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SAĪSINĀJUMI UN PASKAIDROJUMI 

AP – akūts pankreatīts 

SAP – Smags akūts pankreatīts 

SIRS – sistēmisks iekaisuma reakcijas sindroms 

MODS – multiorgānu disfunkcijas sindroms 

Probiotiķi – galvenokārt pienskābās baktērijas un bifidobaktērijas, kas kolonizējas 

cilvēka zarnu traktā 

Prebiotiķi – nesagremojamas barības sastāvdaļas, šķiedrvielas (fruktooligosaharīdi) 

Sinbiotiķi – prebiotiķu un probiotiķu maisījums 

CVVH – nepārtraukta veno-venoza hemofiltrācija 

APACHE II – Acute Physiology and Chronic Health Evaluation scoring 

SOFA – Sequential Organ Failure Assessment 

CRP – C-reaktīvais proteīns (iekaisuma marķieris) 

IAS – intraabdominālais spiediens 

IAH – intraabdomināla hipertensija 

IACS – intraabdomināls kompartment sindroms 

SD – Standarta deviācija 

EB – enterāla barošana 

RITN – reanimācijas un intensīvās terapijas nodaļa 

ARDS – akūts respiratora distresa sindroms 

MALT – mucosa associated lymphoid tissue (ar gļotādu saistīta zarnu limfoīdā 

sistēma) 

GALT – gut associated lymphoid tissue (ar zarnu saistīta limfoīdā sistēma) 
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1. IEVADS 

1.1. ZINĀTNISKĀ DARBA AKTUALITĀTE 

Smags akūts pankreatīts joprojām ir ļoti aktuāla neatliekamās medicīniskās aprūpes 

problēma, kuras risināšanā iesaistīti ķirurgi, intensīvās terapijas, gastroenteroloģijas 

speciālisti u.c. specialitāšu pārstāvji. Veiksmīgas ārstēšanas gala iznākuma būtisks 

nosacījums ir savlaicīga smago slimības formu diagnostika, kas dod iespēju ievērojami 

samazināt komplikāciju attīstības risku, nekrožu inficēšanās biežumu un tādējādi 

saīsināt ārstēšanās ilgumu RITN un kopējo hospitalizācijas laiku. Šie faktori savukārt 

būtiski ietekmē kopējās ārstēšanas izmaksas un pacienta vēlākā dzīves perioda 

kvalitāti.  

Modernu diagnostikas metožu pielietošana un precīza protokola terapija RITN šo 

pacientu aprūpes shēmā ir būtiski samazinājusi komplikāciju skaitu un letalitāti, tomēr 

rezultāti vēl nav apmierinoši. Kopējā letalitāte smaga akūta nekrotiska pankreatīta 

(SAP) grupā svārstās no 30 – 50%, inficētu nekrožu gadījumos daži autori norāda pat 

70% letalitāti. Savlaicīgai inficēto formu diagnostikai un terapijai ir būtiska loma, taču 

vissvarīgākais faktors ir nepieļaut nekrožu inficēšanos. Daudzi multicentriski klīniski 

pētījumi (Isenmann et al, Dellinger et al u.c.) ir apliecinājuši antibakteriālas terapijas 

nozīmi gan infekcijas profilaksē, gan arī inficētu nekrožu ārstēšanā, taču statistiskie 

dati nepierāda būtisku inficēšanās riska un kopējās letalitātes samazinājumu ar 

antibiotiķiem ārstēto pacientu grupā. Tas uzstāda būtiskus jautājumus par jaunu, 

efektīvāku metožu meklējumiem un to pielietojumu, lai samazinātu kopējo inficēšanās 

risku un līdz ar to arī letalitāti. 

Pēdējo gadu pasaules publikācijas arvien vairāk aktualizē jautājumu par kuņģa-zarnu 

trakta nozīmi sistēmiskas iekaisuma reakcijas (SIRS) patoģenēzē. Kuņģa-zarnu traktā 

lokalizējas 70-80% no organisma imūnkompetentajām šūnām, kas liecina par kuņģa-

zarnu trakta vadošo lomu sistēmiskās iekaisuma reakcijas koordinēšanā. Virkne autoru 

kuņģa-zarnu traktu uzskata par iekaisuma reakcijas smadzenēm („brain that drives 

immune response”), tādējādi uzsverot tā lomu fizioloģiskās organisma atbildes 

reakcijas nodrošināšanā. Zarnu trakts ir mājvieta miljoniem dažādu baktēriju, kurām ir 

loma gan barības vielu šķelšanā, gan arī ārkārtīgi būtiska loma zarnu trakta barjeras 
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funkcijas un līdz ar to arī iekaisuma reakcijas modelēšanā. Neskaitāmi pētījumi ir 

pierādījuši disbakteriozes lomu čūlaina kolīta, Krona slimības, reimatoīda artrīta u.c. 

autoimūnu sistēmisku slimību gadījumos. Nozīmīga loma šo slimību terapijas shēmās 

ir atvēlēta zarnu trakta barjeras funkcijas stiprināšanai. 

Iekaisuma reakcija (akūts iekaisums un hroniski noritošs iekaisums) un organisma 

atbilde uz to ir viens no aktuālākajiem publikāciju tematiem šobrīd pasaulē. Neviena 

akūta un hroniska patoloģija nenorit bez iekaisuma reakcijas. Iekaisuma reakcija rodas 

kā atbilde uz aseptisku (piemēram, reimatoīds poliartrīts, akūts pankreatīts) vai arī 

septisku cēloni (piemēram, abscess). Fizioloģiskā atbildes reakcija ir praktiski 

identiska kā vienā tā arī otrā gadījumā. Rodas jautājums par šīs fizioloģiskās 

organisma atbildes reakcijas modelēšanas iespējām, lai nepieļautu pārāk „gļēvu”, vai 

arī pārāk izteiktu iekaisuma reakciju.  

Viens no aktuāliem izpētes virzieniem šobrīd ir dažādu imūnmodulējošu substanču 

pievade pacienu kuņģa-zarnu traktam, ar mērķi stiprināt zarnu barjerfunkciju. Šo 

principu sauc par imūnbarošanu (no angļu termina “immunonutrition”). Sākotnēji 

standarta enterālās barošanas formulām tika pievienotas dažādas aminoskābes, 

polinepiesātinātas taukskābes. Šobrīd pētījumi ir gājuši vienu soli tālāk un kuņģa-

zarnu traktā tiek pievadītas šķiedrvielas (prebiotiķi), baktērijas (probiotiķi) vai šo abu 

substanču maisījums (sinbiotiķi). Ir dati, kas liecina par prebiotiķu, probiotiķu un 

sinbiotiķu spēju stiprinot zarnu barjerfunkciju pozitīvi modulēt sistēmisku iekaisuma 

reakciju un mazināt komplikāciju skaitu. Pašreiz pasaulē norit virkne klīnisku 

pētījumu par sinbiotiķu pielietojuma efektivitāti plaušu un sistēmisku slimību 

gadījumos, kā arī ķirurģiskas sepses ārstēšanā. Tomēr šobrīd vēl nav pieejami 

multicentrisku dubultaklu klīnisku pētījumu dati, kas  liecinātu par sinbiotiķu terapijas 

efektivitāti.  

Promocijas darba tēma iekļaujas šobrīd aktuālāko starptautisko pētījumu kopējā 

virzienā. Darba aktualitāti īpaši nosaka dubultakla randomizēta pētījuma protokols 

sinbiotiķu terapijas klīniskās efektivitātes izpētei smaga akūta pankreatīta pacientu 

grupā, kas līdz šim nav veikts ne Latvijā ne arī ārpus mūsu valsts. Līdz ar to darba 

rezultātiem ir prognozējama starptautiska atpazīstamība un nozīme virziena izpētē.   
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1.2. ZINĀTNISKĀ DARBA NOVITĀTE 

1.  pirmo reizi Latvijā akūtas ķirurģiskas patoloģijas gadījumā tiks pielietota 

enterālās barošanas formu papildināšana ar prebiotiķiem un sinbiotķiem; 

2.  pirmo reizi Latvijā un arī pasaulē akūtas ķirurģiskas patoloģijas gadījumā 

sinbiotiķu/prebiotiķu piedevas tiks pievadītas perorālā ceļā, nevis pielietojot 

zondes barošanu; 

3.  pirmo reizi Latvijā tiek organizēts dubultakls randomizēts pētījums, lai izvērtētu 

  sinbiotiķu/prebiotiķu nozīmi SAP terapijas shēmā; 

4.  pirmo reizi Latvijā un arī pasaulē sinbiotiķu/prebiotiķu piedevas tiks pievienotas 

  mazu tilpumu un mazas kalorāžas enterālās barošanas shēmai; 

5.  sinbiotiķu/prebiotiķu piedevas tiks pievadītas pielietojot agrīnas perorālas 

barošanas principu, kas ļaus agrīni slimības gaitā izvērtēt terapijas efektivitāti; 

 

1.3. ZINĀTNISKĀ DARBA MĒRĶIS 

Salīdzināt standarta enterālās barošanas formulu, standarta enterālās barošanas 

formulu + šķiedrvielu un standarta enterālās barošanas formulu + Synbiotic 2000 

FORTE efektivitāti iekaisuma reakcijas mazināšanā, orgānu funkciju atjaunošanā, 

zarnu trakta barjeras un tranzīta uzlabošanā, kā arī izvērtēt septisko komplikāciju 

attīstības biežumu grupās. 

 

1.4. ZINĀTNISKĀ DARBA UZDEVUMI 

1. Iekļaut pētījumā katrā grupā aptuveni 30 smaga akūta pankreatīta pacientus, lai 

nodrošinātu iegūstamo rezultātu statistisku ticamību; 

2. Nodrošināt agrīnu enterālu barošanu zarnu tranzīta un barjeras atjaunošanai,  

 pielietojot standarta enterālās barošanas formulas, standarta enterālās barošanas 

 formulas + šķiedrvielas vai standarta enterālās barošanas formulas + Synbiotic 

 2000 FORTE atkarībā no randomizācijas rezultātiem; 



 9 

3.  Nodrošināt pilna apjoma konservatīvās terapijas kompleksu SAP slimniekiem 

RITN nodaļā un ķirurģijas nodaļā; 

4. Veikt iegūto datu statisku apstrādi un analīzi, lai noskaidrotu 

sinbiotiķu/prebiotiķu pielietošanas efektivitāti smaga akūta pankreatīta 

pacientiem. 

 

1.5. AIZSTĀVĒŠANAI IZVIRZĪTĀS IDEJAS 

1. Pierādīt sinbiotiķu/prebiotiķu pielietošanas iespējamību un drošumu pacientiem ar 

 SAP; 

2. Izvērtēt un pierādīt, ka sinbiotiķu/prebiotiķu piedevas būtiski samazina nekrožu 

 inficēšanās biežumu un tādējādi samazina septisko komplikāciju skaitu; 

3. Izvērtēt kopējo terapijas efektivitāti un tās konsekvences pacientiem ar SAP, 

 pierādot sinbiotiķu/prebiotiķu piedevu terapijas priekšrocības pār tikai standarta      

enterālās barošanas formulu pielietojumu; 

4. Apliecināt dubultaklu randomizētu pētījumu nozīmi klīnisko pētījumu kontekstā. 

 

1.6. PĒTĪJUMA PRAKTISKAIS PIELIETOJUMS 

Pētījums apstiprināja, ka sinbiotiķu/prebiotiķu pievienošana SAP pacientu agrīnas 

perorālas barošanas shēmā ir iespējama un maisījumu tolerances rādītāji ir labi. Agrīna 

perorāla mazu tilpumu, mazas kalorāžas barošana ir efektīva un būtiski samazina 

septisku komplikāciju attīstību. Sinbiotiķu/prebiotiķu piedevas ievērojami uzlabo 

zarnu trakta barjeras funkciju un tādējādi samazina nekrožu inficēšanās pakāpi. 

Pielietojot šīs formulas nozīmīgi samazinās RITN ārstēšanās ilgums, kā arī kopējais 

ārstēšanās ilgums un letalitāte salīdzinot ar standarta enterālās barošanas formulu 

pielietojumu. Maza tilpuma enterāla barošana paātrina zarnu trakta funkcijas 

atjaunošanos, ir iespējama un rekomendējama pacientiem ar kuņģa-zarnu trakta 

disfunkciju un intraabdominālu hipertensiju. Sinbiotiķu/prebiotiķu piedevas ir 

ieteicamas iekļaušanai SAP pacientu, ka arī citu akūtu patoloģiju (peritonīts, 

pneimonijas, sepse u.t.t.) terapijas shēmās. 
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2. LITERATŪRAS APSKATS 

2.1. SAP DEFINĪCIJA 

Akūts pankreatīts ir patoloģisks stāvoklis aizkuņģa dziedzerī, kura pamatā ir 

mikrocirkulācijas traucējumu rezultātā izraisīts dziedzera acināro šūnu integritātes 

zudums ar šūnu membrānu bojājumu, intracelulāru lizosomālo un proteolītisko enzīmu 

aktivizēšanu. Vieglā gadījumā sākas šūnu apoptoze un limitēta šūnu nekroze, kas rada 

lokālu apkārtējo audu atbildes iekaisuma reakciju. Smagākā gadījumā nekrobiotiskais 

process skar lielāku dziedzera daļu un peripankreātisko zonu kā rezultātā attīstās 

smaga lokāla un sistēmiska iekaisuma atbildes reakcija, kurai progresējot var attīstīties 

agrīna orgānu sistēmu disfunkcija un nāve [1]. 

 

2.2. SAP EPIDEMIOLOĢIJA 

Smaga akūta pankreatīta pacientu (SAP) ārstēšana vēl joprojām ir liels izaicinājums 

intensīvās terapijas speciālistiem un ķirurgiem. Pēdējo gadu pasaules pieredze liecina, 

ka saslimšanu skaitam nav tendences samazināties [2-5]. Nemainīgas saglabājas 

galvenās riska grupas, pie kurām varētu minēt pacientus, kuri pastiprināti lieto 

alkoholu un pacientus ar savlaicīgi nesanētu žultsakmeņu slimību [6-8]. Taču pēdējā 

laikā iezīmējas arī jaunas riska grupas, kurās ietilpst pacienti ar nopietnu dislipidēmiju 

un/vai metabolu sindromu [9-15].  

Pankreatītu reti novēro bērniem. Slimība biežāk satopama pieaugušajiem. Saslimstība 

pieaug līdz ar vecumu. Pēc ASV statistikas 1994. gada datiem, uz 100 000 iedzīvotāju, 

kas ir jaunāki par 15 gadiem, ir 2,7 saslimšanas gadījumi. Gandrīz 100 reizes 

saslimstība pieaug 15 līdz 44 gadu vecuma grupā, un gandrīz 200 reizes pieaug 

vecuma grupā virs 65 gadiem. Kopumā saslimstība ar akūtu pankreatītu sievietēm un 

vīriešiem ir līdzīga. Akūts alkohola pankreatīts biežāk sastopams vīriešiem, bet akūts 

žultsakmeņu pankreatīts - sievietēm. Kopējā saslimstība ASV un Anglijā svārstās no 

11 līdz 23 saslimšanas gadījumiem uz 100 000, Vācijā - 22 uz 100 000 iedzīvotāju. Ir 

dati, kas liecina, ka melnādainajiem amerikāņiem akūts pankreatīts sastopams trīs 

reizes biežāk kā baltajiem. Interesanti pētījumi tika veikti Anglijā, kur konstatēja 

zināmu sociālekonomisko likumsakarību. Akūta alkohola pankreatīta izplatība tika 
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ievērojami vairāk konstatēta nestrādājošo un mazturīgo vidū, kur arī vairāk izplatīts 

alkoholisms, turpretī žultsakmeņu pankreatīts pieauga tieši vidējā slāņa grupā, ko 

izskaidro ar neinteliģentām ēšanas tradīcijām. Iepriekšējas līdzīga rakstura sāpes, tikai 

mazāk izteiktas, konstatē apmēram 50% pacientu ar akūtu pankreatītu. Iepriekšējā 

pankreatīta epizode ir dokumentēta līdz 20% pacientu. Lielākoties, t.i., 70-80% 

gadījumu akūta pankreatīta lēkmes norit ar vieglu klīnisko gaitu, kas labi padodas 

konservatīvai terapijai, tāpēc letalitāte ir ap 1% [16]. Tomēr atlikušajiem 20-30% 

pacientu attīstās smagas nekrotiskas formas, kas beidzas letāli 10 - 20% gadījumu. 

Neskatoties uz strauju moderno tehnoloģiju ienākšanu, jaunu ārstēšanas metožu 

ieviešanu un strauju intensīvās terapijas iespēju palielināšanos, letalitāte SAP pacientu 

grupā tomēr saglabājas augsta. Ņemot vērā statistikas datus, kas liecina, ka saslimšana 

pamatā skar gados jaunus un līdz ar to ekonomiski aktīvus cilvēkus, ļoti svarīga ir 

savlaicīga agrīna smago saslimšanas gadījumu diagnostika un kompleksa intensīva 

terapija, kas ievērojami samazinātu gan ārstēšanas izmaksas gan arī uzlabotu pacientu 

dzīves kvalitāti vēlīnā etapā [17].  

Klīnikā „Gaiļezers” kopš 1999. gada darbojas akūta un hroniska pankreatīta izpētes 

grupa. Gadu gaitā ir radīts smaga akūta pankreatīta diagnostikas un terapijas algoritms 

[18]. Regulāri tiek veikta ārstēto slimnieku klīnisko datu uzskaite un analīze, 

apkopotie rezultāti tiek publicēti starptautiski atzītos žurnālos. Vidēji katru gadu mūsu 

stacionārā tiek ārstēti aptuveni 60 smaga akūta pankreatīta pacienti, kas ir ļāvis iegūt 

nenovērtējamu pieredzi un izvirzīt aktuālus jautājumus terapijas standarta uzlabošanā. 

 

2.3. SAP KLASIFIKĀCIJA UN KLĪNISKĀ GAITA 

Kopš Fics 1889. gadā pirmo reizi aprakstīja klasisku akūta pankreatīta klīniski 

patoloģisko sindromu, ir tikuši veikti daudzi mēģinājumi klasificēt akūta pankreatīta 

veidus un komplikācijas.  

1980. gados tika izstrādāta klasifikācija, kas balstījās uz patomorfoloģiskajām 

izmaiņām aizkuņģa dziedzerī, par pamatu ņemot nekrotiskās izmaiņas. Tomēr šī 

klasifikācija neatspoguļoja organisma atbildes reakcijas veidu un smagumu. Klīniski 

pamatotas slimības smaguma pakāpes novērtēšanas sistēmas – Ranson (1. pielikums) 
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[19], Imrie (2. pielikums) [20] un APACHE-II skalas - deva iespēju uzlabot ārstēšanas 

taktiku un rezultātus. Ieviešot kontrasta DT kā standarta metodi agrīnai destruktīvu 

izmaiņu noteikšanai akūta pankreatīta attīstībā, radās jauna izpratne par slimības 

klīnisko gaitu. Tomēr iekaisuma atbildes reakcijas pakāpe un klīniskās gaitas 

smagums nav vienmēr tiešā saistībā ar nekrotisko izmaiņu plašumu. Prognozi vairāk 

ietekmē mikrocirkulācijas un perfūzijas traucējumu pakāpe ar sekojošu orgānu sistēmu 

disfunkciju smagos gadījumos slimības agrīnajā fāzē un infekcijas pievienošanos 

slimības otrajā fāzē.  

1991. gadā Begers un Bitners ar līdzautoriem ieviesa vienkāršu klīnisko klasifikāciju, 

kas balstījās uz patomorfoloģiskajām izmaiņām dziedzerī, par pamatu ņemot Ulmas 

1987. gada klasifikāciju.  

Atlantā 1992. gadā tikās 40 starptautiski atzīti aizkuņģa dziedzera slimību eksperti no 

15 valstīm un izstrādāja papildinātu klasifikāciju, patomorfoloģiskajiem kritērijiem 

pievienojot sistēmas iekaisuma reakcijas un daudzu orgānu disfunkcijas jēdzienus [1]. 

2009. gada martā notika akūta pankreatīta klasifikācijas izstrādes darba grupas 

tikšanās, kuras laikā tika veiktas būtiskas izmaiņās 1992 gadā pieņemtajā akūta 

pankreatīta klasifikācijā. Šīs izmaiņas pašreiz tiek aktīvi apspriestas un, cerams, drīz 

tiks oficiāli apstiprinātas. Būtiskas izmaiņas skars gan terapeitisko, gan arī 

diagnostisko taktiku.  

Akūta pankreatīta termins ietver vairākas aizkuņģa dziedzera akūta iekaisuma 

klīniskās formas. Patomorfoloģiski iekaisums var izpausties kā viegla tikai dziedzera 

audos norobežota intersticiāla tūska, līdz smagiem nekrotiskiem procesiem, kas 

izplatījušies no aizkuņģa dziedzera uz peripankreātiskajiem audiem un orgāniem. 

Akūts pankreatīts var sākties kā pirmā iekaisuma epizode, kā arī attīstīties uz hronisku 

izmaiņu fona. Vēlākā slimības periodā var notikt nekrotisko audu inficēšanās, kas 

būtiski pasliktina atveseļošanās prognozi. Infekcijas pievienošanās risku palielina 

ilgstoši audu perfūzijas traucējumi, kuņģa zarnu trakta barjeras funkcijas 

pasliktināšanās, hiperglikēmija un invazīvas manipulācijas īpaši retroperitoneālajā 

zonā. Prognostiski svarīga ir organisma atbildes reakcijas pakāpe sakarā ar lokālajām 

izmaiņām aizkuņģa dziedzera un peripankreātiskās zonas audos, kas nosaka klīnisko 

norisi.  
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Slimības klīnisko gaitu un prognozi lielā mērā nosaka organisma atbildes reakcijas 

pakāpe. Vieglākos gadījumus raksturo lokāla iekaisuma reakcija ar tūsku, nelielu 

eksudātu, bez izteiktas audu destrukcijas. Visbiežāk nav sistēmiskas iekaisuma 

reakcijas sindroma (SIRS) pazīmju. 

Vieglam akūtam pankreatītam raksturīgas sāpes vēderā, vemšana, drudzis, 

tahikardija, leikocitoze, paaugstināts aizkuņģa dziedzera enzīmu daudzums asinīs 

un/vai urīnā un minimāla orgāna disfunkcija, taču, ja stāvoklis neuzlabojas 48-72 

stundu laikā pēc ārstēšanas, jāveic atbilstoši izmeklējumi, lai konstatētu komplikācijas. 

Sāpes vēderā ir galvenais simptoms lielākajai daļai pacientu. Parasti tās ir vairāk 

izteiktas vēdera augšdaļā un bieži izstaro uz sāniem vai muguru. Sāpju lokalizācija var 

būt labajā paribē, ja iekaisumā vairāk iesaistīta aizkuņģa dziedzera galviņa, vai 

kreisajā paribē, ja iesaistīts tā ķermenis un aste. Sāpes var sākties pēc bagātīgas 

maltītes vai iedzeršanas. Sākums ir samērā spējš, bet ne tik pēkšņs un stiprs kā dobo 

orgānu perforācijas gadījumā. Sāpju intensitāte variē, bet var būt izteikti spēcīga. 

Vieglas sāpes var mazināt, ieņemot sēdus stāvokli vai arī guļus uz labajiem vai 

kreisajiem sāniem, pievelkot kājas pie vēdera. Sāpes var gan atjaunoties pēc "klusuma 

perioda", gan mainīt lokalizāciju, iekaisumam izplatoties un pievienojoties citu orgānu 

iekaisuma pazīmēm, piemēram, krūškurvja kreisās puses lejasdaļā reaktīva pleirīta 

gadījumā. Sāpes var izplatīties pa visu vēderu, pieaugot vēderplēves iekaisumam 

sakarā ar pankreatogēnu eksudātu (fermentatīvs peritonīts), vai vēdera lejasdaļā ar 

resnās zarnas kairinājuma simptomātiku, ja nekrotiskais process skar retroperitoneālos 

audus pa resnās zarnas gaitu [2, 5, 16, 21].  

Otrs visbiežākais simptoms ir slikta dūša un vemšana. 

Vemšana var būt atkārtota, bet parasti nav ar lielu atvemto masu tilpumu. Atvemtās 

masas parasti ir kuņģa un duodena, bet ne zarnu saturs. Atsevišķos gadījumos 

atvemtajās masās var konstatēt asiņu piejaukumu, kas rodas vemšanas laikā, plīstot 

kuņģa gļotādai (Mallory-Weis tipa bojājums), vai retāk, asiņojot akūtām kuņģa vai 

duodena erozijām. Visbiežāk vemšana pacientam nesniedz atvieglojumu.  

Parasti pirmajās 24 līdz 48 stundās no lēkmes sākuma ir kritiskais periods, kura laikā 

redzama slimības tālākā gaita - vai nu regress, vai arī slimības progresēšana, kas sakrīt 
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ar enzīmu "vētras periodu", kad klīniski nereti novērojama kardiovaskulāra, plaušu un 

nieru disfunkcija ar hipovolēmiju un šoku. 

Smags akūts pankreatīts (SAP) saistīts ar organisma sistēmiskiem traucējumiem un 

lokālām komplikācijām – dziedzera un peripankreātisko taukaudu difūzu vai fokālu 

nekrozi ar dziedzera un peripankreātisko audu destrukciju un iekaisuma eksudātu [1]. 

Nekrožu veidošanās ilgst vidēji 96 stundas no saslimšanas sākuma. Iekaisuma 

mediatori izraisa kapilāru sieniņas caurlaidības palielināšanos, kā rezultātā asins šķidrā 

daļa pastiprināti pārvietojas intersticiālajā telpā veidojot tūsku un eksudātu, kam 

pievienojas ar aktivētiem enzīmiem bagāta aizkuņģa dziedzera sula 30 – 50% 

pacientu. Iekaisuma eksudāts var uzkrāties mazās taukplēves somiņā (bursa omentalis) 

izplatīties retroperitoneāli, prerenāli, mezentērija saknē un retrokoliski. Var novērot 

brīvu iekaisuma eksudātu vēdera dobumā, pleiras telpās, videnē, perikarda dobumā. 

Smagu akūtu pankreatītu raksturo sistēmiska iekaisuma reakcija ar izteiktu sistēmisku 

kapilāru caurlaidības palielināšanos [22, 23]. Veidojas t.s. trešā telpa, samazinās 

cirkulējošais asins tilpums, asinis kļūst biezākās (hemokoncentrācija) un kopumā 

pasliktinās orgānu perfūzija. Palielinoties šķidruma ekstravazācijai un pieaugot 

eksudācijai retroperitoneālajā telpā un vēdera dobumā attīstās orgānu tūska un 

ievērojami pieaug intra-abdominālais spiediens (IAS). Tas savukārt papildus rada 

venozās un limfātiskās atteces traucējumus, kas vēl palielina tūsku un IAS. IAS 

rezultātā tiek pacelta diafragma un ierobežota diafragmas kustību amplitūda, saspiestas 

plaušas, netiek nodrošināta venozo asiņu atpakaļ plūsma pa dobo vēnu uz labo 

priekškambari. Cieš plaušu gāzu apmaiņa, asiņu oksigenācija, labā kambara uzpilde un 

līdz ar to arī samazinās sirds izsviedes frakcija [24, 25]. Raksturīgi smagi orgānu 

perfūzijas traucējumi (zems asins pO2, paaugstināts laktāta līmenis, izteikta acidoze). 

Bieži novēro dzelti, kas var attīstīties žultsvadu nosprostojuma gadījumā (žultsakmeņu 

pankreatīts) vai sakarā ar aknu perfūzijas traucējumiem (parenhimatozs tips). Nereti 

novēro trombocitopēniju (hematoloģiskās sistēmas disfunkcija). Kuņģa zarnu trakta 

disfunkcija raksturojas ar tranzīta traucējumiem, kuņģa stāzi un colon transversum 

dilatāciju. Šajā gadījumā ievērojami pasliktinās zarnu barjerfunkcija un pieaug 

baktēriju translokācijas risks. SIRS un atsevišķu orgānu sistēmu disfunkcija var 

progresēt multiplā orgānu disfunkcijas sindromā (MODS) [26]. Klīniski visbiežāk 
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novēro nestabilu hemodinamiku, perifēru vazodilatāciju (nomaina kapilāru spazmu), 

plaušu un nieru disfunkcijas pazīmes. Stabila hiperglikēmija var norādīt uz ievērojamu 

aizkuņģa dziedzera audu daļas bojāeju. Plaušu un nieru disfunkcija var kombinēties ar 

hematoloģisku, CNS, aknu, metabolu un kardio-vaskulāru disfunkciju. Slimības 

agrīnajā fāzē, kas ilgst vidēji 14 dienas orgānu disfunkcijas attīstību var novērot kā 

sterilu nekrožu tā arī izteiktas tūskas gadījumos [22, 23, 27]. Atkārtota orgānu 

disfunkcija var attīstīties slimības otrajā fāzē, biežāk pēc 2. nedēļas, ja pievienojas 

infekcija. 

Saskaņā ar Atlantas definīciju smagu akūtu pankreatītu raksturo fizioloģiskas novirzes, 

kas sasniedz 8 punktus pēc APACHE-II (angl. - acute physiology and chronic health 

evaluation) skalas vai 3 un vairāk punktus pēc Ransona skalas. Organisma atbildes 

reakciju var ietekmēt blakus slimības īpaši plaušu, nieru, aknu un sirds patoloģija, 

septiski stāvokļi, toksīnu iedarbība, imunosupresija u.c. Slimniekiem ar hroniskām vai 

akūtām blakus slimībām orgānu disfunkcija var attīstīties agrīni arī gadījumos, ja 

fizioloģisko noviržu novērtējums pēc APACHE II skalas nesasniedz 8 punktu robežu. 

Tomēr orgānu disfunkcijas esamība jau ir pietiekošs kritērijs, lai uzskatītu, ka 

iespējama smagas akūta pankreatīta formas attīstība. 

Tālākā slimības gaitā nekrotiskie audi un iekaisuma eksudāts var veidot norobežotas 

postnekrotiskas pseidocistas ar fibrozu vai granulozu audu kapsulu, kas veidojas vidēji 

6 nedēļu laikā. Būtisks riska faktors, kas lielā mērā pasliktina nekrotiska pankreatīta 

prognozi ir infekcijas pievienošanās (vidēji 30-35% gadījumu) slimības otrajā fāzē. 

Īpaši bīstama ir slikti norobežotu nekrožu inficēšanās. Tomēr arī abscesu un inficētu 

pseidocistu gadījumā ir indicēta aktīva ķirurģiska taktika pretējā gadījumā strauji 

pieaug letalitāte [28, 29]. 

Tālākajā gaitā, ja izdodas koriģēt izteiktus homeostāzes traucējumus, otrās nedēļas 

beigās visbiežāk parādās septiskās komplikācijas, kas rodas galvenokārt gramnegatīvo 

baktēriju translokācijas rezultātā no zarnu trakta Šīs komplikācijas nosaka tālāko 

prognozi. Jāatzīmē, ka daudziem pacientiem ar plašām aizkuņģa dziedzera un arī 

peripankreātisko taukaudu nekrozēm ir izteikta, sepsei līdzīga klīniskā gaita arī tad, ja 

nav pievienojusies infekcija. Pacientiem, kam dziedzera nekroze lielāka par 50%, bieži 

pievienojas citu orgānu (plaušu, nieru, aknu, sirds un asinsvadu sistēmas) bojājuma 
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simptomātika vai daudzu orgānu bojājuma sindroms. Tiem raksturīgas sāpes vēdera 

augšdaļā, smags dinamisks ileuss un infiltrāts vēdera augšdaļā [6, 30].  

Slimības tālāko gaitu nosaka: 

1. aizkuņģa dziedzera audu nekrozes plašums; 

2. peripankreātisko taukaudu nekrozes plašums; 

3. iekaisuma eksudātā esošo vazoaktīvo toksisko komponentu daudzums un to 

  bioloģiskās īpašības; 

4. aizkuņģa dziedzera audu inficēšanās 

 

2.4. ETIOLOĢIJA UN PATOĢENĒZE 

Akūta pankreatīta attīstībā nozīmīga ir vairāku slimību veicinošu faktoru mijiedarbība. 

Svarīgi pasvītrot, ka minētie faktori veicina nevis tieši izraisa hroniska vai akūta 

iekaisuma rašanos aizkuņģa dziedzerī. Iekaisums ir organisma atbildes reakcija uz 

draudošu vai jau radušos aizkuņģa dziedzera šūnu bojājumu un aktivētu enzīmu 

nokļūšanu starpšūnu telpā, peripankreātiskos audos vai asinsritē. Acināro šūnu 

funkcionāla pārslodze var rasties ēdiena, alkohola, citu vielu stimulējošā efekta 

rezultātā. Žultsakmeņu migrācija var palielināt intraduktālo spiedienu kopējā žults 

vadā un Virsunga vadā. Dziedzera audu bojājuma pakāpe ir atkarīga no audu išēmijas 

plašuma un ilguma. Aizkuņģa dziedzera apasiņošana var tikt traucēta pārmērīgas 

ēšanas, vai, piemēram, liela alus tilpuma dzeršanas rezultātā. Īpaši bīstama ir bagātīga 

ēšana savienojumā ar alkohola lietošanu. Liels barības daudzums rada kuņģa 

iestiepumu un veicina asiņu pieplūdumu kuņģim un duodenam, līdzīgi kā lietojot 

alkoholu. Tam vēl pievienojas venoza un limfātiska stāze hepato-pankreatobiliārajā 

(HPB) zonā kā rezultātā rodas aizkuņģa dziedzera iniciāli perfūzijas traucējumi. Arī 

pie lielas fiziskas slodzes notiek asinsrites pārsadale organismā uz viscerālās 

cirkulācijas rēķina [31]. Ja tūlīt pēc lielas fiziskas slodzes bagātīgi lieto uzturu un kaut 

nedaudz alkoholu, pastāv reāls risks akūta pankreatīta attīstībai. HPB zonas 

mikrocirkulācijas pasliktināšanās var būt saistīta ar hroniski paaugstinātu intra-

abdominālo spiedienu adipoziem cilvēkiem. Šajā gadījumā ievērojami pasliktinās 

diafragmas kustību amplitūda un līdz ar to arī venozo asiņu atpakaļ plūsma uz labo 
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priekškambari. Taču tas ir saistīts ar traucētu venozo asiņu atteci no aknām un relatīvu 

portālu hipertensiju, kā arī limfātisku stāzi, kas ietekmē gan HPB zonu, gan kuņģa 

zarnu traktu kopumā. Pēdējā laikā arvien biežāk tiek konstatēti lipīdu vielmaiņas 

traucējumi gados jauniem akūta pankreatīta pacientiem. Tas rada asins viskozitātes 

pieaugumu, kas var pasliktināt orgānu perfūziju kritiskā situācijā līdzīgi kā pie 

izteiktas dehidratācijas [9, 10]. Toksiski ķīmiski savienojumi, medikamenti un 

slimības, kas novājina šūnu membrānas, antioksidantu kapacitāti un rada hronisku 

kapilāru bojājumu var veicināt akūta un hroniska pankreatīta attīstību [32]. 

Baltijas valstīs visbiežāk akūta pankreatīta attīstība saistīta ar:  

  pārmērīgu alkohola lietošanu; 

  alkohola un trekna uztura kombināciju; 

  žultsakmeņu migrāciju (papilla Vateri spazms, hipertensija žultsvados un  

  Virsunga vadā, kapilāru spazms ar mikrocirkulācijas traucējumiem); 

  tiešu aizkuņģa dziedzera traumu, abdominālu ķirurģisku iejaukšanos vai  

  endoskopisku manipulāciju. (traucēta asinsrite plus tiešs audu bojājums). 

Nereti anamnēzes dati liecina par: 

  pārmērīgu fizisku slodzi pēc ēšanas vai arī pārēšanos pēc lielas fiziskas slodzes; 

  lielu psihoemocionālu stresu (kapilāru spazms) kombinācijā ar ēšanas faktoriem; 

  toksīnu, medikamentu iedarbību (azatioprīns, sulfanilamīdi, tiazīdu grupas 

  diurētiķi, furosemīds, tetraciklīns, estrogēni, kortikosteroīdi u. c.);  

saistību ar: 

  saistaudu sistēmas saslimšanām; 

  vaskulāro patoloģiju; 

  metabolām slimībām - hiperlipidēmija, hiperparatireoīdisms; 

  infekcijām - epidēmiskais parotīts, Koksaki vīruss, adenovīruss, mikoplazmas, 

  parazīti); 

  AP attīstību grūtniecības laikā, pēc dzemdībām;  

  ģenētisku predispozīciju; 

  anatomisku aizkuņģa dziedzera izvadsistēmas anomāliju; 

  citiem faktoriem. 
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Vairumā gadījumu pacientu dzīves veids un ēšanas tradīcijas sekmējušas akūta 

pankreatīta attīstību. Jāpiebilst, ka pašreiz liela daļa autoru uzskata, ka akūta 

pankreatīta patoģenēze norisinās līdzīgi dažādu etioloģisko faktoru gadījumos. 

 

2.5. PATOFIZIOLOĢIJA 

Normālos apstākļos acinārā šūna tiek pasargāta no priekšlaicīgas intracelulāras 

proteāžu aktivizēšanās (intracelulāras zimogēna aktivizēšanās). To nodrošina 

neaktīvas enzīmu formas sintēze – zimogēna veidā, dažādu zimogēnu atsevišķs 

novietojums šūnā, un precīza intracelulārā Ca
++

 koncentrācijas kontrole. Ir pierādīta 

Ca
++

 loma aktivēta tripsīna molekulas stabilizēšanā. Tomēr intracelulāra enzīmu 

aktivēšanās notiek, ja pievienojas papildus nelabvēlīgi faktori, kas izraisa šūnu 

membrānu bojājumu. Par būtiskiem uzskata mikrocirkulācijas traucējumus ar sekojošu 

reperfūzijas fenomenu kā rezultātā atbrīvojas brīvie radikāļi, destabilizējas šūnu 

membrānas un notiek Ca
++

 jonu ieplūšana šūnā. Ca
++

 koncentrācijas palielināšanās 

šūnā rada labvēlīgu fonu lizosomu hidrolāzes Katepsīna B (Cathepsin B) darbībai. 

Balstoties uz eksperimentāliem datiem tiek uzskatīts, ka Katepsīns B var aktivizēt 

intracelulāri lizosomu tuvumā novietotās neaktīvās proteāzes (kolokalizācijas teorija). 

Tomēr precīzs proteāžu intracelulārās aktivizēšanas mehānisms nav zināms. Tālākā 

gaita atkarīga no intracelulārās enzīmu aktivizēšanās ar sekojošu iekaisuma atbildes 

reakciju [33, 34]. 

Patoloģiskais process norit ar lokālu mikrocirkulācijas pasliktināšanos un sistēmas 

atbildes iekaisuma reakciju. Gan endotēlijs, gan imūnās sistēmas šūnas var izdalīt 

bioloģiski aktīvas vielas (eikosanoīdus vai citokīnus), kas var tieši radīt kapilāru 

spazmu un ierosināt neitrofīlos granulocītus migrācijai audos. Savukārt imūnsistēmas 

koordinētu un adekvātu reakciju uz šūnu vai audu homeostāzes traucējumiem ietekmē 

daudzi priekšnoteikumi, un viens no tiem ir pēdējā desmitgadē atklātā saikne starp 

zarnu trakta un aknu barjerfunkcijas stāvokli un imūnsistēmu kopumā (jau pieminētā 

zarnu izcelsmes iekaisuma vai zarnu ģenēzes sepses teorija). Kā jebkurā iekaisuma 

reakcijā, arī aizkuņģa dziedzera iekaisuma gadījumā piedalās visa imūnsistēma. Tātad 
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patoloģiskais process, ko pieņemts apzīmēt kā akūtu pankreatītu, var sākties gadījumā, 

ja ir sasniegta noteikta kritiskā nelabvēlīgo faktoru summa [35].  

Eksperimentāli pielietojot trīsdimensiju elektronmikroskopiju ir konstatēts t.s. 

"nocirsto" kapilāru fenomens - jau pirmajās trīs stundās no akūta pankreatīta 

inducēšanas ir novērojama kapilāru terminālās daļas destrukcija ar asins šķidrās daļas 

un formelementu izkļūšanu ārpus kapilāra apkārtējos audos. Tātad, rodas zonas, kurās 

aizkuņģa dziedzera šūnas netiek pilnvērtīgi apasiņotas. Kapilāros palielinās asins 

viskozitāte, rodas trombocītu agregācija un tiek ierosināti neitrofīlie granulocīti, kas 

caur endotēlija spraugām migrē audos. Novēro intersticiālu tūsku un audu hipoksiju. 

Audu išēmijas apstākļos notiek šūnu ATF resursu samazināšanās un degradācija. Šo 

fāzi nomaina reperfūzijas fāze, tās laikā daļēji atjaunojas mikrocirkulācija. Tieši 

reperfūzijas dēļ turpinās šūnu bojājums, jo pastiprināti rodas O2 un citi brīvie radikāļi, 

kas grauj šūnu membrānas no iekšpuses un izjauc proteāžu un antiproteāžu līdzsvaru. 

Ierosinātie granulocīti ir migrējuši audos un sāk nespecifisku uzbrukumu acinārajām 

šūnām ar mieloperoksidāzes (MPO) un hipohlorskābes (HClO) triecienu. Rezultātā 

cieš acinārā šūna un kļūst nekontrolējama aktivēto proteāžu darbība gan aizkuņģa 

dziedzera audos lokāli, gan arī visas cirkulatorās sistēmas līmenī, kas ietekmē kinīnu 

sistēmas un recēšanas un pretrecēšanas sistēmas līdzsvaru [36].  

Protams, pašsagremošanās fenomens eksistē, lai noārdītu vecās šūnas, taču pastāv 

līdzsvars starp aktīviem enzīmiem, kurus kontrolē antiproteāzes (antitripsīns, 

makroglobulīns u.c.), un neaktīviem enzīmiem, kas tiek sekretēti zimogēna veidā. 

Akūta pankreatīta gadījumā, ņemot vērā faktu, ka dziedzeris ir "pielādēts" ar 

enzīmiem, rodoties išēmijai, bojājas šūnu membrānas un aktivizējas kā proteolītiskie, 

tā arī lipolītiskie enzīmi. Aktīvo enzīmu darbība izpaužas lokāli, galvenokārt tiek 

gremotas nedzīvās šūnas, bet tiem nokļūstot sistēmas cirkulācijā, tiek destabilizēts 

sistēmas proteāžu un antiproteāžu līdzsvars, kas arī izraisa diskoordinētu imūnsistēmas 

reakciju. 

Apkopojot visu iepriekš teikto var secināt, ka sākotnēji audu bojājums skar tikai 

aizkuņģa dziedzera acinārās šūnas, bet jau pēc dažām sekundēm rodas strauja 

proinflamatoro citokīnu izsviede, pēc dažām minūtēm tas rezultējās koagulācijas un 

fibrinolīzes aktivitātes izmaiņās un visbeidzot pēc dažām stundām rodas nosakāmas 
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iekaisuma aktīvās fāzes proteīnu izmaiņas. Iekaisums strauji izplatās uz pacienta zarnu 

traktu, kurā lokalizējas aptuveni 80% no organisma imūnsistēmu veidojošām šūnām, it 

īpaši resno zarnu [37]. Imūnkompetento šūnu izsviestie citokīni, audu sabrukšanas 

produkti, mediatori rada noteiktas lokālas un sistēmiskas atbildes reakcijas, kuru 

intensitātei ir būtiska loma slimības tālākā attīstībā. Šī fizioloģiskā atbildes reakcija 

(daudzos gadījumos hiperreaktivitāte) ietekmē visu organismu un ir par iemeslu agrīnu 

un vēlīnu komplikāciju attīstībai, straujam pacienta vispārējā stāvokļa 

pasliktinājumam.  

 

2.6. IEKAISUMA REAKCIJA UN FĀZES 

Saslimšanai ir zināma divfāziska klīniskā gaita [22]: agrīnā fāze (pirmās divas 

saslimšanas nedēļas), kad smaga akūta pankreatīta gadījumos dominē sistēmiskais 

iekaisuma reakcijas sindroms (SIRS) kā arī agrīna multiorgānu nepietiekamība 

(MODS), un vēlīnā fāze (sākot ar trešo slimības nedēļu), kad klīnisko gaitu, 

galvenokārt nekrotisku formu gadījumā, nosaka peripankreatiska infekcija un līdz ar to 

sepse. Izteiktā iekaisuma reakcija jau agrīni ietekmē plaušu funkciju [23], kam seko 

nieru funkcijas traucējumi [24] un koagulācijas traucējumi. Pēdējos gados tiek 

piegriezta vērība agrīna smaga akūta pankreatīta attīstībai (early severe acute 

pancreatitis), kas asociējas ar fulminantu MODS attīstību, ievērojamu agrīnu letalitāti 

un paaugstinātu infekcijas attīstības risku slimības vēlīnā fāzē [27]. Tomēr, tieši 

infekcijas pievienošanās slimības otrajā fāzē nekrotisku formu gadījumā ar 

progresējošu sepsi un vēlīna MODS attīstību, ir galvenais paaugstinātas letalitātes 

iemesls. Nekrotisko pankreatītu gadījumā letalitāte vēlīno infekciozo komplikāciju 

grupā joprojām saglabājas augsta sasniedzot pat 70% [21, 38]. Liela nozīme agrīno un 

vēlīno komplikāciju profilaksē ir savlaicīgai, adekvātai intensīvai terapijai, kas balstīta 

uz orgānu atbalsta terapiju (organ support) un sepses profilaksi. Agrīna enterāla 

barošana ir būtiska konservatīvās terapijas sastāvdaļa [17, 22, 38]. Kompleksi 

pielietojot intensīvās terapijas principus un agrīnu enterālu barošanu ir iespējams 

modulēt imūnās sistēmas atbildes reakciju un tādējādi mazināt sepses un sistēmisko 

komplikāciju attīstību [39].  
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2.7. ZARNU BARJERAS NOZĪME (MIKROFLORA) 

Plaši zināmas tādas zarnu trakta funkcijas kā barības vielu gremošana, sagremoto 

barības vielu sasaiste ar transporta olbaltumvielām un novadīšana asins straumē, 

detoksikācijas funkcija. Zarnu trakts ir mājvieta specifiskai mikroflorai, kurai arī ir 

būtiska loma gremošanas procesos un lokālās imunitātes nodrošinājumam zarnu traktā. 

Mikroflora katram indivīdam ir unikāla un tā dzīves laikā mainās, to iespaido dažādi 

vides faktori, ēšanas tradīcijas un slimības. Zarnu trakta mikroflorai ir zināmas 

sekojošas ļoti svarīgas funkcijas [40-45]: 

1. veido barības vielas gļotādai: acetāts, butirāti, propionāti, piruvāts, laktāts,  

  aminoskābes (arginīns, cisteīns, glutamīns); 

2. veido, izdala dažādus mikronutrientus: histamīns, piperidīns, tiramīns  

  kadaverīns, putrescīns un citus; 

3. regulē potenciāli patogēno mikroorganismu koncentrāciju, novēršot to  

  pārprodukciju; 

4. zarnu imūnsistēmas stimulēšana, it īpaši GALT (gut associated lymphoid tissue) 

  sistēmas caur endogenā NO produkciju; 

5. toksīnu eliminācija no zarnu trakta; 

6. iespaido gremošanas trakta motilitāti, regulē zarnu perfūziju, gļotu sagremošana 

  u.c. 

Zarnu traktu aizsargājošā flora ir pakļauta dažādu faktoru iedarbībai – stress, rietumu 

diēta, kurā ir ārkārtīgi maz šķiedrvielu un polinepiesātināto taukskābju. Šie faktori var 

radīt nozīmīgu disbiozi, kas ir par iemeslu dažādu gastrointestinālu sūdzību attīstībai 

un var nopietni ietekmēt zarnu trakta barjeras funkciju. Šādas situācijas ir aprakstītas 

astronautiem, kuri ilgstoši ieturējuši diētu ar zemu šķiedrvielu saturu, taču mūsdienās 

šādu „uz zemes dzīvojošu astronautu” kļūst aizvien vairāk un vairāk [40].  

Taču, runājot iekaisuma reakcijas kontekstā, būtiskākās un svarīgākās kuņģa-zarnu 

trakta funkcijas ir imūnfunkcija un īpaši barjeras funkcija. Zarnu traktā imūnfunkciju 

nodrošina imūnkompetentās šūnas, kuras ir apkopotas divās lielās un nozīmīgās 

sistēmās MALT (mucosa associated lymphoid tissue, gļotādā lokalizētās 

imūnkompetentās šūnas) un GALT (gut associated lymphoid tissue, Peira plātnītes, 

apzarņa limfmezgli u.c.). Aptuveni 50% no nepieciešamām barības vielām tievās 
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zarnas saņem intralumināli, turpretim resnā zarna > 80% barības vielas saņem no 

lumena, zarnu trakta pilnvērtīgas fizioloģijas nodrošināšanai nepietiek ar barības 

vielām, kuras tas saņem no asins straumes. Lielā mērā šo svarīgo funkciju nodrošina 

baktērijas. Intensīvās terapijas pacientiem, kuri nesaņem enterālu barošanu, nozīmīga 

gļotādas atrofija rodas jau agrīni pat gadījumos, kad tiek nodrošināta totāla parenterāla 

barošana [45]. Intestinālas badošanās sekas ir limfoīdo folīkuļu atrofija, gļotādas 

nepilnvērtīga reģenerācija, nepilnvērtīga gļotādas IgA sintēze kam seko patogēnās 

mikrofloras savairošanās. Papildus zarnu trakta barjeras funkciju negatīvi ietekmē 

dažādi medikamenti no kuriem jāmin nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, un kritiski 

stāvokļi ar audu hipoperfūziju. Tā rezultātā rodas zarnu trakta gļotādas atrofija, ar 

sekojošu zarnu barjeras funkcijas vājināšanos. Šiem pacientiem strauji palielinās 

nozokomiālās infekcijas attīstības risks [46]. Apkopojot iepriekš teikto, var akcentēt 

sekojošus būtiskus pilnvērtīgas zarnu barjeras funkcionēšanas priekšnoteikumus:  

1. epitēlija slāņa veselums, integritāte; 

2. pilnvērtīgs gļotu slānis, kurā atrodas baktērijas un intraluminālās barības vielas; 

3. probiotisko baktēriju daudzums un probiotisko/potenciāli patogēno baktēriju 

  koncentrācijas līdzsvars; 

4. zarnu perfūzija; 

5. imūnsistēmas pilnvērtība; 

6. zarnu tranzīts, stātisku zarnu var netieši uzskatīt kā „nedrenētu abscesu” [47]. 

Zarnu trakta barjeras funkcijas novērtēšana ir būtisks aspekts, kas ļauj netieši spriest 

par slimnieka imūnsistēmas stāvokli, prognozēt slimības norisi un izvērtēt ārstēšanas 

efektivitāti. Barjeras funkciju var novērtēt netieši, sekojot un uzskaitot infekciozās 

komplikācijas, un tieši, veicot taisnās zarnas gļotādas biopsijas un izvērtējot gļotādas 

atrofijas pakāpi, kā arī ar speciālu testu palīdzību. Par plaši atzītu testu šobrīd uzskata 

laktulozes/mannitola testu [46, 48]. Laktuloze un mannitols ir saharīdi, kuri zarnu 

traktā netiek fermentēti, tie uzsūcas vai nu transcelulāri vai caur starpšūnu telpu un 

neizmainītā veidā izdalās caur nierēm. To ekskrēcijas koncentrācijas attiecība liecina 

par barjerfunkcijas traucējumiem un ir nosakāma ar šķidruma hromogrāfijas palīdzību. 

Metode pašlaik Latvijā netiek klīniski pielietota sakarā ar aparatūras augstajām 

izmaksām. Tās pielietošanas iespējas intensīvās terapijas pacientiem ir ierobežotas, 
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sakarā ar testa veikšanai nepieciešamo perorālo cukuru slodzi, kas kritiskos stāvokļos 

var radīt bīstamas metabolas un gastrointestinālas komplikācijas.  

 

2.8. SAP DIAGNOSTIKA 

2.8.1. Pēc klīniskām pazīmēm 

Viegla pankreatīta gadījumā fizikālai izmeklēšanai var būt trūcīga atradne un klīniskā 

aina var būt maz izteikta. Tipiski pacienti sūdzas par diskomfortu, spiedošu sajūtu un 

sāpēm vēdera augšstāvā, kas izstaro uz muguru un var būt arī jostveida. Tipiski šīs 

sāpes nav ļoti spēcīgas, neciešamas. Pacienti atzīmē sliktu dūšu un vemšanu, kurai nav 

atvieglojuma. Šajos gadījumos klīniski viegls akūts pankreatīts ir jādiferencē no čūlas 

slimības, žultsakmeņu slimības paasinājuma, kardijas spazmas. Smaga akūta 

pankreatīta gadījumā klīniskās pazīmes ir pārliecinošas [1].  

Pēc provocējošā faktora iedarbes (visbiežāk alkohols vai žultsakmeņu slimība) 

pacienti atzīmē spēcīgas, dažkārt neciešamas sāpes vēdera augšstāvā, kas izstaro uz 

muguru, lāpstiņām. Vemšana būs profūza, kas nesniegs atvieglojumu. Vemšanas laikā 

slimnieks papildus zaudē šķidrumu un elektrolītus, līdz ar to vispārējais stāvoklis 

ievērojami pasliktināsies. Pacientiem sakarā ar sāpēm un vemšanu var būt hipotensija 

un komatozs stāvoklis. Raksturīgi, ka pacients ir nemierīgs, nosvīdis, ar strauju pulsu 

un paātrinātu elpošanu. Smagos gadījumos var būt akrocianoze, kas saistāma ar 

izteiktu perifēru vazospazmu un asinsrites centralizāciju hipotensijas gadījumos. 

Vēders parasti ir mēreni uzpūsts, pakrūtē raksturīgs pilnums, sakarā ar iekaisuma 

eksudāciju retroperitoneālā telpā. Dažkārt vēders var būt ievērojami palielināts 

apjomā, uzspringts, meteorēts. Tas agrīni liecina par intraabdominālu hipertensiju, kas 

norāda uz prognostiski nelabvēlīgu slimības gaitu. Šajās situācijās, ir jāpievērš 

uzmanība straujai plaušu komplikāciju attīstības iespējamībai. Paaugstinātā 

intraabdominālā spiediena rezultātā diafragmas kupoli ir augstu lokalizēti un 

mazkustīgi, tiek saspiesti plaušu bazālie segmenti, kas ievērojami pasliktina elpošanas 

funkciju. Viegls vēdera priekšējās sienas muskuļu sasprindzinājums ir samērā bieži, 

bet īsta rigiditāte reti. Muskuļu sasprindzinājums rodas tajos gadījumos, kad brīvā 

vēdera dobumā sakrājas ievērojams daudzums iekaisuma eksudāta ar augstu aizkuņģa 
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dziedzera fermentu aktivitāti tajā. Šajos gadījumos ir vērojama tā saucamā „pseido 

peritonīta” aina, kura dēļ operatīva iejaukšanās nav indicēta. Samērā reti, apmēram 1% 

gadījumu, sānos redz pelēcīgi zaļganu ādas nokrāsu vai cianotisku ādas nokrāsu ap 

nabu (Grey - Turner un Cullen simptomi). Šīs pazīmes raksturīgas situācijai, kad 

iekaisuma infiltrāts, īpaši nekrotisku formu gadījumos, izplatās retroperitoneālu un 

mazāk brīvā vēdera dobumā [16, 20].  

Smaga akūta pankreatīta diagnoze ir apgrūtināta pacientiem, kuriem nesen ir veikta 

vēdera augšējā stāva ķirurģija un pacientiem, kuriem nav izteikta sāpju sindroma. 

Šajos gadījumos akūts pankreatīts var izpausties kā kardiopulmonāls kolapss, 

apjukums, hipotermija u.c. Apjukums vai delīrijs ir nevēlama pazīme un ne vienmēr 

asociējas tikai ar alkohola lietošanu anamnēzē, apjukums vai CNS disfunkcija noteikti 

ir jāuztver kā MODS sastāvdaļa. Tas liecina par perfūzijas traucējumiem galvas 

smadzenēs. Ārkārtīgi svarīgi ir jau agrīni atpazīt plaušu disfunkciju un citas plaušu 

komplikācijas. Netieši uz plaušu disfunkciju var agrīni norādīt delīrija attīstība. Svarīgi 

ir dinamikā novērtēt Sp02 un asins gāzu sastāvu. Pleirāls eksudāts norādīs uz 

ievērojamu SIRS, jo ir pierādīts, ka pacientiem ar izteiktu SIRS 80% gadījumu attītas 

plaušu komplikācijas (atelektāzes, pneimonija, pleirāls eksudāts) [49]. 

Apmēram 90% pacientu ar smagu akūtu pankreatītu ir paaugstināta ķermeņa t
O
 un 

leikocitoze. Bieži ir dažādā pakāpē izteikta dinamiska ileusa aina. Slimībai 

progresējot, epigastrijā parādās palpējams iztilpums, kas liecina par nekrotiska 

pankreatīta formu un rodas, iekaisumam izplatoties uz mazās taukplēves somiņu ar 

vairāk vai mazāk norobežotu iekaisuma eksudātu. Žultsakmeņu slimniekiem akūta 

pankreatīta simptomi parasti novērojami kopā ar žultsakmeņu lēkmes simptomātiku. 

Alkohola pankreatīta slimniekiem nereti pievienojas arī alkohola delīrija aina. Sevišķi 

smagu pankreatītu gadījumos sakarā ar izteiktu hipokalciēmiju un elektrolītu 

disbalansu var iestāties krampji, ko nepieredzējis ārsts var traktēt kā epilepsijai līdzīgu 

stāvokli. 

Apkopojot iepriekš teikto, ir ļoti svarīgi jau agrīni pēc klīniskām pazīmēm diferencēt 

pacientus ar vieglu akūtu pankreatītu no pacientiem ar smagu akūtu pankreatītu. Tas ir 

ārkārtīgi būtiski, lai savlaicīgi uzsāktu kompleksu intensīvu konservatīvu ārstēšanu. 

2009. gadā ir publicēti Harvardas medicīnas skolas pētījuma dati kurā tika analizēti 
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iespējamie akūta pankreatīta prognozējamas smagas gaitas pazīmes pirmajās 24 

stundās no hospitalizācijas brīža. Apkopojot 36000 pacientu ārstēšanas rezultātus ar 

lielu statistisku ticamību tika pierādīts, ka sekojošas pazīmes varētu norādīt uz 

komplicētu klīnisko gaitu – agrīni paaugstināts BUN (blood urea nitrogen) > 25 mg/dl, 

apziņas traucējumi, SIRS pazīmes, vecums > 60 gadiem un pleirāls eksudāts [50]. 

 

2.8.2. Laboratorā diagnostika 

1929. gadā Elman un līdzautoru izstrādātā seruma amilāzes noteikšanas metode 

joprojām ir plaši izplatīta. Tomēr metodes jūtību samazina fakts, ka hiperamilazēmija 

var būt slimniekiem ar citām akūtām vēdera dobuma orgānu patoloģijām līdz 20% 

gadījumos. Visbiežāk paaugstinātu seruma amilāzi konstatē čūlas perforācijas, 

žultsceļu patoloģijas, zarnu nosprostojuma un mezenteriāla infarkta gadījumos. Akūta 

pankreatīta slimniekiem raksturīga arī amilāzes līmeņa paaugstināšanās urīnā, kas 

atspoguļo glomerulu pastiprinātu seruma amilāzes filtrāciju un samazinātu tubulāru 

reabsorbciju. Amilāzes līmenis urīnā var būt paaugstināts ilgāk kā serumā. Parasti 

seruma amilāzes izdalīšanās ar urīnu ir ap 3 ml/min., kamēr kreatinīna izdalīšanās ir ap 

100 ml/min. Attiecība (klīrenss) starp amilāzes un kreatinīna izdali ir 2-4%. Akūta 

pankreatīta gadījumā šī attiecība var pārsniegt 10%. Tomēr ne amilāzes līmenis urīnā, 

ne amilāzes un kreatinīna klīrensa attiecība nav pietiekoši specifiski rādītāji, pēc 

kuriem varētu droši diagnosticēt akūtu pankreatītu. Amilāze atrodama siekalās, 

olvados, plaušās un aknās. Tika izstrādāta metode, kas nosaka specifisku rādītāju - 

aizkuņģa dziedzera izoamilāzi, kas ir enzīms, ko izdala tieši dziedzeris, tomēr plašu 

klīnisku pielietojumu tā nav guvusi [51]. 

Seruma lipāze ir aizkuņģa dziedzera enzīms, un lipāzes aktivitāte serumā ir tikpat 

jutīgs un vēl specifiskāks rādītājs kā amilāzes aktivitāte. Pašlaik lipāzes noteikšanas 

asins serumā tiek uzskatīta par izvēles metodi. Tā ir tikpat vienkārša kā amilāzes 

noteikšana un līdzīga izmaksu ziņā. Akūtu aizkuņģa dziedzera iekaisumu apstiprina 

trīskārtēja amilāzes vai lipāzes līmeņa konstatēšana asinīs. Tomēr slimības smagums 

nav proporcionāls fermentēmijas līmenim. Specializētos centros ar klīniskās 

pētniecības ievirzi nosaka arī citus rādītājus: seruma imūnreaktīvo tripsīnu, 

himotripsīnu, elastāzi, fosfolipāzi A2, a2 - makroglobulīnu, methemalbumīnu, 
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karboksipeptidāzi un karboksilestera hidrolāzes līmeni, ātro urīna tripsinogēna-3 testu, 

taču šobrīd vēl nav pietiekoši pierādīta šo testu klīniskā un praktiskā lietderība, 

salīdzinot ar amilāzes un lipāzes rādītājiem serumā [52-54].  

Svarīgs akūtās iekaisuma fāzes rādītājs ir C-reaktīvais proteīns (CRP), kura maksimālā 

koncentrācija asinīs akūta pankreatīta gadījumā parādās 3. dienā pēc sāpju sākuma. 

Akūta iekaisuma diagnostikā perspektīvs ir proinflammatorās grupas citokīns 

interleikīns 6 (IL 6), kas ir viens no galvenajiem akūtās CRP sintēzes induktoriem. IL 

6 koncentrācija serumā pieaug agrāk kā CRP koncentrācija. Arī akūta pankreatīta 

gadījumā IL 6 ir jūtīgs agrīns iekaisuma rādītājs un var kalpot kā prognostisks faktors 

smagu akūtu pankreatīta formu agrīnai diagnostikai [55, 56]. Nosakot IL 6 24 stundu 

laikā pēc stacionēšanas tā jūtīgums ir 100%, specifiskums 83-86%. Infekcija 

pievienošanos var diagnosticēt ar prokalcitonīna testu. Prokalcitonīna līmeņa 

paaugstināšanās 24 stundu laikā pēc stacionēšanas ir kā prognostisks faktors MODS 

attīstībai. Prokalcitonīna noteikšana, īpaši kombinējot ar IL 6 un CRP noteikšanu 

pašlaik ļauj visprecīzāk paredzēt infekcijas pievienošanos [57, 58]. Perspektīva ir 

seruma un urīna tripsinogēna aktivēšanas peptīda (TAP- trypsinogen activation 

peptide) noteikšana. Urīna TAP un IL 6 palielināšanās pirmajās 24 stundās un CRP 

pieaugums pirmajās 48 stundās pie orgānu disfunkcijas progresēšanas ir ticami 

smaguma kritēriji [59].  

Pilna asins aina, asins bioķīmiskie testi, asins gāzu sastāva analīze tiek veikta rutīnu 

izmeklējumu kārtībā. Jāpiezīmē, ka lielāku prognostisko ticamību iegūst klīniski 

laboratoros testus kombinējot ar citiem izmeklējumiem.  

 

2.8.3. Citas izmeklēšanas metodes 

Akūta pankreatīta sekmīgas ārstēšanas nosacījums ir agrīna smaga akūta pankreatīta 

atpazīšana. Vairāk par 3 no Ransona ieteiktajiem 11 prognostiskajiem kritērijiem (5 

pazīmes novērtē, pacientam iestājoties stacionārā, un 6 - sekojošo 48 stundu laikā). 

Būtiska nozīme ir arī Imrie kritērijiem [19, 60, 61]. 

Līdzīgi kā APACHE II > 8 norāda uz smagu pankreatīta gaitu. Prognostiskā ticamība 

pieaug, ja APACHE II nosaka dinamikā 48 stundu laikā. Būtiska ir sākuma smaguma 

kritēriju salīdzināšana dinamikā pēc terapijas uzsākšanas, lai izvērtētu ārstēšanas 
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efektivitāti. Klīniskā pielietošanā racionāla ir SOFA (sequential organ failure 

assessment, JL Vincent) skala, kas dod iespēju izvērtēt orgānu disfunkciju dinamikā 

[62]. Būtiski ir mērīt intra-abdominālo spiedienu, kas norāda uz šķidruma 

sekvestrācijas pakāpi. Intraabdominālā hipertensija (IAH) ir ilgstoša vai atkārtota 

intraabdominālā spiediena (IAS) paaugstināšanās virs 12 mmHg. IAS > 12 mmHg ir 

kritiskā robeža, kad var sākties orgānu perfūzijas traucējumi ar disfunkcijas risku (3. 

pielikums. Intraabdominālās hipertensijas pakāpes) [24, 25]. 

Pašlaik ir ieteiktas vairāku smaguma kritēriju kombinācijas, kuras dod iespēju atpazīt 

potenciāli smagu akūta pankreatīta gaitu: 

1. Seruma kreatinīns > 180 mol/L un glikozes līmenis > 14 mmol/L uzņemšanas 

  dienā; 

2. Krūškurvja rentgenoloģisku izmaiņu pazīmes un seruma kreatinīns > 180  

  mol/L; 

3. CRP > 250 mg/L pirmajās 48 stundās; 

4. PMN elastāze > 300 mg/L pirmajās 24 stundās; 

5. Procalcitonīna ātrais tests > 0.5 – 2.0 ng/ml, iespējama inficēšanās, MODS  

6. IL 6 pirmajās 24 stundās kombinācijā ar CRP pirmajās 48 stundās;  

7. IAS > 12 mmHg ar tendenci palielināties pēc 48 stundu terapijas 

8. Vismaz vienas orgānu disfunkcijas esamība: 

  Plaušu disfunkcija, ja arteriālais pO2 ≤ 60 mmHg elpojot ar istabas gaisu  

  vai pie  mākslīgās plaušu ventilācijas;  

  Nieru disfunkcija, ja kreatinīna līmenis ir ≥180 mol/L vai nepieciešama  

  hemofiltrācija/dialīze; 

  Šoks, ja sistoliskais asinsspiediens ir 80 mmHg 15 minūtes, vai nepieciešama 

  asisnsspiediena mākslīga uzturēšana. 

 

2.8.4. Attēlu diagnostika 

Akūta pankreatīta gadījumā attēlu diagnostika ļauj apstiprināt diagnozi, identificēt 

nekrozes un tādas komplikācijas kā patoloģiskas šķidruma kolekcijas, citu orgānu, 

asinsvadu iesaisti iekaisuma procesā. Krūškurvja un vēdera pārskata rentgenogrammas 

joprojām ir izmeklēšanas standarts. Visbiežāk tiek meklēts brīvs gaiss zem diafragmas, 
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zarnu nosprostojuma pazīmes un kalcifikāti žults un urīnizvadsistēmā. 

Rentgenoloģiskās pazīmes, kas var liecināt par akūtu pankreatītu – krūškurvja apskatē 

var konstatēt paceltu, gļēvu, imobilu diafragmas kupolu, šķidrumu, pneimonītu, 

pleirītu vai atelektāzi. Sevišķi specifiska pazīme, pēc Ransona domām, ir šķidruma 

līmenis un gāzes pūslis duodenā (t.s. duodena ileusa simptoms) [63]. 

Ultrasonogrāfiski var konstatēt palielinātu aizkuņģa dziedzeri, šķidruma sakopojumu 

un pazeminātu ehoblīvumu. Akūta pankreatīta gadījumā transabdominālās 

sonoskopijas aina variē atkarībā no slimības smaguma un stadijas. Izmaiņas var notikt 

dažu stundu laikā un izplatīties ārpus dziedzera robežām. Tūska palielina dziedzeri un 

samazina tā ehoblīvumu. Agrīnā iekaisuma stadijā - līdz 24 stundām - dziedzeris var 

izskatīties normāli. Apmēram pusei pacientu ar vieglu pankreatītu šķietami nav US 

izmaiņu, un tikai rūpīga izmeklēšana ļauj atrast lokālas iekaisuma pazīmes. Nekroze 

parasti saistās ar šķidruma sakopojumu, kur nekrožu un šķidruma saskares punktos 

rodas raksturīgs ehosignāls. Hemorāģijas arī dod izteiktus ehosignālus, tāpat kā 

retroperitoneālo audu iekaisums [64, 65].  

Transabdominālā sonoskopija neskaidras diagnozes gadījumos ir uzskatāma par 

vērtīgu skrīninga izmeklēšanas metodi. Diagnozi var precizēt, pielietojot tievās adatas 

punkcijas aspirācijas metodi. Akūta pankreatīta slimniekiem ārstēšanas laikā, kā arī 

pirms izrakstīšanās ir nepieciešama transabdominālā sonoskopija vai DT kontrole, lai 

savlaicīgi atklātu vēlīnās komplikācijas. DT ļauj iegūt pilnu telpisku informāciju, bet 

transabdominālā sonoskopijas laika ziņā dinamiskāku informāciju. Abu metožu 

pielietošana tādēļ ir mērķtiecīga. Transabdominālā sonoskopija ir vērtīga arī akūta 

žultsakmeņu pankreatīta slimniekiem, lai precizētu indikācijas neatliekamai 

endoskopiskai papillosfinkterotomijai. Sīki žultsakmeņi un paplašināti žultsvadi ir 

vērā ņemamas pazīmes, lai izdarītu endoskopisko papillosfinkterotomiju. Pētot 

transabdominālās sonoskopijas datu korelāciju ar klīniskajām izpausmēm, konstatēja, 

ka viegla akūta pankreatīta gadījumos līdz 28% nav transabdominālās sonoskopijas 

ainas izmaiņu, 61% gadījumu var redzēt lokālu vai difūzu dziedzera palielināšanos un 

11% gadījumu - flegmonas attīstību. Smaga akūta pankreatīta gadījumos 

transabdominālās sonoskopijas izmaiņas redzamas jau pirmajās stundās. Lielākajai 
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daļai šo pacientu var konstatēt flegmonas veidošanos (līdz 89% pēc Hill un līdzautoru 

datiem, 1982) un abscesu formēšanos - līdz 3% gadījumu. 

Tomēr dinamiskā DT ar i/v kontrastpastiprinājumu ir attēlu diagnostikas un 

izmeklēšanas „zelta” pamatmetode, kuru pielietojot ir iespējams noteikt nekrožu 

plašumu, iekaisuma eksudāta lokalizāciju un daudzumu, kā arī infekcijas pazīmes. DT 

aina akūta pankreatīta gadījumā ietver difūzu vai segmentāru dziedzera palielināšanos, 

kontūras neregularitāti ar peripankreātisko taukaudu telpas obliterāciju, dziedzera 

neviendabīgu kontrastējumu un slikti norobežotu iekaisuma šķidruma sakopojumu. 

Iekaisuma šķidruma uzkrāšanās var būt intrapankreātiska, mazās taukplēves maisā, 

peripankreātiska, pararenāla, brīvā vēdera dobumā, pleiras dobumā, sirds somiņā, 

mezentērija saknē. DT ir arī prognostiska nozīme. Baltazara indekss (CTSI – 

Computer tomogrphy severity index. 4. Pielikums) tiek lietots kā neapstrīdams akūta 

pankreatīta klīniskās formas kritērijs [63-65]. 

DT aina dod 85,5% diagnostisko precizitāti. Pašlaik ar kontrasta DT pierādīts, ka 

nekrozes attīstās 96 stundu laikā no lēkmes sākuma. Nekrotiskās izmaiņas, ko nosaka 

aizkuņģa dziedzera išēmija, rodas aptuveni pēc 12 stundām no lēkmes sākuma. 24 

stundu laikā noformējas 45%, līdz 48 stundām attīstās 70%, līdz 72 stundām - ap 97%, 

bet 96 stundu laikā pilnīgi noformējas nekrotiskā zona. 

Liels pēdējo gadu ieguvums ir MRHPG (magnētiskās rezonanses 

holangiopankratogrāfija). Tā ir starptautiski atzīta kā izvēles metode dzeltes 

diferenciāldiagnostikai. MRHPG dod iespēju noskaidrot vai dzeltes iemesls ir žults 

vadu mehānisks nosprostojums vai arī dzeltei ir parenhimatozs raksturs (aknu 

disfunkcija). Metode ir neinvazīva un netiek pielietota kontrastviela [66, 67]. Tas dod 

iespēju precīzi izvērtēt indikācijas agrīnai endoskopiskai papillosfinkterotomijai, ja 

pieaugošas dzeltes iemesls ir mehānisks kopējā žults vada nosprostojums ar 

žultsakmeņiem. 

 

2.9. ENTERĀLĀS BAROŠANAS NODROŠINĀJUMS 

Vēsturiski liela daļa autoru iestājās pret enterālās barošanas pielietošanu smaga akūta 

pankreatīta pacientu ārstēšanā, pamatojot šo viedokli ar tēzi par enterālās barošanas 
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aizkuņģa dziedzera sekrēciju stimulējošo efektu. Tika pausts uzskats, ka tādejādi var 

veicināt aizkuņģa dziedzera fermentu izsviedi, kas var pastiprināt dziedzera 

pašsagremošanās procesus un aktivizēt iekaisuma reakciju [68, 69]. Šobrīd vairs 

nepastāv plašas diskusijas par to vai agrīni lietot parenterālu barošanu vai agrīnu 

enterālu barošanu. Neskaitāmi klīniski pētījumi ir pierādījuši enterālās barošanas 

priekšrocības salīdzinot to ar parenterālu barošanu [70-73]. Enterālā barošana ir 

visfizioloģiskākais un efektīvākais veids kā nodrošināt ar nepieciešamajām 

uzturvielām intensīvās terapijas pacientus [74]. Agrīna enterāla barošana ir lētāka, 

fizioloģiskāka un vienkāršāk veicama nekā parenterāla barošana. Tā uzlabo zarnu 

perfūziju, normalizē floru, sekmē anastomožu dzīšanu. Enterāla barošana uzsākama 

visos gadījumos, kad tā ir iespējama, parenterāla – ja enterālo barošanu neizdodas 

uzsākt 5-7 dienu laikā no stacionēšanas brīža, stingri kontrolējot glikēmiju. Agrīna 

enterāla barošana ir visracionālākais veids kā nodrošināt barības vielu pievadi akūta 

pankreatīta pacientiem un slimniekiem pēc plašām kuņģa zarnu trakta operācijām [38, 

44, 75, 76]. Diemžēl šobrīd vēl arvien enterālā barošana tiek lietota nepietiekami un 

pastāv disproporcija starp pacientiem, kuri to saņem un kuri to varētu saņemt un gūt 

ievērojamu labumu no šī terapijas veida [77]. Par nopietnu kontrargumentu agrīnas 

enterālās barošanas uzsākšanai tiek minēta kuņģa-zarnu trakta disfunkcija MODS 

ietvaros un līdz ar to ar enterālās barošanas uzsākšanu saistīto komplikāciju riska 

pieaugums [78]. Turpretim citi autori uzskata, ka enterālā barošana uzlabo kuņģa-

zarnu trakta barjeras funkciju un mazina postoperatīva ileusa attīstības iespējas [79]. 

Taču galvenā enterālās barošanas priekšrocība ir kuņģa-zarnu trakta funkciju 

integritātes saglabāšanas nozīme un līdz ar to akūtās iekaisuma reakcijas fāzes 

modulēšanas funkcija [80].  

Smaga akūta pankreatīta pacientiem slimības sākumā ir vērojami kuņģa evakuācijas 

traucējumi un resnās zarnas parēze, kas ir biežākie traucēkļi agrīnas enterālās 

barošanas uzsākšanai. Mūsu gadu gaitā uzkrātā pieredze liecina , ka enterālā barošana 

šai pacientu grupai ir iespējama un, gluži pretēji, tai ir būtiska loma adekvāta zarnu 

tranzīta nodrošināšanā [81]. Būtiska nozīme ir veidam kā speciālās barošanas formulas 

tiek pievadītas kuņģa-zarnu traktā. Tiek uzskatīts, ka barības vielu pievadei ar zondes 

palīdzību tievo zarnu sākuma daļā ir visminimālākais stimulējošais efekts uz aizkuņģa 
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dziedzera ekzokrīno funkciju [82, 83]. Taču, vadošā Lielbritānijas smaga akūta 

pankreatīta terapijas grupa ir publicējusi datus par sekmīgu intragastrālas barošanas 

pieredzi ar ļoti mazu komplikāciju skaitu. Tas liecina, ka intragastrāla barošana var būt 

droša un var tikt izmantota kā efektīva alternatīva smaga akūta pankreatīta pacientu 

ārstēšanas protokolā [84]. Pamatojoties uz šī pētījuma datiem mēs 2001. gadā uzsākām 

klīnisko pētījumu ar enterālās barošanas formulu pievadi perorāli, nelietojot zondi. 

Pacienti, kuri bija spējīgi dzert ūdeni, sāka uzņemt enterālās barošanas formulas 

perorāli, iegūtie rezultāti bija daudzsološi un šobrīd agrīna perorāla barošanas formulu 

lietošana ir klīniska rutīna [85].  

Dozēta specifisko barošanas maisījumu nogādāšana kuņģa-zarnu traktā ir 

visefektīvākais veids, kā modulēt imūnās sistēmas atbildes reakciju un paaugstināt 

organisma rezistences spējas, neļaut progresēt sistēmiskam iekaisuma reakcijas 

sindromam. Agrīna enterālā barošana, stiprinot zarnu trakta barjeras funkciju, 

samazina infekciozo komplikāciju skaitu, novēršot baktēriju translokāciju no zarnas 

lumena un to nokļūšanu peripankreatiskos audos, agrīni modulē SIRS un veicina zarnu 

trakta funkcijas atjaunošanos. Nesena sešu randomizētu klīnisko pētījumu meta analīze 

ir pierādījusi, ka enterālā barošana, salīdzinot ar parenterālo barošanu, samazina 

septisko komplikāciju skaitu, samazina ķirurģiskās iejaukšanās nepieciešamību un 

samazina hospitalizācijas ilgumu, taču nesamazina letalitāti un neinfekciozo 

komplikāciju attīstības iespējas [86]. 

Ņemot vērā pēdējo gadu pasaules publikācijas, aizvien plašāk tiek aktualizēts 

jautājums par enterālās barošanas formulu pievades ceļiem, maisījumu shēmām un to 

sastāvu, pievades ātrumu un līdz ar to arī kalorāžu [87]. Šobrīd pastāvošās vadlīnijas 

uzskata, ka enterālai barošanai būtu jānodrošina 25 kcal/kg/dienā, šo principu sauc par 

„goal feeding” [88, 89]. Tas nozīmē, ka pacients visu dienā fizioloģiskam organisma 

metabolismam nepieciešamo kalorāžu saņem enterālās barošanas veidā. Klīniskā 

prakse pierāda, ka šāds barošanas vielu pievades ātrums it īpaši smaga akūta 

pankreatīta pacientiem praktiski nekad nav izpildāms. Virkne autoru un starptautisku 

publikāciju asi iestājas pret „goal feeding” principu, uzskatot, ka pārbarošana var radīt 

daudz smagākas konsekvences nekā dozēta mazu tilpumu enterāla barošana [90]. 
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Aktuāls ir arī jautājums par īpašu imūnmodulējošu komponentu pievienošanu pacientu 

barošanas shēmās. Šo principu sauc par imūnbarošanu (immunonutrition) [74, 91-93]. 

Par šādām īpašām komponentēm tiek uzskatītas dažādas aminoskābes (arginīns, 

glutamīns u.c.), -3 polinepiesātinātās taukskābes, šķiedrvielas un probiotiskas 

baktērijas. Speciālo piedevu pievienošana enterālās barošanas shēmā uzlabo zarnu 

trakta motoriku, stiprina zarnu trakta barjeras funkciju un agrīni modulē organisma 

imūnfunkciju un līdz ar to arī organisma atbildes reakciju uz iekaisumu, kas ir īpaši 

svarīga saslimšanas attīstības prognozē. 

 

2.9.1. Sinbiotiķi 

Ņemot vērā pēdējā laika pasaules SAP ārstēšanas vadlīnijas, aktuāls kļūst jautājums 

par sinbiotiķu pielietojumu šīs patoloģijas terapijas shēmā. Eksperimentāli pētījumi, 

kas veikti ar dzīvniekiem, ir pierādījuši, ka agrīna sinbiotiķu pievienošana barošanas 

shēmā samazina neitrofilo leikocītu aktivitāti imūnsistēmā un tādējādi audu oksidatīvo 

stresu [94, 95]. Sinbiotiķu iekļaušana enterālās barošanas shēmā ļauj prognozēt 

efektīvāku zarnu barjeras imūnmodulējošo funkciju un mazāku agrīno un vēlīno 

septisko komplikāciju skaitu smaga akūta pankreatīta pacientiem. Pēdējā laikā 

starptautisko publikāciju pieredze liecina par sinbiotiķu spēju modulēt sistēmiskās 

iekaisuma reakcijas sindromu, tādējādi jādomā, ka sinbiotiķu pielietojums var pozitīvi 

ietekmēt slimības klīnisko gaitu un mazināt komplikāciju attīstības biežumu. 

Pielietojot sinbiotiķu piedevas, būtu sagaidāma ātrāka zarnu trakta funkcijas 

atjaunošanās, orgānu disfunkcijas mazināšanās un mazāks septisko komplikāciju 

skaits. 

 

2.9.2. Šķiedrvielas  

Šobrīd pasaulē ir zināmi vairāki šķiedrvielu veidi, kuri tiek sadalīti grupās atkarībā no 

spējas šķīst ūdenī. Šķīstošas šķiedrvielas – pektīni, nešķīstošas – celuloze un jaukta 

tipa šķiedrvielas – klijas. Visu tipu šķiedrvielām piemīt rezistences pret gremošanas 

trakta enzīmiem (nav iespējama hidrolīze), šķelšanu nodrošina vienīgi gremošanas 

traktā esošā mikroflora. Šķīstošām šķiedrvielām piemīt spēja uzlabot zarnu 
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metabolismu un glikozes toleranci, piesaistīt žults skābes, samazinot cirkulējošo 

taukskābju un holesterīna līmeni [96, 97]. Fizioloģiski nozīmīga ir šķiedrvielu trofiskā 

loma kalpojot par barības avotu zarnās esošai mikroflorai. Šķeļot šķiedrvielas zarnu 

traktā tiek uzturēts optimāls mikroklimats gremošanas procesu veikšanai. Šķiedrvielas 

palīdz veidot epitēlija protektīvo gļotu slāni, kurā proliferējas un dzīvo laktobaktērijas. 

Gļotu slānis ir būtisks epitēlija šūnu metabolismā, tas pasargā epitēlija šūnas no 

dažādu toksisku faktoru iedarbes, nodrošina barjerfunkciju. Šķiedrvielas darbojas arī 

kā nopietns antioksidants, tādējādi stimulējot GALT sistēmu un uzlabojot organisma 

imūnfunkciju. 

 

2.9.3. Laktobaktērijas  

Laktobaktērijas ir ļoti būtiska mūsu kuņģa-zarnu trakta daļa. Tās funkcijas ir ne tikai 

palīdzēt šķelt dažādas barības vielas, bet arī veicināt organisma imūnfunkciju un 

nodrošināt zarnu trakta barjeras funkciju. Atkarībā no spējas ar specifisku receptoru 

palīdzību piesaistīties epitēlija slānim, probiotiskās baktērijas tiek iedalītas adhezīvajās 

un neadhezīvajās. Lielākai daļai baktēriju, kuras ir atrodamas komerciāli pieejamajos 

jogurtos, sieros, citos skābpiena produktos, nepiemīt spēja saistīties ar epitēlija šūnām 

un tādējādi kolonizēt kuņģa-zarnu traktu, šīs baktērijas var uzskatīt par 

„ekoloģiskajiem tūristiem” (Enterococcus thermophilus, L. bulgaricus, L. acidophilus, 

liela daļa Bifidobaktēriju celmu u.c.) [98]. Kamēr tiek lietots noteiktais produkts, 

pacients gūst labumu no probiotisko baktēriju īpašībām, efekts strauji zūd pēc 

lietošanas pārtraukšanas. Aptuveni tikai 500 probiotisku baktēriju celmu ir uzrādījuši 

spēju saistīties ar epitēlija šūnām un kolonizēt gremošanas traktu. Pie šādiem celmiem 

var minēt: L. acidophilus LA, Lactobacillus plantarum 2362, 299, Pediacoccus 

pentosaceus, Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus paracasei subsp paracasei 19 

un citus [99-102]. Laktobaktērijām piemīt spēja novērst nosacīti patogēno baktēriju 

piesaisti epitēlija šūnām, tām ir galvenā loma gremošanas trakta barjerfunkcijas 

stiprināšanā.  
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2.10. ĀRSTĒŠANAS TAKTIKA (IETVEROT SIRS UN MODS TERAPIJU) 

Pārsvarā konservatīva SAP ārstēšanas taktika ir pierādījusi savu efektivitāti slimības 

pirmajā fāzē, kas ilgst vidēji 14 dienas, tai skaitā arī nekrotizējošu formu gadījumos. 

Savlaicīga SAP atpazīšana un pilna apjoma adekvātas terapijas uzsākšana ir galvenais 

veiksmīgas ārstēšanas priekšnoteikums. Viegla akūta pankreatīta ārstēšana nav 

sarežģīta un parasti infūzu terapija, atsāpināšana un diēta ir pietiekoša, lai dažu dienu 

laikā akūtā simptomātika regresētu. Turpretī SAP ārstēšana ir kompleksa. Pastāv 

apmēram 48 stundu „terapeitiskais logs” – laika periods, kurā adekvāta sākuma 

terapija var izšķirt tālāko slimības gaitu. 

Labas audu perfūzijas nodrošināšana uzlabojot mikrocirkulāciju, trešās telpas 

(ekstravazālā šķidruma) reducēšana un infekcijas profilakse ir galvenie ārstēšanas 

uzdevumi. SAP gadījumā sākuma etapu, ņemot vērā nepieciešamību kontrolēt SIRS 

un orgānu disfunkciju dinamiku ieteicams nodrošināt intensīvās terapijas nodaļā [103].  

 

2.10.1. Ārstēšanas taktika RITN 

Adekvāta šķidrumu aizvietošana ir viens no vissvarīgākajiem konservatīvās terapijas 

elementiem. Sistēmiskā iekaisuma reakcija raksturojas ar ievērojamu asinsvadu 

caurlaidības palielināšanos, ko saista ar proinflammatoro citokīnu darbības efektu. 

Tieši SIRS progresēšana pirmo 48 stundu laikā no slimības sākuma raksturojas ar 

izteiktu šķidruma ekstravazāciju un lielu šķidruma daudzuma sekvestrēšanos, t.s. 

trešajā telpā. Hemokoncentrācijas mazināšana un cirkulējošā tilpuma normalizēšana 

tiek panākta ar kristaloīdu un koloīdu i/v ievadi vismaz attiecībā 1:1 sākuma periodā. 

Būtisks intensīvās terapijas elements ir orgānu sistēmu atbalsta terapija (no angļu 

„organ support”). Tas ietver sevī adekvātu O2 asins saturācijas nodrošināšanu 

(skābekļa maska līdz pat mākslīgai plaušu ventilācijai), nieru funkcijas un stabilas 

asinscirkulācijas uzturēšanu. Urīna izdale ir viens no jutīgākajiem orgānu perfūzijas 

rādītājiem, un tā būtu jāuztur 0,5 ml/kg stundā [21, 104].  

Centrālais venozais spiediens ir jākontrolē smagākos gadījumos, taču pacientiem ar 

sirds vai elpošanas mazspēju un tiem, kuriem nav skaidrs šķidruma balanss, būtu 

jāievada Swan-Ganz katetrs, lai kontrolētu plaušu kapilāru malas spiedienu, sirds 

izsviedi un sistēmisko asinsvadu rezistenci. Plaušu artērijas katetrs ir lietderīgs 
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slimniekiem, kas tiek ventilēti ar augstu pozitīvu beigu izelpas spiedienu (PEEP, t.i., 

angl. - positive end-expiratory pressure).  

Svaigi saldētas plazmas transfūzija indicēta koagulopātiju koriģēšanai. 

Hematoloģiskas disfunkcijas korekcijai indicēta svaigas trombocītu masas transfūzija, 

īpaši, ja tiek plānotas invazīvas manipulācijas vai ķirurģiska iejaukšanās. Svarīga ir 

stingra glikēmijas kontrole (6,1 – 8.0 mmol/l), pievadot insulīnu perfuzorā, jo tā ļauj 

samazināt infekcijas risku un letalitāti. Hipokalciēmija, hipomagneziēmija un 

hipokaliēmija koriģējama pēc vajadzības [17, 21, 69].  

Pēdējo gadu pieredze liecina, ka šķidruma ekstravzācijas sekas ir intraabdominālā 

spiediena pieaugums un intraabdomināla hipertensija (IAH), kas veicina plaušu, nieru 

disfunkcijas un MODS attīstību. Terapijas efektivitātes rādītājs ir intraabdominālās 

hipertensijas mazināšanās, kas sakrīt ar MODS regresu. Ja pirmajās 24 stundās kopš 

ārstēšanas uzsākšanas nav panākta IAH mazināšanās vai novēro progresējošu orgānu 

disfunkciju, ieteicama nieru aizvietojošā terapija parasti nepārtrauktas veno-venozas 

hemofiltrācijas (CVVH) veidā. SAP slimniekiem nereti novēro anemizāciju un pat 

kuņģa zarnu trakta asiņošanu (gastrointestinālas disfunkcijas pazīme). Var būt 

nepieciešama eritrocītu masas transfūzija īpaši gados veciem cilvēkiem, kam ir augsts 

miokarda išemizācijas risks, kā arī pirms plānotām ķirurģiskām manipulācijām [18, 

21, 69]. 

Gadu gaitā nav pārliecinošu pierādījumu par kādu specifisku antiproteāžu terapeitisko 

efektu smaga akūta pankreatīta gadījumā. Eksperimentāli un praksē ir pierādīts labs 

albumīna terapeitiskais efekts, ko izskaidro ar lielajiem albumīna zudumiem izteikta 

SIRS gadījumā. Albumīns palīdz saistīt un izvadīt toksiskās vielas un uzlabo asins 

osmotisko kapacitāti kā rezultātā stabilizējas cirkulējošais tilpums, uzlabojas 

mikrocirkulācija un audu perfūzija. Albumīns sekmē aknu un nieru funkcijas 

atjaunošanu. Jāpiebilst, ka efektīvas ir pietiekoši lielas albumīna devas - līdz 900 ml 

10% albumīna diennaktī. Rekomendē noturēt albumīna līmeni serumā > 3g%.  

Svarīga konservatīvās terapijas sastāvdaļa ir infekcijas profilakse, kuņģa zarnu 

barjeras un tranzīta funkcijas atjaunošana. 

Pretsāpju terapija ir svarīga ārstēšanas sastāvdaļa. RITN var nodrošināt titrētu 

atsāpināšanu pielietojot nepārtrauktu pretsāpju preparātu ievadi ar perfuzoru. Akūta 
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pankreatīta gadījumā būtu jāizvairās no narkotiskajiem analgētiķiem, kamēr nav 

precizēta diagnoze. Vēlams izvairīties no preparātiem, kas veicina Odi sfinktera 

spazmu (morfija grupa). Narkotiskie analgētiķi tādi kā meperidīns, tramadols 

kombinācijā ar nesteroīdajiem pretiekaisuma līdzekļiem parasti ir pietiekoši efektīvi. 

Tos var kombinēt ar spazmolītiķiem, tomēr jāatceras, ka diklofenaks un ketoprofēns ir 

nefro un hepatotoksiski, ja tos lieto ilgstoši [103, 104].   

Kuņģa zarnu barjeras funkcijas stabilizēšana ir obligāts priekšnoteikums SIRS un 

MODS regresam. 

Vienprātīgi tiek uzskatīts, ka enterālā barošana ir jāuzsāk tiklīdz tas ir iespējams. 

Parenterāla barošana nav indicēta pirmajās 5-7 dienās, ja iespējama enterālā barošana. 

Sevišķi izteikti smagos gadījumos īpaši, ja slimība jau ir ilgstoša un pacients ir 

novājināts, pēc hemodinamikas stabilizēšanas var kombinēt parenterālu un enterālu 

barošanu. Enterālas barošanas ievades ceļi var būt vairāki atkarībā no situācijas. Ja 

pacientam nav vemšana (nelabas dūša) var uzsākt agrīni enterālu barošanu ar 

standartizētiem pilna proteīna maisījumiem per os. Atsevišķos gadījumos ir indicēta 

nazo-gastro-jejunāla vai nazo-gastrāla barošana caur zondi. Zondes barošana var būt 

lietderīga pēc ķirurģiskas iejaukšanās, jo tuvākā pēcoperācijas periodā zondi var lietot 

zarnu vai kuņģa dekompresijai un stimulācijai. Enterālā barošana visos gadījumos 

jāsāk ar bolusu testa devām vai ar perfuzoru nepārsniedzot sākuma ievades ātrumu 20 

ml/st, tālāk adaptējot barošanas ātrumu un tilpumu individuāli. Jāuzsver, ka pirmajās 

dienās daudz svarīgāk ir atjaunot kuņģa – zarnu tranzītu ar labi tolerētu nelielu 

barošanas maisījumu devu (princips – pabarot zarnu „to feed the gut”) nevis censties 

ievadīt lielu kaloriju daudzumu. Pastāv t.s. pārbarošanas fenomens (overfeeding), kas 

ir bīstamāks par kaloriju deficītu. Kuņģa zarnu darbības stimulēšanai var pielietot 

metoklopramīdu, eritromicīnu u.c. preparātus. Efektīva ir resnās zarnas iztukšošana 

pielietojot stimulējošas svecītes vai mikroklizmas [71-84]. 

 

2.10.2. Infekcijas profilakse 

Infekcijas pievienošanās, parasti slimības otrajā fāze, ievērojami pasliktina ārstēšanās 

prognozi. Pašlaik ir atzīt divi kritiskākie akūta pankreatīta klīniskās gaitas varianti. 

Pirmajā gadījumā jau agrīni, aptuveni pirmajās 48-96 stundās no slimības sākuma, 
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attīstās orgānu disfunkcija un MODS, kas var strauji progresēt. Otrajā variantā 

slimības otrajā fāzē pēc infekcijas pievienošanās ir atkārtota SIRS attīstība, kas var 

strauji progresēt līdz MODS. Abi varianti ir saistīti ar augstu komplikāciju līmeni un 

letalitāti. Tomēr tieši infekcijas pievienošanās parasti nekrotisku formu gadījumos ir 

biežākais nelabvēlīga iznākuma iemesls. Tādēļ infekcijas profilakse ir viens no SAP 

kompleksās ārstēšanas būtiskākajiem aspektiem. Svarīgi atzīmēt, ka pastāv divi 

noteicošie infekcijas avoti. Resnā zarna ir galvenais inficēšanās avots nekrotiska SAP 

gadījumā. To var nosacīti dēvēt par primāru inficēšanos, ja slimnieks pirmajā slimības 

fāzē ir ārstēts konservatīvi un tomēr notiek baktēriju translocēšanās no resnās zarnas 

retoperitoneālajā telpā vai peritoneja dobumā. Pastāv arī limfogēns un hematogēns 

ceļš [28, 29].  

Sekundāras inficēšanās gadījumā biežāk konstatējama nozokomiāla flora, kas bieži ir 

multirezistenta. Infekcijas ieejas vārti parasti ir pēcoperācijas drenas vai katetri, kas 

ievadīti retroperitoneālajā telpā konvencionālas operācijas vai minimāli invazīvu 

manipulāciju rezultātā, piemēram, ja veikta iekaisuma šķidruma kolekciju drenāža 

sonoskopijas vai DT kontrolē agrīni. Šādos gadījumos vidēji četru dienu laikā notiek 

inficēšanās ar nozokomiālu nereti multirezistentu hospitālo floru. Kā nozokomiālas 

infekcijas ieejas vārti var būt arī urīnceļi, žults ceļi, kā arī kateterizēti asinsvadi. 

Tādejādi infekcijas profilakse, pirmkārt, ir izvairīšanās no nevajadzīgām invazīvām 

manipulācijām un agrīnas operācijas slimības pirmajā fāzē un kuņģa zarnu trakta 

barjeras stiprināšana. Neatkarīgs infekcijas risks ir izteikti ilgstoši audu perfūzijas 

traucējumi. Slimniekiem ar izteiktām perifērās cirkulācijas traucējumu pazīmēm, 

ilgstošu hipotoniju inficēšanās risks pieaug, jo ievērojami cieš kuņģa zarnu 

barjerfunkcija. Hiperglikēmija un acidoze ir galvenie metabolie riska faktori, kas 

veicina inficēšanos. Tāpat ilgstoša IAH (vairāk par 48 stundām) palielina inficēšanās 

risku īpaši agrīnu plaušu komplikāciju veidā.  

Ļoti strīdīgs ir antibakteriālās profilakses jautājums. Šobrīd vairums ekspertu uzskata, 

ka agrīna antibakteriālā profilakse ir indicēta tikai SAP slimniekiem ar paaugstinātu 

risku, turpretī pārējiem jāvadās pēc klīniskās gaitas un jāpievieno antibakteriālie 

preparāti pēc nepieciešamības („on demand”, angļu v.) [105]. Profilaktiska antibiotiķu 

lietošana ir saistīta ar lielāku nozokomiālas multirezistentas floras un sēnīšu invāzijas 
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risku tādu kā Enterococcus spp. vai Staphylococcus epidermidis, jo pieaug šo 

mikroorganismu rezistentās formas. Ir dati, kas liecina, ka pēc profilaktiskas 

antibakteriālas terapijas biežāk konstatē G(+) floru inficēšanās gadījumos.  

Karbapenemiem ir visplašākais spektrs un tie ir jūtīgi pret Staphylococcus spp. 

Pseudomonas spp. un Enterococcus spp. un labi penetrē pankreas audus. 

Konservatīvas terapijas gadījumā joprojām izvēles preparāts ir Imipinems/cilastīns. 

Var lietot arī Meronēmu un pat Ertapenēmu (visi karbapenēmu grupa), ja nepastāv 

nefermentējošās floras (Pseudomona species, Klebsiella species) inficēšanās risks. 

Katrā ārstniecības iestādē baktēriju rezistences veids var būt atšķirīgs. Tas ir lielā mērā 

atkarīgs no biežāk lietotajiem antibakteriālajiem preparātiem, tādēļ vietās, kur flora ir 

jūtīga var lietot Fluorhinolonus un Metronidazola kombināciju. Fluorhinoloni – 

ciprofloksacīns un ofloksacīns ir aktīvi pret G(-) ieskaitot Pseudomonas spp. bet 

relatīvi mazefektī attiecībā pret G(+) pret Staphylococci. Metronidazols jūtīgs pret 

anaerobiem un labi penterē pankreas audus. Antibakteriālās terapijas profilakse tiek 

rekomendēt līdz pat 14 dienām ilgi, tomēr katrā gadījumā jāveic individuāla korekcija 

[106, 107]. Protams, pozitīva uzsējuma gadījumā jāveic antibakteriālās terapijas 

korekcija no profilaktiskas uz tēmētu. Kā otrās rindas preparātus var minēt 

Tazobaktāmu un Maksipimu, kam ir arī laba antipseidomonāla aktivitāte. 

Tazobaktāmam un Maksipimam ir plašs spektrs, efektīvs pret Pseudomonas spp. un 

Enterococcus spp. Trešā paaudzes cefalosporīni ir efektīvi cīņā ar G(-) un G(+) 

organismiem, tomēr cefotaksims un ceftriaksons ir mazāk aktīvs pret Pseudomonas 

spp. Ceftriaksons var veidot nešķīstošus sāļus žultī un veicināt „sludge” formēšanos, 

tādēļ tas nav vēlams īpaši žultsakmeņu pankreatīta gadījumos. Vēl nav pietiekamu 

datu par jaunākās paaudzes antibakteriālo līdzekļu efektivitāti tomēr Tigaciklīns un 

Moksifloksacīns varētu būt efektīvi antibakteriālās profilakses līdzekļi [108]. 

 

2.10.3 SAP ķirurģiskas ārstēšanas principi 

Šobrīd ķirurgu, endoskopijas speciālistu un radiologu arsenālā ir dažādas ārstēšanas 

metodes, kuras var sagrupēt konvencionālu un minimāli invazīvu ķirurģisku 

manipulāciju kategorijās. Katrai minimāli invazīvai manipulācijai un konvencionālai 

operācijai ir precīzi definējamas indikācijas. 
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Galvenā indikācija konvencionālas operācijas izvēlei ir inficētas nekrozes. Tomēr 

pēdējos gados pateicoties plašākām RITN terapijas iespējām, tiek pielietota 

endoskopiska, laparoskopiska un tēmētu minilaparotomiju tehnika vēlīnā slimības 

periodā. Pastāv atsevišķas indikācijas agrīnai ķirurģiskai taktikai. IAH mazināšanai un 

diagnozes precizēšanai var pielietot laparocentēzes tehniku vai punkciju, sonoskopijas 

kontrolē veicot brīvā vēdera dobuma eksudāta drenāžu [109]. Manipulācija dod 

iespēju noskaidrot:  

 1) vai peritoneja dobumā ir eksudāts, vai arī cits šķidrums, un aptuveni kādā 

daudzumā; 

 2) vai nav žults piejaukums, barības atliekas, zarnu saturs, strutas, asinis, ascīts, 

limfa u.c.; 

 3) ascīta kvalitatīvo analīzi, nosakot enzīmu aktivitāti, kas var palīdzēt akūta 

pankreatīta diagnozē; 

 4) diferencēt akūtu pankreatītu no citas patoloģijas.  

Agrīna endoskopiska papillosfinkterotomija tiek lietota žultsakmeņu pankreatīta 

gadījumā žults vadu drenējošās funkcijas atjaunošanai. 

Diagnostiska laparotomija veicama gadījumos, ja nevar pilnīgi izslēgt kādu 

ekstrapankreātisku, dzīvībai bīstamu akūtu vēdera dobuma patoloģiju, lai arī 

pankreatīta diagnoze ir skaidra. Jāuzsver, ka akūts pankreatīts neizslēdz citas akūtas 

patoloģijas vienlaicīgu iespēju. Reizē ar diagnostisku laparotomiju neskaidros 

gadījumos ir svarīgi veikt pilnu vēdera dobuma revīziju. Jāatver taukplēves somiņa un 

jāveic pilna aizkuņģa dziedzera inspekcija, lai noteiktu iekaisuma izplatību, šķidruma 

uzkrāšanos, pankreātisku un peripankreātisku nekrožu lokalizāciju, hemorāģijas zonas. 

Tāpat jāveic žultspūšļa, aknu un žultsvadu apskate. Tālākā operācijas gaita atkarīga no 

atradnes. Operācijas indikāciju izvēle SAP gadījumā ir sarežģīta. 

Konvencionāla ķirurģiska taktika agrīni ir indicēta pie pieaugošas mehāniskas dzeltes 

žultsakmeņu pankreatīta gadījumā (neveiksmīga vai neiespējama endoskopiska 

papilosfinkterotomija). Retāk agrīna laparotomija ir indicēta strauji progresējoša 

MODS un IAH gadījumos, ja RITN terapijas komplekss nedod pārliecinošu efektu. 

Infekcijas pievienošanās ir galvenā indikācija operācijai vēlīnā fāzē galvenokārt. 

nekrotiska pankreatīta gadījumos [22]. 
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Konvencionāla ķirurģiska iejaukšanās ir nepieciešama slikti norobežotu vai vairāku 

lokalizāciju inficētu nekrožu gadījumos. Laparotomijas laikā nepieciešams:  

 1) veikt vēdera dobuma, aizkuņģa dziedzera un peripankreātiskās zonas rūpīgu 

revīziju; 

 2) pēc iespējas pilnīgāk evakuēt iekaisuma šķidrumu, nekrotiskos audus, detrītu 

vai strutas; 

 3) nodrošināt žultsceļu drenējošo funkciju, ja tā traucēta; 

 4) nodrošināt labu pēcoperācijas drenāžu.  

Operācijas laikā nepieciešams izvērtēt arī zarnu tranzīta stāvokli un nepieciešamības 

gadījumā veikt pēcoperācijas ileusa profilaksi. Būtisks ir jautājums par barošanas 

veidu pēcoperācijas periodā. Ir zināms, ka sākumā pēc operācijas vairāk izteikta 

parēze ir kuņģī, duodenā un resnajā zarnā. Smaga nekrotiska pankreatīta gadījumos 

slimniekiem jau 1982. gadā Ransons ieteicis nodrošināt enterālo barošanu, operācijas 

laikā izveidojot jejunostomu tomēr pēdējo gadu pieredze liecina, ka jejunostomija ir 

jāpielieto reti. Enterālas zondes ievadīšana jejunum līmenī jau pirms operācijas 

periodā vai arī intraoperatīvi ļauj pielietot enterālu barošanu, kas var būt viens no 

izšķirošajiem faktoriem atveseļošanās gaitā un tālāko septisko komplikāciju 

profilaksē. Nazo-jejunālas zondes priekšrocība ir iespēja to izmantot pēcoperācijas 

periodā zarnu dekompresijai. Tomēr arī nazogastrāla enterāla barošana ir efektīva un 

droša. Nazo-jejunālas zondes ievadīšana nav racionāla, ja tas ir traumatiski un saistīts 

ar ievērojamu operācijas laika palielināšanos [72, 79]. 

Konvencionālas operācijas tiek veiktas pielietojot divus galvenos operāciju griezienus. 

Neskaidras diagnozes gadījumos visplašāk tiek lietots vidējās laparotomijas grieziens, 

kas ļauj labi revidēt vēdera dobumu, nepieciešamības gadījumā paplašināt griezienu 

abos garenvirzienos un ķirurģiski ārstēt arī citu orgānu patoloģiju, ja tādu konstatē. 

Ilgu laiku noritēja strīdi par operācijas taktiku nekrotisko formu gadījumos. Tomēr 

pierādīta nekrotiska pankreatīta gadījumos vadošie speciālisti aizkuņģa dziedzera 

ķirurģijā (Ranson, Bradley, Warshaw, Buchler, Fries, Beger u.c.) iesaka plašu šķērso 

griezienu pielietošanu, kas sākas labajā paribē no l. axillaris anterior un iet šķērsām uz 

kreiso paribi līdz l. axillaris media kreisajā pusē. Pirms sonoskopijas un DT ēras akūta 

pankreatīta komplikāciju diagnostikā nekrotisku formu gadījumos letalitāte sasniedza 
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50-70%. Pēdējās desmitgadēs, uzlabojoties diagnostikas iespējām, tika precīzāk 

izstrādāti ķirurģiskās taktikas principi, kurus ievērojot, letalitāte smagu nekrotisku 

formu gadījumos samazinājusies līdz 9-22%.  

Līdz šim uz vadlīnijām balstītā konvencionālā transabdominālā ķirurģiskā tehnika 

ietvēra sevī sekojošus galvenos principus [22]: 

 1) lai plaši atvērtu vēdera dobumu, priekšroka dodama šķērsajam griezienam  

 2) plaša bursa omentalis atvēršana, pārdalot lig.gastrocolicum, lai pēc iespējas 

pilnīgāk varētu vizualizēt aizkuņģa dziedzeri; 

 3) aizkuņģa dziedzera galviņas zonas revīzija, veicot duodena mobilizāciju pēc 

Kohera metodes  

 4) ķermeņa un astes zonu sedzošās vēderplēves un taukaudu pārdalīšana un 

digitāla aizkuņģa dziedzera mobilizācija, lai kontrolētu retroperitoneālo daļu. 

Ja ir retroperitoneālas imbibīcijas pazīmes, jāmobilizē colon ascendens un colon 

descendens. Rūpīgi jāizrevidē tievās zarnas apzarņa saknes zona. Visi nekrotiskie 

audi, tai skaitā arī aizkuņģa dziedzera nekrozes, iespējami pilnīgi jāevakuē, pielietojot 

digitoklastisku metodi. Visi abscesi jāatver, atstājot iespējami plašāku atvērumu 

abscesa priekšējā sienā.  

Ir ieteikti vairāki veidi, kā pabeigt operāciju un nodrošināt atlieku nekrotisko audu un 

strutu evakuāciju pēcoperācijas periodā. Pēcoperācijas metodes galvenokārt atšķiras ar 

to, vai tiek lietota slēgtā drenāža vai arī kāds no atvērtās drenāžas veidiem. Praktiska ir 

Ransona 1982. gadā aprakstītā drenēšanas metode, kurā pielieto kombinētas t.s. 

stumbra drenas (angl. - stump drain) un Buchler 1996. gadā ieteiktā drenāža. Abi veidi 

nodrošina caurteces tipa drenēšanu. 

Ļoti smagos gadījumos, kad izteikta nekrožu izplatība un plaša strutu imbibīcija 

retroperitoneāli zem colon ascendens, colon descendens, paranefrālos audos pielieto 

drenāžas kombinācijas ar neadhezīvu mitru marles tipa materiālu "pakošanu" 

nekrotiskajos dobumos. Slikti norobežotu īpaši inficētu nekrožu gadījumos ar izteikta 

inficēta peritoneāla eksudāta klātbūtni un izteiktu pirmsoperācijas IAH var pielietot 

laparostomiju ar vakuuma vēdera dobuma slēgšanas sistēmas izveidošanu (VAACS- 

vacuum assisted abdominal closure system). Metodes būtiska priekšrocība ir iespēja 

labi kontrolēt eksudāta drenāžu un efektīvi reducēt IAH [110]. Nav nepieciešama 
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vēdera sienu satuvināšana un šuvju pielietošana. Sistēma ir vienkārša izveidojama: 

pabeidzot operāciju uz zarnām liek perforētu sintētisku polimēru plēvi virs kuras 

vairākās kārtās saliek mitrinātu marli vai līdzīgu adsorbējošu materiālu. Cauri vēdera 

sānu sienām ievada 3-4 drenas, kuras novieto starp marles kārtām. Vēdera sienas un 

operācijas lauku  nosedz ar adhezīvu plēvi. Pie drenām pievieno vakuuma sūkni ar 

nelielu retinājumu. Pārsēju maiņu veic vidēji pēc 2-3 dienām. Šīs metode ir drošāka 

par parastu laparostomiju, kuras trūkums ir bieža vispārējās anestēzijas nepieciešamība 

un zarnu fistulu attīstība līdz 20% gadījumu. Laparostomija ir saistīta ar 15% 

pēcoperācijas trūču attīstību. Pašlaik nav publicēti dati par pēcoperācijas trūču 

attīstības biežumu VAAC tehnikas gadījumā [111].  

Davidson un Bradly 1981. gadā publicēja labus rezultātus, kas bija iegūti ar t.s. 

marsupializācijas metodi. Metodes būtība ir pēc nekrektomijas norobežot bursa 

omentalis no pārējā vēdera dobuma, ar atsevišķām šuvēm fiksējot pārdalītās lig. 

gastrocolicum malas gar kuņģa lielo loku un colon transversum pie parietālās 

vēderplēves, atstājot atvērtu b. omentalis un šajā zonā nešujot vēdera priekšējo sienu. 

Bursa omentalis tiek pakota un drenēta. Papildus drenas tiek ievietotas vēdera 

dobumā. Pakojuma maiņa notiek katrās 24 vai 48 stundās. Zonās, kur ir nekrotisko 

audu paliekas un abscesu dobumi, slēgtās drenāžas metode pēc nekrektomijām paredz 

ievietot drenāžas sistēmu un pielietot caurteces skalošanu.  

Protams, katrā smaga nekrotiska pankreatīta gadījumā operācijas un drenēšanas 

metodes izvēle ir operējošā ķirurga ziņā, tomēr, tieši ievērojot aprakstītos principus, 

nekrotiska pankreatīta ķirurģiskās ārstēšanas rezultāti ir ievērojami uzlabojušies. 

Arvien lielāka pieredze tiek uzkrāta minimāli invazīvu tehniku pielietošanā un iepriekš 

minētās tehnikas ir uzskatāmas par konvencionālās ķirurģijas standartu. Atsevišķu 

specializētu centru ziņojumi liecina par iespējamu transgastrālu endoskopisku 

nekrozektomiju un drenāžu labi norobežotu postnekrotisku pseidocistu gadījumos. To 

var veikt arī pielietojot minilaparotomijas tehniku SIFON (small incision focused open 

necrozectomy) pielietojot sonoskopijas navigāciju. Minamas sekojošas metodes 

priekšrocības salīdzinot ar konvencionālu tehniku [112, 113]: 

1. pamatā tiek pielietota retroperitoneāla vai arī tēmēta pieeja inficētām 

kolekcijām caur bursa omentalis, atstājot intaktu vēdera dobuma apakšstāvu; 
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2. samazināts operācijas traumatisms, līdz ar to ievērojami samazinās asiņošanas 

risks, zarnu trakta fistulu (kuņģis, duodens, tievās un resnās zarnas) izveides 

risks; 

3. iespējams pacientus agrīni aktivizēt; 

4. agrīni pēc operācijas iespējama enterāla barošana, samazinās zondes barošanas 

nepieciešamība; 

5. netiek atvērts peritoneja dobums, līdz ar to ievērojami reducējas infekcijas 

intraperitoneālas izplatības iespējas; 

6. ievērojami samazinās lielu pēcoperācijas trūču veidošanās iespējas un 

uzlabojas dzīves kvalitāte vēlīnā etapā; 

7. samazinās atkārtotu operāciju nepieciešamība, ja tās nepieciešamas, tad var 

turpināt pieturoties SIFON principam. 

Šobrīd pasaulē notiek daudzi klīniski prospektīvi pētījumi, lai izvērtētu minimāli 

invazīvu ķirurģisku pieeju priekšrocības salīdzinot ar iepriekš aprakstīto 

konvencionālo tehniku. Pirmo publikāciju rezultāti ir daudzsološi un ļauj turpināt 

uzkrāt pieredzi un uzlabot ķirurģisko tehniku [114-116]. Arī mūsu klīnikā kopš 2005. 

gada tiek pielietota tēmētu limitētu laparotomiju tehnika. Pirms operācijas ar DT vai 

sonoskopiskās navigācijas palīdzību tiek lokalizētas inficētas kolekcijas. Ar nelieliem 

tēmētiem griezieniem tiek veikta kolekciju drenāža un nekrektomija veselo audu 

robežās, dobumā atstājot vismaz divas drenas, lai nodrošinātu adekvātas drenāžas un 

irigācijas iespējas pēcoperācijas periodā. Uzkrātā pieredze ļauj apstiprināt būtiskas 

priekšrocības salīdzinot ar konvencionālo tehniku. 

Vairāki starptautiski pētījumi turpina krāt pieredzi perkutānu endoskopisku 

nekrozektomiju un drenējošu operāciju izstrādē, tai skaitā pielietojot arī 

laparoskopisku tehniku. Visos gadījumos galvenā indikācija ir norobežotas infcētas 

pankreātiskas un peripankreātiskas nekrozes. 

 

3. IEKĻAUŠANAS KRITĒRIJI 

1. Pacienti vecumā no 18 līdz 80 gadiem; 

2. Pacienti ar smagu akūtu pankreatītu (SAP), ko nosaka sekojoši parametri: 
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a.  CRP (C-reaktīvais proteīns) asins serumā  200 mg/L; 

b. Trīskārši paaugstināta asins lipāzes aktivitāte (>180 U/L); 

c.  SIRS un/vai orgānu disfunkcijas pazīmes; 

3. Sonoskopiski un/vai datortomogrāfiski pierādītas šķidruma kolekcijas vēdera 

  dobumā vairāk kā divās lokalizācijās; 

4. Samaņā esoši pacienti, kuriem nav nopietni zarnu tranzīta funkciju traucējumi un 

  kuri ir spējīgi perorāli uzņemt šķidrumu (intraabdominālais spiediens < 15 

  mmHg). 

 

4. IZSLĒGŠANAS KRITĒRIJI 

1. Slimnieki, kas neatbilst kādam no iekļaušanas kritērijiem; 

2. Slimnieki ar izplatītu onkoloģisku procesu vai aizdomām par onkoloģisku  

  procesu; 

3. Slimnieki ar izteiktām imunosupresijas pazīmēm; 

4. Hemodinamiski nestabili pacienti, kuriem vairāk kā 5 dienas nepieciešama 

  vazopresoro aģentu pielietošana;  

5. Pacienti, kas nav spējīgi perorāli uzņemt šķidrumu; 

6. Pacienti ar būtiskiem zarnu trakta tranzīta traucējumiem, kas nebūs spējīgu 

  uzsākt  perorālas barošanas protokolu 5 dienu laikā no stacionēšanas brīža.  

 

5. ĀRSTĒŠANAS PROTOKOLS 

Uzņemšanas nodaļas etapu nodrošina dežūrķirurgs informējot protokolā iesaistīto 

ķirurģijas un RITN speciālistu, kuri pieņem lēmumu par slimnieka atbilstību 

iekļaušanas kritērijiem.  

 

5.1. UZŅEMŠANAS NODAĻĀ JĀIZVĒRTĒ:  

1. Klīniskais stāvoklis atbilstoši iekļaušanas/izslēgšanas kritērijiem; 

2. Sistēmas iekaisuma reakcijas sindroms (SIRS); 
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3. Orgānu disfunkcijas pazīmes; 

4. Vizuālā diagnostika: USG, krūšu kurvja un vēdera pārskata RTG; 

5. Klīniskās laboratorijas izmeklējumi (asins aina, klīniskā bioķīmija, ieskaitot 

  lipāzi un CRP); 

6. Endoskopiskā, CT un cita vizuālā diagnostika pēc nepieciešamības;   

7. EKG slimniekiem vecākiem par 50 gadiem. 

 

5.2. REANIMĀCIJAS UN INTENSĪVĀS TERAPIJAS NODAĻĀ 

Slimības smaguma novērtējums: 

 saskaitot APACHE II punktus (iestājoties); 

 SIRS pazīmes; 

 izvērtējot SOFA skalu; 

 IAS mērījumi; 

1. Ārstēšanas taktikas definēšana tuvākās diennakts periodā, saskaņojot to ar  

  protokolā iesaistīto ķirurgu;  

2. Nepieciešamās pirms operācijas sagatavošanas un operācijas apjoma izvēle, 

  piedaloties anesteziologam, ķirurgam un RITN speciālistam; 

3. Pacienta stāvokļa izvērtējums dinamikā: 

 Dzīvībai svarīgu orgānu sistēmu funkciju monitorēšana – 24 st/dn; 

 Standarta bioķīmiskie izmeklējumi - 1x/dn, vai pēc vajadzības;  

 Intraabdominālā spiediena (IAS) kontrole - 2x/dn; 

 Iekaisuma akūtās fāzes proteīni: CRP, fibrinogēns – iestājoties, trešajā dienā 

  skaitot no saslimšanas sākuma un ik trīs dienas līdz SIRS stabilam regresam; 

 Asins gāzu rādītāji – iestājoties, atkarībā no RITN speciālistu nozīmējuma vai ik 

trīs dienas līdz SIRS stabilam regresam; 

 Bakterioloģiskie izmeklējumi obligāti pankreatīta slimniekiem pirms operācijas 

  septicēmijas diagnostikai un operācijas laikā inficētu nekrožu gadījumos.  

  Uzsējumu atkārtošanas biežumu nosaka protokolā iesaistītie speciālisti; 

4. Kompleksas konservatīvas SAP ārstēšanas pamatprincipi: 
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 Orgānu perfūzijas nodrošināšana, ieskaitot koloīdus (izovolēmiska   

  hemodilūcija);  

 Citu orgānu sistēmu funkciju kompensēšana; 

 Nieru aizstājēj terapija 

 Agrīna orāla barošana izmantojot enterālās barošanas maisījumus, enterālās 

  barošanas maisījumus + šķiedrvielas vai enterālās barošanas maisījumus + 

  Synbiotic 2000 FORTE pēc shēmas ar testa devu (20ml ik 2 stundas),  

  atbilstoši randomizācijas rezultātiem; 

 Parenterāla barošana būtu lietojama SAP pacientiem tikai gadījumos, kad  

  enterālās barošanas mēģinājumi bijuši nesekmīgi 5 – 7 dienu garumā, strikti 

  kontrolējot glikēmiju. 

5. Slimības klīniskās gaitas un ārstēšanas efektivitātes izvērtēšana: 

 Slimības smagumu iestājoties izvērtē atbilstoši APACHE II skalai; 

 Slimības klīniskai gaitai seko pēc orgānu disfunkcijas dinamikas izvērtējot 

  SOFA skalu katru dienu; 

 Vizuālā diagnostika pēc indikācijām: USG un RTG iestājoties, CT, MR un citas 

  metodes pēc papildus indikācijām. 

 

5.3. ĀRSTĒŠANA VISPĀRĒJĀS ĶIRURĢIJAS NODAĻĀ 

Ārstēšana vispārējās ķirurģijas nodaļā notiek iepriekš saskaņojot ārstēšanas un 

izmeklējumu shēmu ar protokola atbildīgo speciālistu. Ārstējošais ārsts ir atbildīgs par 

nepieciešamo klīnisko, laboratorijas un vizuālās diagnostikas izmeklējumu 

nepieciešamību un ārstēšanas metožu pareizu pielietojumu.  

Visi slimnieki ķirurģijas nodaļā turpina saņemt enterālu barošanu papildinātu ar 

Sinbiotiķu/prebiotiķu piedevām, paralēli lietojos slimnīcas uzturu. Nepieciešamības 

gadījumā jāturpina iepriekš uzsāktā antibakteriālā terapija vai jāveic tās maiņa atkarībā 

no klīniskām indikācijām. Šķidrumu substitūcija jāveic atbilstoši klīniskām 

indikācijām izvērtējot SIRS un infekcijas pazīmes. Sākot ar otro saslimšanas nedēļu, 

jāizvērtē iespējamās nekrožu inficēšanās pazīmes, aizdomu gadījumos jāveic papildus 

izmeklēšanas metodes (asins uzsējums, DT), kā arī jāizvērtē SIRS un MODS pazīmes. 
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Inficētu nekrožu gadījumos jāplāno operatīva terapija, kuras apjoms atkarīgs no 

nekrožu izplatības, pamatā pielietojot minimāli invazīvu nekrektomiju principu.  

Pirms izrakstīšanas visiem slimniekiem jādod gan dzīvesveida, gan diētas 

rekomendācijas, nosakot laiku ambulatorai kontrolei. 

 

6. MATERIĀLI UN METODES 

Sākot ar 2005. gada jūliju 90 smaga akūta pankreatīta pacienti tika iekļauti 

randomizētā dubultaklā prospektīvā pētījumā. Smags akūts pankreatīts tika definēts 

atbilstoši Atlantas 1992. gada kritērijiem [1]. 

APACHE II kritēriji iestājoties, SIRS un MODS pazīmes, seruma C-reaktīvais 

proteīns (CRP), lipāzes aktivitāte, intraabdominālā spiediena izmaiņas un infekciozo 

komplikāciju skaits tika monitorēti un izvērtēti dinamikā. Komplikāciju skaits, 

reanimācijā un kopējais slimnīcā pavadīto dienu skaits, letalitāte un enterālās 

barošanas tolerances rādītāji tika izvērtēti starp grupām. 

76 slimnieki kādā no ārstēšanas etapiem tika ārstēti reanimācijas un intensīvās 

terapijas nodaļā, 14 pacienti sākotnēji ārstējās ķirurģijas nodaļas intensīvās 

novērošanas palātā, pēc tam turpinot terapiju parastā ķirurģijas palātā. Smaga akūta 

pankreatīta diagnoze tika balstīta uz tipisko klīnisko ainu, trīskāršu plazmas lipāzes 

aktivitātes paaugstinājumu un uz vienu no papildus kritērijiem: izteiktu SIRS un/vai 

agrīnu MODS (pirmās 48 stundas pēc stacionēšanas), APACHE II iestājoties  6. 

Nekrotiska pankreatīta diagnozi noteica, ja ultrasonogrāfijas laikā vai ar kontrastvielu 

papildinātā datortomogrāfija apstiprināja peripankreatisku vai aizkuņģa dziedzera 

nekrožu esamību. Visiem pacientiem, kuriem kādā no ārstēšanas etapiem tika veikta 

vēdera dobuma orgānu ar kontrastvielu pastiprināta datortomogrāfija, tika kalkulēts 

Baltazara skaitlis [117]. Agrīna datortomogrāfija smaga akūta pankreatīta pacientiem 

neietilpst standarta skrīninga procedūrā nekrožu esamības apstiprināšanai. 

Datortomogrāfijas tika veiktas gadījumos, kad slimnieks tika pārvests no RITN 

nodaļas uz ķirurģijas nodaļu, infekcijas diagnostikai, diferenciāldiagnozes gadījumos 

un vēlīno komplikāciju, kā arī tālākās terapijas taktikas izvērtēšanai. Papildus kritērijs 
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nekrotiska pankreatīta diagnozei bija nekrožu esamība operācijas laikā un/vai plazmas 

CRP 200 mg/L. 

Orgānu nepietiekamība tika definēta saskaņā ar Amerikas intensīvās terapijas 

kolēģijas 1991. gada kritērijiem [62, 118]. SIRS tika definēts, ja pozitīvi bija vismaz 

divi no sekojošiem kritērijiem, kā atbilde uz infekciju vai aseptisku iekaisumu:  

  temperatūra virs 38C vai zem 36C 

  tahikardija virs 90 x/min 

  tahipnoe virs 20 x/min vai PaCO2 zem 32 mmHg 

  leikocitoze virs 12000/mm
3
 vai zem 4000/mm

3
, vai jaunās formas virs 10% 

[119]. 

MODS tika diagnosticēts, ja tika konstatēta vismaz divu orgānu disfunkcija, kurai bija 

nepieciešama orgāna atbalsta terapija. Orgānu funkcija dinamikā tika izvērtēta katru 

dienu kalkulējot SOFA skaitli (5. pielikums), kura summārais lielums noteica orgānu 

disfunkcijas pakāpi. Par smagu slimības izpausmi tika uzskatīta izteikta klīniskā aina 

(sūdzības), ja to papildināja trīskārša plazmas lipāzes aktivitātes paaugstināšanās, 

persistējošs SIRS un/vai agrīna (pirmās 48 stundas pēc iestāšanās) orgānu disfunkcija, 

neskatoties uz kompleksu intensīvu orgānu atbalsta terapiju. 

Radioloģiski apstiprinātas bazālas atelektāzes, ARDS, pneimonijas vai pleirāla 

eksudāta diagnozes tika uzskaitītas atsevišķi no plaušu disfunkcijas un definētas kā 

plaušu komplikācijas. Acidoze tika diagnosticēta, ja pH perifērās asinīs bija < 7.2. 

Intraabdominālais spiediens (IAS) tika mērīts netieši caur urīnpūslī ievietotu katetru 

un enterālā barošana tika uzsākta, ja spiediens bija < 15 mmHg [24].  
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1. att. IAS mērīšanas sistēma un tehnika 

            

Par intraabdominālu hipertensiju tika uzskatīts IAS paaugstinājums > 12 mmHg, 

intraabdomināls kompartment sindroms tika definēts kā viena jauna orgāna 

disfunkcija, kuras iemesls ir paaugstināts IAS > 20 mmHg [25]. 

SIRS atkārtošanās (vēlīns SIRS, visbiežāk sākot ar trešo saslimšanas nedēļu), vispārējā 

pacienta stāvokļa pasliktināšanās, atkārtotas orgānu disfunkcijas pazīmes bija kritēriji 

peripankreatiskas vai pankreas nekrožu infekcijas iespējamībai. Šīs aizdomas tika 

apstiprinātas veicot ar kontrastvielu pastiprinātu vēdera dobuma orgānu 

datortomogrāfiju, par infekciju liecināja gaisa pūslīši peripankreātiski vai abscesu 

esamība. Mūsu klīnikā netiek rutīni pielietota aspirācijas biopsija ultrasonogrāfijas 

kontrolē, lai apstiprinātu nekrožu inficēšanos. Visiem pacientiem ar sepses pazīmēm 

papildus tika ņemti asins uzsējumi un pozitīvi rezultāti tika uzskaitīti atsevišķi no 

peripankreatiskas infekcijas datiem. Tika definētas divu veidu peripankreatiskas 

infekcijas: 

1. Primāra infekcija – kad pirmās operācijas laikā tika apstiprināta nekrožu  

  inficēšanās un no bakterioloģiskās laboratorijas saņemts pozitīvs uzsējums. 
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2. Sekundāra infekcija (ar drenām asociēta infekcija) – pirmās operācijas laikā 

  nebija inficētu nekrožu pazīmes, negatīvi bakterioloģiskie uzsējumi. Infekcija 

  pievienojās vēlīni sakarā ar ilgstošu drenāžu. 

Visi protokolā iekļautie slimnieki saņēma standarta enterālo barošanu papildus 

kompleksai intensīvas terapijas shēmai, kura tika balstīta uz agrīnu orgānu atbalsta 

terapiju, audu perfūzijas atjaunošanu un „trešās telpas” (audu tūskas) samazināšanu. 

Terapijas pamatā tika ietverta adekvāta šķidruma pievadīšana pielietojot 

izovolēmiskas hemodilūcijas principus un agrīnu nepārtrauktu veno-venozu 

hemofiltrāciju (CVVH), ja tika novērota izteikta SIRS reakcija ar masīvu ekstravazālu 

šķidruma sekvestrāciju, agrīns MODS vai strauji progresējošs intraabdomināls 

kompartment sindroms (IAS > 20 mmHg) pirmajās 48 stundās no stacionēšanas brīža, 

neskatoties uz agresīvu kompleksu neinvazīvu intensīvu terapiju. Hemofiltrācija tika 

veikta ar B.Braun Co Diapact CRRT nieru aizstājējterapijas un Fresenius Medical 

Care Multifiltrate mašīnām. Substitūcijas šķidrums tika ievadīts ar ātrumu 1000 ml/h 

ievērojot predilūcijas vai postdilūcijas principus, kopumā diennaktī sastādot 24-35 

litrus. Asins cirkulācijas plūsma sistēmā bija robežās no 50 līdz 200 ml/minūtē, kas 

atbilst lēnas hemofiltrācijas principiem. Mēs neizmantojām vidējas un ātras plūsmas 

hemofiltrāciju. Ultrafiltrācijas ātrums tika individuāli adaptēts stundas un diennakts 

diurēzei, kalkulētajam diennakts šķidruma balansam. Hemodiafiltrācija tika pielietota 

tikai atsevišķos gadījumos, kad to noteica stingras indikācijas. 

Antibakteriālās terapijas pamatā bija fluorhinolonu un metronidozola terapija vai 

imipenēma/cilastīna monoterapija, gadījumos, kad to noteica striktas indikācijas (6. 

pielikums). Antibakteriālās terapijas maiņa tika veikta nekrožu inficēšanās gadījumos, 

saņemot jūtības rādītājus no bakterioloģiskās laboratorijas, vai vadoties no klīniskās 

situācijas. 13 pacienti antibakteriālu terapiju nevienā no ārstēšanas etapiem nesaņēma 

vispār. 

Enterālā barošana tika uzsākta samaņā esošiem pacientiem, kas piekrita dalībai 

pētījumā un kuriem kuņģa-zarnu trakta funkcija nebija traucēta (nav sliktas dūšas un 

vemšanas, izklausāma peristaltika, iespējams ievadīt zondi). Ņemot vērā 

randomizācija rezultātus, slimnieki tika sadalīti trijās grupās: 
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Grupa I – pacienti, kas saņēma standarta enterālās barošanas formulas pēc protokola 

un kompleksu standarta intensīvo terapiju atbilstoši smaga akūta pankreatīta ārstēšanas 

standartam (Kontroles grupa). 

Grupa II – pacienti, kas saņēma standarta enterālās barošanas formulas papildinātas 

ar Synbiotic 2000 Forte pēc protokola un kompleksu standarta intensīvo terapiju 

atbilstoši smaga akūta pankreatīta ārstēšanas standartam. 

Grupa III – pacienti, kas saņēma standarta enterālās barošanas formulas papildinātas 

ar šķiedrvielām pēc protokola un kompleksu standarta intensīvo terapiju atbilstoši 

smaga akūta pankreatīta ārstēšanas standartam. 

Enterālās barošanas protokols – standarta enterālās barošanas formulas vai to 

maisījums ar imūnmodulējošām piedevām sākotnēji tika ievadītas ar ātrumu 20 ml ik 2 

stundas. Pakāpeniski deva tika palielināta līdz 20 ml stundā. Ja slimnieki iniciālo 

barošanu tolerēja labi, tad barojošo maisījumu devas tika palielinātas sekojot 

individuālai tolerancei līdz pat 50 ml stundā. Barošana tika nodrošināta sekojot 

principam barot zarnu nevis censties pievadīt dienā nepieciešamās vidēji 2500 kcaL. 

Lietotie standarta enterālās barošanas maisījumi (Grupa I) saturēja 1 – 1.5 kcal/ml 

(Nutrison Standard Nutricomp vai Nutridrink, Nutricia). Vidēji pēc divām dienām 

pacienti papildus enterālai barošanai sāka saņemt auzu tumi un naturālus jogurtus, 

vēlīnāk pārejot uz stacionāra barošanu. Stacionāra barošana ietvēra blendētus 

dārzeņus, maltu vistas gaļu un/vai netreknu zivi. 

Sinbiotiķu piedevas (Grupa II) (Synbiotic 2000 FORTE™) saturēja prebiotiķus (četru 

labi zināmu bioaktīvu šķiedru maisījums):  

  2.5 g betaglukāna 

  2.5 g inulīna  

  2.5 g pektīna 

  2.5 g rezistentas cietes, summā 10 g augu šķiedru 

un probiotiķus: 

  10
11 

Pediacoccus pentosaceus 5-33:3 

  10
11 

Leuconostoc mesenteroides 32-77:1 
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  10
11 

Lactobacillus paracasei subsp paracasei 19  

  10
11 

Lactobacillus plantarum 2362, aptuveni 400 miljoni laktobaktērijas vienā 

  devā, („Medipharm” Kågeröd, Zviedrija). 

Pacienti, kuri tika iekļauti Grupā III, saņēma standarta enterālās barošanas formulas 

papildinātas tikai ar augstāk minētajām šķiedrvielām.  

Vizuāli sinbiotiķis/prebiotiķis bija bezkrāsas pulverītis. Imūnmodulējošie maisījumi 

tika pagatavoti pēc shēmas:  

  100 mL Nutrison Standart 

  200 mL dzeramā ūdens 

  1 paciņa sinbiotiķi/prebiotiķi saturoša maisījuma (15 g) 

Maisījuma sastāvdaļas tika sajauktas kopā izmantojot blenderi.  

 

2. att. Maisījuma iepakojums un pagatavošana.  
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Maisījuma pievade grupās tika nodrošināta perorāli un, tikai atsevišķos izņēmuma 

gadījumos, pēc operācijas caur enterālās barošanas zondi, kas tika pozicionēta tievo 

zarnu sākuma daļā. Kad pacienti labi tolerēja šo sākotnējo maisījumu, 

sinbiotiķis/prebiotiķis tika pievienoti naturālam jogurtam (Bio Lakto), šo maisījumu 

nozīmējot divas reizes dienā. Atkarībā no maisījumu klīniskās barošanas tolerances, 

pacienti tika sadalīti trijās grupās:  

  Laba tolerance – maisījumu panesa labi, netika novērotas sūdzības par  

  ievērojamu vēdera pūšanos un sliktu dūšu, maisījuma ievades ātrums vidēji 

  50ml/h.  

  Neliela intolerance – pacienti atzīmēja vēdera pūšanos, nelielu sliktu dūšu, 

  maisījuma pievades ātrums bija vidēji 30 ml/h.  

  Slikta tolerance – maisījuma ievade uz kādu laiku bija jāpārtrauc sakarā ar sliktu 

  dūšu, izteiktu vēdera pūšanos, paaugstinātu IAS, taču vēlāk, pēc barošanas 

  limitējošo apstākļu mazināšanās, bija iespējama pilnā apjomā. 

Slimnieka drošības apsvērumu dēļ, nepieciešamības gadījumā, informācija par 

maisījuma sastāva bioaktivitāti tiktu saņemta no Klīniskās Universitātes Slimnīcas 

„Gaiļezers” bakterioloģiskās laboratorijas. Pēc pētījuma pabeigšanas tika saņemtas 

atbildes no preparātus izgatavojošās kompānijas un tika lauzts dubultaklais kods, 

atklājot maisījuma sastāvu katrā no pacientu grupām. 

Prebiotiķu un sinbiotiķu pētījumi ir veikti un arī pašlaik norit vairākās Eiropas un 

pasaules klīnikās, taču mūsu pētījums ir oriģināls, jo līdz šim nav publicēti dati par 

agrīnu prebiotiķu un sinbiotiķu perorālu pielietojumu smaga akūta pankreatīta 

slimnieku grupā. Pētījuma zinātniskais konsultants ir profesors Stig Bengmark 

(Zviedrija), kurš ir vadošais pasaules pētnieks sinbiotiķu un prebiotiķu terapijas izpētē. 

Pētījumā izmantotās izejvielas bez maksas piegādāja kompānija „Medipharm” 

Kågeröd Zviedrija, ar kuru pētījuma organizētājiem nav nekādu juridisku un 

ekonomisku saistību. Sinbiotiķu/prebiotiķu piedevas pacientiem nebija jāiegādājas, tās 

tika ordinētas bez maksas. Disertācijas autors ne pirms pētījuma, ne pētījuma laikā, ne 

arī pēc pētījuma no augstāk minētās kompānijas nav saņēmis nekādas materiālas 

kompensācijas. Šis nav farmācijas firmu sponsorēts klīnisks pētījums. 
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Pētījums tika veikts ievērojot Helsinku deklarācijas noteikumus un cilvēktiesību 

konvenciju, apstiprinājums pētījuma veikšanai tika iegūts no lokālās slimnīcas un RSU 

ētikas komisijas. Pacientu randomizācijas grupās tika veikta izmantojot neatkarīgu 

ekspertu. Gan sinbiotiķis, gan placebo preparāts bija iepakoti vienādi, bez norādēm par 

maisījuma sastāvu. Pētījumā piedalošais personāls netika informēts par maisījuma 

saturu un nezināja, kuru preparātu pacienti saņem. Preparāti neatšķīrās ne pēc garšas, 

ne smaržas ne vizuālā izskata. 

Statistiskā datu analīze tika veikta salīdzinot grupas savā starpā sekojoši: Grupa 

I/Grupa II, Grupa II/Grupa III un Grupa I/Grupa III. Datu statistiskā analīze tika veikta 

izmantojot SPSS 11.0 versiju. Visi dati tika izteikti vidējās vērtībās  standarta 

deviācija (SD). 

 

7.REZULTĀTI 

7.1. PACIENTU GRUPU RAKSTUROJUMS UN ETIOLOĢIJA 

Kopumā 90 smaga akūta pankreatīta pacienti tika iekļauti randomizētā dubultaklā 

prospektīvā pētījumā. Grupā I tika iekļauti 32 cilvēki, Grupā II 30 un Grupā III 28 

slimnieki. Vīriešu un sieviešu attiecība pētāmajā populācijā bija 1:1,7. Vidējais 

pacientu vecums grupā I bija 51,8 gadi, grupā II 45,4 gadi un grupā III 43,8 gadi 

(Tabula 1). 

1. Tabula  

Grupu raksturojums un demogrāfiskie rādītāji 

 Grupa I Grupa II Grupa III 

Skaitlis SD Skaitlis SD Skaitlis SD 

Pacienti 32 - 30 - 28 - 

Vīrieši 22 - 20 - 19 - 

Sievietes 10 - 10 - 9 - 

Vecums 51,8 17 45,4 11,7 43,8 16,4 
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Grupas savstarpēji bija salīdzināmas ņemot vērā vecumu, dzimumu un demogrāfiskos 

rādītājus. Galvenie smaga akūta pankreatīta attīstības etioloģiskie faktori bija alkohola 

lietošana (Grupa I 14 pacienti, Grupa II 18 pacienti, Grupa III 16 pacienti) un 

žultsakmeņu slimība (Grupa I 10 pacienti, Grupa II 7 pacienti, Grupa III 7 pacienti). 

Žultsakmeņu slimība kā iemesls akūta pankreatīta attīstībai prevalēja sieviešu vidū, bet 

vīriešiem galvenais faktors bija alkohola lietošana. Pēdējā pusotra gada pieredze 

liecināja, ka pieaug arī pacientu skaits, kuriem akūta pankreatīta patoģenēzē par 

iemeslu bija nopietna dislipidēmija (hipertrigliceridēmija) un/vai metabols sindroms 

(Grupa I 8 pacienti, Grupa II 5 pacienti, Grupa III 5 pacienti). Etioloģiskie faktori 

sakārtoti un atainoti Tabulā 2.  

2.Tabula  

SAP etioloģiskie faktori grupās 

 Grupa I (n=32) Grupa II (n=30) Grupa III (n=28) 

Alkohols 14 18 16 

Žultsakmeņi 10 7 7 

Citi iemesli* 8 5 5 

* Prevalējoši dislipidēmija un/vai metabols sindroms. 

 

7.2. SLIMĪBAS SMAGUMA PAKĀPE UN KOMPLIKĀCIJAS 

Slimības smaguma pakāpe iestājoties (APACHE II punkti) grupās statistiski 

neatšķīrās. Slimības klīniskā gaita grupās komplicējās ar statistiski līdzīgu sākotnēju 

sistēmiskā iekaisuma reakcijas sindroma un multiorgānu disfunkcijas sindroma 

incidenci. Nepārtrauktas veno-venozas hemofiltrācijas kā invazīvas manipulācijas 

pielietošanas biežums grupās statistiski neatšķīrās. Galvenie kritēriji nieru atbalsta 

terapijas uzsākšanai bija slimnieka vispārējā stāvokļa pasliktināšanas, agrīns MODS 

un strauja intraabdominālā spiediena paaugstināšanas neskatoties uz kompleksu 

intensīvu terapiju pirmajās 24-48 stundās pēc stacionēšanas. Augstāki APACHE II 

punkti iestājoties bija novērojami Grupas II un Grupas III pacientiem, taču šie dati 

neatšķīrās statistiski. SIRS un MODS incidence grupās bija līdzīga sastādot 31/32, 

30/27 un 28/24 gadījumus Grupas I/II/III pacientiem. Nekrotisks pankreatīts biežāk 
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attīstījās Grupas I pacientiem salīdzinot ar Grupu II un III pacientiem, taču statistiska 

datu atšķirība netika novērota. Edematozs pankreatīts visbiežāk tika diagnosticēts 

Grupā III. Slimības smaguma pakāpi raksturojošie parametri apkopoti Tabulā 3. 

3.Tabula  

Slimības gaitas norise 

 Grupa I (n=32) Grupa II (n=30) Grupa III (n=28) 

Skaitlis SD Skaitlis SD Skaitlis SD 

APACHE II 

(punkti) 

6,8 4,3 8,8 3,6 8,6 4,9 

SIRS 31 - 30 - 28 - 

MODS 32 - 27 - 24 - 

Nekrotisks 

SAP (No/%) 

24 

(75%) 

- 16 

(53,3%) 

- 11 

(39,3%) 

- 

Edematozs 

SAP 

8 - 14 - 17 - 

CVVH 23 - 16 - 15 - 

 

Daļai pacientu bija strauja multiorgānu disfunkcijas sindroma attīstība un vairumam 

pacientu stacionēšanas brīdī jau tika novērotas iniciālas orgānu disfunkcijas sindroma 

pazīmes. Tomēr, pielietojot vienota protokola taktiku ar agrīnu kompleksu intensīvu 

terapiju, orgānu disfunkcijas sindroms regresēja vairumā gadījumu. MODS vidēji 

persistēja 7,6 dienas Grupas I pacientiem, 8,8 dienas Grupas II pacientiem un 5,5 

dienas Grupas III pacientiem. Lielākai daļai pacientu MODS attīstība bija novērojama 

agrīni pirmajās 24 stundās pēc iestāšanās, kas liecina par komplicētu akūta pankreatīta 

gaitu pētāmajās grupās. Savlaicīga kompleksa orgānu sistēmu funkciju atbalstoša 

terapija un monitorings RITN deva iespēju pilnībā novērst agrīnu ar orgānu 

disfunkcijas sindromu saistītu letalitāti. (Tabula 4). 
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4.Tabula  

Orgānu disfunkcijas sindroma dinamika un iznākumi 

 Grupa I (n=32) Grupa II (n=30) Grupa III (n=28) 

Skaitlis SD Skaitlis SD Skaitlis SD 

MODS sākums 

(dienas pēc iestāšanās) 

0,9 1,1 0,66 0,8 0,54 1,2 

MODS ilgums 

(dienas) 

7,6 6,1 4,8 3,6 5,5 4,8 

MODS pirmās 24 

st. pēc iestāšanās 

(pacientu skaits) 

23 - 27 - 22 - 

Agrīns exitus 0 - 0 - 0 - 

 

Izvērtējot atsevišķu orgānu sistēmu disfunkciju attīstību agrīna MODS ietvaros tika 

konstatēta statistiski ticama biežāka nieru disfunkcijas attīstība Grupas II pacientiem 

salīdzinājumā ar Grupu I, p=0,02. Turpretim Grupas III pacientiem salīdzinot ar Grupu 

I statistiski ticami retāk klīniskā gaita komplicējās ar pneimoniju vai kardiovaskulāru 

nepietiekamību (attiecīgi 7 un 0 pret 6 un 16 gadījumiem), p=0,03 un p=0,01. 

Statistiski ticamas atšķirības netika konstatētas aknu disfunkcijas, metabolas 

disfunkcijas (nepieciešama glikēmijas korekcija ar insulīnu) attīstības biežumā starp 

grupām (attiecīgi 17/20/16 un 11/12/7 gadījumu). CNS disfunkcija, kas izpaudās kā 

apziņas traucējumi un delīrijs bija vērojama 16, 11 un 12 pacientiem Grupās I, II un 

III. Hematoloģisku komplikāciju incidence pētāmajās grupās statistiski neatšķīrās. 

Plaušu disfunkciju rādītāji grupās būtiski neatšķīrās un mākslīgā plaušu ventilācija bija 

nepieciešama tikai 14 gadījumos, kad bija ievērojami paaugstināts IAS un pacientiem 

pēc operācijas. Citas plaušu komplikācijas kā ARDS, pleirāls eksudāts un atelektāzes 

tika uzskaitītas atsevišķi no plaušu disfunkcijas. Šo komplikāciju incidence statistiski 

starp grupām neatšķīrās, dati ir apkopoti Tabulā 5. 
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5.Tabula  

Orgānu disfunkcijas un plaušu komplikāciju incidence pētāmajās grupās 

 Grupa 

I 

(n=32) 

p 

koeficients 

Grupa 

II 

(n=30) 

p 

koeficients 

Grupa 

III 

(n=28) 

Skaits Skaits  skaits 

Aknu disf. 17 NS 20 NS 16 

Nieru disf. 7 0,02 17 NS 11 

Metabola disf. 11 NS 12 NS 7 

CNS disf. 16 NS 11 NS 12 

Hematoloģiska  18 NS 16 NS 16 

Kardiovaskulāra 6 NS 4 NS 0 

Plaušu disf.* 22 NS 19 NS 16 

Eksudāts pleirā 20 NS 13 NS 12 

Pneimonija  16 NS 9 NS 7 

Atelektāzes  2 NS 5 NS 3 

ARDS 2 NS 2 NS 1 

Kompartment 

sindroms 

7 <0,005 19 <0,005** 20 

* Tikai 14 pacientiem kādā no ārstēšanas etapiem, ieskaitot pēcoperācijas periodu, 

tika pielietota mākslīgā plaušu ventilācija. 

**Salīdzinot ar Grupu I. 

 

Absolūti zemāki C-reaktīvā olbaltuma plazmas aktivitātes rādītāji tika novērpti Grupas 

III pacientiem. Literatūrā aprakstītais un klīniski novērotais CRP trešās dienas pīķis 

iztrūka un šie skaitļi statistiski atšķīrās, p=0,017 (attēls 3). Tas varētu liecināt par to, 

ka sinbiotiķu piedevu lietošanas laikā ir vērojama būtiska proinflamatora aktivitāte, 

kas jau ir aprakstīta citu autoru eksperimentālās studijās. Sinbiotiķu piedevas 

ievērojami stimulē zarnu trakta imūnsistēmu (MALT un GALT), tādējādi aktivējot 

iekaisuma reakcijas proinflamatoro fāzi, kas klīniski izpaužas kā būtisks CRP 

paaugstinājums trešajā dienā pēc stacionēšanas (Grupa II). 
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3. att. Iekaisuma reakcijas dinamika grupās. 

 

*Attiecība starp Grupu II un Grupu III 

 

Lipāzes aktivitāte grupās statistiski neatšķīrās (attēls 4) un barošanas uzsākšana 

neizraisīja aizkuņģa dziedzera enzīmu aktivitātes pieaugumu un neradīja nekādas 

negatīvas konsekvences attiecībā uz slimības tālāko gaitu. Līdz ar to var teikt, ka 

sinbiotiķu/prebiotiķu maisījumi neizraisa aizkuņģa dziedzera ekzokrīnās aktivitātes 

pieaugumu un to lietošana ir uzskatāma par drošu un rekomendējamu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p=0,017* 
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4. att. Lipāzes aktivitāte grupās. 

 

 

Agrīna intra-abdomināla kompartment sindroma un MODS attīstība vairāk tika 

novērota Grupā II un III (19 un 20 gadījumi). Atšķirībā no standarta enterālās 

barošanas formulām, sinbiotiķu/prebiotiķu piedevas tika labi tolerētas pat pie 

paaugstināta IAS.  

Neskatoties uz to, ka paaugstināts intraabdominālais spiediens ietekmē enterālās 

barošanas iespējamību, tas visbiežāk nebija iemesls enterālās barošanas pārtraukšanai 

vai tilpuma samazināšanai.  

Antibakteriālā terapija tika pielietota 32 Grupas I, 23 Grupas II un 22 Grupas III 

pacientiem. Vidējais antibakteriālās terapijas ilgums grupās bija 9,7  9,5 dienas. 

Lielākā daļa pacientu antibakteriālu terapiju saņēma agrīni, sākot ar stacionēšanas 

brīdi. Antibakteriālās terapijas korekcija tika veikta vadoties pēc klīniskās situācijas 

vai saņemot pozitīvu atbildi no bakterioloģiskās laboratorijas. 
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7.3. ENTERĀLĀS BAROŠANAS NODROŠINĀJUMS 

Agrīna enterālās barošanas uzsākšana tika formulēta kā mērķis vienādi visās pacientu 

grupās, taču tās pilnvērtīgas nodrošināšanas iespējas grupās atšķīrās. Agrīna perorāla 

barošana tika uzsākta, ja pacientiem nebija vemšanas un viņi varēja malkiem norīt 

ūdeni. Tas ir princips, kuru mūsu klīnikā ievēro jau četrus gadus, līdz ar to visi 

pētījumā iekļautie konservatīvi ārstētie pacienti saņēma agrīnu perorālu barošanu. 

Zondes tika lietotas tikai atsevišķās situācijās pēcoperācijas enterālās barošanas 

nodrošināšanai. Izvērtējot enterālās barošanas toleranci tika novērota labāka agrīna 

tolerance prebiotiķu/sinbiotiķu grupās, kur bija iespējams statistiski ticami ātrāk uzsākt 

enterālo barošanu, vidēji 2,3 un 1,8 dienā pēc iestāšanās. Gan vidēji diennaktī 

pievadītie maisījumu tilpumi (100,1/100,2 mL), gan līdz ar to kopējā kalorāža 

(100,1/100,2 kcal) ievērojami atšķīrās starp grupām I/II un I/III, jo Grupā I vidējie 

enterālā maisījuma diennakts ievades tilpumi bija statistiski ticami lielāki, p=0,001. 

Mēs turējāmies pie principa, kurā primāri svarīgākais ir nodrošināt zarnas trofiku nevis 

ievadīt noteiktu vēlamo kaloriju daudzumu enterāli. Mūsuprāt princips barot zarnu no 

lumena dod iespēju efektīvi stiprināt zarnu barjeru, ātri atjaunot zarnu tranzītu, 

samazināt iekaisuma reakcijas izpausmes un baktēriju translokācijas iespējas. Šādas 

taktikas rezultātā ir ievērojami samazinājies infekciozo komplikāciju skaits 

sinbiotiķu/prebiotiķu grupās. Savstarpēji salīdzinot grupu II un III enterālās barošanas 

parametrus statistiski ticamas atšķirības netika novērotas. Enterālās barošanas 

nodrošinājuma parametri apkopoti Tabulā 6. 
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6. Tabula  

Enterālās barošanas nodrošinājums un kalorāža 

 Grupa 

II 

(n=30) 

p 

koefici

ents 

Grupa 

I 

(n=32) 

p 

koeficien

ts 

Grupa 

III 

(n=28) 

Skaitlis Skaitlis Skaitlis 

EB pēc iestāšanās 

(dienas) 

2,3  

1,5 

0,05 4  2,3 0,01 1,8  1,2 

Barošanas ilgums 

(dienas) 

8  1,8 NS 9,4  

12,5 

NS 7,6  1,5 

Vidējie tilpumi 

diennaktī (ml) 

100,2  

126,5 

0,001 384  

289 

0,001 100,1  

119 

Kalorāža (kcal) 
100,2  

126,5 

0,001 384  

289 

0,001 100,1  

119 

Formulu paciņas 12,8  

3 

- - - 12,8  

2,9 

Nutrisona ilgums 

(dienas) 

2,86  

3,6 

0,026 9,4  

12,5 

0,05 3,96  

4,7 

 

Lielākā daļa pacientu labi tolerēja enterālo barošanu, tikai atsevišķos gadījumos bija 

nepieciešamība uzsākto barošanu pārtraukt vai arī mazināt ievadīto formulu tilpuma 

apjomu (attēls 5). Tolerances rādītāji tika salīdzināti tikai grupās II un III, jo standarta 

enterālās barošanas formulu tolerances rādītāji ir zināmi. 
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5. att. Sinbiotiķu/prebiotiķu barošanas tolerances salīdzinājums 

 

Pakāpeniski kāpinot ievadāmo barošanas maisījumu tilpumu, papildus barošanā tika 

pievienota auzu tume un bio-lakto jogurts. Vidēji pēc nedēļas no saslimšanas sākuma 

pacienti labi tolerēja blenderētu zema tauku satura standarta hospitālo uzturu un 

enterālo barošanas formulu pievade tika pārtraukta. 

 

7.4. OPERATĪVĀ AKTIVITĀTE UN INFEKCIOZO KOMPLIKĀCIJU 

SKAITS 

Samērā augsta operatīvā aktivitāte tika novērota Grupā I sastādot 37,5%, taču Grupās 

II un III tā sastādīja tikai 10% un 7,2%, p=0,01. Galvenās indikācijas operatīvai 

terapijai bija aizdomas par peripankreatisku infekciju, progresējošs intraabdomināls 

kompartment sindroms, strauja vispārējā stāvokļa pasliktināšanās, neskatoties uz 

kompleksu terapiju un neskaidra diagnoze iestāšanās brīdī. Operācijas laikā tika 

atvērta bursa omentalis, veikta aizkuņģa dziedzera mobilizācija un digitāla 

nekrektomija iespējami veselo audu robežās, nepieciešamības gadījumā tika veiktas arī 

labās un kreisās puses lumbotomijas. Pēc adekvātas retroperitoneālās telpas un vēdera 

dobuma drenāžas, vēdera dobums tika slēgts neradot iestiepumu un veidojot bursa 

omentalis daļēju laparostomiju, lai postoperatīvi novērstu intraabdominālā 
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kompartment sindroma attīstību. Pēdējo gadu laikā operētiem pacientiem tika 

pielietots tēmētu limitētu laparotomiju princips. Pirmsoperācijas DT vai USG kontrolē 

tēmēti ar ekstraperitoneālu pieeju drenēts tika tikai inficēto nekrotisko audu perēklis 

vai inficētas šķidruma kolekcijas, izvairoties no brīvā vēdera dobuma atvēršanas, 

tādejādi nepaplašinot operācija apjomu. Tēmētu limitētu laparotomiju pieeja ļāva jau 

ļoti agrīni pēc operācijas atsākt enterālu barošanu, šī koncepcija ievērojami samazina 

pēcoperācijas septisku komplikāciju skaitu, zarnu fistulu veidošanās skaitu, masīvu 

brūču infekciju skaitu, pēcoperācijas trūču skaitu. Šo datu analīze nebija zinātniskā 

darba mērķis un tādēļ šo datu uzskaite atsevišķi netika veikta.  

Statistiski ticamas atšķirības sinbiotiķu/prebiotiķu grupās tika novērotas arī salīdzinot 

peripankreatiskas infekcijas biežumu. Statistiski lielāka operatīvā aktivitāte Grupā I 

rezultējās lielākā sekundāro peripankreatisko infekciju skaitā un ievērojami augstākā 

pēcoperācijas septisko komplikāciju attīstības biežumā. Pēcoperācijas septicēmija 

statistiski biežāk tika novērota Grupas I pacientiem salīdzinot ar Grupu II un III 

pacientiem, 7, 2 un 2 gadījumi, p=0,05. Deviņiem Grupas I pacientiem attīstījās 

sekundāra peripankreātisko audu un brūču infekcija salīdzinot ar 2 gadījumiem Grupā 

II, p=0,03, un nevienu gadījumu Grupu III, p=0,001. Primāro infekciju biežums starp 

grupām nesasniedza statistiski ticamu atšķirību, lai gan primārās infekcijas rādītāji 

grupās bija ļoti zemi, primāri inficēti pacienti Grupā I bija 3, Grupā II 0 un Grupā III 2 

(Tabula 7). 
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7. Tabula  

Operatīvā aktivitāte un infekciozo komplikāciju skaits 

 Grupa 

II 

(n=30) 

p 

koeficients 

Grupa 

I 

(n=32) 

p 

koeficients 

Grupa 

III 

(n=28) 

Skaitlis Skaitlis Skaitlis 

Operācijas  3 0,01 12 0,01 2 

Primāri 

inficēti 

0 NS 3 NS 2 

Sekundāri 

inficēti 

2 0,03 9 0,001 0 

Septicēmija  2 0,05 7 0,05 2 

Smaga sepse 2 NS 1 NS 2 

Septisks šoks 2 NS 1 NS 0 

 

7.5. GALA IZNĀKUMI UN LETALITĀTE 

Ievērojamas statistiskas atšķirības starp grupām tika novērotas salīdzinot kopējo 

ārstēšanas ilgumu stacionārā, kā arī salīdzinot reanimācijas un intensīvās terapijas 

nodaļā (RITN) pavadīto dienu skaitu. Ievērojami īsāks kopējais stacionēšanas laiks un 

ārstēšanas laiks RITN raksturoja Grupu II un III salīdzinot ar Grupu I. Grupā II un 

Grupā III intensīvās terapijas nodaļā vidēji pavadīto dienu skaits neatšķīrās (Tabula 8). 
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8. Tabula  

Gala iznākumi un letalitāte. 

 Grupa 

II 

(n=32) 

p 

koeficients 

Grupa 

I 

(n=30) 

p 

koeficients 

Grupa 

III 

(n=28) 

Skaits Skaits Skaits 

Hospitalizācijas 

ilgums (dienas) 

22,5  

25 

0,03 36,3  

35 

0,02 19,8  

15,3 

RITN dienas 7,9  

11,6 

0,05 16,3  

25 

NS 8,4  

12,8 

Letalitāte (%) 0 0,02 16,7 NS 3,6 

 

Tomēr būtiskākās atšķirības tika konstatētas analizējot ārstēšanas gala iznākumu. 

Kopējā letalitāte Grupā I bija 16,7%, kas atbilst šobrīd starptautiskās vadlīnijās 

noteiktajiem letalitātes rādītājiem smaga akūta pankreatīta slimnieku grupā. Turpretī 

prebiotiķu/sinbiotiķu grupās letalitāte bija ievērojami zemāka. Salīdzinot ar Grupu I 

nāves gadījumi netika konstatēti Grupā II (0%, p=0,02) un Grupā III letalitāte bija 

tikai 3,6%. Mūsu dati statistiski ticami pierāda prebiotiķu/sinbiotiķu terapijas 

efektivitāti un tālākās klīniskās izpētes perspektīvas.  

 

8. DISKUSIJA 

8.1. PACIENTU GRUPU RAKSTUROJUMS UN ETIOLOĢIJA 

Smags akūts pankreatīts joprojām ir nopietna problēma neatliekamās medicīnas 

aprūpē strādājošiem ķirurgiem un intensīvās terapijas speciālistiem. Gadu gaitā būtiski 

ir mainījusies terapijas stratēģija, taču klīniskās izpausmes, slimības gaita un joprojām 

salīdzinoši augstais komplikāciju skaits un letalitātes rādītāji liek turpināt optimālu 

ārstēšanas metožu izstrādi un pētījumus. Pēdējā laikā publicētie statistiskie dati parāda, 

ka ar akūtu pankreatītu saistītu jaunu saslimšanas gadījumu skaits pieaug Eiropā, Āzijā 

un Amerikā [5, 21, 120]. Arī mūsu klīnikas statistika apstiprina šo tendenci. Pamatā 

akūta pankreatīta skaits pieaudzis uz viegla akūta pankreatīta rēķina, taču 
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nenoliedzami ievērojami palielinājies arī smaga akūta pankreatīta pacientu skaits. Tas 

skaidrojams ar ķirurģiski neārstētas žultsakmeņu slimības gadījumu skaita pieaugumu 

un nesavlaicīgu tās diagnostiku riska grupās. Katru gadu palielinās arī alkohola 

patēriņš un tā lietotāju skaits. Amerikas Savienoto Valstu pieredze liecina par 

aptaukošanās un lipīdu vielu maiņas (hipertrigliceridēmija) nozīmi akūta pankreatīta 

attīstībā. Visi šie nozīmīgie riska faktori ir sastopami arī Latvijā dzīvojošiem 

cilvēkiem. Slimnieku vidējais vecums un arī demogrāfiskie rādītāji līdzinājās iepriekš 

publicētiem citu pētījumu datiem. Alkohols un žultsakmeņu slimība bija galvenie 

akūta pankreatīta etioloģiskie iemesli mūsu pētījumā iekļautajiem pacientiem, kas 

sakrīt ar citu Eiropas valstu pieredzi [121]. Pēdējos gados ir ievērojami audzis 

dislipidēmijas izraisīta akūta pankreatīta gadījumu skaits, kas daļēji skaidrojams ar 

rietumu diētas principu aizvien pieaugošo popularitāti Latvijā. Mūsu klīnikā kopš 

2007. gada tiek noteikti lipīdu vielmaiņas rādītāji SAP gadījumos riska grupas 

pacientiem un pirmie rezultāti apstiprina iepriekšminēto tendenci.  

 

8.2. SLIMĪBAS SMAGUMA PAKĀPE UN KOMPLIKĀCIJAS 

Slimības gaitas smaguma prognoze ir būtiska adekvātas terapijas taktikas izvēlē. Mūsu 

pētījumā pirmajās 24 stundās no hospitalizācijas pacientu fizioloģisko izmaiņu 

izvērtēšanā tika pielietota APACHE II punktu skala. Šīs skalas pielietojums dod iespēju 

atpazīt augsta riska slimniekus neatkarīgi no diagnozes un pie 8 punktu robežas ir 

specifisks smaga akūta pankreatīta slimības smaguma rādītājs. Mūsu pētījumā 

APACHE II punkti tika noteikti visiem slimniekiem iestājoties. Šo punktu vidējais 

lielums slimnieku iestāšanās laikā bija zemāks salīdzinot ar citu autoru uzrādītajiem 

datiem. To var izskaidrot ar faktu, ka citās publikācijā APACHE II punktu vidējie 

lielumi tika izskaitļoti summējot augstākās APACHE II punktu summas visā ārstēšanas 

laikā, turpretī mūsu pētījumā tika izvērtētas pacientu fizioloģiskās izmaiņas iestāšanās 

dienā. Mūsu dati arī apstiprina tūlītējas pilna protokola terapijas uzsākšanas nozīmi 

riska grupa pacientiem, ko pilnvērtīgi var nodrošināt tikai RITN. Visi pētījumā iekļautie 

SAP slimnieki jau agrīni pēc iestāšanās tika stacionēti RITN un uzsākta savlaicīga 

orgānu atbalsta terapija. Šāda taktika ir pieņemta balstoties un aizkuņģa dziedzera 
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slimību izpētes grupas izstrādātajām vadlīnijām un šobrīd RAKUS klīnikā „Gaiļezers” 

ir klīniska rutīna. 

Salīdzinot pacientu stāvokli iestāšanās dienā, vidējie APACHE II skalas punkti nebija 

būtiski atšķirīgi grupās.  Tas nozīmē, ka visiem pacientiem pēc vienotiem kritērijiem 

tika nozīmēts ārstēšanas pamatprotokols, kas sevī ietvēra  savlaicīgu kompleksu orgānu 

atbalsta terapiju. Adekvāta terapija pirmajās 24 stundās no stacionēšanas var būtiski 

pozitīvi modulēt organisma fizioloģisko atbildes reakciju, nepieļaujot dziļas izmaiņas 

vitālajos un bioķīmiskajos rādītājos.  

Akūta pankreatīta smagas klīniskās norises formas galvenokārt saistāmas ar dziedzera 

un peripankreātisko audu nekrožu attīstību, kuras noformējas pirmās četrās diennaktīs 

no saslimšanas sākuma. Mūsu pētījumā nekrotisko formu attīstības biežums bija 

vienāds visās pacientu grupās, kas raksturoja vienādu smagas klīniskās gaitas formu 

sadalījumu. Nedaudz vairāk edematozu pankreatītu tika novērots prebiotiķus 

saņēmušo pacientu grupā, taču šie dati statistiski neatšķīrās un neietekmēja ārstēšanas 

gala iznākumus. Visās grupās bija novērota līdzīga MODS incidence, kas vēlreiz 

apstiprina agrākos novērojumus par to, ka smaga akūta pankreatīta klīnisko gaitu 

agrīni nenosaka nekrožu apjoms, bet gan organisma atbildes reakcija uz iekaisumu 

SIRS un MODS veidā. Ņemot vērā agrīnas organisma iekaisuma atbildes reakcijas 

atpazīšanas nozīmi, svarīgi izvēlēties ticamus klīniskos kritērijus jau pirmajās 24 

stundās no stacionēšanas. Nesenā liela apjoma multicentriskā pētījuma rezultāti ļauj 

rekomendēt 5 galvenos neatkarīgos prognostiskos faktorus (vecums > 60 gadiem, 

pleirāls eksudāts, izteikts sistēmiskā iekaisuma reakcijas sindroms, apziņas traucējumi 

un paaugstināts urea), kuri norāda uz prognozējami nelabvēlīgu klīnisko gaitu [50]. 

Vēl citi autori pie nelabvēlīgas klīniskās gaitas prognostiskajiem kritērijiem min 

plaušu disfunkciju, citas plaušu komplikācijas un kardiovaskulāru nepietiekamību 

[49]. Šo pazīmju savlaicīga atpazīšana ir izšķiroša, lai novērstu tālāku komplikāciju 

attīstību. Pacientiem, kuri agrīni saņēma prebiotiķu piedevas tika novērota zemāka 

kardiovaskulāras nepietiekamības un pneimonijas incidence. To var pamatot ar 

prebiotiķu spēju modulēt iekaisuma reakciju un mazināt plaušu un kardiovaskulāras 

nepietiekamības attīstības iespēju. Citu orgānu sistēmu disfunkciju biežums nebija 

statistiski atšķirīgs grupās, tomēr, kontroles grupā komplikāciju skaits bija lielāks. Šie 
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dati liecina par sinbiotiķu/prebiotiķu terapijas potenciālo iekaisuma reakcijas 

modulējošo efektu. Tomēr,  lai pilnībā apstiprinātu šo pieņēmumu nepieciešami 

pētījumi ar daudz lielāku iesaistīto pacientu skaitu. 

Komplicēta SAP gaita vienmēr ir saistīta ar audu mikrocirkulācijas izmaiņām sakarā ar 

izteiktu asinsvadu caurlaidības palielināšanos, kas ir tipiska citokīnu ierosināta SIRS 

patofizioloģiska izpausme. Ar enzīmiem bagāta šķidruma sekvestrācija vēdera dobumā, 

retroperitoneālā telpā un apzarņa saknē, kam seko zarnu tūska un izteikta 

hemokoncentrācija, ir tipiska smaga akūta pankreatīta slimniekiem. Strauji pieaugot 

retroperitoneālai tūskai un šķidruma sekvestrācijai sāk paaugstināties intraabdominālais 

spiediens un pie intra-abdominālā spiediena paaugstinājuma virs 12 mmHg tiek negatīvi 

ietekmēta visu intra-abdomināli un retroperitoneāli novietoto orgānu perfūzija. Zarnu 

trakta mikrocirkulācija tiek īpaši traucēta, ja intra-abdominālais spiediens paaugstinās 

virs 20 mmHg [122]. Mūsu klīnikā intra-abdominālā spiediena kontrole smaga akūta 

pankreatīta pacientiem šobrīd ir standarts. Mērījumi tiek veikti izmantojot urīnpūslī 

ievietotu katetru. IAS mērījumi kopā ar SOFA punktu novērtējumu, SIRS parametriem 

un infekcijas pazīmēm ir ļoti labi klīniskās gaitas un ārstēšanas efektivitātes marķieri. 

Regulāra IAS kontrole ļauj aprēķināt intraabdomināli un retroperitoneāli novietoto 

orgānu perfūzijas izmaiņas un ir svarīgs homeostāzes stabilizēšanas kritērijs. Tādēļ 

ārkārtīgi būtiski ir jau agrīni diagnosticēt intraabdominālu hipertensiju un nepieļaut 

intraabdomināla kompartment sindroma attīstību. Savlaicīga dinamiska konservatīva 

terapija ir nozīmīga, taču agrīnai mazu tilpumu enterālai barošanai ir īpaša nozīme 

kuņģa zarnu trakta funkcijas atjaunošanā. Enterālā barošana ievērojami uzlabo zarnu 

trakta mikrocirkulāciju un stiprina zarnu barjeras funkciju, tādējādi tiek ietekmētas gan 

lokālās iekaisuma reakcijas izpausmes (zarnu tūska), gan arī tās sistēmiskās izpausmes. 

Pareizi uzsākot enterālās barošanas protokolu varēja nodrošināt sekmīgu enterālo 

barošanu slimniekiem ar intraabdominālu hipertensiju un, pat dažos gadījumos, pie 

iniciāla intraabdomināla kompartment sindroma. Sinbiotiķu/prebiotiķu pielietošanas 

rezultātā daudz ātrāk atjaunojās kuņģa zarnu trakta funkcija un ievērojami samazinājās 

infekciozo komplikāciju skaits. 
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Zarnu trakta funkcijas atjaunošanās, SIRS pazīmju mazināšanās un orgānu 

disfunkcijas regress ļauj netieši spriest par iekaisuma reakcijas dinamiku. Par 

iekaisuma dinamikas klīniski-bioķīmisko apstiprinājumu liecina akūtās fāzes proteīnu 

dinamika asinīs. Kā viens no sistēmiskās iekaisuma reakcijas marķieriem ir minams 

CRP. C-reaktīvais proteīns tiek sintezēts aknās un savu maksimālo plazmas 

koncentrāciju tas sasniedz trešajā dienā pēc saslimšanas sākuma. Sākoties iekaisuma 

reakcijai veidojas daudz citokīnu un interleikīnu, kas nosaka TNF- sintēzi un tas 

savukārt dod signālus CRP sintēzei. Mūsu pētījumā kā iekaisuma reakcijas marķieris 

tika noteikts CRP. Negaidīti tika novērots līdz šim klīniskos pētījumos nepublicēts 

fenomens, kas izpaudās kā statistiski ticams plazmas CRP koncentrācijas “pīķis” 

trešajā dienā pēc stacionēšanas sinbiotiķu terapijas grupā. Pacientu grupā, kuri saņēma 

prebiotiķus trešās dienas CRP “pīķis” iztrūka. Akūtās fāzes proteīna plazmas CRP 

koncentrācijas pieaugums sinbiotiķu terapijas grupā norāda uz iespējamu 

proinflammatorās fāzes aktivizēšanos, kas ir aprakstīta pētījumā ar dzīvniekiem 

pielietojot speciālu imunomodulējošu formulu, taču bez sinbiotiķu piedevām [123]. 

No tā var pieņemt, ka sinbiotiķu piedevas stimulē zarnu traktā lokalizēto MALT un 

GALT sistēmu, kas savukārt netieši liecina par zarnu trakta imūnās funkcijas 

atjaunošanos. Jāatzīmē, ka sinbiotiķus saņēmušo pacientu grupā, neskatoties uz CRP 

paaugstināšanos 3.dienā, SIRS reakcija neprogresēja un tika novērota statistiski ticama 

plaušu un kardiovaskulāro komplikāciju skaita samazināšanās. Tas apstiprina 

pieņēmumu, ka enterālās barošanas papildināšanai ar specifiskām imūnsistēmu 

modulējošām substancēm var būt pozitīva ietekme uz sistēmisko iekaisuma reakciju 

un saslimšanas gala iznākumiem.  

 

8.3. TERAPIJA 

Akūta pankreatīta diagnostikas un ārstēšanas protokols tika veidots balstoties uz 

starptautiskām Eiropas un ASV vadlīnijām, integrējot tajās klīnikā uzkrāto pieredzi, 

taču dažas terapijas standarta pozīcijas atšķīrās un tiks diskutētas. 

Sākotnējais pacientu vispārējā stāvokļa izvērtējums tika veikts uzņemšanas nodaļā 

piedaloties ķirurgam un reanimatologam. Šāds princips ir ļoti nozīmīgs un tiek 
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galvenokārt lietots, lai agrīni diferencētu smaga un viegla akūta pankreatīta gadījumus, 

optimizētu ārstēšanas efektivitāti un izmaksas. Smagākie pacienti ar iniciālām orgānu 

disfunkcijas pazīmēm uzreiz tika ievietoti intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļā, 

lai agrīni (pirmās 24-48 stundas pēc stacionēšanas) nodrošinātu orgānu atbalsta 

terapiju. Balstoties uz plašu starptautisku vadlīniju pieredzes apkopojumu šāda taktika 

tiek pašlaik rekomendēta kā ļoti būtiska ārstēšanas standarta sastāvdaļa [120]. Pirmās 

48-72 stundas no saslimšanas brīža ir ļoti izšķirošas un šo periodu sauc par 

„terapeitisko logu”, periodu, kad vēl iespējams efektīvi modulēt iekaisuma reakciju tās 

iniciālajā fāzē [124]. Šodienas izpratne par iekaisuma reakcijas fizioloģiju liecina, ka 

jau sākušos iekaisuma reakcijas kaskādi nav iespējams apturēt lietojot kādu viena 

iekaisuma ķēdes posma bloķējošu substanci. Iekaisuma reakcijas proinflamatorās un 

antiinflamatorās fāzes līdzsvara nodrošināšanai ir svarīga kompleksa pieeja. 

Savlaicīga, agrīna šķidrumu aizvietojoša un orgānu atbalsta terapija RITN nodaļā, kas 

balstīta uz izovolēmiskas hemodilūcijas principiem, ievērojot kristaloīdu/koloīdu 

pareizas proporcijas, uzlabo mikrocirkulāciju un orgānu perfūziju [125]. Kopš 1999. 

gada kā papildus ārstēšanas metode pacientiem ar smagu akūtu pankreatītu mūsu 

klīnikā tika ieviesta nepārtraukta veno-venozā hemofiltrācija. Sākotnēji tā tika 

pielietota tikai, lai sabalansētu ievadāmā un izvadītā šķidruma daudzumu pacientiem 

ar esošu vai progresējošu nieru nepietiekamību. Šobrīd ir uzkrāta vairāk kā 150 SAP 

pacientu ārstēšanas pieredze, kuriem tika pielietota CVVH [126]. Pašreiz, ņemot vērā 

starptautisko publikāciju datus, CVVH tiek izmantota, lai modulētu iekaisuma reakciju 

un eliminētu cirkulējošos citokīnus no asins straumes, tādējādi mazinot to nevēlamos 

efektus. Tas ir svarīgi gan iekaisuma proinflamatorajā (SIRS), gan arī 

antiinflamatorajā (CARS – compensatory anti-inflammatory response syndrome) 

fāzēs, lai varētu sabalansēt iekaisuma reakciju. Pielietojot šo metodi, iekaisuma 

mediatori tiek galvenokārt eliminēti no asins straumes un ne tik lielā apjomā arī no 

starpšūnu telpas. Daži autori uzskata, ka citokīnu eliminācijai no starpšūnu telpas ir vēl 

lielāka nozīme nekā to eliminācijai no asins cirkulācijas. Šo principu dēvē par Honore 

principu, iekaisuma mediatori tiek bloķēti vietā, kur tie rada visnegatīvāko efektu. 

Sabalansējot iekaisuma mediatoru darbību starpšūnu telpā var ievērojami samazināt 
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audu bojājumu un tādējādi novērst strauju MODS progresu [127, 128]. Mūsu uzkrātā 

pieredze ļauj definēt sekojošas CVVH uzsākšanas indikācijas:  

  Intra-abdominālā hipertensija (terapijas mērķis - nepieļaut IAS pieaugumu un 

  reducēt šķidrumu sekvestrāciju starpšūnu telpā vai t.s. „trešajā telpā”) 

  Plaušu un nieru progresējoša nepietiekamība pieaugoša SIRS gadījumā (terapijas 

  mērķis - nieru atbalsta terapija un ARDS profilakse, SIRS modulācija) 

  Progresējošs MODS (terapijas mērķis - citokīnu eliminēšana no audiem un 

  asinsrites) 

Pašreiz mūsu klīnikā tiek izmantota tikai lēnas plūsmas CVVH, kas atšķiras no Ķīnas 

autoru pieredzes [129-132]. Pielietojot ātras plūsmas filtrāciju, vienā laika vienībā tiek 

filtrēts lielāks tilpums asiņu, taču šo terapijas metodi nevar pielietot ilgstoši. Turpretim 

lēnas plūsmas filtrācija ir lietojama ilgstoši un, tādējādi, kopējais filtrēto asiņu tilpums 

būtiski neatšķiras. Iespējams, ka metodes priekšrocība izpaužas labākās organisma 

adaptācijas iespējās un sabalansētākā fizioloģiskajā atbildes reakcijā.  Lai arī CVVH ir 

invazīva procedūra, mēs pašreiz vēl neesam novērojuši būtiskas ar procedūru saistītas 

blakusparādības, kas varētu paaugstināt infekcijas risku. Nedaudz vairāk kā pusei 

pētījumā iekļauto pacientu kādā no ārstēšanas etapiem tika pielietota CVVH. Ņemot 

vērā līdzīgu CVVH pielietošanas biežumu visās grupās ārstēšanas gala rezultāta 

atšķirības galvenokārt saistāmas ar prebiotiķu/sinbiotiķu terapijas efektu.  

Septisko komplikāciju profilakse ir antibakteriālās terapijas pamatuzdevums smaga 

akūta pankreatīta gadījumā. Taču šobrīd nav pārliecinošu pierādījumu, ka antibiotiķu 

lietošana būtiski samazinātu mirstības rādītājus un septisko komplikāciju attīstības 

iespējas. Antibakteriālās profilakses nozīme pēdējā laikā tiek apstrīdēta un daudzi 

autori neatbalsta rutīnu antibakteriālo preparātu iekļaušanu pamatterapijas shēmā [133-

135]. Lielākā daļa mūsu pacientu ir saņēmusi iniciālu antibakteriālu profilaksi ar 

fluorhinoloniem/metronidozolu vai imipenēmu/cilastīnu. Tai pat laikā lielai daļai 

pētījuma pacientu sākotnējā ārstēšanas etapā tika pielietota nepārtraukta veno-venoza 

hemofiltrācija. Pielietojot šo metodi no organisma tiek eliminēti ne tikai citokīni, bet 

arī cirkulējošās farmakoloģiskās substances tai skaitā arī antibiotiķi. Vidējā 

fluorhinolonu lietotā deva bija 200 mg divas reizes dienā tādēļ, iespējams, ka 

pacientiem, kuriem tika pielietota CVVH, antibakteriālās terapijas profilaktiskais 
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efekts varētu būt nenozīmīgs. Ir sen zināms, ka antibakteriālās terapijas pielietojums 

nomāc vairākas imūnsistēmas reakcijas tai skaitā makrofāgu aktivitāti. Īpaši tas skar 

gremošanas traktu, kurā atrodas mūsu organisma imūnās sistēmas limfātisko šūnu 

pamatmasa. Ņemot vērā šo faktu, galvenais terapijas akcents jāvirza uz to metožu 

pielietošanu, kas stiprina organisma barjerfunkciju un paaugstina imūnsistēmas spēju 

pretoties ārējās vides faktoru iedarbībai. Līdz ar to, apzinoties antibakteriālās terapijas 

negatīvos blakusefektus ļoti svarīga ir selektīva antibakteriālas profilakses pielietošana 

īpaša riska grupām [133]. Šo principu mēs pēdējos gados pielietojam arvien biežāk, 

turklāt mūsu pētījuma pēdējā gada pieredze pierāda, ka sinbiotiķu/prebiotiķu 

pielietošana ļauj būtiski reducēt profilaktisku antibakteriālo terapiju.   

 

8.4. ENTERĀLĀS BAROŠANAS NODROŠINĀJUMS 

Saglabāta zarnu trakta tranzīta funkcija ir izšķirošs faktors, lai uzsāktu un turpinātu 

enterālu barošanu. Diemžēl kuņģa evakuācijas traucējumi un resnās zarnas 

dismotilitāte, kā sekas iekaisuma reakcijai un citokīnu radītam asinsvadu caurlaidības 

pieaugumam, ir ļoti bieži novērojama smaga akūta pankreatīta agrīnā fāzē [136]. 

Neskatoties uz to, ka šobrīd eksistē neskaitāmi pierādījumi, kas apliecina enterālās 

barošanas priekšrocības pār parenterālu barošanu smaga akūta pankreatīta pacientu 

grupā, joprojām pastāv diskusijas par pilnvērtīga enterālās barošanas nodrošinājuma 

būtību. Diskutabli ir jautājumi par barošanas formulu sastāvu un enterālās barošanas 

maisījumu ievades ceļiem un veidu kā visefektīvāk nodrošināt zarnu barjerfunkciju. 

[137]. Pastāv pretrunas starp klīnisko praksi, daudzu klīnisko pētījumu laikā 

iegūtajiem datiem un to pielietošanu klīniskajā praksē. Parenterālās barošanas 

lietderība ir apšaubāma, ja ir iespējams pielietot enterālu barošanu pat gadījumos ar 

komplicētu akūta pankreatīta gaitu, inficētu nekrožu gadījumā vai pēcoperācijas 

periodā [138, 139].  

Pēdējo gadu pasaules pieredze standarta enterālās barošanas formulu pielietošanā ir 

aktualizējusi jautājumu par speciāliem enterālās barošanas protokola papildinājumiem 

ar imūnmodulējošām substancēm. Standarta enterālās barošanas formulu pielietošana 

ir uzlabojusi iespēju efektīvāk atjaunot kuņģa zarnu trakta funkciju salīdzinot ar 
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parenterālu barošanu. Tomēr nav pārliecinošu datu par zarnu barjeras stiprināšanu un 

kopējā infekcijas riska samazinājumu. Enterālās barošanas princips pamatā balstās uz 

dozētu enterālās barošanas formulu tilpumu ievadi gremošanas traktā, lai nodrošinātu 

organismu ar diennaktī nepieciešamo kaloriju un barības vielu daudzumu. Ir 

mēģinājumi papildinot standarta enterālās barošanas formulas ar dažāda veida 

piedevām un sinbiotiķiem panākt enterālās barošanas imūnmodulējošu efektu, kas arī 

ir pamatā sinbiotiķu imūnbarošanas (immunonutrition) koncepcijai [140]. Sekojot šim 

principam, enterālās barošanas formulas tiek papildinātas ar aminoskābēm, 

polinepiesātinātām taukskābēm, šķiedrvielām un laktobaktērijām [141]. Pie 

imūnmodulējošiem maisījumiem pieder arī sinbiotiķi/prebiotiķi, kas sastāv no 

šķiedrvielām un baktērijām, kurām ir spēja kolonizēt cilvēka kuņģa-zarnu traktu. 

Starptautiskās vadlīnijas enterālo barošanu rekomendē uzsākt cik ātri vien iespējams 

no hospitalizācijas brīža [142, 143]. Par barošanas standartu joprojām tiek uzskatīta 

zondes barošana kuņģī, divpadsmitpirkstu zarnā vai tievo zarnu sākuma daļā. Taču 

kopš 2005. gada par enterālās barošanas standartu mūsu klīnikā tiek uzskatīta agrīna 

orāla barošanas maisījumu pievade kuņģa zarnu traktam. Sākotnēji šo principu mēs 

ieviesām pacientiem, kuri kategoriski atteicās no barošanas zondes ievadīšanas. 

Pakāpeniski uzkrājot klīnisko pieredzi, būtiskas negatīvas konsekvences netika 

novērotas un samaņā esoši, hemodinamiski stabili pacienti, kuri bija spējīgi dzert 

ūdeni, bija kandidāti agrīnai perorālai barošanai [86]. Sākotnēji tika ordinētas nelielas 

testa enterālās barošanas devas caurmērā 12 līdz 24 stundu periodā. Ja pacientiem 

neradās diskomforts, ievērojama vēdera pūšanās, kuņģa evakuācijas traucējumi, tad 

pakāpeniski barojošo maisījumu devas tika kāpinātas līdz 30 ml ik 1.5 līdz 2 stundas. 

Šāda proporcija tika ievērota arī sinbiotiķu/prebiotiķu grupās un lielākā daļa pacientu 

enterālo barošanu tolerēja labi. Pakāpeniski uzkrājot datus, varējām secināt, ka pat 

gadījumos, ja pacientiem ar nekrotisku pankreatītu paralēli tika veikta nieru 

aizvietojošā terapija, enterālā barošana tika labi tolerēta. Līdzīgi novērojumi jau ir 

minēti dažos pētījumos, kur pacienti labi tolerēja zondes barošanu kuņģī [144, 145]. 

Veicot agrīnu barošanas formulu pievadi kuņģī, pētījumu autori nenovēroja klīnisku 

pasliktināšanos un nopietnas izmaiņas laboratorajos datos, kas saskan ar mūsu 
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rezultātiem [85]. Atšķirībā no ārvalstu pieredzes, mūsu pētījumā ļoti retos gadījumos 

(pamatā tikai pēc operācijas) tika pielietota zondes barošana.  

Kritisku stāvokļu fizioloģija ievērojami atšķiras no organisma atbildes reakcijas 

nelielu funkcionālu traucējumu gadījumos. Ir jāņem vērā komplicētais sepses un SIRS 

metabolisms un tā konsekvences. Enterālā barošana ir uzskatām par vienu no pacienta 

kompleksas ārstēšanas būtiskām sastāvdaļām. Sasniegt un stingri turēties pie 

starptautiski rekomendētā „goal feeding” principa (visas diennaktī nepieciešamās 

kalorijas tiek ievadītas enterāli) akūtās situācijās nemaz nav iespējams. Kritiskos 

stāvokļos jāņem vērā organisma krīzes fizioloģija un tādējādi diskutabls ir jautājums 

par nosacīti pilnas vēlamās kalorāžas un barības vielu nodrošināšanas nozīmi, kas var 

vēl vairāk komplicēt nestabilo metabolismu un izjaukt balansētu organisma atbildes 

reakciju sākotnējā etapā. Arī citi autori atbalsta koncepciju par barošanas vielu 

novadīšanu zarnu traktā nesasniedzot teorētiski kalkulēto dienai nepieciešamo 

kalorāžu. Šis princips ir pamatā zarnu trakta funkciju integritātes nodrošinājumam [85, 

146]. Adekvāta barošana gan tilpumu, gan pievades veida, gan kalorāžas ziņā ir ļoti 

svarīga, taču ne mazāk svarīgāka, mūsuprāt, ir organisma atbildes reakcija uz barošanu 

un no tā izrietošās sekas. Īpaši akūtu kritisku slimnieku gadījumā nav pieļaujama 

pārmērīgi lielu enterālās barošanas tilpumu un kaloriju ievade, jo pārbarošana 

(overfeeding) ne tikai bremzē zarnu tranzītu, bet arī negatīvi ietekmē jau tā saspringto 

metabolismu veicinot hiperkapniju, hiperglikēmiju un citas negatīvas konsekvences. 

Īpaši bīstami tas ir gadījumos ar nestabīlu hemodinamiku un nepietiekošu orgānu 

perfūziju. Agresīva enterāla barošana šādās situācijas var novest pie nekrotiskām 

izmaiņām zarnas sieniņā. No otras puses, zemas kalorāžas un tilpuma enterālā 

barošana, mūsuprāt, ir piemērota kritiskos stāvokļos, jo nerada negatīvas metabolas un 

sistēmiskas konsekvences, kā arī palīdz fizioloģiski atjaunot kuņģa zarnu trakta 

funkciju. Pat gadījumos, kad ilgstoši nebija iespējams nodrošināt pilna apjoma (goal 

feeding) enterālu barošanu, mēs novērojām mazāk komplicētu klīnisko gaitu. Mūsu 

pieredze liecina, ka agrīna perorāla enterāla barošana pat smagu klīnisko formu 

gadījumā ir iespējama un tās papildināšana ar sinbiotiķiem nerada klīniski nozīmīgas 

blakusparādībām. Smagiem hemodinamiski nestabiliem pacientiem liela tilpuma 

enterālā barošana ir saistīta ar nopietnām komplikācijām [147]. Ņemot vērā šos datus 
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un mūsu klīnikas 10 gadu pieredzi, mēs turējāmies pie principa „barot zarnu”, nevis 

nodrošināt organismam visu nepieciešamo diennakts kaloriju un barības vielu 

daudzumu ar enterālās barošanas palīdzību. Rūpīgi izvērtējot organisma atbildes 

reakcijas uz dozētu enterālās barošanas maisījumu pievadi, kas papildināti ar 

sinbiotiķu/prebiotiķu piedevām ir izdevies nodrošināt vēlamo pozitīvo terapeitisko 

efektu. Analizējot pētījuma laikā iegūtos datus, termins enterālā barošana var tikt 

lietots visai nosacīti, jo sākotnēji vidēji dienā pievadītie 100 ml barošanas maisījuma 

(vidēji 100 kcal), nevar tikt uzskatīti par enterālo barošanu vispārpieņemtajā nozīmē. 

Tā kā agrīnas enterālas sinbiotiķu/prebiotiķu pievades galvenais uzdevums, mūsuprāt, 

ir nodrošināt kuņģa zarnu gļotādas trofisko funkciju un stimulēt tranzītu, šobrīd varētu 

runāt par imūnmodulējošu substanču dozētu nogādi gremošanas traktā un enterālu 

kuņģa zarnu trakta stimulēšanu, kam ir imunomodulējošs efekts. Līdz ar to maisījuma 

kvalitatīvais sastāvs un veids kā to ievada ir bijuši būtiskāki faktori kuņģa zarnu trakta 

funkcijas atjaunošanai, nekā ievadīto kaloriju daudzums. 

Protams, 100 ml enterālās barošanas maisījuma diennaktī nav pietiekoša ilgākā laika 

periodā. Tomēr, uzsākot enterālo barošanu tieši šāda taktika ir devusi iespēju vidēji 

divu dienu laikā paralēli nelielu tilpumu enterālo maisījumu ievadei papildināt 

barošanas shēmu ar pienskābajiem produktiem (vērtējot individuālu panesamību), 

auzu tumi, olu kulteni un blenderētiem produktiem vidēji 7 dienās pat smagu 

nekrotisku formu gadījumos.   

No tā var netieši secināt, ka nelielu devu enterālā barošana papildināta ar 

sinbiotiķiem/prebiotiķiem efektīvāk par standarta enterālās barošanas formulām 

pozitīvi ietekmē zarnu trakta perfūziju, baro gļotādu un veicina pilnas kuņģa zarnu 

trakta funkcijas atjaunošanu. Tā kā agrīna kuņģa zarnu trakta funkcijas atjaunošanās ir 

viens no vissvarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai pasargātu organismu no potenciāli 

bīstamās zarnu trakta floras invāzijas un infekciozo komplikāciju attīstības [148], 

agrīns, adekvāts (tilpuma, sastāva un kalorāžas ziņā) enterālās barošanas 

nodrošinājums vislabāk saglabā zarnu trakta integritāti [149]. 

Viens no būtiskiem enterālo barošanu limitējošiem faktoriem ir paaugstināts 

intraabdominālais spiediens. Mūsu pieredze liecina, ka enterālo barošanu nav 

iespējams nodrošināt, ja intraabdominālais spiediens ir paaugstināts ilgstoši [150]. 
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Neskatoties uz to, ka sinbiotiķu grupā agrīni bija vairāk pacientu ar paaugstinātu intra-

abdominālo spiedienu, enterālā barošana bija sekmīga. Pat tie pacienti, kuriem 

spiediens vēdera dobumā bija no 12 līdz 15 mmHg, enterālo barošanu tolerēja labi. 

Tas varētu liecināt par ātrāku kuņģa zarnu trakta funkcijas atjaunošanos un to, ka intra-

abdominālā hipertenzija nav vienīgais limitējošais faktors, kas kavē agrīnu enterālās 

barošanas uzsākšanu. Pretēji tam standarta enterālās barošanas grupā paaugstināts 

intra-abdominālais spiediens kavēja enterālās barošanas nodrošināšanu un formulu 

tolerances rādītājiem ir tiešs sakars ar intra-abdominālu hipertensiju, jo augstāks 

spiediens, jo mazākas iespējas uzsākt adekvātu enterālu barošanu un zemāka 

maisījumu tolerance. Tas daļēji izskaidro, kādēļ standarta enterālās barošanas grupā 

bija iekļauts mazāks pacientu skaits ar intraabdominālu hipertenziju. Turpretim 

nelielie sinbiotiķu/prebiotiķu maisījumu tilpumi un zemā šo maisījumu koncentrācija 

ļāva jau ļoti agrīni uzsākt perorālu barošanu un tā bija iespējam pat paaugstināta 

intraabdominālā spiediena gadījumos. Tas būtiski paplašina šo maisījumu lietošanas 

indikācijas, salīdzinot ar standarta enterālās barošanas formulām. 

Nozīmīgs enterālās barošanas pretinieku arguments ir iespējamā barošanas formulu 

stimulējošā ietekmei uz aizkuņģa dziedzera ekzokrīno funkciju, kā rezultātā var 

palielināties proteolītisko un lipolītisko fermentu sekrēcija veicinot dziedzera 

pašsagremošanās procesus. Viens no ticamākajiem aizkuņģa dziedzera ekzokrīnās 

sekrēcijas aktivitātes rādītājiem ir lipāzes aktivitāte asins serumā, kam visos gadījumos 

nav tiešas korelācijas ar slimības smagumu. Tomēr neapšaubāmi biežāk augsta lipāzes 

aktivitāte asins serumā novērojama pie smagākas gaitas akūta aizkuņģa dziedzera 

iekaisuma. Standarta enterālās barošanas formulu lietošana ir droša un tā neizsauc 

būtiskas dziedzera ekzokrīnās sekrēcijas izmaiņas. Līdzīgi kā kontroles grupā klīniski 

nozīmīga lipāzes aktivitātes paaugstināšanās asins serumā sinbiotiķu/prebiotiķu grupās 

netika konstatēta. Tas pierāda, ka standarta enterālās barošanas shēmas papildināšana 

ar sinbiotiķiem/prebiotiķiem ir racionāla un droša.  
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8.5. OPERATĪVĀ AKTIVITĀTE UN INFEKCIOZO KOMPLIKĀCIJU 

SKAITS 

Smagam akūtam pankreatītam ir divfāziska klīniskā gaita. Sākotnējā etapā (pirmās 

divas nedēļas pēc saslimšanas) pacientu prognozi un slimības gala iznākumus nosaka 

sistēmiskā iekaisuma reakcija un agrīna multiorgānu disfunkcija. Infekcijas 

pievienošanās un ar to saistītās komplikācijas ir galvenais riska faktors, kas nosaka 

slimības tālāko gaitu un prognozi vēlīnā etapā (sākot ar 2. nedēļu pēc saslimšanas). 

Līdz ar to ārkārtīgi būtisku loma ir efektīvai infekcijas profilaksei. Šobrīd ir publicēti 

lielu multicentrisku pētījumu rezultāti, kas nav apstiprinājuši antibakteriālas terapijas 

izšķirošo nozīmi infekciozo komplikāciju samazināšanā [133, 135]. Jādomā, ka 

slimības prognozi un infekcijas pievienošanās iespējas vēlīnā etapā nosaka adekvāta 

savlaicīga orgānu atbalsta terapija un agrīna zarnu trakta funkcijas atjaunošana. Ir 

pierādīts, ka inficēšanās biežumu statistiski ticami samazina standarta enterālās 

barošanas pielietošana, tomēr ārstēšanas rezultāti smagākas klīniskās gaitas gadījumos 

vēl nav apmierinoši. Letalitāte inficētu nekrožu gadījumā vēlīnā etapā sastāda pat 

50%. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams turpināt meklēt ārstēšanas metodes, ar kuru 

palīdzību var efektīvāk samazināt nekrožu inficēšanās iespējas.  

Agrīna zarnu trakta disfunkcija ir viena no SIRS konsekvencēm, tā izpaužas kā zarnu 

barjeras zudums un nespēja tolerēt enterālu barošanu. Translocējoties caur zarnas 

sieniņu baktērijas nokļūst apzarņa limfmezglos, limfātiskajā un venozajā asinsritē, 

tālāk izplatoties retikulāri endoteliālās sistēmas orgānos (aknas, liesa) var arī izplatīties 

sistēmiski asins straumē. Klīniski tas izpaužas kā peripankreātiska infekcija un sepse. 

Ja sākot ar otro saslimšanas nedēļu pacientam pēc klīniskās uzlabošanās perioda var 

novērot atkārtotu SIRS reakciju un MODS, tad tas netieši liecina par infekcijas 

pievienošanos.  

Otrs būtisks faktors, kas paver vārtus infekcijai ir agrīna operatīva iejaukšanās. Agrīna 

operatīva aktivitāte pat nekrotisku formu gadījumos nav pieļaujama. Vienīgās 

indikācijas agrīnai operācijai smaga akūta pankreatīta gadījumā ir progresējošs 

intraabdomināls kompartment sindroms un neskaidra diagnoze iestājoties (akūts 

holecistīts, čūlas asiņošana vai perforācija, ileuss u.c.). Veicot agrīnu operatīvu 

iejaukšanos un drenējot peripankreatiskas kolekcijas tiek atvērti vārti nozokomiālai ar 
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drenām asociētai infekcijai, kas parasti pievienojas aptuveni ceturtā dienā pēc 

operācijas. Mūsu dati apstiprina, ka sinbiotiķu/prebiotiķu terapija ir klīniski efektīva 

infekcijas profilakses metode par ko liecina statistiski ticama inficēšanās gadījumu 

skaita samazināšanās, agrīnu operāciju nepieciešamības un arī kopējā operāciju skaita 

samazināšanās sinbiotiķu/prebiotiķu grupā. Pretēji tam augstā agrīnā un kopējā 

operatīvā aktivitāte kontroles grupā saistāma ar izteiktu nekontrolējamu SIRS sakarā 

konservatīvās terapijas neefektivitāti un lielāku inficēšanās skaitu.  

Sakarā ar zemāku operatīvo aktivitāti sinbiotiķu/prebiotiķu grupās bija ievērojami 

mazāk novērojama sekundāras infekcijas pievienošanās. Svarīgi uzsvērt faktu, ka pat 

inficētu nekrožu gadījumos sinbiotiķu/prebiotiķu piedevas pasargāja no infekcijas 

ģeneralizēšanās un septicēmijas attīstības. Primāras inficēšanās incidence statistiski 

neatšķīrās un visās slimnieku grupās bija neliela. Savlaicīga sinbiotiķu/prebiotiķu 

pievienošana enterālās barošanas shēmā nodrošināja efektīvu zarnu trakta funkcijas 

atjaunošanos un pat inficētu nekrožu gadījumos pēc operācijas bija iespējams trupināt 

barošanu pēc iepriekšējās shēmas, jo vairumā gadījumu netika novērota izteikta 

pēcoperācijas kuņģa zarnu trakta disfunkcija. Agrīns SIRS regress, zarnu trakta 

funkcijas atjaunošanās, samazināts inficēšanās biežums un nepieciešamība veikt 

ķirurģisku iejaukšanos netieši norāda uz sinbiotiķu terapijas spēju modulēt iekaisuma 

reakciju. 

 

8.6. GALA IZNĀKUMI UN LETALITĀTE 

Smags akūts pankreatīts ir slimība, kas raksturojas ar komplicētu klīnisko gaitu un 

pacienta ārstēšanas etapā ir iesaistīti daudzi speciālisti. Ārstēšanas izmaksas ir 

ievērojamas it īpaši inficētu nekrožu gadījumos, kad pacienti ilgstoši pavada slimnīcā 

(tai skaitā RITN) un nereti ir nepieciešamas atkārtotas ķirurģiskas iejaukšanās. Kā jau 

tika minēts iepriekš, savlaicīgai smago, nekrotisko slimības formu atpazīšanai un 

agrīnai konservatīvai terapijai ir būtiska nozīme slimības tālākās gaitas attīstībā. 

Enterālā barošana ir ļoti nozīmīga kompleksā akūta pankreatīta terapijas protokola 

sastāvdaļa.  

Agrīnā slimības etapā svarīgi ir nepieļaut ievērojamu SIRS progresu un MODS 

attīstību. Zarnu trakta funkcijas atjaunošanai un zarnu barjeras, kā arī zarnu trakta 
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tranzīta funkcijas atjaunošanai ir izšķiroša nozīme. Agrīna zarnu trakta funkcijas 

atjaunošanās ievērojami samazina intraabdominālas hipertensijas attīstības iespējas. 

Nekomplicēta klīniskā gaita sākotnējā etapā ievērojami samazina infekciozo 

komplikāciju attīstības iespējas vēlīnā etapā. Sinbiotiķus/prebiotiķus saņēmušo 

pacientu grupā statistiski mazāk tika novērotas kardiovaskulāras komplikācijas un 

pneimoniju attīstība, daudz retāk bija nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. Pat inficētu 

nekrožu gadījumā, saglabāta zarnu trakta funkcija pasargāja slimniekus no infekcijas 

ģeneralizēšanās un septicēmijas attīstības.  

RITN pavadīto dienu skaits, kopējais stacionārā pavadīto dienu skaits un letalitāte ir 

tradicionāli ārstēšanas efektivitātes rādītāji. Jāatzīmē, ka šie rādītāji visās pacientu 

grupās bija salīdzinoši zemi, taču vislabākie ārstēšanas rezultāti bija pacientiem, kuru 

enterālās barošanas shēma tika papildināta ar sinbiotiķu/prebiotiķu piedevām. 

Samazinoties agrīno komplikāciju un līdz ar to vēlīno septisko komplikāciju skaitam, 

būtiski samazinājās ārstēšanās ilgums RITN nodaļā un kopējais stacionārā pavadīto 

dienu skaits. Ņemot vērā pacientu vidējo vecumu, tas nozīmēja, ka šie slimnieki daudz 

ātrāk varēja atgriezties savās ikdienas aktivitātēs un darbā. Nozīmīgi līdz ar to 

samazinājās arī ārstēšanas izmaksas, kuru aprēķins gan nebija šī pētījuma uzdevums. 

Nelielais nekrožu inficēšanās biežums un tam sekojošā zemā operatīvā aktivitāte 

ievērojami samazināja ar operāciju saistītu komplikāciju (kuņģa zarnu trakta un 

aizkuņģa dziedzera fistulas, asiņošana no retroperitoneālās telpas, pēcoperācijas trūču 

attīstība) attīstības iespējas. Protams, vēlīnā etapā, it īpaši nekrotisko formu gadījumos, 

šiem slimniekiem ir nepieciešama ambulatora uzraudzība un noteikta dzīves režīma 

ievērošana.  

Mūsu pētāmajā populācijā pielietojot agrīnu kompleksu terapiju RITN nodaļā bija 

iespējams pilnībā novērst agrīnu ar fulminantu MODS asociētu mirstību. Vēlīnā etapā 

letalitāti noteica infekciozas komplikācijas, taču arī šajā etapā kopējie letalitātes 

rādītāji visās pacientu grupās ir ļoti zemi. Atzīmējams ir fakts, ka mēs nenovērojām 

nevienu letālu iznākumu pacientu grupā, kuri saņēma agrīnu sinbiotiķu terapiju. Tas 

nav iepriekš aprakstīts citu autoru publikācijās. Šis pētījums apliecina sinbiotiķu 

pielietošanas priekšrocības pacientiem ar smagu akūtu pankreatītu.  
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9. SECINĀJUMI 

1.  Agrīna zemas kalorāžas, maza tilpuma imūnmodulējošo substanču nogāde 

gremošanas traktā pacientiem ar smagu akūtu pankreatītu šķiet racionāla un 

vienkārši veicama, jo tā būtiski samazina hospitalizācijas ilgumu, infekciozo 

 komplikāciju attīstības risku un letalitāti;  

2. Pacienti labi tolerē sinbiotiķu piedevas pat neskatoties uz intra-abdominālo 

  hipertensiju un intraabdominālu kompartment sindromu; 

3.  Sinbiotiķus/prebiotiķus saņēmušo pacientu grupā ievērojami samazinājās       

operatīvā aktivitāte un sekundārās nekrožu inficēšanās risks;  

4.      Zarnu trakta barjeras funkcijas uzlabošanās sinbiotiķu grupā vieš cerības, ka šī 

  terapija varētu tikt pielietota arī citu akūtu un hronisku ķirurģisku patoloģiju 

  (intraabdominālā infekcija, sepse, iekaisīgas zarnu slimības u.c.) ārstēšanā; 

5. Pielietojot šo terapijas veidu, infekciozo komplikāciju skaita īpaši infekcijas 

  ģeneralizēšanās riska samazinājums ir būtisks, taču ir nepieciešams  

  ilgtermiņā apkopot datus, lai precīzi izvērtētu metodes priekšrocības;   

6. Agrīna nelielu tilpumu dozēta perorāla vai enterāla barošanas substanču pievade, 

lai stimulētu zarnu tranzītu un nodrošinātu zarnu trakta funkcijas atjaunošanos ir 

racionālāka par cenšanos enterāli pievadīt maksimāli lielu kaloriju daudzumu 

kritiskiem ķirurģiskiem slimniekiem;  

7. Nepieciešams turpināt prospektīvu randomizētu multicentrisku pētījumu 

veikšanu, lai gūtu statistiski ticamus pierādījumus, kas liecina par sinbiotiķu 

nozīmi iekaisuma reakcijas modelēšanā un septisko komplikāciju samazināšanā. 

 

10. AUTORA PRAKTISKAIS IEGULDĪJUMS 

1. Darba autors ir personīgi veicis lielākās daļas pētījumā iekļauto pacientu  

  ārstēšanu, izņemot RITN etapu, kad ārstēšana tika saskaņota ar RITN  

  speciālistiem; 

2. Katru dienu slimniekiem tika monitorēts intraabdominālais spiediens (minimums 

  2x dienā), nodrošināta enterālā barošana un izvērtēta barošanas formulu  

  tolerance; 
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3. Darba autors pats pirmreizēji un atkārtoti (ja bija indikācijas) operēja visus 

  protokolā iekļautos pacientus, nodrošinot arī pārsiešanas un aprūpi pēcoperācijas 

  periodā; 

4. Darba autors pats ir apkopojis visus rezultātus un ievadījis tos izveidotajā  

  pacientu datu uzskaites sistēmā; 

5. Darba autors pats ir veicis visu klīnisko un laboratoro datu apkopošanu to  

  statistisko analīzi un interpretāciju; 

6. Darba autors sadarbībā ar promocijas darba vadītāju ir sagatavojis piecas  

  tematiskas publikācijas, kuras ir nopublicētas starptautiski citējamos izdevumos; 

7. Darba autors sadarbībā ar kolēģiem šobrīd tupina pētījumus smaga akūta  

  pankreatīta pacientu ārstēšanas jomā, izvērtējot dislipidēmijas nozīmi SAP 

  attīstībā un patoģenēzē, kā arī analizējot tēmētu limitētu laparotomiju nozīmi un 

  priekšrocības pār konvencionālām metodēm inficētu nekrožu sanācijā. 
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1. PIELIKUMS 

RANSONA PROGNOSTISKIE KRITĒRIJI 

Iestājoties 48 stundu laikā 

Vecums > 55 g Hematokrīta kritums > 10% 

Leikocīti > 16000 mm
3
 Urea pieaugums > 1,8 mmol/l pēc 

hidratācijas 

Glikoze asinīs > 200 mg% Ca serumā < 1,9 mmol/l 

LDH serumā > 400 IU Arteriālais spiediens p02 < 65 mmHg 

AST > 200 IU/L Bāzu deficīts > 4 mEq/L 

 Šķidruma sekvestrācija > 4000 ml 
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2.  PIELIKUMS 

IMRIE (GLAZGOVAS) PROGNOSTISKIE KRITĒRIJI 

Parameteri Pirmo 48 stundu laikā 

Vecums > 55 gadi 

albumīns < 32 g/L 

arteriālais pO2 istabas gaisā < 60 mm Hg 

Ca
2+ 

< 2 mmol/L 

glikoze > 10 mmol/L 

LDH > 600 U/L 

urea > 16 mmol/L 

WBC count > 15,000 per µL 

Par katru parametru 1 punkts.  3 liecina par smaga akūta pankreatīta iespējamību. 
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3. PIELIKUMS 

INTRAABDOMINĀLAS HIPERTENSIJAS PAKĀPES 

 IAS 

I pakāpe 12-15 mmHg 

II pakāpe 16-20 mmHg 

III pakāpe 21-25 mmHg 

IV pakāpe ≥ 25 mmHg 

 

Intraabdomināls kompartment sindroms (abdominal compartment syndrome) ir 

ilgstoši paaugstināts IAS > 20 mmHg ar vai bez abdominālās perfūzijas spiedienu 

(abdominal perfusion pressure APP) < 60 mmHg, kas ir saistīts ar jaunu orgānu 

disfunkciju/mazspēju. 
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4.PIELIKUMS 

AKŪTA PANKREATĪTA SMAGUMA KRITĒRIJI PĒC BALTAZARA (CTSI 

INDEKSS) 

 

Smaguma pakāpe un CT smaguma indekss (CTSI – computer tomography 

severity index) 

CT smaguma pakāpe Punkti 

A 0 

B 1 

C 2 

D 3 

E 4 

Papildus pieskaita nekrozes 

skalas punktus 

Nekrozes apjoms Punkti 

Nav 0 

1/3 2 

1/2 4 

>1/2 6 

 

CTIS= CT Smaguma pakāpes punkti + nekrozes skalas punktus (0-10) 

CT smaguma pakāpe A : (Normāls aizkuņģa dziedzeris) 

Akūts intersticiāls pankreatīts, bez šķidruma kolekcijas peripankreātiskajos audos var 

atspoguļoties kā normāls aizkuņģa dziedzeris 20-25%gadījumu. 

CT smaguma pakāpe B (Izmaiņas aizkuņģa dziedzera parenhīmā) 

Raksturīgas iekaisuma pazīmes aizkuņģa dziedzera parenhīmā, kā fokāls vai difūzs 

dziedzera palielinājums, dziedzera parenhīmas heterogenitāte un nelielas šķidruma 

kolekcijas <3cm intrapankreātiski.  

CT smaguma pakāpe C (Iekaisuma izmaiņas aizkuņģa dziedzera parenhīmā un 

ārpus tās) 

Izmaiņas aizkuņģa dziedzera parenhīmā kas raksturīgas pakāpei B un papildus 

peripankreātisko taukaudu viegla iekaisuma pazīmes. 

CT smaguma pakāpe D (Iekaisuma izmaiņas ārpus aizkuņģa dziedzera) 

Ievērojamas iekaisīgas izmaiņas ārpus aizkuņģa dziedzera, ar iespējamu šķidruma 

kolekciju ne vairāk kā vienā lokalizācijā. 

CT smaguma pakāpe E (Multipla vai plaša šķidruma kolekcija ekstrapankreātiski, 

abscess) 

Ievērojamas iekaisuma izmaiņas aizkuņģa dziedzerī un ārpus tā, kā vairākas šķidruma 

kolekcijas, dziedzera nekroze, vai abscesa veidošanās. 
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5. PIELIKUMS   

SOFA SKALA 

 

Orgānu 

sistēma 

Bojājuma smagums 

Nav 

(0) 

Minimāls 

(1) 

Viegls 

(2) 

Vidējs 

(3) 

Smags 

(4) 

Elpošanas 

PO2/FiO2 

>400 

- 

≤400 

- 

≤300 

- 

≤200 

+ MPV 

≤100 

+ MPV 

Nieru  

Kreatinīns 

(mol/l) 

Diurēze 

<110 

- 

110-170  

- 

171-299  

- 

300-440  

 

 

<500ml/dn 

>440  

 

 

<200ml/dn 

Neiroloģiskā 

GKS 

15 13-14 10-12 6-9 <6 

Aknu  

Bilirubīns 

mol/l 

<20 20-32 33-101 102-204 >204 

Kardiovaskul

ārā MAP 

Inotropie 

aģenti* 

 

Nav 

hipotenzij

as 

MAP<70m

mHg 

Dopamīns 

<5  

vai 

Dobutamīns 

neatkarīgi 

no devas 

 

 

Dopamīns >5  

vai 

Epinefrīns≤ 

0.1  

vai 

Norepinefrīns  

≤ 0.1  

Dopamīns 

>15  

vai 

Epinefrīns 

>0.1 

vai 

Norepinefrī

ns 

>0.1 

Hematoloģisk

ā Trombocītu 

skaits 

>150.000/ 

mm
3
 

≤150.000 

mm
3
 

≤100.000 

mm
3
 

≤50.000 

mm
3
 

20.000/ 

mm
3
 

 

 

MPV – mākslīgā plaušu ventilācija  

MAP – vidējais arteriālais asinsspiediens 

* - Inotropie aģentu deva - g/kg/min 
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6. PIELIKUMS   

INDIKĀCIJAS ANTIBAKTERIĀLAS TERAPIJAS PIELIETOŠANAI. 

1. Izteikti perifērās perfūzijas un mikrocirkulācijas traucējumi iestājoties 

2. Adipozitāte, hiperglikēmija, masīva eksudācija tai skiatā pleiras telpā 

3. CRP > 250 mg/L, izteikta hemokoncentrācija 

4. Agrīns intraabdomināls kompartment sindroms ar MODS, izteikta plaušu    

 disfunkcija 

5. Izteikta gastro-intestināla disfunkcija, novēlota EB (> 48 st. pēc iniciālās   

 terapijas) 

6. Biliāri pankreatīti, holangīts 
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