojumu vai ankilozi (Dworkin, 1990; 
De Wijer, 1995), tomēr mēs vēlējāmies noskaidrot, vai to var konstatēt un vai tas ir nozīmīgs pacientiem ar 
klikšķošiem trokšņiem TML. Gregg un Akar savos pētījumos neatrada atšķirību mutes atvēršanas apjomā 
pacientiem ar klikšķošiem trokšņiem locītavā un kontrolgrupai (Gregg, 1991; Akar, 2008).

Masumi savā pētījumā noskaidroja, ka pacientiem ar klikšķošiem trokšņiem locītavā mutes 
atvē rums bija robežās no 35 līdz 61 mm (Masumi, 2002), savukārt mēs konstatējām mutes atvēršanas 
robežu no 24,7 līdz 55,7 mm. Mūsu pētījumā 36,7% gadījumu konstatēts mutes atvēršanas ierobežojums, 
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ko var izskaidrot ar iespējamību, ka pacients nav veicis maksimālu mutes atvēršanu, baidoties no klikšķa. 
Šie mutes atvēršanas ierobežojumi bija vairākiem pacientiem robežās no 35 līdz 40 mm, kas ir ļoti tuvu 
normas robežai, tikai pavisam nedaudz mazāk par to. Četriem pacientiem tas bija izteikts. To skaidrojam 
ar sekundāru muskuļu dabas traucējumu.

Pacientiem ar klikšķošiem trokšņiem locītavā visraksturīgākā pazīme ir novirze mutes atvēršanas 
trajektorijā (Rao, 1990; Muller-Leisse,1996; Larheim, 2001; Peroz, 2011). Apakšžoklis deviē uz ietekmēto 
pusi atvēršanas laikā, līdz notiek klikšķis, un tad atgriežas uz viduslīnijas. Gregg savā pētījumā salīdzi-
nāja pacientus ar klikšķošiem trokšņiem locītavā un kontrolgrupu un secināja, ka deviācija biežāk ir 
novē ro jama pacientiem ar trokšņiem locītavā (Gregg, 1991). Mūsu pētījumā novērojām līdzīgu tendenci, 
ka no 3  apskatītajām izmaiņām (ierobežojumi robežkustībās, novirze mutes atvēršanas trajektorijā, 
struk turālas kaulaudu izmaiņas) visbiežāk – 57,1% gadījumu – ir deviācija mutes atvēršanas laikā.

Dažādos pētījumos atgriezeniska diska pārvietojuma (ADP) gadījumā var novērot izmaiņas kaul-
audos: 30% gadījumu (Muller-Leisse, 1996), 45% gadījumu (Rao, 1990) un 10,3% gadījumu (Larheim, 2001). 
Mūsu pētījumā tas novērots 28,5% gadījumu, ko pārsvarā saista ar progresējošu adaptāciju un kaulaudu 
remodelēšanu (Hatcher, 2008), bet ne ar deģeneratīvām locītavas galviņas izmaiņām (Moncada, 2014). 
Hatcher izteica viedokli, ka ADP gadījumā ir iespējams identificēt nelielas izmaiņas kaulaudu struktūrā – 
kortikālu sabiezēšanos (sklerozi) un saplacināšanos primāras locītavas slodzes zonās. Līdzīgi arī Peroz 
norāda, ka ir korelācija starp ADP un locītavas galviņas izmaiņām, tādām kā locītavas galviņas saplaci-
nāšanās, kortikālā slāņa sabiezēšanās vai osteofītiem (Peroz, 2011).

Makroskopiski anatomiski pētījumi rāda locītavas galviņas deformāciju, sklerozi un osteofītu 
veido šanos atgriezeniska diska pārvietojuma rezultātā (Hansson, 1996; Lemke, 2005). Šīs izmaiņas ir 
sekun dāra strukturāla reakcija, bet ne primāri veicinošais faktors (Peroz, 2011). Mūsu pētījuma rezultāti 
saska nēja ar literatūrā aprakstītajiem datiem, jo pamatā tika novērota subkortikāla skleroze (13,8%) un 
locī tavas galviņas saplacināšanās (6,9%).

Mūsu pētījuma rezultāti liecina, ka nav statistiski ticamas saistības starp strukturālām TML 
kaulaudu izmaiņām un ierobežotām robežkustībām vai traucējumiem mutes atvēršanas trajektorijā. 
Mūsu pētījuma trūkums varētu būt tas, ka pētījuma grupa nebija pietiekami liela. Paplašinot grupu, būtu 
jāatdala pacienti, kuri izjūt klikšķi kā traucējošu un kuri nav pievērsuši uzmanību klikšķim locītavā, lai 
izvērtētu, vai subjektīvu traucējuma sajūtu nenosaka lielāka strukturālo izmaiņu iespējamība.

Tā kā locītavas trokšņi ir diezgan izplatīti arī vispārējā populācijā (Heloe, 1978; Gross, 1983; 
DeLaat, 1985), tad varētu domāt, ka vairums trokšņu nav saistīti ar traucējumiem. Dažādos pētījumos 
(Vincent, 1988; Magnusson, 2000, 2005; Sato, 2003) ir norādīts, ka klikšķoši trokšņi vairumā gadījumu 
nav saistīti ar sāpēm vai samazinātām locītavas robežkustībām un tie nav progresējoši. ADP var saglabā-
ties bez redzamām izmaiņām rentgenoloģiski un bez simptomiem daudzus gadus (De Leeuw, 1995).

Ja visi klikšķoši trokšņi progresētu, tad tā būtu laba indikācija, lai ārstētu katru locītavu, kas 
klikšķ (Okeson, 2007). Tomēr tā nav! Pēdējo 20 gadu laikā ārstēšanas mērķi intrakapsulāru TML traucē-
jumu gadījumā ir mainījušies. Tikai pēdējos gados ir koncepcija, ka visi diski nav pareizi jāpozicionē, lai 
uzturētu veselu locītavu (Okeson, 2007). Terapijas, kas atjaunotu diska pozīciju, lielākoties ir cietušas 
neveiksmi. Nemainīga locītavas trokšņu klātbūtne laika gaitā norāda, ka ietvertās locītavas struktūras 
var adaptēties nepareizai diska pozīcijai un funkcijai salīdzinoši nav izmaiņu (Okeson, 2007). TML kaula 
un mīksto audu remodelēšanās ir fizioloģiska pielāgošanās atbilde uz bojājumu un izmaiņām. Līdz ar to 
vēl joprojām nav noskaidrots, kuros gadījumos locītavas ar klikšķošu troksni ir jāārstē.

Secinājumi

 1. Pašreizējā pētījuma stadijā var konstatēt, ka nav statistiski ticamas saistības starp maksi mālo 
robežkustību ierobežojumiem, traucējumiem mutes atvēršanas trajektorijā un temporo mandi-
bu  lārās locītavas kaulaudu strukturālajām izmaiņām pacientiem ar klikšķošiem trokšņiem 
locītavā.

 2. Visraksturīgākā pazīme ir apakšžokļa deviācija mutes atvēršanas laikā.
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 Lower Jaw Restrictions of Border Movements Connection 
 with Temporomandibular Joint Structural Changes 
 in Patients with Clicking Sounds in Joint

Abstract

For many years, significance of clicking sounds has been discussed. Several recent researches 
suggest that sounds of temporomandibular joints (TMJ) are a relatively adaptive process and it is not always 
associated with progressive joint disorders (Vincent, 1988; Greene, 1988; Okeson, 1988; Okeson, 2007).

The aim of the study was to analyse maximum restriction of border movements and alteration in 
the opening pathway in relation with the TMJ bone structural changes in patients with clicking sounds in 
the joint.

The study included 28 patients with clicking sounds in the TMJ. The border movements’ measure-
ments were made with ArcusDigma (KaVo) electronic device and alterations in the  opening pathway 
recorded.

TMJ bone structural changes were assessed with cone beam computer tomography images (Next 
generation i-CAT). The  bone structural changes were determined by Research Diagnostic Criteria 
(Dworkin, 1992).

Statistical significance of differences between groups was tested using Fisher test. P value less 
than 0.05 was chosen as a significance level.

Limited mouth opening was shown in 36.7% cases. Limited movements to the right – 6.7%, limited 
movements to the left in 16.7% cases. The deviation was observed in 57.1% of the cases.

The study found 15.5% of bone structural changes in the condylar head and 3.5%  in eminence. 
Condylar head subcortical sclerosis was found in 13.8%  cases, surface flattening  – 6.9%, subcortical 
cysts – 3.5%, erosion – 3.5%, deviation in form – 3.5%.

In 28.5% cases bone changes were observed, of which 37.5% with limited mouth opening p = 1.000, 
limitation in lateral movements 12.5% and p = 0.6333 and 75% – the deviation, p = 0.400.

There is no statistically significant relationship between restriction of the border movements and 
TMJ bone structural changes in patients with clicking sounds in the TMJ. The most characteristic feature 
is mandibular deviation during mouth opening.

Keywords: temporomandibular disorders, clicking sounds, border movements, deviation, TMJ bone 
structural changes.
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attīstību temporomandibulārajā locītavā 

sievietēm pēcmenopauzes vecumā
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Evija.Nikitina@rsu.lv

Kopsavilkums

Darba mērķis.  Noteikt, vai kaula minerālblīvums (KMB) un vecums ietekmē osteoartrīta (OA) 
attīstību temporomandibulārajā locītavā (TML) sievietēm pēcmenopauzes vecumā ar bezzobu žokli.

Materiāls un metodes.  Pētījumā tika iekļautas 20 sievietes vecumā no 56 līdz 85 gadiem, kuras 
lieto konvencionālās totālās zobu protēzes vismaz 3 gadus.

Visām pacientēm tika veikti:
•	duālās	enerģijas	rentgena	absorbciometrijas	(Luna DEXA DPX-NT, GE Medical Systems) izmeklē-

jumi jostas daļas skriemeļiem un proksimālajiem augšstilba kaula kakliņiem, lai noteiktu KMB;
•	konusa	 stara	datortomogrāfijas	 attēli	 (Imaging Science’s i-CAT Cone Beam 3-D Dental Imaging 

Systems), lai noteiktu TML OA.
Pēc DEXA izmeklējumiem pacientes tika sadalītas 3 grupās: normāls KMB ≥ −1,0; osteopēnija 

no −1,0 līdz −2,5; osteoporoze ≤ −2,5 (WHO, 1994). Katrā grupā tika izrēķināts vidējais vecums. Konusa 
stara datortomogrāfijas uzņēmumi tika analizēti Kavo eXam vision software datorprogrammā sagitālā un 
koronālā plaknē. Izmantojot RDC/TMD klasifikācijas kritērijus, pacientes tika sadalītas divās grupās: 
novēro OA; nenovēro OA.

Datu statistiskajai analīzei tika izmantots hī kvadrāta tests un t-tests.
Rezultāti.  Nenovēro statistiski ticamu saistību starp KMB un TML OA (p = 0,420). Nenovēro statis-Nenovēro statistiski ticamu saistību starp KMB un TML OA (p = 0,420). Nenovēro statis-

tiski ticamu vecuma atšķirību starp pacientēm ar OA un pacientēm bez OA TML (p = 0,202).
Secinājumi.  KMB un vecums nozīmīgi neietekmē TML OA sievietēm pēcmenopauzes vecumā ar 

bezzobu žokli.

Atslēgvārdi: temporomandibulārā locītava, osteoartrīts, osteoporoze, kaula minerālblīvums, konusa 
staru datortomogrāfija.

Ievads

Osteoartrīts (OA) ir hroniska deģeneratīva un multifaktoriāla locītavu slimība, kuru bieži novēro 
roku un kāju locītavās, mugurkaulā, kā arī temporomandibulārajā locītavā (TML). TML OA biežumu 
populācijā (nepacientu) novēro 8,9–36%  gadījumu, bet pacientu populācijā  – 38–65%  gadījumu 
(Rando, 2012).

TML OA ir biežāk sastopamais artrīta veids, un tas ir atdalīta forma no citiem TML traucējumiem 
(Su N, 2013; Kang, 2007). Tas biežāk skar tikai vienu locītavu (Gynther, 1996). TML OA ir raksturīga 
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progresīva locītavu destrukcija un skrimšļa zudums – tas kļūst mīksts, nodilis un plāns. Novēro arī 
remodelēšanos un osteofītu veidošanos uz locītavas malām, subartikulārās cistas, kas ir saistītas ar 
subhondrālā kaula sabiezējumu (Mercuri, 2008; Ferrazzo, 2013; Vernal, 2008; Xiao, 2012; Zarb, 1999; 
Mercuri, 2008; de Souza, 2012; Rando, 2012). TML OA gadījumā novēro arī samazinātu sinoviālā 
šķidruma daudzumu, kurš lubricē šīs locītavas, kas savukārt rada sāpes, izraisot locītavas funkcijas 
zudumu (Israel, 1997).

TML OA ir bieži izplatīta slimība vecāku cilvēku, īpaši sieviešu, vidū, ko saista ar hormonāliem 
faktoriem, sevišķi ar estrogēna līmeni, kas ietekmē apakšžokļa kondiļa remodelēšanos (Tanaka, 2008). 
Augstam estrogēna līmenim ir nozīmīga loma TM OA patoloģijā. TML skrimslis ir jutīgs pret estrogēna 
līmeņa izmaiņām un ietekmē tā biezumu. Estrogēna ietekme uz TML skrimsli un subhondrālo kaulu 
joprojām tiek pētīta (Wang, 2013).

Pēc vidējā vecuma un dzimuma īpatsvara OA mērķa grupa atbilst osteoporozes (OP) mērķa grupai. 
OP ir skeleta sistēmas slimība, kurai ir raksturīgs samazināts kaulu blīvums un mikroarhitekto nikas 
bojājumi, kā rezultātā samazinās kaula stiprība un būtiski pieaug kaulu lūzuma risks (Peck, 1993; NIH, 
2001). Visbiežāk no OP cieš pēcmenopauzes vecuma sievietes, ko saista ar estrogēna līmeņa pazemi-
nāšanos, kam ir būtiska loma kaulu remodelēšanās procesā, un to sauc par pēcmenopauzes osteo porozi. 
Estrogēna ietekme uz TML skrimsli un subhondrālo kaulu joprojām tiek pētīta (Wang, 2013), tāpat arī 
kaula minerālblīvuma ietekme uz TML OA. OA biežums TML ir atkarīgs no izmeklēšanas metodes, 
diagnozes kritērijiem, vecuma un pacientu atlases (Sato, 1996).

Konusa stara datortomogrāfijas (KSDT) attēli sniedz plašas diagnostikas un ārstēšanas monito-
rēšanas iespējas (Casselman, 2004). Viens no galvenajiem ieguvumiem, izmantojot šo metodi, ir tas, ka 
ar vienu trīsdimensiju attēlu ir iespējams iegūt maksimāli daudz precīzas informācijas (Palomo, 2008). 
KSDT uzskata par uzticamāko TML kaulaudu komponentu izmeklēšanas metodi (Alexiou, 2009; Ferrazzo, 
2013; Ioi, 2008). Šī metode ir viegli veicama, reproducējama un tiek izmantota relatīvi zema starojuma 
deva. KSDT ir skaidra trīsdimensiju TML vizualizācija bez anatomisko blakusstruktūru iesaistīšanas 
(Alexiou,  2009). Izmantojot KSDT metodi, ir iespējams diagnosticēt patoloģijas pakāpes smagumu 
(Ferrazzo, 2013), bet nevar novērtēt mīkstos audus (Alexiou, 2009; Ferrazzo, 2013; Ioi, 2008).

Tā kā Eiropas populācija noveco un ir pieejami pretrunīgi dati par OP saistību ar TML OA, 
pētī juma mērķis ir noskaidrot, vai OP veicina TML OA attīstību pēcmenopauzes vecuma sievietēm ar 
bezzobu žokli.

Materiāls un metodes

Pētījumā tika iekļautas 20 sievietes vecumā no 56 līdz 85 gadiem (vidējais vecums 71,87 gadi), 
kuras vismaz 3 gadus lieto konvencionālās totālās zobu protēzes. Četras sievietes tika izslēgtas, jo netika 
veikti DEXA izmeklējumi. Pacientu atlase tika veikta, izmantojot noteiktus iekļaušanas un izslēgšanas 
kritērijus.

Iekļaušanas kritēriji:
•	piekrišana	piedalīties	pētījumā,	kas	tika	fiksēts	piekrišanas	protokolā;
•	pēcmenopauzes	periods;
•	totāls	zobu	trūkums;
•	ārstēšanās	Rīgas	Stradiņa	universitātes	Stomatoloģijas	institūta	Zobu	protezēšanas	klīnikā	un	

protēžu lietošana vismaz 2 gadus.
Izslēgšanas kritēriji:
•	ir	slimības,	kuras	izraisa	sekundāro	osteoporozi;
•	nelieto	kaulu	metabolisma	ietekmējošus	medikamentus;
•	nav	TML	traucējumu	vai	neskaidru	sāpju	sejas	rajonā;
•	nav	iekaisuma	vai	audzēja	sejas	žokļu	rajonā.
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Visām pacientēm tika veikti:
•	duālās	enerģijas	rentgena	absorbciometrijas	(DEXA)	(Luna DEXA DPX-NT, GE Medical Systems) 

izmeklējumi jostas daļas skriemeļiem un proksimālajiem augšstilba kaula kakliņiem, lai 
noteiktu KMB;

•	konusa	 stara	datortomogrāfijas	 attēli	 (Imaging Science’s i-CAT Cone Beam 3-D Dental Imaging 
Systems), lai noteiktu TML OA.

Pēc DEXA izmeklējumiem pacientes tika sadalītas 3 grupās: normāls KMB ≥ −1,0; osteopēnija no 
−1,0 līdz −2,5; osteoporoze ≤ −2,5 (WHO, 1994).

KSDT uzņēmumi tika analizēti Kavo eXam vision software datorprogrammā sagitālā un koronālā 
plaknē. Kondiļa galviņas novērtēšanai tika izmantoti 11 TML Zinātniskie diagnostikas kritēriji  – 
kondiļa hipoplāzija, kondiļa hiperplāzija, kondiļa galviņas saplacinājums, subkortikālā skleroze, 
subkortikālā cista, virsmas erozija, osteofīti, ģeneralizēta skleroze, irdena kaula struktūra, deviācija, 
ankiloze (Dworkin, 1992). Pēc kritēriju novērtēšanas pacientes tika sadalītas divās grupās: novēro OA; 
nenovēro OA.

Datu statistiskajai analīzei tika izmantots hī kvadrāta tests un t-tests.

Rezultāti

Grupā ar OA bija 11  sievietes ar vidējo vecumu 73  gadi, bet grupā, kur nenovēroja OA, bija 
5 sievietes ar vidējo vecumu 69,4 gadi (p = 0,501).

Pirmajā tabulā ir parādīts pacienšu sadalījums OP un OA grupā. Nenovēro statistiski ticamu 
sais tību starp samazinātu KMB un TML OA (p = 0,838), tāpat nenovēro statistiski ticamu saistību starp 
OP un TML OA (p = 0,152).

1. tabula. Osteoartrīta un osteoporozes slimnieču sadalījums grupās
 OA and OP patients among the groups

Osteoartrīta nav Osteoartrīts ir Kopā

Osteopēnijas nav 2 5 7

Osteopēnija ir 3 2 5

Osteoporoze ir 0 4 4

Kopā 5 11 16

Diskusija

Literatūras dati liecina, ka pēcmenopauzes osteoporoze ir visbiežāk sastopamā šīs slimības forma 
(Albright, 1941). Tādēļ šajā pētījumā tika iekļautas sievietes, kurām menopauze ir vismaz trīs gadus un 
kuras nelieto kaulu metabolismu ietekmējošus medikamentus. Epidemioloģiskie pētījumi liecina, ka 
kaula veidošanās aģentiem ir pozitīva ietekme uz OA. Sievietēm pēcmenopauzes periodā, kuras lieto 
hormonu aizstājterapiju, novēro mazākas strukturālās izmaiņas locītavās nekā sievietēm, kuras nelieto 
estro gēnu (Roux, 2012). Pēcmenopauzes osteoporozes gadījumā, pazeminoties estrogēna līmenim asinīs, 
palie linās osteoklastu daudzums un novēro straujāku kaula noārdīšanos (Riggs, 2005).

Klīniskajos pētījumos par alendronāta un stroncija ranelāta lietošanu osteoporozes slimniecēm 
pēcmenopauzes vecumā rentgenoloģiski konstatēts, ka šī ārstēšana samazina OA pazīmes mugurkaulā. 
Savukārt citos pētījumos, lietojot risedronātu, rentgenoloģiski OA ievērojami nesamazinās. Kaula veido-
šanās aģentu medikamentiem nav spēcīga efekta uz OA attīstību (Roux, 2012). Tiek minēts, ka pamidro-
nāta lietošana ietekmē skrimšļa metabolismu un samazina OA. Savukārt alendronāta lietošanas rezultātā 
tiek kavēts locītavas kaula zudums un samazinās skrimšļa degradācija. Posttraumatiska OA gadījumā 
alendronāts samazina osteofītu veidošanos (Roux, 2012).
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Mūsu pētījumā netika novērota statistiski ticama vecuma atšķirību starp pacientēm ar OA un 
pacientēm bez OA TML (p = 0,501), vidējais pacienšu vecums bija 71,87 gadi. Literatūras dati liecina, 
ka apmēram 40% pacientu ar TML OA ir vecāki par četrdesmit gadiem un vidējais vecums ir 46,6 gadi 
(Alexion, 2009). Savukārt, palielinoties pacientu vecumam, palielinās indivīdu skaits ar samazinātu 
kaulu minerālblīvumu (WHO, 1994). Tādēļ mūsu pētījumā tika iekļautas pacientes, kuras ir vecākas par 
56 gadiem, kas varētu apstiprināt mūsu izvirzīto hipotēzi par KMB ietekmi uz TML OA attīstību.

Apstrādājot datus, starp dažāda KMB grupām un OA TML netika novērota statistiski ticama 
atšķirība. Šādu rezultātu varētu skaidrot ar to, ka pētījuma grupa nebija pietiekami liela. Cita autora 
pētījumā ir norādīts, ka subhondrālā kaula resorbciju novēro agrīnā OA attīstības stadijā un klīniskajos 
pētījumos konstatēta saistība starp kaula veidošanās marķieriem un resorbciju, skrimšļa zudumu. Kaula 
bojājumi magnētiskās rezonanses izmeklējumos uzrāda arī kaula smadzeņu bojājumus, kas ir riska 
faktors to struktūras bojājumiem. Šie kaula smadzeņu bojājumi ir saistīti ar lokālas slodzes palielinā-
šanos (tie palielina kaula blīvumu) (Roux, 2012).

Samazināts kaulu minerālblīvums un palielināta kaulu aprite ir OA agrīnā stadija ceļu locītavā 
(Jiao, 2013).

TML kondiļa spongiozā kaula blīvums un tilpums ir zemāks bezzobu pacientiem nekā pacien tiem 
ar zobiem. Novēro arī morfoloģiskās spongiozā kaula izmaiņas TML starp bezzobu pacientiem un pacien-
tiem ar zobiem (Giesen, 2004). Tādēļ mūsu pētījumā tika iekļautas tikai pacientes ar totālu zobu trū kumu. 
TML OA gadījumā novēro arī kvantitatīvas un kvalitatīvas kaula izmaiņas, kuras izraisa remode lēšanās 
veids kaulaudu komponentos locītavā (Krisjane, 2012).

Mehāniskie faktori var radīt arī TML struktūras izmaiņas (Tanaka, 2008; Zarb, 1999; Mejersjö, 2008). 
Biežākie mehāniskie stresa izraisītie faktori ir okluzālā terapija, funkcionālā pārslodze, para funkcija, 
mikrotrauma un makrotrauma, nestabila oklūzija, iekšējais stress jeb palielināta locītavas berze 
(Mercuri, 2008; Tanaka, 2008). Bruksisms un vienpusēja košļāšana izraisa locītavas mikro traumas, 
kas provocē OA (Mejersjö, 2008). Tādēļ mūsu pētījumā tika limitēti TML OA veicinošie faktori un 
tika veidota homogēna pacienšu grupa. Tika iekļautas pacientes ar vienādu laika periodu pēc zobu 
ekstrakcijas, vienādu zaudēto zobu aizvietošanas veidu un vienādām rekomendācijām zobu protēžu 
lietošanai.

Secinājumi

Pētījumā netika gūts apstiprinājums vecuma saistībai ar temporomandibulārās locītavas osteo-
artrītu, kā arī kaula minerālblīvuma izmaiņu un osteoporozes saistībai ar temporomandibulārās locītavas 
osteoartrītu.

Tomēr, lai precizētu šos datus, ir nepieciešama lielāka pētījumu grupa, un tā pašlaik jau tiek 
paplašināta.

 Bone Mineral Density Impact on Osteoarthritis in TMJ 
 for Postmenopausal Women

Abstract

The aim of the study was to determine whether bone mineral density and age have an impact on 
the development of OA TMJ on postmenopausal women with edentulous jaws.

This study included 20 postmenopausal women aged 56–85  (mean age 71.87  years) who had 
been using conventional complete dentures for at least 3  years. For all patients dual energy X-ray 
absorptiometry (DXA) and cone beam computer tomography (CBCT) were performed. BMD was detected 
in lumbal spine and femoral necks by DEXA (Lunar DEXA DPX – NT, GE Medical Systems). For data 
analysis the T-score result was used. Pictures of CBCT (Imaging Science’s i-CAT Cone Beam 3-D Dental 
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Imaging Systems) were analysed using Kavo eXam vision software programme in sagittal and coronal 
plane. Using the RDC/TMD criteria, patients were divided into two groups: observed and not observed 
OA. For data statistical analysis Chi-Square and T-test were used.

There was no statistically significant difference between BMD and TMJ OA (p = 0.420). There 
were no statistically significant differences between age and with and without OA in TMJ (p = 0.202).

BMD and age does not significantly affect TMJ OA in postmenopausal women with edentulous jaws.

Keywords: TMJ, osteoarthritis, osteoporosis, bone mineral density, cone beam computed tomo-
graphy.
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Meldonija izraisītās L-karnitīna koncentrācijas 
samazināšanas ietekme uz kardiovaskulāro bojājumu 

attīstību eksperimentālajā dislipidēmijas modelī
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Kopsavilkums

Dislipidēmija ir būtisks kardiovaskulāro slimību riska faktors. L-karnitīns piedalās gan tauk-
skābju, gan glikozes metabolisma regulācijā. Ir parādīts, ka L-karnitīna koncentrācijas samazinājums 
audos veicina taukskābju plūsmas pārvirzīšanu un glikozes metabolisma stimulāciju, kas varētu mazi nāt 
dislipidēmijas izraisītos traucējumus. Darba mērķis bija noskaidrot L-karnitīna koncentrācijas samazinā-
šanas lietderīgumu dislipidēmijas izraisīto traucējumu gadījumā.

Dislipidēmijas izraisītie traucējumi tika novēroti eksperimentālā fruktozes modelī Wistar līni jas žurku 
tēviņos, dodot tiem 10% fruktozes šķīdumu astoņas nedēļas. L-karnitīna koncentrācijas samazinā šanai tika 
izmantots meldonijs, lietojot 200 mg/kg četras nedēļas. Žurkām tika mērīti fizioloģiskie un bioķīmiskie 
parametri, kā arī tika noteikta endotēlija funkcionalitāte izolētās aortās un sirds išēmijas-reper fūzijas bojājums.

Fruktozes lietošana palielināja brīvo taukskābju un triglicerīdu koncentrāciju plazmā ēdušām 
žurkām attiecīgi par 29 un 73%. Meldonija ilgstoša ievadīšana statistiski ticami par 31% samazināja 
fruktozes lietošanas izraisīto triglicerīdu koncentrācijas palielinājumu. Meldonija lietošana samazināja 
insulīna koncentrāciju plazmā ēdušām žurkām par 45%. Fruktozes lietošanas rezultātā infarkta izmērs 
bija būtiski palielināts 1,8 reizes, salīdzinot ar kontrolgrupu. Savukārt pēc četru nedēļu ilgas meldonija 
ievadī šanas infarkta izmērs un endotēlija funkcionalitāte dislipidēmijas modelī neatšķīrās no veselās 
kontrol grupas rādītājiem, kas nozīmē uzlabojumu, salīdzinot ar dislipidēmijas kontroli.

Iegūtie rezultāti liecina, ka L-karnitīna koncentrācijas samazināšana aizkavē dislipidēmijas 
izraisīto enerģijas metabolisma traucējumu un kardiovaskulāro bojājumu attīstību pētījumā ar Wistar 
līnijas žurku tēviņiem. Meldonija izraisītā L-karnitīna koncentrācijas samazināšana varētu mazināt 
kardiovaskulāro notikumu risku pacientiem ar metabolo sindromu.

Atslēgvārdi: meldonijs, fruktoze, dislipidēmija.

Ievads

Dislipidēmija ir būtisks aterosklerozes un kardiovaskulāro slimību riska faktors, kam rakstu rīgs 
paaugstināts triglicerīdu un kopējā vai zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna daudzums. Mūsdienās 
pieejamā medikamentozā lipīdu koncentrācijas koriģēšana, pat kombinācijā ar dzīvesveida maiņu, ne 

mailto:skapare@biomed.lu.lv
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vienmēr ir pietiekami efektīva, tāpēc būtiski ir meklēt arvien jaunas iespējas lipīdu metabolisma traucē-
jumu novēršanai un samazināšanai.

Augsta aptaukošanās un 2. tipa cukura diabēta izplatība tiek saistīta ar populācijas kopējo saharozes 
un fruktozes patēriņa pieaugumu, ko galvenokārt veicinājusi augsta fruktozes satura kukurūzas sīrupa 
lietošanas ieviešana saldinātajos dzērienos un pārtikā (Tappy, 2012). Atšķirībā no glikozes fruktoze vāji 
stimulē insulīna un leptīna sekrēciju, kas aizkavē sāta sajūtas iestāšanos un varētu palielināt ēdiena 
daudzuma uzņemšanu un veicināt aptaukošanos (Teff, 2004). Fruktozes metabolismam nav kavējošas 
enzi mātiskas regulācijas, un tā rezultātā pastiprinātā glikolīze ievērojami palielina enerģijas substrātu 
(glikozes, laktāta un piruvāta) pieejamās koncentrācijas glicerīna un acil-glicerīna sintēzei. Tādējādi 
pārmē rīga fruktozes uzņemšana veicina triglicerīdu un ļoti zema blīvuma lipoproteīnu veidošanos.

Veseliem indivīdiem, pateicoties alternatīviem signālceļiem, kompensatori tiek kavēta glikoneo-
ģenēze, saglabājot nemainīgu kopējo glikozes veidošanos aknās. Tomēr ilgstošā laikposmā fruktozes 
lietošana samazina insulīna inhibējošo ietekmi uz glikozes produkciju aknās un veicina insulīna 
rezistences attīstību (Wiernsperger, 2010). Eksperimentālos pētījumos parādīts, ka ilgstoša fruktozes 
lietošana žurkām izraisa hipertrigliceridēmiju, hipertensiju, insulīna rezistenci un hiperinsulinēmiju 
(Abdulla, 2011; Tran, 2009). Kopumā ilgstoša fruktozes lietošana var veicināt 2. tipa cukura diabēta attīs-
tību un palielināt kardiovaskulāro slimību risku (Hu, 2010; Malik, 2012).

L-karnitīns kā aciltransferāžu kofaktors nodrošina garķēžu taukskābju transportu cauri mito-
hondrija membrānai un piedalās gan taukskābju, gan glikozes metabolisma regulācijā (Calvani, 2000; 
Dambrova, 2015; Liepinsh, 2011a; Stephens, 2007). Pētījumos noskaidrots, ka, samazinot L-karnitīna 
koncen trāciju audos, tiek veicināta taukskābju plūsmas pārvirzīšana un glikozes metabolisma stimulā-
cija, samazinot išēmijas un ogļhidrātu metabolisma patoloģiju izraisītos traucējumus (Liepinsh, 2008; 
Liepinsh, 2009b; Liepinsh, 2011a; Liepinsh, 2011b; Liepinsh, 2013).

Kardioprotektīvajam savienojumam meldonijam (Mildronāts®, 3-(2,2,2-trimetilhidrazīnija) 
propionāts) agrāk veiktos pētījumos parādīta glikozes metabolismu veicinoša aktivitāte (Liepinsh, 2008), 
kas tiek skaidrota ar meldonija izraisīto L-karnitīna koncentrācijas samazinošanos (Dambrova, 2002; 
Kuka, 2012). Meldonijs samazina L-karnitīna koncentrāciju organismā, kavējot tā biosintēzi un trans-
portu audos, kā rezultātā izpaužas meldonija kardioprotektīvā un glikozes metabolismu regulējošā 
aktivitāte (Dambrova, 2002; Kuka, 2012; Kuwajima, 1999; Sesti, 2006).

Papildus kardioprotektīvajam un aterosklerozi samazinošajam efektam (Kuka, 2012; Liepinsh, 2006; 
Liepinsh, 2011a; Vilskersts, 2009) meldonijs samazina arī glikozes koncentrāciju asinīs un aizkavē 
endotēlija disfunkcijas un nervu signālu pārvades traucējumu attīstību 2. tipa cukura diabēta 
eksperimentālajā modelī (Liepinsh, 2009b), kā arī mazina hiperglikēmijas un hiperlipidēmijas izraisītos 
enerģijas metabolisma traucējumus (Liepinsh, 2011b). Iepriekš iegūtie rezultāti liecina, ka meldonija 
izraisītā L-karnitīna koncentrācijas samazināšanās varētu būt lietderīga dislipidēmijas izraisīto traucē-
jumu gadījumā.

Darba mērķis

Darba mērķis bija noskaidrot L-karnitīna koncentrācijas samazināšanas ietekmi uz bioķīmis-
kajiem un fizioloģiskajiem parametriem, sirds išēmijas-reperfūzijas bojājumu un endotēlija funkcionali-
tāti eksperimentālā dislipidēmijas modelī.

Materiāls un metodes

Eksperimentiem tika izmantoti 36 pieauguši, 190–250 g smagi Wistar līnijas žurku tēviņi (Rīgas 
Stradiņa universitātes Eksperimentālo dzīvnieku laboratorija, Latvija). Pirms eksperimenta sākuma 
dzīvnieki tika divas nedēļas pieradināti pie vietējiem apstākļiem. Eksperimenta laikā dzīvnieki tika 
turēti standarta sprostos pa 5–6 vienā sprostā standartizētos apstākļos (gaisa temperatūra 21–23 °C, 
12 stundu gaismas / tumsas cikls) ar neierobežotu pieeju ūdenim un barībai (R3 diēta, Lactamin AB, 
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Zviedrija). Visas eksperimentālās procedūras tika veiktas saskaņā ar Eiropas Komisijas direktīvas 
86/609/EEC vadlīnijām un tika saskaņotas ar Latvijas Republikas Pārtikas un veterināro dienestu un 
Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomi.

Eksperimenta sākumā Wistar žurkas pēc nejaušības principa tika iedalītas trīs grupās (pa 
12 žurkām katrā grupā). Lipīdu metabolisma traucējumu attīstībai 24 Wistar līnijas žurkām četras nedēļas 
tika dots 10% fruktozes šķīdums, kas pagatavots no D-fruktozes (Acros Organics, Beļģija). Lai izvērtētu 
L-karni tīna koncentrācijas samazināšanās ietekmi, papildus 10% fruktozes šķīdumam vēl četras nedēļas 
p. o. ieva dīja meldoniju (Mildronāts®, Grindeks, Latvija) devā 200 mg/kg (10% fruktoze + meldonijs) vai 
ūdeni (10% fruktozes kontrole). Žurkas, kas visu eksperimenta laiku fruktozes šķīduma vietā saņēma 
dzeramo ūdeni, tika izmantotas kā kontrolgrupa.

Eksperimenta 8. nedēļā žurkas ievietoja metabolisma kamerās un noteica apēstās barības, izdzertā 
ūdens un izvadītā urīna daudzumu. Eksperimenta beigās dzīvniekus anestezēja ar nātrija pento barbitālu 
devā 60 mg/kg i. p. (Dorminal 20% šķīdums, Nīderlande), vienlaikus ievadot heparīnu 1000 IU/kg 
(Panpharma, Francija). Plazmu un aknu audus pēc savākšanas uzglabāja −20 °C temperatūrā līdz paraugu 
analīzei.

Plazmas paraugus izmantoja brīvo taukskābju, triglicerīdu, glikozes un insulīna koncentrācijas 
mērījumiem ar Wako (Vācija), Instrumentation Laboratory (Itālija) un Millipore (ASV) noteikšanas reaģentu 
komplektiem atbilstoši ražotāju instrukcijām. Lipīdu profila un glikogēna noteikšanai aknu audu gabaliņus 
homogenizēja ar ledus aukstu fosfātu buferšķīdumu, kas satur 1% Igepal CA 630, masas tilpuma attiecībā 
1 : 10, izmantojot Cole Parmer 130-Watt ultraskaņas homogenizatoru. Homogenātu centrifugēja 10 minūtes 
6000 × g un virsnogulšņu šķīdumu izmantoja brīvo taukskābju, triglicerīdu un glikogēna koncentrācijas 
noteikšanai aknu audos ar reaģentu komplektiem atbilstoši ražotāju instrukcijām.

Izolētās žurku sirds infarktu eksperimentu veica saskaņā ar iepriekš aprakstītu metodi (Kuka, 2012). 
Žurku sirdis izolēja, atdzesēja ledusaukstā Krebsa–Henselaita (K-H) buferšķīdumā un kanulēja ADInstru-
ments Langendorffa aparātā. Sirdis perfuzēja ar K-H buferšķīdumu, kas piesātināts ar 95% O2 un 5% CO2, 
37 °C temperatūrā, pH 7,4. Pēc 20 minūšu adaptācijas, okludējot kreiso lejupejošo koronāro artēriju, 
izraisīja miokarda infarktu. Pēc 30 minūšu išēmijas sekoja 120 minūšu ilga reperfūzija, kuras beigās 
sirds audi tika izmantoti infarkta izmēra noteikšanai. Attēlu apstrādi veica, izmantojot Image-Pro Plus 
programmas v6.3 versiju. Iegūtos rezultātus izmantoja infarkta lieluma noteikšanai, aprē ķinot nekrozes 
lielumu pret kopējo riska zonas lielumu (Liepinsh, 2013).

No endotēlija atkarīgo vazodilatāciju aortas gredzenos noteica atbilstoši iepriekš aprakstītai 
metodei (Vilskersts, 2014). Krūšu aorta tika izgriezta un ievietota ledusaukstā K-H buferšķīdumā. 3 mm 
gari aortu gredzeni tika piestiprināti izometriskajiem spēka sensoriem un inkubēti 37 °C temperatūrā 
K-H šķīdumā. Mērījumus reģistrēja, izmantojot LabChart 6 programmu un PowerLab 8/30 datu reģistrā-
cijas sistēmu. Aortu maksimālo kontrakciju noteica, pievienojot 80 mM KCl. Pēc tam aortu gredzeni 
tika kontrahēti, izmantojot noradrenalīnu, 60 līdz 80% no maksimālās kontrakcijas līmeņa, un endotēlija 
funkciju noteica, pievienojot acetilholīnu koncentrācijā no 0,1 nM līdz 10 µM.

Dati attēloti kā vidējās vērtības ± vidējās vērtības standartkļūda (SEM). Datu apkopošanā un 
statistiskajā analīzē tika izmantoti Microsoft Excel 2007 un GraphPad Prism 5.03 programmnodroši-
nājumi (Graph Pad Inc., ASV). Grupu salīdzināšanai lietoja dispersijas analīzes metodi (one way ANOVA) 
ar Danneta testu (Dunnett’s test). Aortu datu analīzei izmantoja divu faktoru dispersijas analīzes metodi 
(two way ANOVA) ar Bonferoni testu (Bonferroni test). Rezultāti tika uzskatīti par ticamiem, ja p vērtība 
bija mazāka par 0,05.

Rezultāti

Fizioloģisko parametru izmaiņas pēc astoņu nedēļu ilgas fruktozes lietošanas un četru nedēļu 
ilgas meldonija ievadīšanas Wistar žurkām apkopotas 1. tabulā. Fruktozes šķīduma lietošana neietek-
mēja žurku svaru un svara pieaugumu, bet samazināja uzņemtās barības daudzumu 1,8 reizes un palie-
lināja izdzertā ūdens, kā arī izvadītā urīna daudzumu attiecīgi 3 un 6 reizes (sk. 1. tab.). Kā redzams 
1. tabulā, četru nedēļu ilga meldonija (200 mg/kg) ievadīšana neietekmēja Wistar žurku svaru vai svara 
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pieaugumu, kā arī fruktozes šķīduma lietošanas izraisīto uzņemtās barības daudzuma samazināšanos. 
Meldonija ievadīšana statistiski ticami samazināja fruktozes šķīduma lietošanas izraisīto izdzertā ūdens 
un izvadītā urīna daudzuma palielināšanos attiecīgi par 31 un 36%.

Eksperimenta beigās glikozes koncentrācija asinīs kontrolgrupas žurkām bija 5,4 ± 0,2 mM un 
neatšķīrās no fruktozes kontrolgrupas žurkām. Meldonija (200 mg/kg) četru nedēļu ilga ievadīšana 
glikozes koncentrāciju plazmā žurkām neietekmēja (sk. 1. att.).

Fruktozes šķīduma astoņu nedēļu ilga lietošana neietekmēja insulīna koncentrācijas ne ēdušām 
Wistar žurkām, ne žurkām tukšā dūšā (sk. 2. att.).

Meldonija četru nedēļu ilga ievadīšana statistiski ticami par 45% samazināja insulīna koncentrā-
ciju plazmā ēdušām žurkām, un, ievadot meldoniju, novērota tendence par 46% samazināties arī insulīna 
koncentrācijai plazmā žurkām tukšā dūšā (p = 0,13) (sk. 2. att.).

Brīvo taukskābju koncentrācijas izmaiņas žurku plazmā pēc astoņu nedēļu ilgas 10% fruktozes 
šķīduma lietošanas parādītas 3. attēlā. Fruktozes lietošana statistiski ticami palielināja brīvo taukskābju 
koncentrāciju žurkām tukšā dūšā par 17%, savukārt ēdušām – par 29% (sk. 3. att.). Meldonija (200 mg/kg) 
četru nedēļu ilga ievadīšana ēdušām žurkām brīvo taukskābju koncentrāciju plazmā neietekmēja, taču 
žurkām tukšā dūšā palielināja par 17%, salīdzinot ar fruktozes kontrolgrupas žurkām.

1. tabula. Meldonija četru nedēļu ilgas ievadīšanas ietekme uz fizioloģiskajiem parametriem eksperimentālajā 
dislipidēmijas modelī*

 Effect of meldonium after 4 week administration on physiological parameters in the experimental 
dyslipidemia model*

Fizioloģiskie parametri Kontrolgrupa 10% fruktozes 
kontrolgrupa

10% fruktozes + 
meldonija grupa

Žurku svars, g 370 ± 13 365 ± 10 356 ± 13
Žurku svara pieaugums, g 150 ± 11 143 ± 9 134 ± 14
Uzņemtās barības daudzums, g/dienā 25 ± 2 14 ± 1** 17 ± 2**
Izdzertā ūdens daudzums, ml/dienā 33 ± 3 88 ± 12** 61 ± 8**,#

Urīna daudzums, g/dienā 9 ± 1 59 ± 9** 37 ± 6**,#

 * Fizioloģiskie parametri tika noteikti Wistar žurkām pēc astoņu nedēļu ilgas 10% fruktozes šķīduma 
lietošanas. Rezultāti ir vidējais no mērījumiem 11–12 dzīvniekos ± SEM. / Physiological parameters were 
determined in Wistar rats after 8 weeks of 10% fructose solution administration. Data are shown as mean ± 
SEM of 11–12 animals.

 ** Statistiski ticami atšķiras no kontrolgrupas. / Significantly different from control group.
 # Statistiski ticami atšķiras no 10% fruktozes kontrolgrupas (Danneta tests, p < 0,05). / Significantly different 

from fructose control group (Dunnett’s test, p < 0.05).

1. attēls. Meldonija četru nedēļu ilgas ievadīšanas ietekme uz glikozes koncentrāciju eksperimen-
tālajā dislipidēmijas modelī ēdušu žurku asinīs*

 Effect of meldonium after 4 week administration on blood glucose concentration of fed rats 
in the experimental dyslipidemia model*
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 * Rezultāti ir vidējais no mērījumiem 11–12 dzīvniekos ± SEM. / Data are shown as mean ± SEM 
of 11–12 animals.
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2. attēls. Meldonija četru nedēļu ilgas ievadīšanas ietekme uz insulīna koncentrāciju plazmā žurkām tukšā 
dūšā un ēdušām žurkām eksperimentālajā dislipidēmijas modelī*

 Effect of meldonium after 4 week administration on plasma insulin concentration of fasted and fed 
rats in the experimental dyslipidemia model*

0

In
su

līn
a

ko
nc

en
tr

āc
ija

, n
g/

m
l

0,5

3,0

1,0

2,5

1,5

2,0

Kontrolgrupa Kontrolgrupa Meldonija grupa
Grupa

10% fruktozes grupa

2,5

0,5 0,5 0,3

2,4

1,3

Ēdušas

Tukšā dūšā
**, #

 * Rezultāti ir vidējais no mērījumiem 11–12 dzīvniekos ± SEM. / Data are shown as mean ± SEM of 
11–12 animals.

 ** Statistiski ticami atšķiras no kontrolgrupas. / Significantly different from control group.
 # Statistiski ticami atšķiras no 10% fruktozes kontrolgrupas (Danneta tests, p < 0,05). / Significantly different 

from fructose control group (Dunnett’s test, p < 0.05).

3. attēls. Meldonija četru nedēļu ilgas ievadīšanas ietekme uz brīvo taukskābju koncentrāciju žurkām tukšā 
dūšā un ēdušām žurkām eksperimentālajā dislipidēmijas modelī*

 Effect of meldonium after 4 week administration on free fatty acid concentration of fasted and fed rats 
in the experimental dyslipidemia model*
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 * Rezultāti ir vidējais no mērījumiem 11–12 dzīvniekos ± SEM. / Data are shown as mean ± SEM of 
11–12 animals.

 ** Statistiski ticami atšķiras no kontrolgrupas. / Significantly different from control group.
 # Statistiski ticami atšķiras no 10% fruktozes kontrolgrupas (Danneta tests, p < 0,05). / Significantly different 

from fructose control group (Dunnett’s test, p < 0.05).

Kā redzams 4. attēlā, triglicerīdu koncentrācija plazmā fruktozes kontrolgrupas žurkām bija palie-
lināta 1,7 reizes tikai ēdušām žurkām. Meldonija (200 mg/kg) četru nedēļu ilga ievadīšana ēdušām 
žurkām triglicerīdu koncentrāciju plazmā statistiski ticami samazināja par 31%. Wistar žurkām tukšā 
dūšā, salīdzinot ar kontrolgrupas žurkām, ne astoņu nedēļu fruktozes šķīduma lietošana, ne četru nedēļu 
ilga meldonija ievadīšana triglicerīdu koncentrāciju plazmā neietekmēja (sk. 4. att.).

Fruktozes šķīduma lietošana neizmainīja lipīdu (brīvo taukskābju, triglicerīdu) un glikogēna 
daudzumu aknās, kā arī četru nedēļu ilga meldonija ievadīšana brīvo taukskābju, triglicerīdu un 
glikogēna daudzumu aknu audos neietekmēja (sk. 2. tab.).
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4. attēls. Meldonija četru nedēļu ilgas ievadīšanas ietekme uz triglicerīdu koncentrāciju žurkām tukšā dūšā 
un ēdušām žurkām eksperimentālajā dislipidēmijas modelī*

 Effect of meldonium after 4 week administration on triglyceride concentration of fasted and fed rats 
in the experimental dyslipidemia model*
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 * Rezultāti ir vidējais no mērījumiem 11–12 dzīvniekos ± SEM. / Data are shown as mean ± SEM of 
11–12 animals.

 ** Statistiski ticami atšķiras no kontrolgrupas. / Significantly different from control group.
 # Statistiski ticami atšķiras no 10% fruktozes kontrolgrupas (Danneta tests, p < 0,05). / Significantly different 

from fructose control group (Dunnett’s test, p < 0.05).

2. tabula. Meldonija četru nedēļu ilgas ievadīšanas ietekme uz brīvo taukskābju, triglicerīdu un glikogēna 
daudzumu aknu audos eksperimentālajā dislipidēmijas modelī*

 Effect of meldonium after 4 week administration on free fatty acid, triglyceride and glycogen 
concentrations in liver tissue in experimental dyslipidemia model*

Žurku grupa
Aknu audi

Brīvās taukskābes,
μmol/g audu

Triglicerīdi,
μmol/g audu

Glikogēns,
mg/g audu

Kontrolgrupa 18,5 ± 0,5 15,3 ± 0,7 23 ± 2,2

10% fruktozes kontrolgrupa 17,0 ± 0,7 16,7 ± 1,0 27 ± 3,5

10% fruktozes + meldonija grupa 16,9 ± 0,6 14,9 ± 0,6 28 ± 2,9

 * Rezultāti ir vidējais no mērījumiem 11–12 dzīvniekiem ± SEM. / Data are shown as mean ± SEM of 
11–12 animals.

No endotēlija atkarīgā aortu gredzenu atslābšana 10-7M acetilholīna ietekmē fruktozes kontrol-
grupas žurkām statistiski ticami atšķīrās par 17%, salīdzinot ar kontrolgrupu, kas liecina par agrīniem 
endotēlija funkcionalitātes traucējumiem (sk. 5. att.). Maksimālā endotēlija relaksācija 10-7M acetilholīna 
ietekmē pēc četru nedēļu ilgas meldonija ievadīšanas dislipidēmijas modelī statistiski ticami atšķīrās par 
17%, salīdzinot ar fruktozes kontrolgrupu (sk. 5. att.).

Meldonija (200 mg/kg) ievadīšanas ietekme uz sirds infarkta izmēru dislipidēmijas modelī 
parādīta 6. attēlā.

Astoņu nedēļu fruktozes šķīduma lietošanas rezultātā infarkta izmērs bija palielināts 1,8 reizes, 
salīdzinot ar kontrolgrupu. Meldonija ievadīšanai novēroja tendenci samazināt infarkta izmēru par 26% 
(p = 0,18), salīdzinot ar fruktozes kontrolgrupu, turklāt meldonija grupā infarkta izmērs ticami neat-
šķīrās no veselās kontrolgrupas rādītājiem.
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5. attēls. Meldonija četru nedēļu ilgas ievadīšanas ietekme uz endotēlija funkcionalitāti eksperimentālajā 
dislipidēmijas modelī*

 Effect of meldonium after 4 week administration on endothelial function in the experimental 
dyslipidemia model*

30

10

−10
0

50

70

90

110

10% fruktozes +
meldonija grupa **

10% fruktozes
kontrolgrupa

Kontrolgrupa 

Re
la

ks
āc

ija
, %

ACh, log(M)

−5−9 −7−8 −6−10

**

 * Rezultāti ir vidējais no mērījumiem 5–6 dzīvniekiem ± SEM. / Data are shown as mean ± SEM of 5–6 animals.
 ** Statistiski ticami atšķiras no kontrolgrupas un fruktozes kontrolgrupas (Bonferoni tests, p < 0,05). / 

Significantly different from control group and from fructose control group (Bonferroni test, p < 0.05).

6. attēls. Meldonija četru nedēļu ilgas ievadīšanas ietekme uz sirds infarkta izmēru eksperimentālajā 
dislipidēmijas modelī*

 Effect of meldonium after 4 week administration on infarct size in the experimental 
dyslipidemia model*
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 * Rezultāti ir vidējais no mērījumiem 7 dzīvniekiem ± SEM. / Data are shown as mean ± SEM of 
7 animals.

 ** Statistiski ticami atšķiras no kontrolgrupas (Danneta tests, p < 0,05). / Significantly different 
from control group (Dunnett’s test, p < 0.05).

Diskusija

Klīniskajos un epidemioloģiskajos pētījumos parādīts, ka pastāv saistība starp palielinātu fruk-
tozes patēriņu un metabolā sindroma attīstību (Hu, 2010). Dažos pētījumos žurkām jau pēc sešu nedēļu 
ilgas 10% fruktozes šķīduma lietošanas ir attīstījušās tādas metabolajam sindromam raksturīgas 
pazīmes kā dislipidēmija, aptaukošanās, hiperglikēmija, hiperinsulinēmija, glikozes tolerances trau-
cējumi, hipertensija, kā arī endotēlija disfunkcija (El-Bassossy, 2014; Yuan, 2015; Zhang, 2011).

Mūsu pētījumā fruktozes šķīduma lietošana pēc astoņām nedēļām izraisīja hiperlipidēmiju 
(palielinātu triglicerīdu un brīvo taukskābju daudzumu plazmā), tomēr nenovērojām svara izmaiņas, 
glikozes un insulīna koncentrācijas palielināšanos plazmā. Žurkām pēc 10% fruktozes šķīduma 
ilgstošas lietošanas netika novēroti glikozes tolerances traucējumi (dati nav parādīti). Arī citā pētījumā 
ir novērots, ka Wistar žurkām pēc astoņu nedēļu ilgas 10% fruktozes šķīduma lietošanas nepalielinās 
svars, kā arī nav glikozes un lipīdu metabolisma izmaiņu (de Moura, 2009). Šajā pētījumā fruktozes 
lietošana ticami palielināja sirds infarkta izmēru 1,8 reizes un izraisīja agrīnus endotēlija funkciona-
litātes bojājumus.
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Jau iepriekš konstatēts, ka fruktozes lietošanas izraisīto metabolisma izmaiņu un bojājumu attīs-
tības pakāpe dažādos pētījumos ir ļoti atšķirīga un atkarīga gan no dzīvnieku sugas, dzīvnieku vecuma 
eksperimenta sākumā, gan fruktozes devas, ievadīšanas veida un ilguma (Abdulla, 2011). Varam secināt, 
ka mūsu pētījumā fruktozes izraisītā hiperlipidēmija, palielinot fruktozes devu, ilgstošākā laikposmā 
varētu izraisīt glikozes un insulīna tolerances traucējumus.

Meldonija izraisītais L-karnitīna koncentrācijas samazinājums neietekmēja žurku svaru dislipidē-
mijas modelī. Arī iepriekš veiktajos pētījumos meldonija lietošanas gadījumā netika novērots svara sama-
zināšanās efekts žurkām (Liepinsh, 2009a; Liepinsh, 2011b). Savukārt meldonija ievadīšana kombinācijā 
ar metformīnu samazināja svara pieaugumu aptaukošanās un metabolā sindroma Zucker fa/fa žurkām, 
kavējot taukaudu daudzuma pieaugumu (Liepinsh, 2011b). Fruktozes lietošanas modelī meldonijs samazi-
nāja plazmas triglicerīdu koncentrācijas pieaugumu. Iepriekšējos pētījumos novērots, ka L-karnitīna 
koncen trācijas samazinājums kavē taukskābju transportu mitohondrijos un garķēžu taukskābju oksi-
dāciju, tādējādi tiek novērsta pastiprināta taukskābju uzkrāšanās mitohondrijos, uzlabojas insulīna 
jutība un samazinās glikozes koncentrācija (Liepinsh, 2011b).

Šajā pētījumā fruktozes izraisītā dislipidēmijas modelī meldonija ievadīšana samazināja insulīna 
daudzumu asins plazmā, neietekmējot glikozes koncentrāciju, kas varētu liecināt par to, ka nepiecie-
šama mazāka insulīna koncentrācija, lai nodrošinātu līdzvērtīgu glikēmijas pakāpi. Iegūtie rezultāti 
liecina, ka meldonija lietošanu varētu ieteikt pacientiem ar metabolo sindromu enerģijas metabolisma 
normalizēšanai.

Meldonija lietošana palielināja brīvo taukskābju koncentrāciju plazmā žurkām tukšā dūšā par 
17%, bet neietekmēja brīvo taukskābju koncentrāciju plazmā ēdušām žurkām, kā arī lipīdu un glikogēna 
daudzumu aknu audos. Iepriekš ir publicēta informācija, ka meldonija lietošana izraisa brīvo taukskābju 
palielināšanos plazmā un aknu audos žurkām tukšā dūšā, savukārt pēc barības uzņemšanas dažu stundu 
laikā lipīdu līmenis normalizējas (Degrace, 2007). Šo efektu var skaidrot ar stimulētu lipolīzi, jo netiek 
kavēts taukskābju metabolisms, tomēr precīzs mehānisms nav noskaidrots. Tā kā žurkām pēc fruktozes 
šķīduma un meldonija lietošanas nebija palielināts svars, plazmas triglicerīdu un lipīdu koncentrācija 
aknās L-karnitīna koncentrācijas samazināšanai nevajadzētu radīt papildu traucējumus dislipidēmijas 
gadījumā.

Līdz šim meldonija kardioprotektīvais efekts dislipidēmijas modelī nav pētīts. Mūsu pētījumā 
parādīts, ka pēc četru nedēļu ilgas meldonija ievadīšanas infarkta izmērs un endotēlija funkcionalitāte 
eksperimentālās dislipidēmijas modelī neatšķīrās no veselās kontrolgrupas. Pētījuma rezultāti apliecina, 
ka meldonija izraisītā L-karnitīna koncentrācijas samazināšana aizkavēja kardiovaskulāro bojājumu attīs-
tību dislipidēmijas modelī. Kopumā mūsu pētījuma rezultāti un iepriekš novērotais meldonija protektī vais 
efekts aptaukošanās un 2. tipa cukura diabēta modeļos (Liepinsh, 2009b) norāda, ka meldonija izraisī-
tais L-karnitīna koncentrācijas samazinājums aizkavē kardiovaskulāro bojājumu attīstību un samazina 
kardiovaskulāro slimību risku ogļhidrātu metabolisma patoloģiju gadījumā.

Secinājumi

Iegūtie rezultāti liecina, ka L-karnitīna koncentrācijas samazināšana aizkavē dislipidēmijas izrai-
sīto enerģijas metabolisma traucējumu un kardiovaskulāro bojājumu attīstību pētījumā ar Wistar līnijas 
žurku tēviņiem. Meldonija izraisītā L-karnitīna koncentrācijas samazināšana varētu mazināt kardio-
vaskulāro notikumu risku pacientiem ar metabolo sindromu.

Pateicība

Pētījums tapis ar Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 2013/0003/1DP/1.1.1.2.0/13/ /APIA/VIAA/009 
atbalstu.
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 Meldonium-induced Decrease in L-carnitine Concentration 
 Attenuates Development of Cardiovascular Damage 
 in Experimental Dyslipidemia Model

Abstract

Dyslipidemia is one of the major risk factors of cardiovascular disease. L-carnitine is involved in 
both fatty acid and glucose metabolism. It has been shown that the reduction of L-carnitine concentration 
redirects fatty acid flux, stimulates glucose metabolism and, in this way, attenuates metabolic disturbances 
induced by dyslipidemia. The aim of this study was to evaluate the benefits of decreased L-carnitine 
concentration in the prevention of disturbances induced by dyslipidemia.

The male Wistar rats received a 10% fructose in drinking water for eight weeks to develop 
the  dys lipidemia-related disturbances. To reduce the plasma and tissue L-carnitine concentration, 
meldonium was administered at a dose of 200 mg/kg for four weeks. At the end of the study physiological 
and biochemical parameters, endothelial function in isolated aortas and ischemia-reperfusion damage in 
isolated heart model were examined.

The fructose administration increased plasma levels of free fatty acids and triglycerides in fed rats 
by 29% and 73%, respectively. Administration of meldonium significantly reduced the fructose-induced 
increase in triglyceride concentration by 31%. Administration of meldonium decreased the plasma insulin 
concentration in the fed state by 45%. Fructose administration induced significant 1.8-fold increase in 
the infarct size of rat hearts when compared to the control group. In turn the infarct size in meldonium 
treated rat hearts was not different from the infarct size of control rat hearts, which can be considered as 
an improvement in comparison to dyslipidemia control.

Obtained results show that decrease in L-carnitine concentration attenuated the development of 
dyslipidemia-related disturbances in energy metabolism and cardiovascular damage in male Wistar rats. 
The meldonium-induced decrease in L-carnitine concentration could be a useful approach to reduce 
the risk of cardiovascular events in patients with metabolic syndrome.

Keywords: Meldonium, fructose, dyslipidemia.
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Kopsavilkums

Mūsdienās viena no pacientu aprūpes lielākajām problēmām globālā mērogā ir neracionāla 
zāļu lietošana. Pasaules Veselības organizācijas datos minēts, ka aptuveni puse medikamentu tiek 
izrakstīti, iegādāti un lietoti nepareizi. Izplatītākie neracionālas zāļu lietošanas veidi: pārāk daudzu 
medikamentu lietošana vienlaikus jeb polifarmācija, neatbilstoša antibakteriālā terapija; pareizu zāļu 
lietošana neatbilstošā formā (bieži izvēlas injekcijas, kad efektīvi tās pašas zāles būtu lietot perorāli); 
nepareiza diagnostika vai terapijas izvēle; nepiemērota pašmedikācija, bieži izmantojot recepšu zāles; 
pārāk dārgu oriģinālo zāļu izrakstīšana – tādu, kuras ražo uzņēmums, kas tās izstrādājis un paten-
tējis, kad efektīvas var būt arī lētākās patentbrīvās zāles, kurām ir tāda pati efektivitāte; drošums 
un kvalitāte kā oriģinālajām zālēm, bet tām ir cits ražotājs. Neracionālas zāļu lietošanas gadījumā 
samazinās zāļu terapijas kvalitāte; palielinās blakusparādību risks, kā arī var veidoties rezistence pret 
noteiktiem medikamentiem; tiek iztērēti lieki finanšu līdzekļi; samazinās uzticība veselības aprūpes 
sistēmai.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot pacientu neracionālas zāļu lietošanas problēmas Latvijā, izman-
tojot anketēšanu.

Latvijā ir sastopami visi neracionālas zāļu lietošanas veidi. Vecākiem cilvēkiem tā ir polifarmā-
cija un dārgu zāļu nepieejamība, savukārt jaunākiem – pašārstēšanās. Lielākā daļa cilvēku ir lietojuši 
antibiotikas (95%), un tikai nedaudzi (16%) tās ir lietojuši bez ārsta norādījuma. Medikamenti injekciju 
veidā netiek bieži izrakstīti un lietoti. No tiem aptaujātajiem, kas injekciju medikamentus ir lietojuši, 
to dara ar ārsta ziņu, ievērojot lietošanas norādījumus un apstākļus. Jaunu zāļu izrakstīšana vairumā 
gadījumu notiek bez papildu izmeklējumiem. Gandrīz visi aptaujātie ir vismaz reizi lietojuši bezrecepšu 
zāles (99%), taču tikai 41% pirms lietošanas konsultējas ar ārstu vai farmaceitu un mazāk nekā katrs 
piektais (19%) izlasa lietošanas instrukciju.

Racionāla zāļu lietošana nepieciešama, lai sasniegtu labus rezultātus: pacients izveseļojas vai 
uzlabojas viņa dzīves kvalitāte; racionāli un efektīvi tiek izmantoti veselības aprūpes un arī pacienta 
privātie resursi.

Atslēgvārdi: racionāla zāļu lietošana, neracionālas zāļu lietošanas problēmas, polifarmācija, anti-
biotiku rezistence, pašmedikācija, neatbilstoša terapija.

mailto:elita.ardava@inbox.lv
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Ievads

Mūsdienās viena no pacientu aprūpes lielākajām problēmām globālā mērogā ir neracionāla zāļu 
lietošana. Pasaules Veselības organizācijas datos minēts, ka aptuveni puse medikamentu tiek izrakstīti, 
iegādāti un lietoti nepareizi (WHO: The Pursuit of Responsible Use of Medicines, 2012).

Izplatītākie neracionālas zāļu lietošanas veidi ir pārāk daudzu medikamentu lietošana vienlaikus 
jeb polifarmācija; neatbilstoša antibakteriālā terapija; pareizu zāļu lietošana neatbilstošā formā (bieži 
izvēlas zāļu ievadi injekciju veidā, kad efektīvi tās pašas zāles būtu lietot perorāli); nepareiza diagnostika 
vai terapijas izvēle; nepiemērota pašmedikācija, bieži izmantojot recepšu zāles; pārāk dārgu oriģinālo 
zāļu izrakstīšana – tādu, kuras ražo uzņēmums, kas tās izstrādājis un patentējis, kad efektīvas var būt 
arī lētākās patentbrīvās zāles, kurām ir tāda pati efektivitāte, drošums un kvalitāte kā oriģinālajām 
zālēm, bet tām ir cits ražotājs. Zāles jālieto racionāli, lai sasniegtu labus rezultātus: pacients izveseļojas 
vai uzlabojas viņa dzīves kvalitāte; racionāli un efektīvi tiek izmantoti veselības aprūpes un arī pacienta 
privātie resursi (WCC: Promoting rational use of medicines, 2006; Mežinska, Salmane-Kuļikovska, 2013).

Darba mērķis

Izpētīt pacientu neracionālas zāļu lietošanas problēmas Latvijā.

Materiāls un metodes

Darbā tika izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes – monogrāfiskā jeb aprakstošā, socio-
loģisko pētījumu metode – anketēšana, datu statistisko pētījumu metode – salīdzināšana. Aprēķini un 
datu apstrāde veikta, izmantojot Microsoft Excel programmu.

Rezultāti

Pētījums tika veikts elektroniski interneta vietnēs un arī divās atvērta tipa aptiekās Rīgā, 
izmantojot anketēšanu.

Mērķauditorija bija Latvijas iedzīvotāji vecumā no 20 līdz 80 gadiem. Kopumā tika aizpildītas 
240 respondentu anketas. Atbildes tika apkopotas un analizētas gan kopumā par 240 respondentiem, gan 
atsevišķi pa vecuma grupām.

Gadījumos, kad bija divas alternatīvas atbildes, maksimālā standartnovirze bija 0,5. Tāpēc 
240 respondentu gadījumā 95% statistiskajam nozīmības līmenim robežkļūda nepārsniedza 6%.

Tika analizētas izplatītākās zāļu lietošanas problēmas: pārāk daudzu medikamentu lietošana vien-
laikus jeb polifarmācija, neatbilstoša antibiotiku terapija, neadekvāta injekciju izmantošana, nepareiza 
diagnostika vai terapijas izvēle, pārāk dārgu zāļu izrakstīšana, nepiemērota pašārstēšanās, bieži izman-
tojot recepšu zāles (pašmedikācija).

Recepšu zāles nekad nav lietojuši tikai 6% respondentu (n = 15). Pārējie 94% (n = 225) dažādu iemeslu 
dēļ ir lietojuši recepšu zāles. Kā vispopulārāko iemeslu 58% (n = 139) min akūtu vai smagu slimību. 
Vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem šādu atbildi snieguši 86% (n = 50) respondentu un vecuma grupā no 
30 līdz 39 gadiem – 67% (n = 35) respondentu. Savukārt vecuma grupā no 60 līdz 80 gadiem recepšu zāļu 
galvenais lietošanas iemesls ir hroniskas slimības, ko atzīst 88% respondentu (n = 52) (sk. 1. att.).

Recepšu zāles drīkst izsniegt pret recepti. 66% (n = 148) respondentu recepšu medikamentus bez 
receptes nav iegādājušies, taču 11% (n = 25) apgalvo, ka paši labāk zina, kādas zāles tiem palīdz, nekon-
sultējas ar ārstu un dodas recepšu medikamentus iegādāties uz sev zināmām aptiekām, kur tos var 
nopirkt bez receptes. 23% (n = 52) respondentu mēdz rīkoties ne tikai saskaņā ar ārsta ieteikumiem, 
bet arī pēc pašu ieskatiem. Visvairāk recepšu medikamentus bez ārsta ziņas lieto respondenti vecuma 
grupā no 40 līdz 49 gadiem (56%) un vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem (45%). Vecuma grupā no 60 līdz 
80 gadiem recepšu zāles bez receptes lieto salīdzinoši reti – tikai 20% aptaujāto.
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1. attēls. Atbildes uz jautājumu: vai Jūs bieži lietojat recepšu zāles. Kāpēc?

 Answers to the question: Do you often use prescription medications. Why?

Ļoti reti

Jā, bieži, jo uzskatu, ka tas man palīdz
uzlabot pašsajūtu

Jā, bieži, jo man ir hroniska slimība

Jā, jo bieži gūstu traumas, kuru ārstē-
šanai nepieciešami šie medikamenti
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Nekad neesmu lietojis, jo nav bijusi tāda
nepieciešamība (lūdzu, uz turpmākajiem
jautājumiem par recepšu zālēm atbildēt:
“recepšu zāles neesmu lietojis”)

Tikai nepieciešamības gadījumā, ja ir
akūta vai smaga slimība

Reti, kad nepieciešams

1. Polifarmācijas risks
Vairākums aptaujāto (154) cilvēku ir lietojuši 1 vai 2 recepšu medikamentus vienlaikus. Lielāko-

ties tie ir cilvēki vecumā no 20 līdz 60 gadiem. Savukārt cilvēki, kas vecāki par 60 gadiem, – 88% no 
tiem, ikdienā lieto piecus un vairāk recepšu medikamentus.

Vienlaikus ar pacienta vecumu strauji pieaug ikdienā lietoto recepšu zāļu daudzums. Jaunāka 
gadagājuma cilvēki lielu daudzumu recepšu zāļu ikdienā nelieto regulāri, bet tikai akūtas vai smagas 
slimības gadījumā. Savukārt vecuma grupā no 60 gadiem 88% respondentu galvenais recepšu zāļu lieto-
šanas iemesls ir viena vai vairākas hroniskas slimības, tātad tas nozīmē, ka ikdienā šie cilvēki lieto 
vismaz trīs recepšu medikamentus, kas palielina nepareizas zāļu lietošanas risku un arī būtiski palielina 
blakusparādību risku (sk. 2. att.).

2. attēls. Trīs un vairāk recepšu medikamentu lietošana vienlaikus atkarībā no vecuma grupas

 Three or more prescription medications used depending on the age group
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Satraucošs ir fakts, ka 43% (n = 103) respondentu nav pievērsuši uzmanību, cik aktīvo vielu 
ir zālēs, kuras tie ir lietojuši. 11% (n = 25) ir lietojuši zāles, kuru sastāvā ir divas aktīvās vielas, 29% 
(n = 67) – zāles, kuru sastāvā ir trīs aktīvās vielas. Jaunāka gadagājuma cilvēki minēja, ka saaukstē-
šanās gadījumā izmanto kombinētos preparātus, kuru sastāvā ir, piemēram, paracetamols, fenil-
efrīna hidrohlorīds, askorbīnskābe, un kas nopērkami bez receptes. Taču vecāka gadagājuma cilvēki 
vairāk lieto recepšu kombinētos preparātus, kas domāti, piemēram, asinsspiediena pazeminā šanai 
(sk. 3. att.).



372

FA R M Ā C I J A

ZRaksti / RSU

2015

3. attēls. Kombinēto medikamentu lietošana
 Use of fixed-dose combination medications

Nezinu, jo neesmu pievērsis tam
uzmanību

Jā, 3 aktīvās vielas

Nē 

Jā, 2 aktīvās vielas

29%

43%

11%

17%

Vai esat lietojis kombinētos recepšu
vai bezrecepšu medikamentus?

2. Antibiotiku lietošana
No 225 respondentiem, kas ir lietojuši recepšu medikamentus, 95% (n  =  213) ir lietojuši arī 

antibiotikas. Visvairāk antibiotiku ir lietojuši aptaujātie vecuma grupās no 20 līdz 29 un no 40 līdz 
49 gadiem – kopumā 93%. Vecuma grupā no 60 līdz 80 gadiem antibiotikas ir lietojuši 94% respondentu.

16% (n = 33) aptaujāto antibiotikas ir lietojuši bez ārsta norādījumiem. Visvairāk antibiotikas 
bez ārsta uzraudzības ir lietojuši vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem – 29% no visiem respondentiem. 
Savu kārt vismazāk – vecuma grupā no 60 līdz 80 gadiem – 6% respondentu.

76% (n  =  161) respondentu atzīst, ka ārsts pirms antibiotiku izrakstīšanas neveic papildu 
izmeklējumus, lai precīzi noskaidrotu, kuras antibiotikas būtu atbilstošas konkrētam gadījumam 
(sk. 4. att.).

4. attēls. Atbildes uz jautājumu: vai vienmēr, izrakstot antibiotikas, ārsts veic atbilstošus izmeklējumus?
 Answers to the question: Does your doctor takes the appropriate tests before prescribing antibiotics?
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Antibiotiku lietošanas kursu ievēro 80% (n = 171) respondentu. 18% aptaujāto atzīst, ka pārstāj 
lietot antibiotikas, kad uzlabojas pašsajūta. Tikai 2% (n = 4) respondentu apgalvo, ka neviens par ārstē-
šanās kursu viņus neinformē (sk. 5. att.).
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5. attēls. Atbildes uz jautājumu: vai Jūs vienmēr izdzerat izrakstīto antibiotiku kursu?
 Answers to the question: Do you always take the entire course of antibiotics?

Par antibiotiku kursu ne farmaceits,
ne ārsts neinformē

Antibiotikas neesmu lietojis

Jā

Nē, pārstāju dzert antibiotikas,
kad uzlabojas pašsajūta

16%

11%

71%

2%

3. Injekciju lietošana
No visiem respondentiem, kas ir lietojuši recepšu medikamentus, 36% (n  =  81) tos ir lietojuši 

injekciju veidā. Visvairāk (67%) tos ir lietojuši cilvēki vecumā no 60 līdz 80 gadiem. Vismazāk (10%) 
vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem.

Injekcijas 25% gadījumu tiek lietotas bez ārsta norādījumiem. Lai arī ceturtā daļa no tiem, kas ir 
lietojuši injekcijas, tās ir lietojuši neracionāli, nekonsultējoties ar ārstu, tomēr 95% respondentu ievēro 
nepieciešamos apstākļus intramuskulāro injekciju izdarīšanai – pirms tam mazgā rokas, dezinficē injek-
cijai paredzēto vietu, lieto jaunas šļirces, lai pēc iespējas vairāk izvairītos no inficēšanās ar nevēlamām 
un bīstamām slimībām (sk. 6. att.).

6. attēls. Atbildes uz jautājumu: vai vienmēr injekcijas ir izrakstījis ārsts?
 Answers to the question: Were all injections prescribed by doctor? 
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4. Nepareiza diagnostika vai terapijas izvēle
Pēc pacientu domām, ārsts nepareizi diagnosticējis slimību 18% (n = 43) respondentu, 42% (n = 101) 

aptaujāto apgalvo, ka ārsts vienmēr ir pareizi noteicis diagnozi, savukārt 40% (n = 96) respondentu tam 
nav pievērsuši uzmanību (sk. 7. att.).

Pēc pacientu domām, ārsti nepievērš pienācīgu uzmanību viņu veselības stāvokļa apsekošanai. 
65% (n = 155) gadījumu pacients nemaz netiek papildus izmeklēts pirms jaunu recepšu zāļu nozīmēšanas. 
52% (n = 117) gadījumu netiek pievērsta uzmanība zālēm, ko pacients jau lieto. Visvairāk uzmanības 
saistībā ar zālēm, ko pacients jau lieto, tiek pievērsts gados jaunākajiem un gados vecākajiem cilvēkiem. 
Vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem pozitīvu atbildi snieguši 55% aptaujāto un vecuma grupā no 60 līdz 
80 gadiem – 67%. Vismazāk uzmanības ārsti pievērš zālēm, ko pacienti jau lieto, vecuma grupā no 40 līdz 
49 gadiem, kur pozitīvu atbildi snieguši tikai 23% aptaujāto (sk. 8. att.).

Uz veselības pārbaudēm biežāk nosūta cilvēkus, kas vecāki par 61 gadu, šādu atbildi snieguši 44% 
šīs vecuma grupas respondentu. Bet vismazāk izmeklē cilvēkus vecuma grupā no 41 līdz 50 gadiem, kur 
pozitīvu atbildi snieguši tikai 19% respondentu.

7. attēls. Atbildes uz jautājumu: vai ārsts Jums kādreiz ir nepareizi diagnosticējis slimību?
 Answers to the question: Have you ever been misdiagnosed?
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8. attēls. Atbildes uz jautājumu: vai vienmēr pirms jaunu recepšu zāļu izrakstīšanas ārsts Jūs nosūta uz 
kādām veselības pārbaudēm?

 Answers to the question: Do you receive diagnostic tests when prescribed new medication? 
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5. Pārāk dārgu zāļu izrakstīšana
Šis jautājums atspoguļo zāļu pieejamību. 71% (n = 159) respondentu apgalvo, ka zāles ir dārgas. Šāda 

situācija palielina risku tam, ka zāles netiek iegādātas pilnā apjomā vai tiek lietotas ar pārtraukumiem – 
finansiālu apstākļu dēļ netiek ievērota zāļu pareiza un racionāla lietošana. Vecuma grupā no 60 līdz 
80 gadiem zāles par dārgām uzskata 86% respondentu, no 30 līdz 39 gadiem – 55%, no 20 līdz 29 gadiem – 
36%, no 30 līdz 39 gadiem – 42% respondentu (sk. 9. att.).

9. attēls. Atbildes uz jautājumu: vai vienmēr esat apmierināts ar izrakstīto zāļu cenu?
 Answers to the question: Are you always satisfied with the price of prescription medications?
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Nē, parasti lietotās zāles ir dārgas

Zāļu cena man nav būtiska

Jā, jo ārsts man izraksta lētākās zāles

Recepšu zāles neesmu lietojis
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6. Pašmedikācija
Lielākā daļa, t. i., 45% (n = 107), respondentu lieto bezrecepšu zāles tikai dažos gadījumos. Bieži 

bezrecepšu zāles lieto 9% (n = 22) respondentu, kuriem tās palīdz uzlabot pašsajūtu ikdienā. Tikai akūtas 
vai smagas slimības gadījumā bezrecepšu zāles lieto 32% (n = 78) respondentu. 13% (n = 30) aptaujāto atbild, 
ka bezrecepšu zāles cenšas nelietot, jo uzskata, ka tā var nodarīt sev lielāku kaitējumu. Savukārt tikai 1% 
(n = 3) respondentu atbild, ka nekad bezrecepšu zāles nav lietojuši. Analizējot pa vecuma grupām, visvairāk 
cilvēku jeb 22% no tiem, kas cenšas lietot pēc iespējas mazāk bezrecepšu zāles, ir vecuma grupā no 20 līdz 
29 gadiem. Visbiežāk (18%) bezrecepšu zāles lieto cilvēki vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem.

Ārsta viedoklim uzticas 8% (n = 19) respondentu, farmaceita viedoklim – 32% (n = 77) respondentu. 
Ar ārstu vai farmaceitu konsultējas tikai neskaidrību gadījumā 34% (n = 81) aptaujāto. Savukārt 25% 
(n = 60) respondentu paši labāk zina, kādas zāles lietot. Biežāk ar ārstu vai farmaceitu par bezrecepšu 
zāļu lietošanu konsultējas cilvēki vecumā no 60 līdz 80 gadiem – 60% respondentu šajā vecuma grupā. 
Vismazāk  – vecumā grupā no 20 līdz 29 gadiem, kur ar ārstu vai farmaceitu konsultējas tikai 16% 
aptaujāto. Jaunākajā vecuma grupā visvairāk ir cilvēku, kas konsultējas tikai neskaidrību gadījumā, – 
61%. Cilvēku, kas paši labāk zina, kādas zāles lietot, visvairāk ir vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem – 33% 
respondentu (sk. 10. att.).

Tikai 19% (n  =  44) respondentu vienmēr izlasa un ievēro bezrecepšu zāļu lietošanas instruk-
ciju. Tādu pašu daļu veido cilvēki, kas izlasa instrukciju, bet zāles lieto, kā uzskata par nepieciešamu. 
8% (n = 19) aptaujāto visbiežāk iegādājas vienu plāksnīti no lielāka iepakojuma, kam netiek dota līdzi 
lietošanas instrukcija. 22% (n = 51) respondentu uzticas farmaceita vai ārsta norādījumiem. Liela daļa 
respondentu (62% (n = 148)), kas ir lietojuši bezrecepšu zāles, lietošanas instrukciju nelasa, jo visbiežāk 
lieto tikai tās zāles, kuras jau kādreiz ir lietojuši, un zina, kā tās jālieto.

Cilvēku, kas izlasa un ievēro lietošanas instrukciju, visvairāk ir vecuma grupā no 20 līdz 
29 gadiem – 51% aptaujāto. Vismazāk šādu cilvēku ir vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem – 5% aptaujāto. 
Visvairāk cilvēku, kuri lieto tikai tās bezrecepšu zāles, kurām zina lietošanas instrukciju un tās jau 
kādreiz ir lietojuši, nekonsultējoties ne ar vienu un nelasot lietošanas instrukciju, ir vecuma grupā no 
30 līdz 39 gadiem – 50% aptaujāto (sk. 11. att.).
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10. attēls. Atbildes uz jautājumu: vai vienmēr pirms bezrecepšu zāļu lietošanas esat konsultējies ar ārstu vai 
farmaceitu?

 Answers to the question: Do you always consult your pharmacist or a doctor before taking any 
medication?
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vislabāk palīdz

Bezrecepšu zāles neesmu lietojis

Jā, jo uzticos farmaceita viedoklim
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Reti, tikai neskaidrību gadījumā

11. attēls. Atbildes uz jautājumu: vai vienmēr pirms bezrecepšu zāļu lietošanas izlasāt lietošanas instrukciju?
 Answers to the question: Do you always read over the counter medication’s instructions before using 

them? 
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Nē, jo visbiežāk lietoju tikai tās zāles,
kuras jau esmu kādreiz lietojis,
un zinu, kā tās jālieto

Jā, izlasu un ievēroju lietošanas
instrukcijas norādījumus

Bezrecepšu zāles neesmu lietojis

Nē, jo nopērku plāksnīti no lielāka
iepakojuma, un tai līdzi netiek iedota
lietošanas instrukcija

Parasti izlasu, bet lietoju zāles,
kā uzskatu par nepieciešamu

Nē, visbiežāk lietošanas norādījumus
dod ārsts vai farmaceits

Diskusija

Izplatītākie neracionālas zāļu lietošanas veidi ir polifarmācija, neracionāla antibiotiku lietošana, 
pārmērīga injekciju izmantošana, nepareiza diagnostika vai terapijas izvēle, nepiemērota pašmedikācija, 
bieži izmantojot recepšu zāles, pārāk dārgu zāļu izrakstīšana, kad efektīvas var būt arī lētākas zāles 
(WHO: Managing for rational medicine use, 2012). Latvijā ir sastopami visi iepriekš minētie neracionālas 
zāļu lietošanas veidi.

Atbildība par šo problēmu rašanos jāuzņemas veselības aprūpes sistēmai kopumā: veselības 
politikas veidotājiem, ārstiem, farmaceitiem un pacientiem. Neefektīvas veselības aprūpes sistēmas un 
politikas radītie faktori ir neuzticama medikamentu piegāde, medikamentu trūkums, medikamenti ar 
beigušos derīguma termiņu, neatbilstošas vai viltotas zāles. Faktori, kas ietekmē ārstu un farmaceitu – 
nepietiekama kvalifikācija, algoritmu trūkums, īss vienam pacientam veltītais laiks, piemērotas infor-
mācijas trūkums, finansiālas intereses. Faktori, kas ietekmē pacientu,  – pārliecība un ticība zālēm, 
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pieejamie naudas līdzekļi, īsais konsultāciju laiks, ārsta attieksme, drukātas informācijas trūkums 
(WHO: Managing for rational medicine use, 2012; Maciulaitis, Janusonis, 2003).

Pēc pieejamās literatūras analīzes var secināt, ka polifarmācija turpina palielināties un tā ir zināms 
riska faktors nozīmīgu saslimstību un mirstības gadījumā, jo tās dēļ palielinās gan blakus parādību, gan 
mijiedarbību risks. Tas īpaši skar cilvēkus, kas vecāki par 65 gadiem. Autoru pētījumā 88% cilvēku, kas 
vecāki par 60 gadiem, ikdienā lieto piecus un vairāk recepšu medikamentus. Veselības aprūpes speciā-
listiem ir jābūt informētiem par iespējamiem riskiem, lai pilnībā varētu izvērtēt pacienta lietotos medi-
kamentus katrā viņa vizītes laikā, tādējādi novēršot polifarmācijas risku (Hajjar et al., 2007).

Pēc literatūras datiem polifarmācijas risks vecumā pēc 65 gadiem palielinās, taču pašārstēšanās 
pēc šī pētījuma datiem vecumā pēc 60 gadiem samazinās, kas ir pozitīvs rādītājs, jo nedaudz samazina 
lietoto medikamentu skaitu.

Diemžēl antibiotikas bieži tiek lietotas nepamatoti, nereti tās tiek izrakstītas vīrusu infekciju ārstē-
šanai, pret kurām tām nav iedarbības. Līdzīgi tiek izrakstītas plaša spektra antibiotikas, kad precīzi nav 
noteikts slimību izraisošais mikroorganisms. Šāda antibiotiku izmantošana noved pie baktēriju rezis-
tences (European Center for Disease Prevention and Control (ECDC), 2015).

Pēc Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem vieni no augstākajiem rezisten ces 
rādītājiem E. coli baktērijai konstatēti pret aminopenicilīniem. Latvijā 2013. gadā rezistence sasnie dza 
52%. Neatkarīgi no augstā rezistences līmeņa dažās valstīs šie rādītāji turpina palielināties (ECDC, 2013).

No aptaujātajiem 16% antibiotikas ir lietojuši bez ārsta norādījumiem; 76% atzīst, ka ārsts pirms 
antibiotiku izrakstīšanas neveic papildu izmeklējumus, lai precīzi noskaidrotu, kuras antibiotikas būtu 
atbilstošas konkrētam gadījumam. Ātrais streptokoku A tests aizņem tikai desmit minūtes, un tas ir valsts 
apmaksāts. Tikai pozitīvos šī testa gadījumos būtu piemērotas penicilīnu antibiotikas (Strazdiņš, 2015); 
18% respondentu atzīst, ka pārstāj lietot antibiotikas, kad uzlabojas pašsajūta, – šī noteikti nav racionāla 
zāļu lietošana, jo veicina mikrobu rezistenci un nenodrošina pilnīgu izveseļošanos.

Deviņpadsmit Eiropas valstīs – Austrijā, Nīderlandē, Zviedrijā, Lielbritānijā, Īrijā, Dānijā, Itālijā, Maltā, 
Luksemburgā, Beļģijā, Spānijā, Izraēlā, Čehijā, Slovākijā, Slovēnijā, Horvātijā, to skaitā Austrum eiropas 
valstīs Lietuvā, Polijā un Rumānijā – tika analizēta antibiotiku lietošana laikposmā no 1970. līdz 2009. gadam. 
Antibiotiku lietošanas biežums minētajās Austrumeiropas valstīs bija no 23 līdz 51%. No izmantotajām anti-
biotikām 30% tika lietotas bez receptes – 68% tās iegādājās aptiekā, 32% respon dentu tās iedeva draugi 
vai ģimenes locekļi (Morgan et al., 2011). Var secināt, ka patlaban Latvijā šī statistika ir uz pusi labāka.

Ārsti visā pasaulē saskaras ar situāciju, ka pacientus nevar atbilstoši ārstēt, jo slimību izraisījusī 
baktērija ir rezistenta pret pieejamām antibiotikām. Lai šādu situāciju uzlabotu, vadoties pēc pieejamās 
literatūras, būtu jāievēro šādi ieteikumi:

•	ievērot	piesardzīgu	pieejamo	antibiotiku	lietošanu –	lietot	tikai	tad,	kad	tās	tiešām	ir	nepieciešamas,	
atbilstošā devā, ar atbilstošu lietošanas intervālu starp devām un ilgumu;

•	ievērot	higiēnas	normas,	lai	izvairītos	no	saskares	ar	slimu	cilvēku	un	rezistento	baktēriju	pār
neses, jāmazgā rokas, jāizolē slimie cilvēki no veselajiem;

•	pētīt	un	radīt	antibiotikas	ar	jaunu	darbības	mehānismu	(ECDC, 2015).
Pasaules Veselības organizācija bez konkrētiem piemēriem min, ka noteiktos pasaules reģionos 

injekciju lietošana pārsniedz reālo nepieciešamību tās izmantot. 96% cilvēku, kas saņem injekcijas pie 
primārās veselības aprūpes speciālistiem, 70% gadījumu ir nevajadzīgas vai tās varētu aizstāt ar perorā-
liem līdzekļiem (WHO: Against all reason: misuse and overuse of injections, 2015).

Salīdzinot ar šī pētījuma datiem, 36% respondentu ir lietojuši medikamentus injekciju veidā. 
25% gadījumu injekcijas tiek lietotas bez ārsta norādījumiem. Šajā gadījumā farmaceiti, kas ir izsnieguši 
zāles bez receptes, veicina neracionālu zāļu lietošanu.

Pacienti bieži izvēlas injekcijas, jo viņi tic, ka tās ir spēcīgākas un iedarbojas ātrāk. Tāpat viņi 
uzskata, ka, pēc ārstu domām, tā ir labākā ārstēšanas metode. Ārsti pārāk bieži izraksta injekcijas, 
jo domā, ka tās vislabāk apmierinās pacientu vēlmes, lai gan pacienti bieži ir atvērti alternatīviem 
ārstēšanas variantiem. Injekciju ievadīšana dažkārt ļauj iekasēt augstāku maksu par pakalpojumu, kas 
var liecināt par izdevīgu darījumu no pakalpojuma sniedzēja puses.
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Labāka saziņa starp pacientiem un pakalpojumu sniedzējiem var risināt pārpratumus un 
palīdzēt samazināt pārmērīgu injekciju lietošanu (WHO: Against all reason: misuse and overuse of 
injections, 2015).

2012. gadā Turcijā veiktajā pētījumā lielākā daļa pacientu paziņoja, ka viņi nav pietiekami 
informēti par savu diagnozi un ne visi ārsti izvērtē viņu zāļu terapiju. Šī situācija tika skaidrota ar lielo 
pacientu skaitu, kas ir jāizmeklē dienas laikā. Taču ir jāatceras, ka racionāla zāļu izrakstīšana sākas ar 
precīzu diagnozes noteikšanu, slimības novērtēšanu un ārstēšanas mērķu izvirzīšanu (profilaktiskie, 
ārstējošie vai simptomus mazinošie) (Basaran, Akici, 2012). 

Arī Latvijā pacienti nav apmierināti ar viņiem veltīto laiku. Izvērtējot pacientu viedokli, no pētījumā 
gūtajiem datiem tika secināts, ka ārsts nepareizi diagnosticējis slimību 18% respondentu. 69% gadījumu 
pacients nemaz netika papildus izmeklēts pirms jaunu recepšu zāļu ordinēšanas. 52% gadījumu netika 
pievērsta uzmanība zālēm, ko pacients jau lieto. Lielais pacientu skaits uz vienu ārstu veicina neracionālu 
zāļu lietošanu.

Šo procesu pēc literatūras analīzes datiem var novērst, ievērojot sešus soļus. Ārstiem vajadzētu: 
 1) izvērtēt un skaidri definēt pacienta problēmu (diagnozi);
 2) noteikt terapijas mērķi;
 3) izvēlēties atbilstošu zāļu terapiju;
 4) uzsākt terapiju ar atbilstošu metodi un apsvērt arī nefarmakoloģisku ārstēšanu;
 5) sniegt pacientiem informāciju, norādījumus un brīdinājumus;
 6) regulāri izvērtēt terapiju.
Ārstiem ir nepieciešams vairāk laika, lai ikdienā veiksmīgi realizētu šos soļus. Šobrīd to nav 

viegli sasniegt lielā pacientu skaita dēļ (Basaran, Akici, 2012). Ar šo problēmu, izsniedzot zāles, saskaras 
arī farmaceiti. Viņiem ir ierobežots laiks pacientu konsultēšanai garo rindu un darbaspēka trūkuma 
dēļ. Papildu slogs ir atbilstošā medikamenta trūkums aptiekā un noliktavās, ko radījusi neracionālā 
zāļu parakstīšana, izsniegšana un lietošana (WHO: Managing for rational medicine use, 2012).

Lai zāles būtu iespējams lietot racionāli, ir svarīgi, lai pacients vispār varētu iegādāties sev 
paredzētās zāles. Ja izrakstītās zāles ir pārāk dārgas, pacients tās neiegādājas pilnā apjomā vai lieto ar 
pārtraukumiem, lai taupītu naudu. Protams, ir diagnozes, kur nepastāv izvēle starp zālēm un to cenām, 
bet bieži sastopamu slimību, piemēram, paaugstināts asinsspiediens vai paaugstināts holesterīna 
līmenis, gadījumā ārstam pastāv izvēle  – izrakstīt konkrēta ražotāja zāles, norādot to nosaukumu 
receptē vai norādīt starptautiski nepatentēto nosaukumu un ļaut cilvēkam iegādāties lētākās zāles no 
konkrētās farmakoloģiskās grupas (U. S. Food and drug administration, 2012).

71% respondentu apgalvo, ka zāles ir dārgas, un vēl arvien Latvijas iedzīvotāji pārmaksā par 
dārgākām zālēm, kurām ir pieejama lētāka alternatīva. Latvijas iedzīvotāji 2014. gadā ir pārmaksājuši 
18 miljonus eiro, iegādājoties medikamentus. Daudzos gadījumos netiek izrakstīti patentbrīvie medika-
menti (Nacionālais veselības dienests, 2014).

Beļģijā veiktā pētījumā farmācijas studenti analizēja mājas aptieciņas 288 aptieku klientiem 
vecumā no 18 līdz 80 gadiem. Tajās tika atrasts liels daudzums medikamentu, kas satur neopioīdos 
analgētiskos līdzekļus (7,2%) un NSPL (6,9%), taču lielākais procents bija uztura bagātinātāji – 23,3%. 
Lai gan vairumā gadījumu indikācija un deva šiem medikamentiem bija atbilstoša, tomēr pašārstēšanās 
tika praktizēta arī ar recepšu zālēm. No visiem medikamentiem 56% tika lietoti pēc pašu ieskatiem 
(bezrecepšu zāles 74%; recepšu zāles 21%).

Interesanti, ka Beļģijā gados jaunāki cilvēki ievērojami vairāk aizraujas ar pašārstēšanos nekā 
gados vecāki cilvēki (De Bolle et al., 2008). Latvijā pēc mūsu pētījuma rezultātiem 22% cilvēku vecuma 
grupā no 20 līdz 29 gadiem cenšas lietot pēc iespējas mazāk bezrecepšu zāles. Visbiežāk bezrecepšu 
zāles lieto cilvēki vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem – 18%.

Pēc literatūras analīzes un arī pēc pētījuma veicēju ieteikuma informētība par pašmedikācijas 
riskiem ir būtiski nepieciešama, un, iespējams, šāds pakalpojums – zāļu skapīša pārbaude, ko veic farma-
ceits, – būtu ļoti noderīgs, lai samazinātu nepiemērotu medikamentu izmantošanu, ietaupītu veselības 
aprūpes izmaksas un paplašinātu farmaceitiskās aprūpes pakalpojumus.
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Priekšlikumi pacientiem, kas palīdzētu izvairīties no neracionālas zāļu lietošanas problēmām:
 1) iegaumēt zāļu nosaukumus un izskatu. Pārbaudīt receptes pie izrakstīšanas un zāles pie 

saņem šanas;
 2) uzdot jautājumus ārstam un farmaceitam par pareizu zāļu lietošanu, prasīt atgādinājumus arī 

rakstiski;
 3) izprast, kādam nolūkam zāles tiek lietotas, lai nejauktu lietošanas mērķi;
 4) iepazīties ar lietošanas instrukciju un zāļu lietošanas norādēm, etiķeti;
 5) izveidot lietoto zāļu, ārstniecības augu un uztura bagātinātāju sarakstu, uzrādīt to saviem 

ārstiem un farmaceitiem;
 6) informēt tuviniekus vai aprūpētāju par savu zāļu sarakstu, lai nelaimes gadījumā šo informāciju 

varētu nodot ārstam u. c. (FDA: Medicines in My Home, 2014).
Lai uzlabotu situāciju, galvenais priekšlikums būtu ievērot PVO izstrādātās vadlīnijas racionālai 

zāļu lietošanai. 
PVO ieteiktie galvenie punkti, kas veicinātu racionālāku zāļu izmantošanu:
 1) izveidot tādu daudznozaru valsts iestādi, kas koordinētu zāļu lietošanas politiku;
 2) izstrādāt klīniskās vadlīnijas;
 3) izstrādāt būtisko medikamentu sarakstu;
 4) izveidot zāļu lietošanas un terapijas uzraudzības komitejas slimnīcās un rajonos;
 5) veselības mācību programmās aprakstīt farmakoterapijas problēmas;
 6) nodrošināt zāļu lietošanas uzraudzību, revīziju un atsauksmju iesniegšanu;
 7) nodrošināt iespēju izmantot neatkarīgu informāciju par zālēm (palielināt informācijas pieeja-

mību pacientiem);
 8) izglītot sabiedrību par zālēm;
 9) izvairīties no aplamiem finanšu stimuliem (atlaižu ietekme);
 10) pacientus vairāk iesaistīt viņu ārstēšanā;
 11) sniegt pietiekamu valsts finansējumu, lai nodrošinātu zāļu pieejamību visiem sociālajiem 

slāņiem;
 12) vairāk izmantot neatkarīgu informāciju (vadlīnijas) terapiju izstrādē (WHO: The Pursuit of 

Responsible Use of Medicines, 2012).

Secinājumi

 1. Latvijā ir sastopami visi neracionālas zāļu lietošanas veidi. Dažādās vecuma grupās šie veidi 
atšķiras. Vecākiem cilvēkiem tā ir polifarmācija un dārgu zāļu nepieejamība, savukārt jaunā-
kiem – pašārstēšanās, nekonsultējoties ar speciālistiem.

 2. Līdz ar pacientu vecumu pieaug lietoto recepšu zāļu daudzums. Piecas vai vairāk recepšu zāles 
vienlaikus biežāk lieto pacienti, kas vecāki par 60 gadiem, un tie ir arī pacienti, kuri visvairāk 
saskaras ar racionālas zāļu lietošanas problēmām. Turklāt augstās zāļu cenas padara tās grūti 
pieejamas vairumam pacientu šajā vecuma grupā.

 3. Lielākā daļa cilvēku ir lietojuši antibiotikas (95%), un tikai nedaudzi (16%) tās ir lietojuši bez 
ārsta norādījuma. Biežāk antibiotikas lietojuši cilvēki vecumā no 41 līdz 50 gadiem.

 4. Medikamenti injekciju veidā netiek bieži izrakstīti un lietoti. No tiem, kas injekciju medikamentus 
ir lietojuši, to dara ar ārsta ziņu, ievērojot lietošanas norādījumus un apstākļus.

 5. Jaunu zāļu izrakstīšana vairumā gadījumu notiek bez papildu izmeklējumiem.
 6. Gandrīz visi aptaujātie ir vismaz reizi lietojuši bezrecepšu zāles (99%), taču tikai 41% pirms 

lietošanas konsultējas ar ārstu vai farmaceitu un tikai katrs piektais (19%) izlasa lietošanas 
instrukciju.
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 Problems of Irrational Drug Use

Abstract

Irrational use of drugs is a major problem worldwide. The WHO estimates that more than half 
of all medicines are prescribed, dispensed or sold inappropriately, and half of all patients fail to take 
them correctly. Irrational use of drugs include: use of too many medicines per patient or poly-pharmacy, 
inappropriate use of antimicrobials, over-use of injections when oral formulations would be more 
appropriate, misdiagnosis or wrong choice of treatment (incorrect therapy), inappropriate self-medication, 
often of prescription-only medicines, prescribing too expensive drug, while cheaper medicines can also 
be effective. The impact of this irrational use of drugs can be seen in many ways 1) reduction in quality 
of drug therapy; 2) increased risk of unwanted effects such as adverse drug reactions and emergence of 
drug resistance; 3) unreasonably spent money; 4) reduced confidence in health care system.

The aim of this study was to explore problems of irrational drug use in Latvia. Information was 
collected using questionnaires. In Latvia all types of irrational drug use problems are found. Older 
people face with polypharmacy and unavailability of expensive medicines, while younger – with self-
medication. Most people have used antibiotics (95%) and only a few of them (16%) have used antibiotics 
without prescription. Injections are not often prescribed and used. Those who have taken injections, have 
done it with doctors’ permission, taking into account all instructions and appropriate conditions to it. In 
most cases new medicines are prescribed without additional examinations. Almost everyone has at least 
once used over the counter medications (99%), although only 41% before using medications consult their 
doctor or pharmacist and less than one in five respondents (19%) reads the instructions.

Rational use of drugs is necessary to achieve good results: patient recovery or to improve the quality 
of life, to achieve cost-effective use of medicines in health care system and private sectors.

Keywords: rational use of drugs, problems of irrational drug use, polypharmacy, antimicrobial 
resistance, self-medication, incorrect therapy.
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Kopsavilkums

Lai pirmās brīvvalsts laikā Latvijā atvērtu aptieku, bija jāsaņem koncesija jeb atļauja. Līdz 1939. 
gada 27. jūnijam, kad Ministru kabinets apstiprināja Farmācijas likumu, Latvijā bija spēkā 1905. gada 
Krievijas Ārstniecības likums, kas par aptiekas īpašnieku ļāva būt arī personai bez farmaceitiskas 
izglītības.

1937. gada 22. decembrī šajā tiesību aktā Ministru kabineta sēdē tika pieņemti grozījumi un papil-
dinājumi, kas aizsāka virkni izmaiņu Latvijas farmācijā. Grozījumi paredzēja visu Latvijas aptieku 
pār reģistrāciju, vienīgās aptiekas, uz kurām neattiecās jaunie noteikumi, bija valsts, valsts iestāžu, 
paš valdību, Latvijas Sarkanā Krusta un slimokasu aptiekas.

Atļauju aptiekas atvēršanai varēja saņemt vismaz 25 gadus veci Latvijas pilsoņi ar pabeigtu augst-
skolas farmaceitisko izglītību, kuriem vajadzēja būt piereģistrētiem Farmācijas pārvaldē. Aptieku īpaš-
niekiem, kas nebija Latvijas pilsoņi, piederošās aptiekas viena gada laikā no grozījumu spēkā stāšanās 
dienas bija jānodod personām, kas ieguvušas koncesiju saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, vai arī tās 
jālikvidē. Visiem pārējiem aptieku īpašniekiem divu gadu laikā koncesija bija jāatjauno vai aptieka 
jānodod personai, kurai šī koncesija jau ir. Ja tas neizdodas – aptieka jālikvidē.

Starp aptieku pārvaldniekiem, kuriem netika izsniegta jauna koncesija, bija arī vācbaltu farma-
ceiti, kam aptiekas Latvijā bija piederējušas vairākās paaudzēs. Grūti pateikt, kuram koncesija netika 
piešķirta īpašnieka tautības dēļ un kuram – citu iemeslu dēļ, jo vācbaltu repatriācija 1939. gada nogalē 
savijās ar aptieku pārreģistrācijas procesa noslēgumu. Grozījumu un vācbaltu repatriācijas rezultātā 
Latvijā turpmāko divu gadu laikā samazinājās aptieku skaits, un izmaiņas skāra arī aptieku pārvald-
nieku etnisko sastāvu.

1939. gada 7. decembrī Farmācijas pārvalde publiskoja sarakstu, ar kuru tika anulēta koncesija 
51 personai.

Atslēgvārdi: farmācija, koncesija aptiekas atvēršana, aptieku skaits, vācbaltieši.

Ievads

Latvijā pirmās brīvvalsts laikā bija plašākais aptieku tīkls Eiropā. Lai atvērtu aptieku, bija jāsaņem 
koncesija jeb atļauja. Līdz 1939. gada 27. jūnijam, kad Ministru kabinets apstiprināja Farmācijas likumu, 
Latvijā bija spēkā 1905. gada Krievijas Ārstniecības likums, kas par aptiekas īpašnieku ļāva būt arī 
personai bez farmaceitiskas izglītības. Šis normatīvais akts bija novecojis un uzskatāms par nepiemērotu 
situācijai Latvijas farmācijā.

mailto:sablau@inbox.lv
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1937. gada 22. decembrī LR Ministru kabineta sēdē tika pieņemti grozījumi un papildinājumi 
Ārstniecības likumā. Tie Latvijas farmācijā aizsāka virkni izmaiņu. Šo grozījumu un arī vācbaltu repat-
riācijas rezultātā turpmāko divu gadu laikā būtiski samazinājās aptieku skaits, un izmaiņas skāra arī 
aptieku pārvaldnieku etnisko sastāvu.

Darba mērķis

Darba mērķis ir apkopot un sistematizēt publicētos un nepublicētos avotos pieejamo informāciju 
par aptieku pārreģistrēšanās procesu XX gadsimta 30. gadu beigās, noskaidrot šā procesa pamatojumu 
un sekas.

Materiāls un metodes

Pētījums ir retrospektīvs un aprakstošs. Darbā izmantota informācija no Latvijas Valsts vēstures 
arhīva un XX gadsimta laikā izdotiem literatūras avotiem.

Rezultāti

1937. gadā Latvijā darbojās 521 aptieka: 238 bija normālaptiekas, 258  – lauku aptiekas, 15  – 
slim nīcu un piecas bija homeopātiskās aptiekas, kā arī piecas – aptieku filiāles. No kopējā aptieku skaita 
gandrīz puse jeb 219 aptiekas piederēja latviešiem, 110 aptieku un 105 aptieku īpašnieki bija attiecīgi 
vācieši un ebreji, bet atlikušās aptiekas piederēja krieviem, poļiem un citu tautību pārstāvjiem, kā arī 
dažādām sabiedriskajām organizācijām [2, 25–26]. 1937. gadā Latvijā strādāja 468 farmaceiti, 1087 farma-
ceitu palīgi un 509 aptiekas praktikanti [8, 247–249].

Par koncesiju izsniegšanu aptiekas atvēršanai atbildīga bija Farmācijas pārvalde. Līdz 1940. gada 
17. jūnijam tā bija administratīva iestāde un atradās Tautas labklājības ministrijas pakļautībā [2, 25–26]. 
Līdz pat XX gadsimta 30. gadu sākumam pārvaldes darbība vērtējama kā visai neatkarīga. 1933. gada 
30. jūnijā IV Saeimas VI sesijas 26. sēdē deputāti iesniedza likumprojektu – grozījumus Tautas labklājības 
ministrijas iekārtā. Sēdē aktīvi iztirzāja arī Farmācijas pārvaldes līdzšinējo darbību, īpašu uzmanību 
pievēršot aptieku atvēršanas atļauju piešķiršanai. Farmācijas pārvalde tika vainota korupcijā, un tās 
darbība tika atzīta par neapmierinošu. Šo diskusiju rezultātā Farmācijas pārvaldes priekšnieks Mārtiņš 
Pusbarnieks (1880–1952) zaudēja amatu [1, 1060].

1935. gada 1. novembrī par Farmācijas pārvaldes priekšnieku iecēla Nikolaju Rūtenbergu 
(1902–1971). Viņa vadībā 1937. gadā tika izstrādāti grozījumi Ārstniecības likumā, kas turpmāk regulēja 
koncesiju iegūšanu un aptieku mantinieku tiesības [7, 158]. 1937. gada 23. decembrī šie jaunie noteikumi 
stājās spēkā. Pirms tam aptieku pirkšanas, pārdošanas un nomāšanas gadījumos tautas labklājības 
ministra atļauja nebija nepieciešama, pietika ar ziņojumu Farmācijas pārvaldei.

Jaunie grozījumi paredzēja, ka, saņemot farmācijas pārvaldes priekšnieka un Veselības depar-
tamenta atsauksmes, atļauju aptiekas atvēršanai vai pastāvošas aptiekas iegūšanai formāli piešķīra 
tautas labklājības ministrs [15, 64]. Atļauju varēja saņemt vismaz 25 gadus veci Latvijas pilsoņi ar 
pabeigtu augst skolas farmaceitisko izglītību. Pretendentam bija jābūt reģistrētam Farmācijas pārvaldē.

Aptieku īpašniekiem, kas nebija Latvijas pilsoņi, piederošās aptiekas viena gada laikā no grozījumu 
spēkā stāšanās dienas vajadzēja nodot personām, kas ieguvušas koncesiju saskaņā ar jaunajiem notei-
kumiem, vai arī tās jālikvidē. Visiem pārējiem aptieku īpašniekiem divu gadu laikā koncesija bija 
jāatjauno vai aptieka jānodod personai, kurai šī koncesija jau ir. Ja darījums neizdodas – aptieka jālikvidē. 
Jaunie grozījumi neattiecās uz valsts, valsts iestāžu, pašvaldību, Latvijas Sarkanā Krusta un slimokasu 
aptiekām [10, 1].

Farmācijas pārvalde mudināja aptiekas laikus iegūt jaunās koncesijas. Lai atjaunotu koncesiju, 
bija jāaizpilda veidlapa, sniedzot plašu informāciju par aptiekas īpašnieku. Veidlapā bija jānorāda ziņas 
par iesniedzēja tautību un pavalstniecību, valsts valodas prasmi, farmaceitisko izglītību, dalību Latvijas 
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atbrīvošanas cīņās un ar tām saistītajiem apbalvojumiem. Iesniedzējam bija jānorāda arī informācija, 
kur un cik ilgi viņš strādājis kā algots darbinieks, vai bijis kādas aptiekas pārvaldnieks, īpašnieks vai 
nomnieks [12, 3].

1938. gada 14. maija Farmācijas pārvaldes ziņojumā tautas labklājības ministram atrodams 
oficiālais skaidrojums un būtiskākie jauno grozījumu izstrādāšanas iemesli. Ziņojumā uzsvērts, ka līdz 
šim spēkā esošais Krievijas Ārstniecības likums atļāva jebkurai personai būt par aptiekas īpašnieku, 
tāpēc daudzas aptiekas Latvijā ir nonākušas nespeciālistu rokās un tiek izmantotas tikai kā peļņas avots. 
Aptieku pirkšanas un pārdošanas darījumi nav bijuši kontrolējami. Tāpēc daudzi Latvijas farmaceiti bija 
spiesti strādāt par algotiem darbiniekiem un izpildīt savu darba devēju, kas bieži vien nebija farmaceiti, 
prasības. Farmācijas pārvaldes ziņojumā teikts, ka šāda situācija ir ārkārtēja un nav pieļaujama [13, 47]. 
Iespējams, ka farmācijas nozari uzraugošās institūcijas centās samazināt aptieku skaitu, radot šos jaunos 
grozījumus. Taču ir būtiska atšķirība, kā situācija tika skaidrota desmit gadus agrāk.

Arī 1929. gadā, publiski apspriežot Krievijas Ārstniecības likuma normas, Farmācijas valde par 
nelietderīgu un farmaceitiem netaisnīgu uzskatīja noteikumu, ka aptieka var piederēt ikvienam. Tomēr 
tajā pašā gadā norādīts, ka Latvijas pastāvēšanas laikā nevienam pilsonim, kas nav farmaceits, nav tikusi 
izsniegta atļauja atvērt aptieku. Desmit gadu laikā situācija nebija tik krasi mainījusies, turklāt lielākais 
aptieku skaita pieaugums bija pirmajos Latvijas Republikas pastāvēšanas gados, nevis trīsdesmito gadu 
beigās [9, 76–83].

Aptieku pārreģistrēšana ilga vairāk nekā divus gadus. Tas bija sarežģīts, lēns un birokrātisks 
process, kura ietekmei uz aptieku skaita dinamiku 1939. gada oktobrī pievienojās arī vācbaltiešu repatriā-
cijas sekas. Rezultātā samazinājās aptieku skaits un mainījās arī aptiekas pārvaldnieku un īpašnieku 
etniskais sastāvs.

Farmācijas pārvalde sniedza precīzas ziņas tautas labklājības ministram par aptieku pārdošanas, 
pirkšanas, iznomāšanas un slēgšanas darījumiem un arī par aptieku īpašnieku tautību. 1938. gada 25. jūlija 
Farmācijas pārvaldes ziņojumā tautas labklājības ministram uzskaitītas no 1935. gada 1. novem  bra līdz 
1937. gada 23. decembrim pārdotās aptiekas. Šajā laikā, kad vēl nebija izdoti jaunie notei kumi, tika 
pārdotas 49 aptiekas, bet iznomātas – 17 [16, 64–65].

Ziņojumā, kas datēts ar 1939. gada 17. janvāri, Farmācijas pārvalde turpināja apkopot datus par 
aptieku pirkšanas, pārdošanas, iznomāšanas gadījumiem. Kopumā gada laikā tika izsniegtas 54 pirkšanas 
atļaujas 45 aptiekām. No tām gada laikā nopirktas un pārreģistrētas bija tikai 25 aptiekas [17, 1].

Personām, kuras bija ieguvušas atļauju pirkt aptieku, Latvijas Kredītbanka izsniedza aizdevumu. 
Aizdevumu izsniegšanas procesā bija sarežģījumi. Kā pamatojumu aizdevuma saņemšanai kredītu 
ņēmēji iesniedza bankai tautas labklājības ministra izsniegto atļauju aptiekas iegādei. Turpmāk – septiņu 
dienu laikā pēc aptiekas iegūšanas – pircējam bija Farmācijas pārvaldei jāiesniedz pirkšanas–pārdošanas 
līguma notariāli apstiprināts noraksts. Tomēr arī šajā gadījumā pastāvēja iespēja, ka jauno koncesiju var 
nepiešķirt. Tādēļ Latvijas Kredītbanka uzstāja, lai tautas labklājības ministrs, izsniedzot atļauju pirkt 
aptieku, garantētu arī koncesijas piešķiršanu. Banka arī pauda viedokli, ka tautas labklājības ministra 
izsniegtā koncesija ir uzskatāma par bankas īpašumu gadījumā, ja persona aizdevumu nav spējīga atdot 
[5, 42–43].

Farmācijas pārvaldes priekšnieks N. Rūtenbergs norādīja, ka pirkšanas–pārdošanas atļaujā, 
kas ir dokuments, vienlaikus nevar apliecināt arī jaunās koncesijas piešķiršanu. Saskaņā ar jaunajiem 
grozījumiem aptieka var tikt pārreģistrēta, tikai nonākot jaunā īpašnieka (ar pabeigtu augstāko farma-
ceitisko izglītību) rokās. Līdzšinējā prakse bija pierādījusi – ja tautas labklājības ministrs ir devis atļauju 
kādam farmaceitam pirkt aptieku, tad šī aptieka veiksmīgi saņēma arī jauno koncesiju. Saskaņā ar 
jaunajiem grozījumiem par aptiekas īpašnieku, pārvaldnieku vai nomnieku nevarēja būt persona, kas ar 
tiesas spriedumu atzīta par maksātnespējīgu [14, 41].

Farmācijas pārvalde bija izveidojusi sarakstu ar tām Latvijas aptiekām, kuras līdz 1939. gada 
23. decem brim jālikvidē, ja tām neizdosies izpildīt tiesību aktu jauno grozījumu prasības. Sarakstā bija 
aptiekas, kuru īpašnieki vai līdzīpašnieki nebija farmaceiti, ārvalstu pavalstnieki, dažādas biedrības, 
sabiedrības vai baznīcu draudzes. Kopumā Latvijā šādas aptiekas bija 129. Rīgā bija nosauktas 
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15 normālaptiekas, to skaitā Foka aptieka, Gulbja aptieka, Ziloņa aptieka, D. Ķikāna aptieka, Ganību 
dambja aptieka, J. Kupča aptieka, Lauvas aptieka, Vācu slimnīcas aptieka. No homeopātiskajām 
aptiekām, kas darbojās Rīgā, sarakstā iekļauta bija Centrālā aptieka, Jungera aptieka, Skorpiona aptieka 
un Zvaigznes aptieka [18, 9].

1939. gada beigas kļuva liktenīgas daudzām vācbaltiešiem piederošām aptiekām, taču ir grūti 
spriest, vai tās bija pārreģistrēšanās vai repatriācijas procesa sekas.

Brīdī, kad stājās spēkā jaunie grozījumi, vācbaltiešiem Latvijā piederēja 107 aptiekas [3, 126]. Jau 
1937. gada 18. janvārī Iekšlietu ministrija Farmācijas pārvaldei lūdza ziņas par vācu pilsoņiem piede-
rošām aptiekām Rīgā. Šādas aptiekas bija 24 [19, 2]. Vācbaltiešu tautas savienības prezidents Alfrēds 
Intelmanns (1881–1949) 1939. gada sākumā tautas labklājības ministram Jānim Volontam (1882–1943) 
nosūtīja vairākas vēstules, kurās izteica bažas par jauno atļauju neizsniegšanu vācu farmaceitiem. Vienā 
no vēstulēm viņš minēja, ka noraidīti esošu aptieku īpašnieku lūgumi saņemt jaunās koncesijas, kā arī 
īpašnieku lūgumi iegūt tās aptiekas daļas, kas pieder viņu līdzīpašniekiem, kas nav farmaceiti.

Noraidīti tika arī pilntiesīgu farmaceitu lūgumi atvērt jaunas aptiekas. Intelmanns minēja, ka 
nevienā no šiem gadījumiem nav paskaidrots atteikuma iemesls, kas licis viņam domāt par nacionālo 
piederību kā vienīgo motīvu jaunas koncesijas nepiešķiršanai. Šajā pašā vēstulē Intelmanns uzskaitīja 
vairākus farmaceitus, kuri ilgstoši un priekšzīmīgi strādājuši Latvijas farmācijā. Kā piemērus viņš 
minēja K. E. Berica aptieku Rūjienā, ievērojamā provizora V. Trampedaha aptieku Cēsīs, kura jau no 
1861.  gada piederējusi Trampedaha ģimenei, V. Kaspara aptieku Ventspilī, kas dibināta 1657. gadā, 
J. Herteļa aptieku Jelgavā, Foka aptieku Rīgā un vēl daudzus citus gadījumus, kas, viņaprāt, atspogu ļoja 
pret vācu farmaceitiem valdošo attieksmi. Speciālistiem, kas ilgus gadus strādājuši savā amatā, pēc kara 
gados ieguldījuši lielus līdzekļus aptieku izveidošanai vai atjaunošanai, šāds iznākums būtu paze mojošs. 
Intelmanns lūdza novērtēt objektīvi katru farmācijā strādājošo vācu tautas pilsoni pēc kvalifi kācijas, 
zināšanām un pieredzes [6, 19–20].

Farmācijas pārvalde 1939. gada 7. decembra “Valdības Vēstnesī” publicēja aptieku sarakstu, 
kam tautas labklājības ministrs ar savu 1939. gada 4. decembra lēmumu anulējis izsniegtās koncesijas 
(51 personai), pamatojoties uz Farmācijas likuma 83. pantu. Šajā sarakstā atrodamas gan jau pieminētās, 
gan citas vācbaltu aptiekas, 16 gadījumos tika slēgtas aptiekas Rīgā, piemēram Dormana aptieka Āgens-
kalnā, Elizabetes aptieka, Gulbja aptieka un Foka aptieka [11, 4].

Ar 1939. gada 27. jūnijā pieņemtā Farmācijas likuma 83. pantu noteikts, ka tautas labklājības 
ministrs pēc farmācijas pārvaldes priekšnieka priekšlikuma aptieku varēja slēgt, ja tajā vairākas reizes 
bija konstatētas nekārtības vai nolaidība vai arī ja iestājušies 86. pantā minētie apstākļi. 86. pantā teikts, 
ka par aptiekas īpašnieku nevar būt personas, kurām ir maksātnespēja vai peļams dzīvesveids, kā arī 
personas, kuras nav spējīgas vadīt aptieku savu miesīgu vai garīgu trūkumu dēļ. Uz vācbaltu aptiekāriem 
to būtu grūti attiecināt, jo viņu aptiekas bija priekšzīmīgas un darbojās ne pirmo gadu. Visticamāk, ka 
1939. gada 30. oktobrī noslēgtais Latvijas un Vācijas līgums par vācbaltiešu izceļošanu ieviesa savas 
korekcijas aptieku koncesiju piešķiršanā [4, 1].

Aptieku pārreģistrēšanas oficiālais beigu termiņš bija 1939. gada 23. decembris, tātad tieši divi 
gadi. Taču aptiekas turpināja atjaunot koncesijas līdz pat 1940. gada 17. jūnijam [7, 158].

Diskusija

Latvijas Valsts vēstures arhīva un XX gadsimta literatūras avoti liecina, ka aptieku pārreģistrācija 
bijis mērķtiecīgs un strukturēts process, taču tam trūkst pamatota iemesla. Farmācijas pārvaldes 
priekšnieks N. Rūtenbergs nepieciešamību pēc jauniem grozījumiem Ārstniecības likumā skaidroja ar 
nozares sakārtošanas vajadzību un ar cīņu par farmaceitu tiesībām. Toties vēl 1929. gadā Farmācijas valde 
apgalvoja, ka Latvijas pastāvēšanas laikā nevienam pilsonim, kas nav farmaceits, nav tikusi izsniegta 
atļauja atvērt aptieku, lai gan 1905. gada Krievijas Ārstniecības likums to pieļāva. Visstraujākais aptieku 
skaita kāpums bija pirmajos desmit Latvijas pastāvēšanas gados, nevis trīsdesmito gadu otrajā pusē, kad 
notika koncesiju atjaunošanas process.
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Tobrīd tika strādāts pie Farmācijas likuma normām, kas iekļāva prasību, ka aptieka var piederēt 
tikai cilvēkam ar augstāko izglītību. Latvijas Universitāti regulāri absolvēja jaunie farmaceiti. Iespējams, 
ka grozījumi tika ieviesti ar domu atvieglot ceļu Farmācijas likuma ieviešanai.

Secinājumi

1937. gadā izdotie Ārstniecības likuma grozījumi un papildinājumi bija tikai daļa no izmaiņām 
Latvijas farmācijas jomā. Iespējams, tas bija viens no mehānismiem, kā samazināt aptieku skaitu Latvijā. 
Vācbaltiešu repatriācija 1939. gada otrā pusē izraisīja vēl krasākas izmaiņas nozarē, un slēgto aptieku 
skaits aizvien pieauga. Lai arī repatriācija bija būtiskākais process, kura rezultātā vairums vācbaltu 
farmaceitu pameta nozari Latvijā, tomēr pārmaiņas Ārstniecības likumā sāka iezīmēt šādas tendences 
jau divus gadus agrāk.

 Regulations in Latvian Pharmaceutical Sector in the end 
 of the Thirties of the 20th Century

Abstract

To open a pharmacy during the first Latvian independence, it was necessary to receive a concession 
or authorisation. Until June 27, 1939, when the Cabinet of Ministers approved the Pharmaceutical Law, 
there was in force the Russian Medical Treatment Act issued in 1905, which allowed the owners of 
pharmacies also to be persons without pharmaceutical education. On December 22, 1937, the Cabinet of 
Ministers adopted amendments and additions to this regulation, which launched a series of changes in 
Latvian pharmacy.

The amendments provided re-registration for every Latvian pharmacy; the only pharmacies 
not covered by the new rules were the State, State institutions’, local governments’, Latvian Red Cross 
and Health Care Funds’ pharmacies. Permission for opening the pharmacy could be received by at 
least a 25-year old Latvian citizen with a completed pharmaceutical university degree and registered 
in Pharmaceutical Administration. Pharmacy owners who were not Latvian citizens, one year after 
the amendments came into force, had to give away their owned pharmacies to persons who had obtained 
concessions under the new rules, or these pharmacies had to be closed. All other pharmacy owners had 
to upgrade concession within two years or the pharmacy had to be transferred to a person who already 
possesses such concession. If this failed, the pharmacy had to be liquidated.

Among pharmacy managers who did not have the new concession were also Baltic German 
pharmacists who had owned pharmacies in Latvia for several generations. It is hard to tell when 
a concession was not granted based on nationality and when for other reasons, because the Baltic German 
repatriation at the end of 1939 coincided with the conclusion of pharmacy re-registration process. Due 
to amendments and Baltic German repatriation, within the next two years a decrease in the number 
of pharmacies was observed; the changes also affected ethnic composition of pharmacy managers. On 
December 7, 1939, the Pharmaceutical Administration published a list of concessions voided to 51 people.

Keywords: pharmacy, concessions for the opening, number of pharmacies, Baltic Germans.
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Kopsavilkums

Garšvielu tirgotāji kopš neatminamiem laikiem transportēja savu produkciju no dažādām pasau les 
malām uz Eiropu. Garšvielu mazumtirdzniecībai cits pēc cita vērās zāļu veikaliņi. Eiropas pilsētās atve-
roties pirmajām aptiekām, konkurence un pat konflikti starp drogu bodītēm, aptiekām un ārstiem arvien 
saasinājās. Tie izraisīja nepieciešamību radīt regulas, kas ieviestu kārtību un katram norādītu viņa 
tiesības. Pirmie likumdošanas akti radās Venēcijā XII gadsimtā. XIII gadsimtā Svētās Romas impera tors 
Frīdrihs II (Friedrich II von Hohenstaufen, 1194–1250) izdeva rīkojumu, kas veicināja medicīnas atdalīšanos 
no farmācijas un ar kuru centās ieviest kārtību aptieku darbā, mazinot konkurenci, ko aptiekām radīja 
drogu mazumtirgotāji un citi neprofesionālie zāļu gatavotāji un pārdevēji. Panākt, lai šis regulējums 
darbotos, izrādījās ļoti grūti. Vairāki gadsimti pagāja konkurences cīņā un konfliktos.

Krievijas impērijā attiecības starp aptiekām un aptiekas veikaliem veidojās atšķirīgi nekā 
Eiropā. Pirmās privātās aptiekas Krievijā radās XVIII gadsimtā, pateicoties cara Pētera I iniciatīvai un 
pieaicinātajiem ārzemju speciālistiem. Viņš nodrošināja privātajām aptiekām monopoltiesības, kas sagla-
bājās Krievijā 200 gadu garumā. Aptiekas veikali Krievijā radās tikai 1814. gadā nevis kā konku renti, bet 
drīzāk kā aptieku filiāles, kur realizēt aptiekās izgatavotos kosmētikas līdzekļus un galeniskos preparātus.

Latvijas teritorijā aptieku īpašnieki pirmsākumos drogu veikalu klātbūtni zāļu tirgū uztvēra kā 
konkurenci. Aptiekāriem nācās smagi cīnīties par savām tiesībām un meklēt sabiedrotos varas koridoros, 
lai uzvarētu konkurences cīņā. Rīgas aptieku vēsturē iespējams atrast ne vienu vien piemēru drogu 
bodītes pārtapšanai par aptieku, kā arī neveiksmīga aptiekāra “pārkvalifikācijai” par drogu veikala 
īpašnieku. Līdz ar Rīgas un visas Latvijas iekļaušanu Krievijas impērijas sastāvā, aptiekas un drogu 
veikali nonāca Krievijas likumdošanas prasību pakļautībā. Aptieku privileģētais stāvoklis mazināja 
konkurences cīņu.

Latvijai kļūstot par neatkarīgu valsti, pirmajos pēckara gados drogu veikalu skaita pieaugums 
izraisīja bažas un neapmierinātību farmācijas profesionāļu vidū. Farmācijas valde sāka regulāras 
pārbaudes drogu veikalos un atklāja daudz trūkumu un nelikumību to darbā. Aptieku tīkla straujā 
izaug sme un stingrā drogēriju uzraudzība ļāva jau XX gadsimta 30. gados samazināt drogu veikalu 
skaitu Latvijā un ierobežot likumu pārkāpumus to darbā.

Atslēgvārdi: garšvielas, drogērijas, drogu veikali, aptiekas veikali, drogisti, aptiekas, farmācija.

Ievads

Kopš neatminamiem laikiem slimnieku ārstēšanā un veselības aprūpē galvenā loma bija zālēm. 
Sākumā cilvēki tās meklēja dabā un mācījās iegūt, lai veiksmīgi izmantotu sirdzēju ārstēšanai un 
veselības uzlabošanai. Ar laiku radās profesionāli dziednieki, kuri krāja zināšanas par zāļu gatavošanu 
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un lietošanu un nodeva pieredzi no paaudzes uz paaudzi. Ceļš līdz iestādei, kurā gatavo un izsniedz zāles 
pacientiem, bija tāls un grūtību pilns. Tas vijās cauri gadsimtiem, kuru laikā aptiekāriem nācās pārvarēt 
daudz šķēršļu, lai pieveiktu konkurentus un apliecinātu sevi profesijā.

Aptiekāru konkurenti bija garšvielu tirgotāji, no kuru mazumtirdzniecības uzņēmumiem izauga 
drogu veikaliņi jeb drogērijas. Tās kaitēja aptiekām galvenokārt ekonomiskā ziņā, jo īpašnieki centās 
iegūt tiesības darboties aptiekām līdzvērtīgās jomās, t. i., gatavot zāles, pārdot stipras un narkotiskas 
iedarbības vielas (tas bija atļauts tikai aptiekām). Šie centieni sagādāja aptiekām materiālus zaudējumus 
un ievērojami kaitēja pacientiem. Aptieku un drogu veikalu paralēlā vēsturiskās attīstības gaita daudzu 
gadsimtu garumā Eiropā un, protams, arī Latvijā, ir neizzināta, un nepieciešama tās detalizēta izpēte.

Darba mērķis

Apkopot dažādos avotos publicēto informāciju par drogu veikalu veidošanos Eiropā, Krievijas 
impērijā un Latvijas teritorijā gadsimtu gaitā un to konkurences cīņu ar aptiekām.

Materiāls un metodes

Pētījums par drogu veikaliem vēsturiskā skatījumā ir retrospektīvs. Tas veltīts uzņēmumiem, kuri 
pretendē gan uz aptiekas, gan uz saimniecības preču tirgotavas statusu un kuri savā darbībā peļņas dēļ 
bieži vien bija gatavi pārkāpt jebkuru likumu.

Informācija par šo tēmu atrodama XIX gadsimta beigās un XX gadsimtā izdotajos literatūras avotos, 
starp tiem – farmācijas vēstures pētnieku Gotharda Švedera (Gotthard Schweder), Karla Frederkinga 
(Carl Frederking), Frīdriha Lihingera (Friedrich Lichinger) un Eriha Zeiberliha (Erich Seuberlich) darbos, 
kā arī rakstos, kas bija publicēti “Latvijas Farmaceitu Žurnālā” XX gadsimta 20. un 30. gados. Tika izman-
tota farmaceitiskā literatūra, kas izdota krievu valodā, un materiāli, kas atrodami dažādās interneta 
vietnēs. Informācija par drogu veikalu darbību Latvijā iegūta arī Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos.

Rezultāti

Baltvācu dabas zinātnieks un vēsturnieks Gothards Šveders (Gotthard Schweder, 1831–1913) 
savā pētījumā par Rīgas pirmo aptieku vēsturi uzskata, ka aptiekas ir cēlušās no drogu un garšvielu 
tirgotavām. Varētu pieļaut šādu izcelsmes teoriju, tomēr attīstības gaitā iestādēm izkristalizējās atšķirīgi 
darbības uzdevumi: par aptieku galveno funkciju kļuva zāļu izgatavošana un pārdošana, bet drogēriju 
ziņā palika garšvielas, drogas, kosmētiskie līdzekļi un sadzīves preces. Vēstures gaitā konkurence 
aptieku un drogēriju starpā turpināja pastāvēt daudzu gadsimtu garumā, jo drogēriju īpašnieki centās 
iegūt savā rīcībā aptieku galveno privilēģiju – izgatavot un pārdot zāles. Savukārt drogēriju pirmsākumi 
ir cieši saistīti ar garšvielu tirdzniecības vēsturi Eiropā [39, 119–135].

Garšvielas ir dažādu augu daļas, kurām piemīt noturīgs specifisks aromāts un vairāk vai mazāk 
dedzinoša garša. Garšvielu tirdzniecības vēsture ir mērāma gadu tūkstošos. Austrumu zemēs tās pievie-
noja ēdieniem jau pirms 5000 gadiem, bet senajām kultūras tautām Ēģiptē, Grieķijā un Romā garšvielas 
piegādāja no Indijas un Ceilonas. To tirdzniecība bija grūta, bīstama un ienesīga nodarbošanās. Pieprasī-
jums bija ļoti liels, un senajā pasaulē garšvielas bija viena no vērtīgākajām tirgus precēm. Romas impēri jas 
laikā garšvielu tirdzniecība koncentrējās Kartāgā un Aleksandrijā, bet pēc tam pārcēlās uz Konstan-
tino poli. Jau vairākus gadsimtus pirms mūsu ēras pasaules garšvielu tirgū valdīja arābu tirgotāji. Viņi 
nodrošināja nepārtrauktu karavānu plūsmu no Tuvajiem Austrumiem uz Eiropu. Uz Eiropu garš vielas, 
no kurām daudzas varēja izmantot arī dažādu slimību ārstēšanai, ceļoja no Indijas, Ķīnas, Indonēzijas un 
citām austrumu zemēm [48].

Arvien lielāku popularitāti Eiropā garšvielas ieguva VIII gadsimta sākumā, kad Spāniju iekaroja 
arābi. Sākot ar IX gadsimtu, sava izdevīgā ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ par garšvielu un austrumu 
drogu tranzīta centru kļuva Venēcija. XII un XIII gadsimtā Venēcija kļuva arī par cukura tirdzniecības 
metropoli, un nedaudz vēlāk caur šo pilsētu Eiropā nonāca minerālvielas.
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Viduslaikos garšvielu popularitāte bija sasniegusi tādu līmeni, ka tās kļuva pat par maksāšanas 
līdzekli, aizvietojot zeltu. Krusta kari, kas norisinājās no XI līdz XIII gadsimtam, uzlaboja saikni starp 
Rietumiem un Austrumiem, un Venēcija, kā arī citas Itālijas tirdzniecības pilsētas, nostiprināja savas 
ekonomiskās privilēģijas un guva ievērojamus ienākumus ne tikai no garšvielu tirdzniecības [31].

Pamazām arābi zaudēja savas pozīcijas garšvielu tirgū. Izšķirīga loma tajā bija eiropiešu 
veiksmī  gajiem ceļojumiem uz austrumiem. XIII gadsimta beigās venēcietis Marko Polo (Marco Polo, 
1254?–1324?) apceļoja Ķīnu, Indiju, Birmu un citas austrumu zemes. XV gadsimta beigās portugālis 
Vasko da Gama (Vasco da Gama, 1469?–1524) atklāja ceļu uz Indiju, apbraucot Labās Cerības ragu 
Āfrikas dienvidos, un atveda no turienes piparus, krustnagliņas, kanēli, ingveru un muskatriekstu. 
1492. gadā Kristofors Kolumbs (Cristoforo Colombo, 1451–1506) šķērsoja Atlantijas okeānu un sasniedza 
Amerikas krastus. Ģeogrāfiskie atklājumi ļāva eiropiešiem iepazīt Amerikas augu valsti, kas piedāvāja 
gan eksotiskus augļus pārtikai, gan vēl neiepazītas garšvielas, piemēram, vaniļu un sarkanos piparus. 
Lielo ģeogrāfisko atklājumu dēļ mainījās garšvielu piegādes ceļi un šo produktu pieejamība Eiropā 
[11; 17; 37, 427–428].

Garšaugi un ārstniecības augi, kurus ieveda Eiropā, bija dārgi un pieejami tikai bagātākajai 
sabiedrības daļai. Tas kalpoja par iemeslu pirmajiem to audzēšanas mēģinājumiem uz vietas. Vispirms 
garšaugu kultivēšanu uzsāka mūki klosteru dārzos. Strauja klosteru veidošanās Rietumeiropā sākās 
VI gadsimtā. Viens no mūku galvenajiem uzdevumiem bija slimnieku, ceļinieku, vecu cilvēku un bāriņu 
aprūpe. Šim nolūkam viņiem bija vajadzīgi gan uzturlīdzekļi, gan arī zāles, tāpēc pie klosteriem veidojās 
dārzi, kuros audzēja gan saknes un augļus, gan ārstniecības augus un garšaugus, kuriem piemita arī 
ārstnieciskas īpašības. No klosteru dārziem vēlāk izveidojās aptieku dārzi. Pie klosteriem tika atvērtas 
pirmās slimnīcas. Zāles tika gatavotas no pašaudzētām izejvielām īpašā telpā, ko dēvēja par Amarium 
pigmentorum. Iespējams, ka klosteru aptiekas darbojās jau kopš VIII gadsimta [50, 77–79].

Paralēli klosteru medicīnai un farmācijai Eiropā attīstījās arī laicīgā medicīna. Liela loma tās 
veidošanā bija IX gadsimtā dibinātajai Salerno medicīnas skolai, kas atradās Itālijas dienvidos. Salerno 
tajā laikā bija Langobardijas hercogistes galvaspilsēta un nozīmīga ostas pilsēta tirdzniecībai ar 
Aus trumiem. Medicīnas skolas mācību sistēma bija ar praktisku ievirzi. Atsevišķu farmaceita profesiju 
apgūt nebija iespējams, taču nākamajiem ārstiem mācīja zāļu gatavošanu un ārstniecības augu vākšanu.

Salerno medicīnas skola savu uzplaukumu sasniedza XI gadsimta beigās un XII gadsimta sākumā. 
1140. gadā Salerno skolas rektors Nikolauss de Redžo (Nicolaus de Reggio) sastādīja savu pirmo farma-
kopeju latīņu valodā ar nosaukumu Antidotarium, kas pēc savas būtības atbilda mūsdienu far mako-
pejām. Tajā viņš piedāvāja jaunu svaru sistēmu ar tiem laikiem ļoti augstu precizitātes līmeni. Ja 
iepriekš visprecīzākie svari bija garšvielu tirgotājiem – 1000 melno piparu graudiņiem vajadzēja svērt 
460 gramus –, tad ar šo jauno svaru sistēmu aptiekāri pieteica savas tiesības uz augstāko precizitāti 
[32, 12–13; 37, 303–3014].

Daudzu gadsimtu garumā aptiekāru ļaunākie ienaidnieki bija drogu veikaliņu  – drogēriju –
īpašnieki, kas ar viņiem sacentās un nodarīja ievērojamus materiālos zaudējumus. Vārds drogerie cēlies 
no latīņu vārda droges, kas tulkojumā nozīmē “izžāvēts”. Dažreiz vārdu “drogas” lietoja kā sinonīmu apzī-
mē jumam “atkarību izraisošas vielas”, tomēr nozaru klasifikācijā ar šo vārdu saprata sausus, izžāvētus 
ārstniecības augus, dzīvniekus, sēnes vai to daļas, ko lieto par ārstniecības līdzekli.

Drogērijas izveidojās viduslaikos, apvienojot zem viena jumta tirgotavu un alķīmiķu darbnīcu, 
kas gatavoja un pārdeva dažādas zāles, indes, ķimikālijas un sadzīves preces, piemēram, zobu pastu, 
apavu krēmu vai pulveri cepšanai. Asa cīņa par to, kuram pieder privilēģija gatavot un pārdot degvīnu, 
garš vielas, tabaku un konditorejas izstrādājumus, norisinājās daudzu gadsimtu garumā, jo aptiekāri tās 
uzska tīja par aptiekas precēm, bet drogu tirgoņi un konditori viņiem nepiekrita [33, 34].

Spilgts šā apgalvojuma apliecinājums atrodams informācijā par pirmās aptiekas atvēršanu Rīgā. 
Pierādījumu tam, ka aptieka Rīgā varēja būt uzsākusi darbu 1357. gadā, vēsturnieks Erihs Zeiberlihs (Erich 
Seuberlich, 1882–1946) atrada Rīgas arhīva dokumentos. Tajos minēts, ka Rīgas rāte 1348. un 1357. gadā 
garšvielas un vīnu (Cruden und Wyne) savām vajadzībām saņēma no kāda Johana Meijena (Johann Meyenn), 
bet kopš 1358. gada rāti apgādāja aptieka, tātad aptiekā varēja nopirkt gan garšvielas, gan vīnu. XV un 
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XVI gadsimtā Eiropā aptiekām piederēja vīna pagrabi, un nereti dzīres notika tieši aptiekā, apgrūtinot 
slimniekiem zāļu iegādi, tāpēc Rīgas Lielā aptieka šo privilēģiju zaudēja 1600. gadā. Tas būtiski ietekmēja 
ienākumus, tāpēc nācās rūpēties, lai aptiekām nerastos nevēlami konkurenti [36, 5–12].

Vēl XVI gadsimtā ārsta un aptiekāra profesija bija diezgan reti sastopama, taču turpmāko simt 
gadu laikā situācija ievērojami mainījās. Aptiekas ne tikai veica savu tiešo darbu, bet arī skoloja jaunus 
darbiniekus. Aptiekāru mācekļi un palīgi, beidzot apmācību un praksi pie sava meistara, vēlējās uzsākt 
patstāvīgu darbu savā specialitātē, taču aptiekas Rīgā tolaik bija tikai divas – Lielā aptieka (dibi nāta 
1357. gadā) un Mazā aptieka (dibināta 1570. gadā). Tās nevarēja visus interesentus nodrošināt ar darbu. 
Tāpēc radās cilvēku loks, kuri uzskatīja, ka viņiem ir tiesības tirgoties ar zālēm un citām precēm 
ārpus aptiekas, ja jau viņiem nebija cerību saņemt privilēģiju atvērt aptieku un darbu profesijā arī viņi 
neva rēja atrast.

Īsā laikā Rīgā radās virkne zāļu tirgotavu, kuras sauca par Crüdener tirgotavām. To īpašnieki 
galvenokārt dzinās pēc peļņas un maz domāja par preču kvalitāti. Aptiekām profesionālu konkurenci 
šie Kraemer jeb Crüdener radīt nevarēja, jo abas Rīgas aptiekas gatavoja zāles pēc tā laika aptiekāru 
profesionālās mākslas likumiem un zinātnes prasībām. Aptiekārus sauca par meistariem vai maģistriem, 
bet Crüdener darbiniekus – par mercatores speciari un tamlīdzīgi.

Abu Rīgas aptieku īpašnieki protestēja pret zāļu tirgotavu eksistenci. 1643. gadā Lielās aptiekas 
tā brīža īpašnieks Davids Martini (David Martini, ?–1674) un Mazās aptiekas īpašnieks Daniels Mellers 
(Daniel Möller, ?–1657) lūdza Rīgas rāti piešķirt abām aptiekām vienīgajām tiesības gatavot un pārdot 
marcipānu, destilētu ūdeni, ziedes un eļļas, lai nodrošinātu lielākus ienākumus un nostabilizētu 
materiālo stāvokli. Rāte aptiekām piešķīra prasīto un garantēja to tiesību un interešu aizsardzību 
[5, 311–314; 40, 2–12].

Iepazīstoties tuvāk ar Rīgas aptieku vēsturi, jāsecina, ka vairāku vēlāk ievērojamu aptieku īpaš-
nieki vispirms atvēra drogērijas un tikai pēc tam tika pie aptiekas atvēršanas privilēģijas, jo aptieku 
skaits ne tikai Rīgā, bet arī citās Eiropas pilsētās tika limitēts, kamēr drogērijas varēja atvērt neierobežoti.

1650. gadā Rīgā ieradās aptiekāra palīgs Zamuels Koleruss (Samuel Colerus, ?–1701). Dzimis un pirmo 
izglītību ieguvis Vācijā, viņš Rīgā varēja sākt aptiekāra palīga darbu Lielajā aptiekā pie aptiekāra Davida 
Martini. 1653. gadā Koleruss atvēra garšvielu tirgotavu Rīgā, kuru 1655. gadā pārveidoja par aptieku, 
saņemdams Rīgas rātes atļauju. Tā aizsākās trešās vecākās Rīgas aptiekas mūžs. Daudzus gadu desmitus 
tā bija pazīstama ar Kaļķu ielas aptiekas nosaukumu un nokalpoja rīdziniekiem gandrīz 340 gadus.

Līdzīgs liktenis bija arī ceturtajai vecākajai aptiekai Rīgā, kura savas samērā īsās darbības laikā 
bija pazīstama pēc īpašnieka uzvārda – Prevo aptieka. Otto Fabijs Prevo (Otto Fabius Prevost, ?–1710) 
ieradās Tērbatā XVII gadsimta 50. gados no Šveices kā zellis, lai strādātu pilsētas Vecajā aptiekā. 
No Tērbatas viņš pārcēlās uz Rīgu un strādāja Lielajā aptiekā pie aptiekāra Davida Martini. 1669. gadā 
Prevo ierīkoja Rīgā garšvielu veikalu un tajā pašā gadā nokārtoja pārbaudījumu, un saņēma koncesiju 
garš vielu pārdotavas pārveidošanai par aptieku. Pēc Prevo nāves aptiekai klājās grūti, jo koncesija bija 
izsniegta personīgi Prevo, tāpēc nākamo īpašnieku laikā rāte aptiekas darbībai lika šķēršļus. 1738. gadā 
Prevo aptieka tika slēgta [6, 374–378].

XVII gadsimtā Rīga bija ievērojama tirdzniecības pilsēta un garšvielu tirgotāji labprāt apmetās te 
uz dzīvi. Tas atspoguļojās arī Rīgas aptieku likteņos. 1670. gadā Rīgā ieradās garšvielu tirgotājs Arnolds 
Šteierholds (Arnold Steuerhold, ?–1694), un ļoti drīz viņam radās vēlēšanās atvērt savu aptieku. Taču tas 
izrādījās ļoti grūts uzdevums, jo rāte nevēlējās izsniegt atļauju aptiekas atvēršanai. Tikai 1678. gadā 
Šteierholds to saņēma, taču tad izrādījās, ka nopirkt piemērotu ēku Rīgas centrā nebija iespējams, un 
aptieka faktiski sāka darboties tikai 1690. gadā priekšpilsētā, ēkā Smilšu ielā. Šteierholda dibinātā 
aptieka pārdzīvoja ļoti smagus laikus un par vienu no labākajām Rīgas aptiekām faktiski kļuva tikai 
XIX gad simtā, kad rīdzinieki to iepazina ar nosaukumu Brieža aptieka. Diemžēl Brieža aptieka nepār-
dzīvoja Otro pasaules karu, un iekārtojums kopā ar ēku aizgāja bojā ugunsgrēkā 1941. gada 29. jūnijā.

Rīgas aptieku vēsturē ir arī daži pretēja rakstura piemēri, ka aptiekārs pamet savu aptieku 
un kļūst par garšvielu veikaliņa īpašnieku. Viens šāds gadījums atrodams Mazās aptiekas vēsturē. 
1742. gadā par Mazās aptiekas īpašnieku kļuva Pēteris Balemans (Peter Andreas Balemann, ?–1760). Viņš 
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ieradās Rīgā no Lībekas un no 1728. līdz 1737. gadam strādāja par provizoru Garnizona aptiekā Rīgā pie 
aptiekāra Pētera Knolla (Peter Knoll, 1670–1743). 1737. gadā viņš saderinājās ar Mazās aptiekas īpašnieka 
Johana Štefensa (Johann Steffens, ?–1752) jaunāko meitu Elizabeti (Elisabeth Steffens, ?–1742). 1738. gadā 
viņš ieguva Rīgas pilsonību, nokārtoja aptiekāra eksāmenu un uzņēmās Mazās aptiekas pārvaldīšanu. 
Diemžēl sievastēva neveiksmīgās saimniekošanas dēļ aptieka nonāca izsolē. 1742. gadā Balemans kļuva 
par aptiekas īpašnieku, taču nostabilizēt aptiekas materiālo situāciju viņam neizdevās. 1749. gada rudenī 
aptieka kopā ar māju atkal nonāca izsolē un tika pārdota. Balemans apmetās uz dzīvi priekšpilsētā un 
turpmāk nodarbojās ar garšvielu tirdzniecību [29, 31–33; 36, 73–80; 40, 2–12].

No iepriekš minētā var secināt, ka gadsimtiem ilgi aptiekāri un drogisti darbojās līdzās. Pamazām 
jomas tika sadalītas, aptiekāru kompetencē palika zāles, bet drogisti varēja nodarboties ar ārstniecības 
augu maisījumiem, sulām, tinktūrām, kosmētikas līdzekļiem un sadzīves precēm, tomēr bieži viņi 
pārkāpa savas kompetences ietvarus. Izdzīvot konkurences apstākļos drogistiem ne vienmēr bija viegli, 
tāpēc vajadzēja meklēt jaunas iespējas. Pamazām drogērijas kļuva par specializētiem veikaliem, kuru 
sortimentā bija dažādi dziedniecības līdzekļi (tējas, esences, tinktūras), skaistumkopšanas līdzekļi un 
parfimērija, bioloģiskie pārtikas produkti, kā arī līdzekļi mājai un dārzam. Par drogēriju darbības otru 
jomu kļuva to pārveide par tirdzniecības uzņēmumiem, kuri savu dzīvotspēju nodrošināja, piegādājot 
vairumā augu materiālus un ķīmiskās izejvielas dažādām ražotnēm.

XIX gadsimta otrajā pusē drogisti sāka apvienoties biedrībās un arodorganizācijās, kuru galvenais 
uzdevums bija gādāt par biedru izglītošanu un nodrošināt viņiem atbilstīgu zināšanu līmeni. Tā 1880. gadā 
Braunšveigā (Vācijā) tika atvērta Drogistu akadēmija, kuras uzdevums bija uzlabot un unificēt drogistu 
izglītību, organizējot apmācību viena mācību gada garumā. Šajā laikā nākamie speciālisti apguva dabas 
zinātnes un tirdzniecību. Laiki, kad drogisti zināšanas smēla no vecām zāļu grāmatām, bija pagājuši 
[33; 34; 38, 83–85].

Krievijas teritorijā medicīna un farmācija veidojās un attīstījās citādi nekā Eiropā. Daudzu gad simtu 
garumā Krievijā slimību ārstēšana balstījās uz tautas medicīnas pieredzi un iespējām, tāpēc iedzīvo tāju 
veselības aprūpe atradās dziednieku, vārdotāju un pūšļotāju ziņā. Tikai XVI gadsimtā vēstures avotos 
tiek minēti ārsti un aptiekāri, kuru vārdi un uzvārdi liecina, ka viņi bijuši iebraucēji. Sākumā ārsta un 
aptiekāra uzdevumus veica viena un tā pati persona – gan izmeklēja slimniekus, gan arī gatavoja zāles, 
protams, strādājot galma vajadzībām. 1581. gadā atvērtā Galma aptieka bija pirmā aptieka Maskavas 
Krievzemē. Tās darbības sākšanai Anglijas karaliene Elizabete I (Elisabeth I, 1533–1603) nosūtīja uz 
Maskavu aptiekāru Džeimsu Frenčemu (James Frencham), kas atveda līdzi arī ap 160 dažādu zāļu vielu. 
Aptieka apkalpoja tikai cara ģimeni, bet pārējie galminieki tiesības pirkt zāles Galma aptiekā ieguva 
tikai XVII gadsimta otrajā pusē [50, 336–337]. Otra aptieka, kas bija paredzēta jebkuram pircējam, kam 
pietika naudas zālēm, Maskavā tika atvērta tikai 1672. gadā.

Var secināt, ka Krievijā aptiekas neizveidojās no garšvielu veikaliņiem vai zāļu bodītēm, bet gan 
tika radītas kā aptiekas, izmantojot ārzemju speciālistus un materiālus. Ārsti un zāles gan bija paredzēti 
tikai sabiedrības augstākajiem slāņiem, tautai nācās iztikt ar dziedniekiem un tautas līdzekļiem. Tomēr 
vairums iedzīvotāju gan pilsētās, gan laukos bija maz izglītoti un neuzticējās svešzemju speciālistiem 
un zālēm. Pat daļa bajāru baidījās no ārstiem un daudz labprātāk savu veselību uzticēja pūšļotājiem. Vēl 
XVIII gadsimta sākumā Krievijā trūka ārstu un aptiekāru, nemaz nerunājot par krievu speciālistiem 
šajās jomās. Aptiekas preces un visas iekārtas tika ievestas no ārzemēm. No Holandes piegādāja ne tikai 
zāles un aptiekas preces, bet arī stikla traukus un pat diegus. Kuģi iebrauca Arhangeļskas ostā, un no 
turienes ar pajūgiem sešu mēnešu laikā viss tika nogādāts līdz Maskavai.

Pamazām Krievijā izveidojās trīs aptieku tipi: valsts, privātās un sabiedriskās aptiekas. Šā procesa 
pirmsākumi, protams, bija saistīti ar cara Pētera I (Пётр I, Пётр Алексеевич Ромaнов, 1672–1725) 
valdīšanas laiku. Pirmās valsts aptiekas izveidojās pie hospitāļiem, kur notika arī medicīniskā personāla 
apmācība. Pirmā garnizona aptieka tika atvērta 1704. gadā Pēterburgā. Pirmo privāto aptieku darbība 
Maskavā kļuva iespējama, pateicoties Pētera I iniciatīvai. Lai ārzemju aptiekāri brauktu uz Krieviju, 
gribētu tur apmesties uz dzīvi un atvērt aptieku, viņiem vajadzēja būt pārliecinātiem par peļņas 
iespējām. Milzīgais skaits zāļu bodīšu, kurās varēja nopirkt jebko, t. sk. arī indīgās vielas, radīja aptiekām 
ievērojamu konkurenci, īpaši ņemot vērā iedzīvotāju paradumus un dzīves līmeni.
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Pēteris I 1701. gadā vispirms izdeva rīkojumu, ar kuru aizliedza zāļu bodīšu darbību Maskavā 
[35, 55–56]. Pēc mēneša sekoja nākamais rīkojums, kurš noteica, ka Maskavā jāatver astoņas privātās 
aptiekas. Zāļu bodītes turpināja darboties par spīti aizliegumam, tāpēc Pēteris I pēc mēneša pavēlēja 
zāļu bodīšu rindas nojaukt, vietu nolīdzināt un izmantot citiem nolūkiem. Priekšnosacījumi aptieku 
atvēršanai tika nodrošināti, taču process izrādījās sarežģīts un ilgs, un tā realizācijai vajadzēja 12 gadus. 
Pirmā privātā aptieka Maskavā tika atvērta 1702. gadā, bet astotā – 1713. gadā. Pēteris I arī noteica 
aptieku darbības ierobežojumus. Viņš aizliedza aptieku telpās tirgot alkoholiskos dzērienus, baidoties no 
interesentu pieplūduma un svinību rīkošanas tajās. Pēc Maskavas un Pēterburgas aptiekas sāka darbu 
arī Kijevā (1715), Simbirskā (1778), Ņižņijnovgorodā (1780), Permā (1786) un citās pilsētās [46; 47, 99–101; 
50, 442–445].

Pēteris I ne tikai piešķīra privātajām aptiekām privilēģijas, bet arī nodrošināja darbības mo nopolu. 
To pēc tam apstiprināja arī 1789. gadā izdotais aptieku reglaments, kurā stingri noteikts, ka citur, izņemot 
aptiekas, zāles pārdot ir aizliegts. Šis monopols bija spēkā vairāk kā 200 gadus, un Krievijas valsts varas 
īpašā attieksme pret aptiekām un aptiekāriem izpaudās arī dažādās privilēģijās.

Par slavenāko aptieku Maskavā kļuva Staronikoļskas aptieka, kuru 1832. gadā nopirka vācu 
izcelsmes aptiekārs Karls Ferreins (Карл Иванович Феррейн; 1802–1887) [41]. Ar laiku viņš aptieku 
paplašināja, ārpus Maskavas audzēja ārstniecības augus, atvēra Maskavā farmaceitisko fabriku, 
noliktavu un vairākus aptiekas veikalus, kuros pārdeva dažādas aptiekas preces, kosmētiku, parfimēriju, 
fotografēšanai nepieciešamās ķīmiskās vielas. Karla Ferreina darbu turpināja viņa dēls Vladimirs 
Ferreins (1834–1918), un gadsimta beigās Ferreina aptieka bija lielākā Eiropā. Maskavieši ļoti mīlēja 
Ferreina aptieku un par to sacerēja un stāstīja leģendas, jo aptiekas telpu iekārtojums bija karalisks – 
ozolkoka mēbeles, zeltītas vāzes, marmora kāpnes un skulptūras. Personāls vienlīdz uzmanīgi un laipni 
apkalpoja gan dāmas lepnos kažokos, gan vienkāršās tautas pārstāvjus. Ferreina labdarības pasākumi 
bija plaši un daudzveidīgi, un tie vairoja viņa popularitāti [33; 35, 58–59; 46; 47, 101–103; 49].

Līdz ar Ferreinu ieviesās apzīmējums “aptiekas veikali Krievijā”. Ferreins izveidoja aptiekas 
veikalus, lai pārdotu tajos savas ražotnes produkciju. Veikalu nepieciešamību noteica tas, ka zāles 
aptie kās bija ļoti dārgas un tāpēc nebija pieejamas lielai daļai iedzīvotāju, kas savukārt meklēja iespējas 
tās iegā dāties citur [41]. Lai apmierinātu šīs iedzīvotāju vajadzības, Valsts Dome jau 1814. gadā bija 
spiesta atļaut pārdot vienkāršākos un nekaitīgos zāļu līdzekļus speciālās bodītēs, šādi apejot aptieku 
monopolu. Sāka augt un veidoties ārpusaptieku tirdzniecība ar zāļu līdzekļiem, un iestādes, kuras ar to 
nodar bojās, sauca par aptiekas veikaliem (аптекарские магазины). Lai atvērtu aptiekas veikalu, bija 
jāsaņem II kategorijas ražošanas apliecība, un tad to varēja atvērt atbilstīgi kopējiem noteikumiem.

Aptiekas veikalā varēja tirgoties ar gatavajām zāļu formām un izejvielām, ārstniecības augiem, 
augu ekstraktiem, saimniecības precēm, parfimērijas līdzekļiem, taču šeit nedrīkstēja gatavot un pārdot 
zāles pēc ārsta receptēm, kā arī nodarboties ar medikamentu mazumtirdzniecību [51, 13, 153]. Par 
notei kumu pārkāpumiem draudēja naudas sods – pirmajā reizē 25 rubļi, otrajā reizē – 50 rubļi, bet pēc 
trešās reizes aptiekas veikalu varēja slēgt [42]. Amatniekiem, uzrādot policijas vai amatnieku apvienības 
izziņu, ka tās nepieciešamas darbam, aptiekas veikals drīkstēja pārdot stipri iedarbīgas vielas un pat 
indes. Likumos nebija skaidri noformulētas aptiekas veikalu tiesības un pienākumi, un tas veicināja šo 
tirgotavu tīkla strauju izaugsmi. Veikalu īpašnieki bieži vien bija ne tikai cilvēki ar farmaceitisko izglī-
tību, bet arī bez speciālas izglītības. Daudzkārt viņi ne tikai pārdeva zāles, bet arī slepeni tās gatavoja, 
konsultēja slimniekus un tādējādi konkurēja gan ar aptiekām, gan ar ārstiem. 

Veikalus nebija paredzēts tik stingri kontrolēt kā aptiekas, tāpēc tajos bieži pārkāpa likumus, 
reizēm pat apdraudot cilvēku veselību, tomēr klientu tiem netrūka. 1906. gadā bija 3900 aptiekas veikalu, 
1908. gadā – 4600, 1913. gadā vairāk par 7200. Lielajās Krievijas pilsētās izveidojās divu tipu aptiekas veikali. 
Vieni tirgojās pārsvarā ar parfimērijas, kosmētikas, galantērijas precēm un fotografēšanai nepieciešamām 
ķimikālijām, bet otrie – pārdeva ārstniecības līdzekļus un medicīniskās preces. Joprojām palika spēkā 
aizliegums aptiekas veikaliem atvērt laboratorijas un gatavot zāles pēc ārsta receptēm. Tomēr šo tirgotavu 
skaits auga ar katru gadu, jo, salīdzinot ar aptiekām, veikalu atvēršana bija vienkārša, bez stingrām 
normatīvajām prasībām. 1913. gadā Krievijā aptiekas veikalu bija divas reizes vairāk nekā aptieku [49].
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1925. gadā aptiekas veikali nokļuva padomju valdības uzmanības lokā, jo pienāca kārta tos 
nacionalizēt. Motivācijai noderēja ideja par jaunu aptieku ierīkošanu veikalu vietā. Nodoms izsauca lielu 
sašutumu tieši lauku rajonos, kur aptieku vispār nebija. Tādēļ valdība atļāva laukos aptiekas veikaliem 
kādu laiku vēl darboties, bet ar šādu noteikumu: ja apdzīvotajā vietā tiek atvērta aptieka, veikals ir jāslēdz. 
Tas ļāva nodrošināt iedzīvotājus ar primārajiem medikamentiem, higiēnas precēm un pārsienamajiem 
materiāliem [33; 35, 285–287; 43; 46; 47, 109–111; 51, 156, 219].

Krievijā par vēl vienu privātaptieku konkurentu ar laiku kļuva zemstes aptiekas. Zemstes bija 
vēlētas vietējās pašpārvaldes, kas darbojās Krievijas guberņās un apriņķos no 1864. līdz 1919. gadam. 
Viens no zemstu uzdevumiem bija organizēt vietēja mēroga medicīnisko palīdzību nabadzīgajai iedzī-
votāju daļai. Šim nolūkam zemste algoja ārstu, ierīkoja slimnīcu, un, tā kā pacientu skaits bija milzīgs 
(10–15 tūkstoši), tad ārstam palīdzēja feldšeris un vecmāte. Slimniekiem bija vajadzīgas zāles, tāpēc pie 
slimnīcām sākumā atvēra slēgta tipa aptiekas. Slimnīcas aptieka parasti bija iekārtota vienā ista biņā 
vai pieņemšanas telpas kādā daļā. Bieži vien tajā trūka ūdens destilēšanas aparāta, zāles glabājās nepie-
mērotos apstākļos un to gatavošanā tika pieļautas būtiskas kļūdas.

Ārstēšana notika par zemstes līdzekļiem, no kuriem aptieku aprīkojumam tika atvēlēts maz, un 
tāpēc tas bija vairāk nekā pieticīgs, darbinieki – bez speciālās izglītības un zāļu kvalitāti nevarēja pat 
salīdzināt ar privātajās aptiekās gatavotajām.

Zemstes aptiekas sāka darboties XIX gadsimta 70.–80. gados.
Daudz labākos apstākļos atradās tās zemstes aptiekas, kurās zāles bija brīvā pārdošanā. Šo aptieku 

galvenā sūtība bija apgādāt iedzīvotājus ar lētākām zālēm, taču uzdevums izrādījās ļoti grūts, jo medi-
kamentus vajadzēja iepirkt par lētāku cenu, veidot savas noliktavas un arī nelielas galenisko preparātu 
ražotnes. Tam pretojās ne tikai privāto aptieku īpašnieki, bet arī zāļu sagādnieki – drogisti, kuri bija 
nodrošinājušies pret konkurenci. Viņi bija noslēguši “konvenciju” ar ārzemju piegādātājiem, ka tie pārdos 
preces tikai vidutājiem, un tā zemstes aptieku vēlme iegādāties medikamentus tieši no ārzemju firmām 
realizējās ar lielām grūtībām [44].

Lai gan aptieku tīkls XIX gadsimta beigās Krievijā paplašinājās, tas, protams, nevarēja apmie-
rināt iedzīvotāju pieaugošās vajadzības. XIX gadsimta beigās visā Eiropā strauji attīstījās farmacei tiskā 
rūpniecība, taču Krievijā darbojās tikai 15 galenisko preparātu ražotnes. Tāpēc gandrīz visi medi kamenti 
Krievijā tika ievesti no Eiropas, it īpaši no Vācijas. Vācu uzņēmēji lielas naudas summas ieguldīja Krievijas 
ķīmiski farmaceitiskas rūpniecības attīstībā. Pirmā pasaules kara priekšvakarā Krievijas iedzīvotāju 
apgāde ar medikamentiem pilnīgi bija atkarīga no Eiropas. Bet Pirmā pasaules kara laikā (1914–1918) 
armijas un iedzīvotāju nodrošinājums ar medikamentiem pārtrūka, jo pilnīgi beidzās zāļu piegādes no 
Vācijas. Mēģinājumi iepirkt medikamentus no sabiedrotajiem bija nesekmīgi, jo kara apstākļos viņiem 
pašiem to nepietika. Pilsoņu karš nopostīja to, kas vēl bija saglabājies, un Krievijā iestājās pilnīgs medi-
kamentu bads [33; 35, 350–352; 43; 46; 47, 109–110].

Latvijā iedzīvotāju apgāde ar medikamentiem veidojās atšķirīgos apstākļos nekā pārējā Krievijas 
teritorijā, jo līdz XVIII gadsimtam Latvijas teritorijā galvenā ietekme bija likumiem un noteikumiem, kas 
darbojās Eiropā. Kad Latvijas teritorija pakāpeniski tika iekļauta Krievijas impērijas sastāvā, pamazām 
visas dzīves nozares tika piemērotas Krievijas impērijas likumdošanas prasībām. Tā tas notika arī 
medicīnā un farmācijā, taču vēsturisko bāzi, tradīcijas un ieradumus pilnībā pārmainīt nevarēja.

Pēc Pirmā pasaules kara un brīvības cīņām Latvija kļuva par patstāvīgu valsti, taču tautsaimniecība 
bija izpostīta. Daudzas aptiekas kara laikā bija beigušas savu darbību: to ēkas bija sagrautas, darba 
atjaunošanai trūka līdzekļu un izglītotu speciālistu, tāpēc bieži vien aptiekāra vietā stājās vienkārši prak-un izglītotu speciālistu, tāpēc bieži vien aptiekāra vietā stājās vienkārši prak-
tikanti. Jaunus likumus īsā laikā nebija iespējams izstrādāt, tāpēc Latvijā turpināja darboties Krievijas 
likumdošanas akti un aptiekas varēja atvērt, tikai balstoties uz Krievijas Ārstniecības likuma 353. pantu. 
Tajā noteikts, ka jaunu aptieku kādā vietā drīkst atvērt tikai tad, ja tā šajā vietā patiesi ir vajadzīga. Svarīgi 
bija vietējie apstākļi: iedzīvotāju un pastāvošo aptieku skaits, kā arī vietējo aptieku īpašnieku viedoklis par 
jaunas aptiekas nepieciešamību, lai izvairītos no ļaunprātīgas konkurences [22, 63–66].

1923. gadā Latvijā darbu bija uzsākušas 325 aptiekas, no tām 158 bija normālaptiekas, 163 – lauku 
un četras  – homeopātiskās aptiekas. Drogu veikalu atvēršanas un darbības prasības bija ievērojami 
pieticīgākas, tāpēc to darbības atjaunošana veicās vieglāk [23, 194]. 1923. gadā Rīgā jau bija 137 drogērijas. 
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To darbības sakārtošanai 1923. gadā tika pieņemts likums, izsludināts “Valdības Vēstnesī” Nr. 107, “Par 
tirgošanos ar ārstniecības līdzekļiem ārpus aptiekām”. Likumā bija nepārprotami noteikts, ka ārstniecības 
līdzekļu pārdošana ārpus aptiekām ir atļauta vienīgi tiem drogu veikaliem, kuriem ir izsniegta Veselības 
departamenta atļauja.

Lai drogu veikala īpašnieks saņemtu atļauju, viņam vajadzēja departamentā iesniegt šādus doku-
mentus: drogu veikala īpašnieka dzīves aprakstu, apliecību par drogista eksāmena nokārtošanu, veikala 
plānu un telpu sīku apzīmējumu ar vietējās pašvaldības atsauksmi. Drogu veikala telpām – kā teikts 
likumā – jāatbilst šādām prasībām: tām jābūt pietiekami gaišām, tīrām, kārtīgām, un tās nedrīkst būt 
tieši saistītas ar dzīvojamām telpām. Ārstniecības līdzekļi, kurus izplatīja drogu veikali, bija jāglabā 
atbilstīgos traukos ar uzrakstiem latīņu valodā, un to identitātei, fizikālajiem rādītājiem, kvantitatīvajam 
saturam bija jāatbilst attiecīgajā farmakopejas monogrāfijā minētajām normām. Šajā laikā Latvijā tika 
izmantots Krievijas farmakopejas VI izdevums, kas publicēts 1910. gadā.

Izsniedzot ārstniecības līdzekļus pircējam, uz iesaiņojuma obligāti bija jābūt uzrakstītam to 
sastāvam. Indīgus un stipri iedarbīgus zāļlīdzekļus bija atļauts realizēt tikai tajos drogu veikalos, kam 
izsniegta speciāla Veselības departamenta atļauja un kuru īpašnieks bija farmaceits ar augstāko izglītību. 
Likumdošanā bija noteikts, ka drogu veikalu tiesīgs atvērt ir farmaceits, ķīmiķis un arī persona, kura 
iegu vusi pamatskolas izglītību, trīs gadus mācījusies kā māceklis drogu veikalā un beigās nokārtojusi 
drogista eksāmenu Veselības departamenta komisijas priekšā.

Drogista eksāmena programma sastāvēja no zināšanu pārbaudes piecās jomās (daļās):
 1) latīņu valodā;
 2) farmakognozijā;
 3) neorganiskajā ķīmijā, kurā ietilpa vispārējie jēdzieni par elementiem, molekulām, oksīdiem, 

skābēm, sārmiem, sāļiem;
 4) organiskajā ķīmijā, kurā ietilpa vispārējie jēdzieni par ogļūdeņraža savienojumiem, spirtiem, 

skābēm, ziepēm, esteriem, ogļhidrātiem, aromātiskajiem ogļūdeņražiem, slāpekļa savieno ju-
miem, fenoliem, aromātiskajām skābēm;

 5) praktiskās zinībās, kas ietvēra medikamentu uzglabāšanas veidus, gaismas, mitruma, siltuma 
un aukstuma ietekmi uz zāļvielām, mērus un svarus, eksplozīvu un ugunsnedrošu vielu uzgla-
bā šanas apstākļus [4, 137–138].

Ar zināmām bažām jāatzīmē fakts, ka eksaminācijas programmā nebija ietverta latviešu valodas 
zināšanu pārbaude. Uz to asi reaģēja sabiedrība, sevišķi farmācijas studenti, kuri Farmācijas pārvaldē 
pat iesniedza protestu un devās audiencē pie iekšlietu ministra, kurš bija spiests apsolīt, ka visi drogistu 
eksāmeni notiks latviešu valodā [7, 102; 8, 1–4; 28, 37–41].

Jau 1924. gada otrajā pusē “Latvijas Farmaceitu Žurnāls” publicēja jaunus statistikas datus, kas 
rakstu roja situāciju aptieku un drogu veikalu tīklā Latvijā. Uz 6000 Latvijas iedzīvotājiem jau darbojās 
viena aptieka. Profesiju katalogā bija piereģistrējušies 987 farmaceiti, no tiem 19 bija maģistri, 366 – 
provizori, 505  – aptiekāru palīgi un 97  – mācekļi, tomēr Latvijas aptiekās nodarbināti bija tikai 
656 farma ceiti, jo daļa speciālistu strādāja citās nozarēs, kur atalgojums bija lielāks [24, 225–228]. Drogu 
veikalu skaits arī bija ievērojami palielinājies. 1924. gadā Latvijā jau darbojās 380 drogu veikali, no 
kuriem Rīgā savus pakalpojumus piedāvāja 171 drogu veikals. Atļaujas tirgoties ar indīgām vielām bija 
saņēmuši 39 drogu veikali. To īpašnieku lielākajai daļai (259) bija drogista izglītība, turklāt divi bija 
farmācijas maģistri, 70 – provizori un 49 – aptiekāru palīgi.

Šīs statistikas ziņas apliecina, ka lielākajai daļai drogu veikalu īpašnieku nebija farmaceitiskās 
izglītības un savā ikdienas darbā viņi iztika ar ļoti ierobežotām zināšanām. Tomēr tas netraucēja drogu 
veikaliem veiksmīgi konkurēt ar aptiekām. Veikalu bija ļoti daudz, un to skaits ar katru gadu vēl pieauga. 
Turklāt drogu veikali piedāvāja saviem klientiem dažas priekšrocības: zemākas ārstniecības līdzekļu 
cenas, plašāku sortimentu (arī parfimērijas un kosmētikas līdzekļus, krāsas, līmes, apavu krēmus un 
citas saimniecības preces). Tas pircējiem deva iespēju visu nepieciešamo nopirkt vienuviet.

Lai mazinātu konkurenci, arī aptiekās sāka tirgot ne tikai medikamentus, bet arī kosmētikas, 
parfimērijas un dažus saimniecībā derīgus līdzekļus. Tāpēc pircēji jauca drogu veikalus ar aptiekām. 
Izkontrolēt visus drogu veikalus bija gandrīz neiespējami, jo pietrūka darbinieku, kas varētu veikt 
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pārbaudes. Pārsvarā tās notika, reaģējot uz kādu pircēja sūdzību. Kontroli aptiekās un drogu veikalos 
veica Veselības departamenta revidenti, un par pārkāpumiem parasti piemēroja nelielus naudas sodus 
[22, 63–67; 28, 37–41].

Laikam ejot, Latvijā arvien vairāk bija jūtams farmācijas likuma trūkums. Ne velti “Latvijas 
Farmaceitu Žurnālā” parādījās publikācijas, kurās tika analizētas izmaiņas un papildinājumi Krievijas 
Ārstniecības likumā visa XIX gadsimta garumā. Tas bija ļoti noderīgs materiāls likumu un rīkojumu 
izstrādāšanai Latvijas farmācijas vajadzībām [27, 315–320].

1927. gadā visi likumi un rīkojumi, kas bija izdoti līdz tam laikam un attiecās uz aptiekām, 
drogērijām, ķīmiski farmaceitiskajām laboratorijām, baudvielu darbnīcām, augļu un minerālūdens 
iestādēm un vīna darītavām, tika publicēti atsevišķā grāmatā. Uz aptiekām attiecās galvenokārt darbi-
nieku uzskaite, farmaceitiskās izglītības jautājumi un valsts valodas prasme. Drogērijās jeb aptiekas 
preču veikalos likumdošana galvenokārt centās ierobežot to neatļauto darbību. Drogu veikalos ārstnie-
cības līdzekļiem bija jāatbilst un tie jāuzglabā atbilstīgi farmakopejas prasībām: uz traukiem jābūt nepie-
cie ša majiem uzrakstiem, tie jāsakārto alfabēta secībā un jānovieto atsevišķi no pārējām precēm.

Drogu veikali, kur tirgojās ar indēm, bija jāvada farmaceitam ar augstāko izglītību. Indīgās 
vielas drīkstēja pārdot tikai tīrā veidā, bet ne maisījumos. Tās bija jāuzglabā slēgtos skapjos un tikai 
rūpnīcas oriģinālajos iesaiņojumos. Izsniegt indīgās vielas drīkstēja tikai tam, kam bija īpaša atļauju. 
Likuma pielikumā tika doti divi indīgo vielu saraksti, kuros minētās vielas drīkstēja uzglabāt un pārdot 
drogērijās. I kategorijas sarakstā tika iekļautas vielas, kuras varēja izmantot dzīvības atņemšanai 
(183 nosaukumi). II kategorijas sarakstā ietilpa indīgās un stipri iedarbīgās vielas, kuras tika izmantotas 
tehniskām un farmaceitiskām vajadzībām, bet kuras nebija īpaši noderīgas dzīvības atņemšanai. Indīgo 
vielu svēršanai vajadzēja lietot atsevišķus svarus, atsvarus un citus piederumus.

Drogērijās bija jāveic ieraksti speciālā Veselības departamenta apstiprinātā, caurauklotā grāmatā, 
kurā tika fiksētas ziņas par saņemtām un izsniegtām indēm. Indīgās vielas drīkstēja izsniegt ārstiem, 
aptiekām un sanitārām iestādēm pēc to rakstiska pieprasījuma, kā arī – mācību iestāžu mācībspēkiem, 
viņiem uzrādot vadības izsniegtās personas apliecības, vēl arī – fabrikantiem, māksliniekiem, amat-
niekiem un tiem, kam indīgās vielas bija nepieciešamas darbam. Pēdējiem bija jāuzrāda Veselības depar-
tamenta izsniegta atļauja, uz kuras pārdevējam bija jānorāda, kad un cik daudz indīgo vielu viņš ir 
izsniedzis. Pircējam par saņemšanu bija jāparakstās caurauklotajā grāmatā. Katra gada beigās šī grāmata 
bija jānodod Veselības departamentam kontrolei.

Drogu veikalos nedrīkstēja izgatavot zāles un izsniegt tās pret ārstu receptēm, kā arī veikt šādas 
operācijas: samaisīšanu, atšķaidīšanu, kausēšanu. Jāuzsver, ka drogu veikaliem bija aizliegts lietot 
nosau kumu “aptieka” jebkādā kombinācijā ar citiem vārdiem, lai nemaldinātu cilvēkus. Jau 1925. gadā 
tika pieņemts likums, kurš reglamentēja, ka turpmāk tiem, kuri vēlas nokārtot drogista eksāmenu, jāie-
sniedz apliecība par valsts valodas prasmi pilna pamatskolas kursa apmērā, kā arī apliecība par trīs gadu 
ilgu praksi drogu veikalā vai divgadīgu mācekļa praksi aptiekā.

Aptieku skaits Latvijā palielinājās diezgan strauji, tomēr drogu veikalu pastāvēšanu tas ietekmēja 
maz. Vēl vairāk, bez drogu veikaliem sāka darboties arī drogu lieltirgotavas, jo darba tām netrūka. 
Farmācijas valdei bija ļoti negatīva attieksme pret drogu veikaliem, kurus tā pielīdzināja pagrīdes 
aptiekām. Revīzijās tika atklāti daudzi nopietni pārkāpumi, par kuriem īpašniekus sodīja un rāja, taču 
samazināt drogu veikalu skaitu neizdevās, jo tiem bija savs pastāvīgs pircēju loks [13, 36–72; 25].

1937. gada beigās Latvijas Farmaceitu biedrība sanāksmē atskatījās uz nozares attīstību pēdējos 
septiņos gados un Aleksandrs Dzirne savā referātā ne tikai sīki raksturoja aptieku tīkla stāvokli, bet 
pamatīgi analizēja arī drogu veikalu darbību. Viņš ziņoja, ka uz 1937. gada 1. augustu Latvijā darbojās 
271 drogu veikals (113 atradās Rīgā un 158 – pārējā Latvijā). Nevienam no tiem nebija tiesības tirgoties 
ar indīgām vielām. Vairums drogu veikalu piederēja cittautiešiem: 58% – ebrejiem un 10% – vāciešiem, 
krieviem un poļiem u. c. (32% – latviešiem). Drogu veikalu īpašnieku vidū 65% bija drogista izglītība, 29% 
bija vidējā vai augstākā farmaceitiskā izglītība.

Veikalu darbībā bieži vien tika pieļautas nelikumības un pārkāpumi, tāpēc Farmācijas valdes 
uzraudzība kļuva arvien stingrāka un sodi par pārkāpumiem – arvien bargāki. Vismaz vienu reizi par 
nodarījumiem tika nodoti tiesai 70% no visiem drogu veikaliem, un apmēram puse no tiem tika sodīti 
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arī atkārtoti. Par vairākkārtējiem smagiem pārkāpumiem deviņiem drogu veikaliem koncesijas tika 
anulētas. Revīziju dokumenti liecina, ka drogu veikalos konstatēta diezgan plaša nelegālā ārstniecības 
līdzekļu tirdzniecība, jo pārbaužu laikā tika atrastas pat lielā vairumā indīgas, narkotiskas un stipras 
iedarbības vielas, kuras drīkst izsniegt tikai aptiekās, uzrādot ārsta recepti. Tā bija nepieļaujama 
situācija, jo apdraudēja iedzīvotāju veselību un pat dzīvību. Vajadzēja gādāt, lai iedzīvotāju nodrošināšana 
ar ārstniecības līdzekļiem notiktu aptiekās un tiktu uzticēta farmaceitisko izglītību ieguvušiem 
speciālistiem, kuri ir atbildīgi par izsniegto zāļu labvērtību saskaņā ar likumu.

Drogu veikalu eksistence citviet bijušās Krievijas teritorijā bija attaisnojama, jo trūka aptieku, taču 
Latvijā aptieku skaits bija pietiekams, un to izvietojums valsts teritorijā arī bija iedzīvotājiem ērts, tāpēc 
drogu veikali ar tik plašām tiesībām kā iepriekš vairs nebija vēlami. Kaimiņvalstīs – Lietuvā, Igaunijā, 
Somijā, Dānijā – jau sen ārstniecības līdzekļu tirdzniecība drogu veikalos bija aizliegta.

Vēl Latvijā darbojās arī 17 drogu lieltirgotavas, kuras apgādāja ar ārstniecības līdzekļiem 
galvenokārt aptiekas un sanitārās iestādes. Trīs drogu lieltirgotavas piederēja latviešiem, bet pārējās – 
cittautiešiem. Pagājušā gadsimta 30. gadu otrajā pusē bija vērojama pozitīva tendence – drogu veikalu 
skaits samazinājās. 1933. gadā reģistrēti bija 307 drogu veikali, bet 1937. gadā darbojās vairs tikai 271, 
jo četru gadu laikā 36 drogu veikali bija likvidējušies vai likvidēti.

1939. gadā tika pieņemts Farmācijas likums, un saistībā ar to stājās spēkā pārejas noteikumi 
par drogu veikalu darbību līdz 1941. gada 13. jūlijam. Noteikumos tika paredzēts, ka drogu veikaliem 
pilnībā aizliegts tirgoties ar indīgām vielām, zāļu pagatavojumiem un zālēm, izgatavot sajaukumus 
vai atšķaidījumus, izdarīt citas farmaceitiskas operācijas, pagatavot un izsniegt zāles pēc receptēm. 
Galeniskos preparātus un ārstniecības līdzekļus drogu veikalos atļauts uzglabāt un pārdot tikai aptieku 
vai ķīmiski farmaceitisko ražotņu oriģinālajos iesaiņojumos atbilstīgi speciāli apstiprinātam sarakstam. 
Ķīmiskos preparātus, kurus lieto vienīgi ārstniecībā, drogu veikaliem atļauts izsniegt patērētājiem 
tikai ražotāju oriģinālajos iesaiņojumos, ne mazākā daudzumā kā piecus gramus un arī pēc Farmācijas 
pārvaldes izstrādātiem un Labklājības ministrijas apstiprinātiem sarakstiem.

Drogu veikala telpām jābūt ērtām, pietiekoši tīrām, gaišām un atbilstīgā kārtībā. Tajās atļauts 
uzglabāt tikai pārdošanai paredzētās preces, un telpas nedrīkst būt tieši saistītas ar dzīvojamo platību. 
Telpas nedrīkst tikt izmantotas nekādām citām vajadzībām. Jaunu drogu veikalu atvēršana bija aizliegta. 
Lai arī šis formulējums pieļāva dažādas interpretācijas, tomēr tas bija solis uz priekšu drogu veikalu 
darbības reglamentēšanā. Līdz ar Otro pasaules karu un tam sekojošajām varas maiņām drogu veikali 
Latvijā beidza pastāvēt [10, 440–444; 15, 370–371; 26, 370–375].

Detalizēta informācija, kā darbojās drogu veikali un kā tiem veicās, atrodama Latvijas Valsts 
vēstures arhīva fondos. Ieskatam izvēlējāmies tikai dažas ziņas no tiem.

Provizores D. Blūmas drogu veikals atradās Rīgā, Brīvības ielā 168. Tas pastāvēja no 1922. līdz 
1940. gadam. Veikala pirmais īpašnieks bijis S. Levins, tieši viņš ir parakstījis pirmo drogu veikala 
revīzijas protokolu, kas datēts ar 1922. gada 28. novembri. Par sevi viņš raksta: “Esmu dzimis Režicas 
pilsētā 1. janv. 1865. gadā. Audzis un mācījies mājās. 1884. g. es vēlējos iestāties Pleskavas mērnieku 
skolā, kurā es netiku pieņemts, jo man nebija atļaujas dzīvot Pleskavas pilsētā. Pēc tam sāku izglītoties 
mājā un ieņēmu kā grāmatveža-korrespondenta vietu līdz 1916. g. šādās firmās – 1890. g. – 1898. g. pie 
“Sander un Dbu” Ostrovas pilsētā, Pleskavas guberņā, no 1898. g. – 1901. g. pie Pinkusa Rantera Rīgā uz 
L. Grēci nieku ielas Nr. 27, no 1911. g. –1915. g. pie L. Lenihena L. Grēcinieku ielā Nr. 30. Sākot no 1916. g., 
es atvēru zem sava vārda drogu un parfimērijas preču tirgotavu, klāt lieku veikala plānu. Pazemīgi lūdzu 
izdot man atļauju uz priekšu tirgoties ar augšminētām precēm līdz priekšstāvošā eksāmena” [9].

No S. Levina autobiogrāfijas redzams, ka viņam kā ebreju tautības pārstāvim nebija atļauts dzīvot 
lielākajās Krievijas pilsētās, to skaitā arī Pleskavā, toties Rīgā apmesties nekādu ierobežojumu nebija, un 
viņš pat varēja atvērt savu veikaliņu. Drogu veikaliņš bija neliels, tajā bija vien divas istabas ar plauktiem 
un skapjiem. Revīzijas laikā tika paņemti dažādu vielu paraugi, lai pārbaudītu to atbilstību un labvērtību. 
Rezultāti izrādījās bēdīgi. Veselības departaments lūdza Rīgas prefekta kungu saukt pie atbildības tiesas 
ceļā pilsoni S. Levinu par tirgošanos ar mazvērtīgiem, tātad viltotiem, galeniskiem preparātiem, kas 
glabājās vaļējos traukos, un par viņa drogu veikalā konstatēto netīrību un nekārtību. Soda izciešana 
aizņēma kādu laiku.
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Tomēr 1923. gada sākumā S. Levins saņēma atļauju turpināt darbu, jo konstatētās nekārtības 
bija novērstas. Diemžēl 1924. gada nogalē Farmācijas valdei tika uzdots nekavējoties slēgt Levina drogu 
veikalu, jo viņš gada laikā nebija nokārtojis drogista eksāmenu. Pēc nedēļas Veselības departaments 
saņēma ziņu, ka S. Levins savu drogu veikalu ir pārdevis, un turpmāk tas piederēs provizoram Notelam 
Lībermanim (Liebermann; 1880–?), kurš provizora diplomu ieguva 1906. gadā Maskavā. Pirkšanas 
līgumā bija šāds punkts: “Līdz ar tā noslēgšanu S. Levinam nav tiesības atvērt pārdotai tirgotavai līdzīgu 
veikalu visā rajonā no Reveles ielas stūra līdz dzelzceļa viaduktam Brīvības ielā un tais ielās, kas iziet uz 
Brīvības ielu minētajā rajonā” [9].

Tātad pret konkurenci Lībermanis bija nodrošinājies, un līdz 1930. gada pavasarim viņš savu 
veikalu pārvaldīja pats. Revīzijas notika regulāri. Daži pārkāpumi tika konstatēti, taču līdz tiesas 
darbiem nenonāca. 1930. gada maijā uz diviem gadiem par drogu veikala vadītāju kļuva Ženi Magidsons, 
dzimusi Lībermanis (1892–?). Provizores diplomu viņa saņēma 1914. gadā Maskavā. Šajā laikā par drogu 
veikala darbību atsauksmes bija pozitīvas un nekādu aizrādījumu vai sodu nebija.

1932. gada vasarā Lībermanis atkal pats pārņēma drogu veikala vadību, bet jau 1935. gada vasarā 
viņš veikalu pārdeva provizorei Dveirai Blūms (1892–?), kas provizora diplomu saņēma 1915. gadā Pēter-
burgas Kara medicīnas akadēmijā. Viņai Farmācijas pārvalde izsniedza atļauju tirgoties drogu veikalā, 
un viņa veiksmīgi saimniekoja tajā līdz 1940. gada vasarai. Pēdējais ieraksts šā drogu veikala lietā 
liecina, ka 1940. gada 16. maijā Farmācijas valde provizorei D. Blūmai izsniedza atļauju tirgoties ar svinu 
saturošām krāsvielām. Tas jāuztver kā uzticības apliecinājums, jo svinu saturošie preparāti bija stipras 
iedarbības vielas. Šis dokuments D. Blūmas drogu veikala lietā ir pēdējais [9; 12, 141–160].

Paula Jēkaba Tāla drogu veikals atradās Rīgā, Tērbatas ielā 1/3 un darbojās no 1920. līdz 
1940. gadam. Dokumentos, kurus P. Tāls iesniedza Veselības ministrijai, viņš apgalvoja, ka drogu veikals 
viņam piederēja jau kopš 1904. gada. Farmaceitu reģistros P. Tālu neizdevās atrast, taču, pēc paša 
sniegtās informācijas, viņš 1923. gadā nokārtojis farmaceita palīga eksāmenus. Pirmajā drogu veikala 
revīzijas protokolā, kas datēts ar 1920. gada 22. jūniju, veikalā tika konstatēta liela nekārtība un netīrība, 
kā arī uzietas narkotiskās un indīgās vielas, kuras tur nedrīkstēja atrasties. Par to Tālam tika piespriests 
naudas sods un 1,5 mēnešus ilgs cietumsods. Tāls nonāca cietumā, un neatļautās vielas tika konfiscētas. 
Tikai 1923. gada februārī drogu veikals saņēma atļauju turpināt darbu.

Nākamajās revīzijās – 1924. un 1925. gadā – pārkāpumi netika atklāti, un varēja turpināt strādāt. 
1927. gadā Tāls saņēma Farmācijas valdes rājienu, jo laikā netika sniegtas ziņas par drogu veikala 
personālu un darbību, kā arī nebija saņemta atļauja darbības turpināšanai. Tajā pašā gadā Tāls lūdza 
atļauju savā laboratorijā gatavot kosmētiskos līdzekļus, taču atļauju viņš nesaņēma, jo šo līdzekļu sastāvā 
tika atrasts svins. Revīzijas notika regulāri. 1928. gads pagāja bez aizrādījumiem, bet 1929. gada pārbaudē 
tika konstatēts, ka etiķskābes un mandeļu eļļas kvalitāte bija apšaubāma, tomēr tiesa Tālu attaisnoja. 
Nepatikšanas pārsteidza Tālu tikai 1933. gadā, kad noskaidrojās, ka viņš savā drogu veikalā atšķaida 
perhidrolu un gatavo ūdeņraža pārskābi. To nedrīkstēja darīt, un tāpēc atkal bija jāmaksā naudas sods.

Turpmākajos gados pārbaudītājiem bija vien nenozīmīgi aizrādījumi, piemēram, par neskaid-
riem uzrakstiem uz pudelītēm. 1935. gadā Tālam atļāva pārdot graudu kodināšanas līdzekļus un žurku 
indi, taču par putekļainiem plauktiem un vaļējā veidā glabātajiem ārstniecības līdzekļiem viņš atkal 
saņēma naudas sodu un stingro rājienu. 1938. gadā atkal sekoja sods un stingrais rājiens par vecām un 
nekvalitatīvām drogām noliktavā, tomēr veikalu neslēdza, un tas turpināja darboties līdz 1940. gada 
beigām [21].

Hones Abramoviča drogu veikals atradās Rīgā, Valdemāra ielā 33, taču tirgotavas pirmsā kumi 
meklējami Miera ielā 8, kad veikala īpašniece bija Cerna Markuze (1890–?). Viņa aptiekas preču veikalā 
bija nostrādājusi jau 10 gadus. Cerna Markuze piedzima 1890. gadā Glazmankas miestiņā. 1901. gadā 
viņas vecāki pārcēlās uz Rīgu. 1910. gadā Cerna Markuze iestājās darbā aptiekāra palīga Dāvida 
Markuzes (1879–?) aptiekas preču veikalā. Viņš aptiekāra palīga diplomu ieguva 1909. gadā Kazaņas 
Universitātē. Cernas Markuzes pamatizglītība bija tikai divas klases Ķeniņa skolā Rīgā, jo līdzekļu 
izglītības turpināšanai viņai nebija. Pierādījusi ar lieciniekiem savu divu klašu izglītību, Cerna Markuze 
saņēma atļauju pārvaldīt drogu veikalu, kurš sastāvēja no divām telpām.
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Pirmās revīzijas konstatēja diezgan daudz pārkāpumu. Veikala telpas bija savienotas ar dzīvo-
jamām telpām, un tajās valdīja netīrība un nekārtība. Atsvaru komplektā bija nederīgi atsvari. Veikala 
telpās atradās indīgas vielas, galeniskie preparāti un tabletes vaļējā veidā, turklāt veikala telpās bija 
izvietotas dažādas ierīces, kuras varēja izmantot ārstēšanai. Par pārkāpumiem C. Markuze divas 
reizes stājās tiesas priekšā un saņēma sodu, taču atļauja darboties drogu veikalam netika liegta [1; 12, 
161–200].

1928. gada 25. jūlijā revidents, kuram bija jāveic pārbaude drogu veikalā Miera ielā 8, konstatēja, 
ka tirgotava šajā adresē vairs neatrodas. Apmēram pēc gada – 1929. gada 29. jūnijā – Farmācijas valde 
saņēma aptiekāra palīga Hones Abramoviča lūgumu attiecināt drogu veikala Miera ielā 8 atļauju uz viņa 
veikalu Valdemāra ielā 33, kuru pārvaldīja aptiekāra palīgs Sore Freidbergs (1893–?), kurš aptiekāra 
palīga diplomu saņēma 1911. gadā Tērbatas Universitātē. Drogu veikala īpašnieks Hone Abramovičs 
(1871–?) arī bija aptiekāra palīgs, kurš diplomu saņēma 1908. gadā Pēterburgas Kara medicīnas 
akadēmijā.

1930. gadā revīzija drogu veikalā konstatēja nevērtīgu preparātu uzglabāšanu un Farmācijas 
valde H. Abramovičam izteica rājienu. 1937. gadā Farmācijas valde lūdza saukt pie atbildības tiesas ceļā 
H. Abramoviču par tīrības un kārtības neievērošanu, par farmakopejas prasībām neatbilstīgu drogu 
uzglabāšanu pārdošanai. H. Abramoviča drogu veikalā revīziju laikā atkārtoti konstatēja vienus un tos 
pašus pārkāpumus, taču atļauja tirgoties netika anulēta. Pēdējais dokuments šā drogu veikala vēsturē ir 
ziņojums 1940. gada 20. janvārī par to, ka pārvaldnieka amatā stājas aptiekāra palīgs Dāvids Markuze 
[1; 12, 161–200].

Iepriekš stāstītais ļauj secināt, ka viegli drogu veikalu īpašniekiem Latvijā neklājās, bet sodi 
neietekmēja pakalpojumu kvalitātes uzlabošanos. Drogu lieltirgotavu reputācija bija nesalīdzināmi 
labāka nekā drogu veikaliem, jo to sadarbības partneri bija respektablas iestādes, proti, aptiekas un 
medicīnas iestādes, un dažādu pārkāpumu dēļ drogu lieltirgotavas varēja zaudēt savus klientus. Turklāt 
konkurence drogu lieltirgotavu starpā bija ievērojama.

Pirmās ziņas par P. Putniņa drogu lieltirgotavu LVVA fondos atrodamas ar 1928. gadu, kad liel-
tirgotava uzsāk darbu jaunajās telpās Rīgā, Matīsa ielā 21, taču lieltirgotavas vēsture aizsākās daudz 
agrāk. 1911. gada septembrī Pēteris Putniņš (1888–1943) no Pētera Midega nopirka drogu veikalu 
Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 63. Pēteris Putniņš piedzima 1888. gada 15. janvārī Lielstraupē Annas un 
Jāņa Putniņu ģimenē. Skolas gadus viņš pavadīja Lielstraupes draudzes un Rozbeķu ministrijas skolā. 
1905. gadā pēc skolas beigšanas Pēteris Putniņš kļuva par aptiekas mācekli vietējā Straupes aptiekā 
(dibināta 1884. gadā), kur palika līdz 1909. gadam. Pēc tam viņš strādāja vairākās aptiekās par prakti-
kantu, sapņoja par savu uzņēmumu un krāja tam līdzekļus. 23 gadu vecumā viņš kļuva par diezgan neren-ņoja par savu uzņēmumu un krāja tam līdzekļus. 23 gadu vecumā viņš kļuva par diezgan neren-ja par savu uzņēmumu un krāja tam līdzekļus. 23 gadu vecumā viņš kļuva par diezgan neren-
tabla drogu veikala īpašnieku, taču, veiksmīgi saimniekojot, visas grūtības divu gadu laikā pārvarēja.

1913. gadā Putniņš atvēra ķīmiski farmaceitisko un kosmētikas laboratoriju, taču nākotnes 
plānus sagrāva Pirmais pasaules karš. Pēteri Putniņu iesauca Krievijas armijā, kur nācās karot piecus 
gadus. Kara laikā veikalu vadīja Pētera tēvs Jānis Putniņš (?–?). 1917. gada augustā Krievijas armijas 
kareivji, atkāpjoties no Rīgas, veikalu pilnībā izlaupīja. 1918. gadā, atgriezies no Krievijas Rīgā, Pēteris 
Putniņš uzsāka veikala atjaunošanu, taču 1919. gada maijā boļševiki, atkāpjoties no Rīgas, atkal to 
izpostīja. 1920. gadā Pēteris Putniņš brīvprātīgi iestājās Latvijas armijā un dienēja medicīnas personāla 
rindās. Viņš tika demobilizēts 1921. gada rudenī un par kaujas nopelniem tika apbalvots ar atbrīvošanas 
cīņu piemiņas zīmēm.

Atgriezies mājās, viņš tūlīt uzsāka uzņēmuma atjaunošanu. Jau 1921. gadā Putniņa drogu veikals 
sāka apgādāt valdības iestādes un pašvaldības, aptiekas, drogu veikalus un slimokases iestādes ar 
ārstniecības līdzekļiem, bet rūpniecības uzņēmumus – ar ķīmiskajām izejvielām. 1928. gadā Putniņš 
paplašināja savu uzņēmumu, izveidojot modernu farmaceitisko, ķīmisko un kosmētisko produktu 
ražošanas laboratoriju, kurā sākumā strādāja 25 cilvēki. Tajā ražoja vairāku simtu nosaukumu gale-
niskos preparātus un medicīniskos patentlīdzekļus, tāpat arī ķīmiskos izstrādājumus – ādas krāsas, 
sēklas kodināšanas līdzekļus un dažādas saimniecības preces. Lieltirgotavas mājvietai pievienojās koka 
ēka Matīsa ielā 21. Līdz 1936. gadam, kad firma atzīmēja 25 gadu pastāvēšanas jubileju, darbinieku 
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skaits tajā bija pieaudzis līdz 65 cilvēkiem, no kuriem vairums bija farmaceiti un ķīmiķi. Kādu laiku 
Putniņa laboratorijā strādāja arī ilggadējais Latvijas Universitātes aptiekas vadītājs provizors Hugo 
Freijs (1887–?).

P. Putniņa laboratorija apgrozījumu bija palielinājusi līdz vienam miljonam latu, un ražojumus 
eksportēja uz Zviedriju, Igauniju, Lietuvu un Palestīnu. Putniņa laboratorijas ražotie kosmētiskie līdzekļi 
bija iecienīti arī vietējā tirgū, tāpēc varēja veiksmīgi konkurēt un samazināt kosmētikas līdzekļu importu. 
XX gadsimta 30. gadu sākumā Putniņa firma sāka ražot plāksterus, kas ieguva lielu atzinību. Tos iepirka 
ārsti, slimnīcas, aptiekas un drogu veikali [14; 16, 392–394; 20].

Putniņa uzņēmuma revīzijas notika regulāri, taču pārkāpumi netika konstatēti. Tikai 1933. gadā 
lieltirgotavai tika atzīmēts pārkāpums – reklāmas ievietošana avīzē bez vajadzīgās atļaujas. Uzņēmums 
reklamēja kontraceptīvo līdzekli “Semo”. Arī vēlākajos gados šādi pārkāpumi gadījās, reklamējot 
dabisko matu krāsas atjaunotāju “Sirmol”, “Citrabromin” un citus ražojumus. Jau 1932. gadā P. Putniņš 
personīgi rakstīja Tautas labklājības ministrijai vēstuli ar pārmetumiem, ka viņa ražotne piedāvā daudz 
lētākus ārstniecības līdzekļus nekā ārzemju firmas un nodarbina lielu skaitu darbinieku, kas maksā 
nodokļus. P. Putniņš lūdza, lai Tautas labklājības ministrija ievieto viņa uzņēmuma ražojumus minis-
trijas medikamentu sarakstā un veicina vietējās produkcijas realizāciju, jo tā ir 2–4 reizes lētāka nekā 
importētā [14; 20].

Visu ražotņu peļņu Putniņš ieguldīja uzņēmējdarbībā. Viņam piederēja māja ar zemes gabalu 
Čiekurkalnā un saimniecība Jumpravā, bet Rīgā Putniņi dzīvoja īrētā dzīvoklī Matīsa ielas namā, gandrīz 
blakus veikalam. Kopš 1919. gada Putniņš bija precējies ar Jūliju Ozolu (1898–1968) no Jumpravas. Viņu 
ģimenē auga meita Juliāna (?–1944), dēls Ārijs (?–1987) un audžumeita Elza (?–?). Jūlija rūpējās par 
ģimeni, bet Pēteris Putniņš bija ne tikai veiksmīgs uzņēmējs, bet arī aktīvs sabiedrisks darbinieks. Viņš 
piedalījās Nodokļa komisijas darbā un ilgus gadus vadīja Negodīgās konkurences apkarošanas komisiju. 
Kopš 1923. gada Putniņš bija Latvijas tirgotāju savienības valdes loceklis, Latviešu drogistu sekcijas 
priekšsēdis Latviešu tirgotāju savienībā, Brīvības pieminekļa komitejas loceklis, Lieldrogistu sekcijas 
valdes loceklis, Latviešu rūpnieku un amatnieku biedrības un Latviešu labdarības biedrības biedrs.

Iepazīstoties ar Putniņa sabiedriskajiem pienākumiem, atradām informāciju par viņa profesionālo 
izglī tību  – Pēteris Putniņš bija drogists. Par nopelniem viņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni  – 
1932. gadā ar ordeņa V šķiru par sabiedrisko darbu un 1936. gadā ar IV šķiru – jau kā drogists un 
rūp nieks. Radošo darbu un aktīvo dzīves ritumu pārtrauca Latvijas okupācija 1940. gadā. Pēteri Putniņu 
izsū tīja 1941. gada 14. jūnijā. Viņš tika aizvests uz Usoļlaga nometni Molotovas apgabalā. Viņš tur 
strā dāja par feldšeri. 1943. gada 10. janvārī Pēteris Putniņš izsūtījumā mira no plaušu karsoņa. Putniņa 
ģimene arī tika izsūtīta [2, 64; 14; 20].

Viena no ievērojamām drogu lieltirgotavām Rīgā bija provizora M. Feiertaga, Z. Danjuševska un 
J. Šena drogu lieltirgotava Mārstaļu ielā 20/22. Dokumentos tā tika saukta arī šādi: Feiertag Danjuschewsky 
& Schon drogue un ķimikāliju lieltirgotava, kas cieši sadarbojās ar ārzemju uzņēmumiem un iepirka 
vielas galvenokārt no vācu firmām E. Merck (Darmštadtē) un Fabrikation, Chemish-pharmazeutische 
producte. Šai sadarbībai tā bija saņēmusi Farmācijas valdes oficiālu atļauju. Drogu lieltirgotavas pirmais 
īpašnieks Maksis Feiertags piedzima 1869. gadā Jelgavā. Aptiekāra mācekļa gaitas viņš uzsāka aptiekā 
Janovā, Kauņas apriņķī. 1888. gadā Feiertags nokārtoja aptiekāra palīga pārbaudījumu Tērbatā un pēc 
tam strādāja aptiekā Pēterburgā. Farmāciju viņš studēja Tērbatas Universitātē un 1894. gadā saņēma 
provizora diplomu. Jau kā diplomēts speciālists Feiertags kļuva par aptiekas īpašnieku Kolpino (netālu 
no Pēterburgas).

1920. gadā, atgriezies Rīgā, Feiertags kopā ar J. Kacu nodibināja drogu lieltirgotavu, kas no 
1925.  gada pārgāja provizora Makša Feiertaga, provizora Zamuela Danjuševska un aptiekāra palīga 
Jāzepa Šēna īpašumā. Šiem pašiem trim īpašniekiem no 1928. līdz 1940. gadam piederēja arī aptieka 
“Latvijas aptieķnieks”, kura dibināta 1924. gadā, Marijas ielā 67/69, bet kopš 1928. gada tā kļuva 
pazīstama kā Ziloņa aptieka. Zamuels Danjuševskis piedzima 1885. gadā, provizora diplomu ieguva 
1914. gadā Maskavas Universitātē, un savā profesijā viņš darbojās drogu lieltirgotavā un Ziloņa aptiekā 
Rīgā. Par Feiertaga un Danjuševska likteni pēc Otrā pasaules kara ziņu nav.
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Trešā akcionāra Jāzepa Šēna liktenis ievirzījās pilnīgi citādi. Viņš piedzima 1897. gadā Jaunjelgavā, 
aptiekāra palīga eksāmenus nokārtoja 1917. gadā Harkovā un 1928. gadā neieguva farmācijas kandidāta 
diplomu, jo nespēja nokārtot valsts eksāmenus, tāpēc darbojās aptiekāra palīga statusā, taču bija 
līdzīpašnieks gan lieltirgotavā, gan Ziloņa aptiekā. Tas tomēr viņam netraucēja 1940./1941. gadā – padomju 
laikā – kļūt par Galvenās aptieku pārvaldes (GAP) tirdzniecības daļas priekšnieku. Kara laikā – no 1942. līdz 
1945. gadam – Šēns bija 3. Baltijas frontes medicīnas apgādes priekšnieka palīgs, bet no 1945. gada – GAP 
tirdzniecības daļas priekšnieks, vēlāk – vietnieks. Šēns mira 1977. gadā Rīgā [3, 104; 18; 19; 30, 125].

M. Feiertaga, Z. Danjuševska un J. Šēna drogu lieltirgotava darbojās sekmīgi. 1931. gadā revīzija 
konstatēja, ka telpas ir plašas, gaišas un kārtība tajās ir apmierinoša. Medikamentu krājumi bija pietiekoši 
lieli, daudzveidīgi un glabājās oriģinālos iesaiņojumos slēgtos skapjos. Narkotisko vielu uzskaites grāmata 
bija pilnīgā kārtībā, taču indīgo vielu uzskaites grāmatā nebija iegrāmatotas visas atļaujas. Tāpēc liel-
tirgotava no Farmācijas valdes saņēma stingro rājienu. Turpmākajās pārbaudēs – 1932. un 1933. gadā – 
pārkāpumi netika konstatēti, bet pa šo laiku lieltirgotava uzsāka sadarbību ar angļu firmu T. H. Smith, 
London un ar Francijas firmu Comar & Cie, Paris, no kuras iepirka opija pulveri.

1934. gadā lieltirgotava uzsāka sadarbību ar firmu no Nīderlandes Nederlandsche Cocaine-fabrik 
un saņēma pārmetumus no Farmācijas valdes par narkotisko vielu pasūtīšanas noteikumu neievērošanu. 
1936. gadā lieltirgotava uzsāka sadarbību ar Somijas firmu Medica (Helsinki), bet lielāko daudzumu 
vielu tā ieveda no Vācijas un Šveices, piemēram, no firmas F. Hoffmann La-Roche iegādājās 4 kg kodeīna 
fosfāta. Drogu lieltirgotava medikamentus, indīgās un narkotiskās vielas ieveda no dažādām Eiropas 
valstīm, jo Latvijā tās neražoja. Lieltirgotava savā darbībā ievēroja noteikumus, tajā nebija nozīmīgu 
pārkāpumu, darbinieki sekoja stipri iedarbīgo un narkotisko vielu apritei un pareizai uzskaitei, laikus 
noformēja atļaujas, rēķini–pavadzīmes tika drukātas ar rakstāmmašīnu, tāpēc nosaukumi bija salasāmi 
un daudzumi uzskaitīti [18].

Drogu lieltirgotavu un drogu veikaliņu darbošanās salīdzinājums parāda to kardinālo atšķirību, 
kas valdīja šo it kā radniecīgo uzņēmumu darbībā un likumdošanas normu ievērošanā, tāpēc arī varas 
iestāžu attieksme pret tiem bija krasi atšķirīga.

Diskusija

Rīgas aptieku vēsturē XVI un XVII gadsimtā nozīmīga loma bija drogu tirgotājiem un drogu veika-
liņiem, tāpēc informācija par to rašanos, veidošanos, izdzīvošanu un attiecībām ar aptiekām laika gaitā 
galvenokārt skatīta Latvijas farmācijas vēstures kontekstā. Latvijas vēstures sarežģītā gaita ietekmēja 
arī drogu veikaliņu eksistences juridiskā pamatojuma svārstības. Tiesiskais regulējums mainījās 
atkarībā no ietekmes sfēras, kurā nonāca Latvijas teritorija. Sākot ar XIII gadsimtu, visa Baltija atradās 
Eiropas ietekmē un norises farmācijā, medicīnā un garšvielu tirdzniecībā virzījās no Eiropas dienvidiem 
uz ziemeļiem, sasniedzot arī Baltiju. Tāpat kā citās Eiropas pilsētās, Rīgā drogu veikaliņu un aptieku 
darbība notika cieši līdzās un to pavadīja nebeidzama konkurences cīņa.

Baltvācu dabas zinātnieka un vēsturnieka Gotharda Švedera izteiktā doma, ka aptiekas ir cēlušās 
no drogu un garšvielu tirgotavām, Rīgas apstākļos bieži vien atbilda patiesībai, jo vairāki aptiekāri, 
cenšoties iegūt privilēģiju aptiekas atvēršanai, vispirms dibināja drogu veikaliņu, kuru pēc tam pārvei-
doja par aptieku. Drogu veikaliņu darbības juridiskais regulējums tika veidots pēc Eiropas valstu parauga 
un darbojās līdz brīdim, kad Latvijas teritorija nonāca Krievijas impērijas sastāvā. Krievijas privāt aptieku 
monopoltiesības pozitīvi ietekmēja aptieku stāvokli Latvijas teritorijā, un, kaut arī drogu veikaliņi 
tupināja darboties, aptieku īpašnieki jutās vairāk pasargāti no konkurences.

Pēc Latvijas brīvvalsts nodibināšanas, kad kara radītais posts bija skaudri jūtams ekonomis-
kajā situācijā, drogu veikaliņu skaita pieaugums bija likumsakarīgs, jo aptieku skaits bija sarucis un 
atvērt aptieku bija daudz sarežģītāk nekā atvērt drogu veikaliņu. Jaunās Latvijas valsts farmaceitiskās 
likumdošanas veidošanās procesā liela uzmanība tika veltīta drogēriju skaita pieauguma ierobežo-
šanai un likumpārkāpumu novēršanai to darbā. XX gadsimta 30. gadu beigās drogēriju skaits sāka 
samazināties.
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Secinājumi

Eiropā no pašiem aptieku darbības pirmsākumiem drogu veikali ar savu ilggadējo darba pieredzi 
radīja aptiekām nopietnu konkurenci, tāpēc tika radīta juridiskā bāze, kas katram noteica savu darbības 
jomu un funkcijas: ārstiem bija aizliegts tirgoties ar zālēm, aptiekāriem – ārstēt slimniekus, bet drogu 
veikaliem – izgatavot un pārdot zāles. Realitātē visas iesaistītās puses bieži pārkāpa savas kompetences 
ietvarus, un tas izraisīja konfliktus, kas savukārt lika varas iestādēm uzlabot likumdošanu.

Krievijā pirmās privātās aptiekas izvērsa savu darbību XVIII gadsimta sākumā uz zāļu bodīšu 
drupām, bet aptiekas veikali radās daudz vēlāk un nekļuva par aptieku konkurentiem.

Latvijas aptiekām nācās izdzīvot gan Eiropai raksturīgo konkurences cīņu ar drogu veikaliem, 
gan Krievijas situāciju ar konkurences atslābumu un beidzot, izveidojoties Latvijas valstij, sakārtot šo 
jautājumu atbilstīgi savām interesēm – ierobežojot drogu bodīšu darbību atbilstīgi Latvijas farmacei-
tiskajai likumdošanai un cenšoties arvien vairāk samazināt to skaitu.

 Historic Perspective of Herbal Stores

Abstract

Spice traders have been transporting their products from different countries of the world to Europe 
since immemorial times. Soon, spice retail enterprises became herbal shops. Competition and even 
conflicts between herbal shops, pharmacies and doctors escalated increasingly when first pharmacies 
were opened. It was necessary to create legislation that would introduce order and define rights for each 
of the parties. Nevertheless, it was difficult to ensure compliance with the regulations. Several centuries 
passed in competition and with conflicts.

In the Russian Empire, relations between pharmacies and herbal shops were formed differently 
than in Europe. The first private pharmacies were founded in Russia in the 18th century, thanks to 
the  initiative of Tsar Peter the Great and the invited foreign specialists. He provided monopoly rights 
for private pharmacies, which lasted for in Russia 200 years. Herbal Stores in Russia arose only in 1814, 
not as competitors, but rather as branches of pharmacies where pharmacies realised the manufactured 
products and galenic preparations.

In the territory of Latvia, pharmacies had perceived presence of herbal stores in the market as 
competitors since the very beginning. Pharmacists fought hard for their rights and had to seek allies 
in the corridors of power in order to win a competitive battle. In the history of Riga’s pharmacies it is 
possible to find examples when a herbal shop became a pharmacy, as well as “retraining” an unsuccessful 
pharmacist to be a herbal store owner. When Riga and Latvia were included in the Russian Empire, 
pharmacies and herbal shops came under the Russian legislation requirements. The privileged position 
of pharmacies in Russia reduced the competitive battle. When Latvia became an independent country, in 
early post-war years there were concerns and dissatisfaction caused by the increased number of herbal 
shops. The Pharmacy Board launched regular audits in herbal stores and discovered many shortcomings 
and irregularities in their work. Rapid growth of pharmacy network and strict monitoring of herbal stores 
enabled to reduce the number of herbal stores in Latvia and to restrict law violations in their work in 
the thirties of the 20th century.

Keywords: spices, herbal stores, herbal shops, pharmacies, pharmaceutical.
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