SATURS

ISSN 250 0 - 98 18
METIE N S 30 0

4. Pacientu attieksme pret studentu apmācību
kā ārstēšanas procesa daļu Paula Stradiņa
klīniskās universitātes slimnīcā
Vadims Nefjodovs

REDA KCI JA

12. Medicīnas studiju briesmonis
Kamiar K. Rückert

PO PULĀ R Z I N ĀT N I S K A IS Ž URN Ā L S
NOV E MBR I S 20 1 6 • N r.1

G A LV E N I E R E DA K TO R I U N IZ D E V Ē J I
I n g u s A p s e , I v a r s Ve c k a l n s
G A LV E N O R E DA K TO R U V I E T N I E K I
V i o l e t a V l a d i m i r o v n a , Z a n e B e d i ke r e
REDA K TOR I
Vald i s Ģīb ie t is , Lin da G e r da B a u e r e,
U lrik a U lla A nd er so n e
TU LKOTĀ JI
Marij a Luīze Ka lniņ a , G e r h a r ds Re i n h o l ds
Miķelso ns, D a ir a Tr u š i n s k a , A l i s e Ka ļ ā n e,
A manp r ee t S . Gr ewa l , R. S o h i n i M u k h o p a h y a y,
Kav is h K ha t ib
D IZAI N S
A nd ris St r a zd īt s
SA BIE D R I SK ĀS AT T IE C ĪB AS UN F IN A N S E S
Vero nika Ba lt ma ne, Ri ča r ds Št ā l be r g s
SO CIĀ LI E ME D I JI
GA LV E N Ā R E DA KTO RE
Ksen ija Kuma č o v a
GA LV E N ĀS R E DA K TO RE S V IE T N IEC E
Niko let a Ž iško v a
REDA K TOR I
A manp r ee t S . Gr ewa l , Ka v i s h K h a t i b,
Fan ni V ilmá ny i, R . S o h i n i M u k h o p a h y a y,
Frid a K r use Lind , J o h n Vo l ke n a n dt ,
A lexa nd e r Wy c ko f f - M ä h l e r
U Z PIR MĀ VĀ KA
Emīla La c uma f o t o g r ā f i j a
www. s emp e r a nt ic u s . l v
f acebo o k.c o m/s em p e r a n t i cu s

16. Acu spiediena paaugstināšanās pēc
injekcijām acī
Sintija Grava
20. Higiēnas prasības tetovēšanas salonos
un to izpildes tiesiskie aspekti
Kristīne Langiša
26. HIV pozitīvo pacientu hematoloģiskās maskas
Brigita Janicka
32. Iekaisīgo zarnu slimību pacientu līdzestība
medikamentozai terapijai un tās noteicošie faktori
Veronika Madesova, Santa Purviņa,
Juris Pokrotnieks, Olga Sjomina
38. Latgales ziemeļaustrumu reģiona jauniešu
politiskās līdzdalības perspektīvas sociālā
kapitāla kontekstā
Austris Keišs
42. Bezdūmu tabakas ietekme uz mutes
dobuma veselību
Sintija Miļuna
44. Prionu slimību klīniskie aspekti Latvijā
Deniss Anufrijevs, Oļegs Ribakovs
50. N.trigeminus zaru blokāžu veikšanas vietu
anatomisks raksturojums
Sandija Skribāne, Laura Bajāre

REDAKTORU SLEJA

S

emper Anticus ir mūsu iespēja
runāt par parādībām, kas virza
uz priekšu, kas iedrošina pamest
komforta zonu un virzīties prom no
tā, kas nesekmē mūsu izaugsmi. Komforta
zonā lielas lietas nezeļ.
Atteikties no ierastām patiesībām nav
viegli. Turklāt visas patiesības ir pagaidu,
līdz nāk jaunas. Līdz 17. gs., kad kuģotājs un
astronoms Džeimss Kuks atklāja Austrāliju,
cilvēce dzīvoja pārliecībā, ka pasaulē ir tikai
balti gulbji. Izrādījās, ka Austrālijā dzīvo arī
melni gulbji!
Cilvēcei, lai izdzīvotu šajā tik sarežģītajā
un ķildīgajā laikmetā, ar steigu ir jāapgūst
jauns domāšanas veids, mācīja Alberts
Einšteins. Mēs gribam dot Jums iespēju
uzzināt par jauniem atklājumiem un virzīt uz
līdzdomāšanu, būt gataviem jauniem pārbaudījumiem, pirms tie vēl parādās.
Iespējams, ka interesantas dzīves
noslēpums ir atbilžu meklēšana uz grūtiem
jautājumiem, ko Jums arī piedāvājam.
“Semper Ad meliora”
Ingus Apse un Ivars Veckalns
Redaktori un publicisti žurnālam Semper Anticus
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PATEICĪBA SEMPER ANTICUS
RAKSTU IZVĒRTĒTĀJIEM!

M

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

Prof. Gunta Ancāne
Dr. med.
Rīgas Stradiņa universitāte
Psihosomatikas un psihoterapijas katedras un klīnikas vadītāja
Doc. Dzintra Kažoka
Dr. med.
RSU Morfoloģijas katedra
Prof. Sandra Lejniece
Dr. med.
Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedra
RAKUS Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja
Prof. Ludmila Vīksna
Dr. habil. med.
Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un dermatoloģijas
katedras vadītāja
RAKUS infektoloģijas galvenā speciāliste
Prof. Jānis Zaļkalns
Dr. habil. med.
Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedra
Rīgas Stradiņa universitātes Ģimenes medicīnas katedra
RAKUS Gerontoloģijas klīnikas vadītājs
Dr. Māris Liepiņš
Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un dermatoloģijas
katedra
RAKUS Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs, ārsts infektologs, hepatologs
Prof. Guna Laganovska
Dr. med.
Rīgas Stradiņa universitātes Oftalmoloģijas katedras vadītāja
PSKUS Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja
Prof. Deniss Hanovs
Dr. art.
Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas studiju katedra
Doc. Ivars Tolmanis
Dr. med.
Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedra
Galvenais ārsts, gremošanas slimību centrs “GASTRO”
Prof. Ilga Kreituse
Dr. hist.
Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes dekāne
Politikas zinātnes katedras vadītāja
Prof. Dace Rezeberga
Dr. med.
Rīgas Stradiņa universitātes Dzemdniecības un ginekoloģijas
katedras vadītāja
Rīgas Dzemdību nama galvenā ārste
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Pacientu attieksme pret
studentu apmācību kā
ārstēšanas procesa daļu
Paula Stradiņa klīniskās
universitātes slimnīcā
Autors: Vadims Nefjodovs

M

edicīnas
studentu
apmācība klīnikā ir
neatņemama medicīnas
studiju daļa. Studentu
komunikācijas prasmes un klīniskās
iemaņas ir viens no galvenajiem
priekšnosacījumiem, lai spētu
veidot veiksmīgu ārsta karjeru pēc
studijām. Šādas iemaņas var iegūt
tikai un vienīgi īstā klīnikā, gūstot
pieredzi darbā ar dažādiem pacientiem. Rīgas Stradiņa universitātes
(RSU) studentu skaits, kuri vienlaicīgi apgūst dažādus priekšmetus
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā (PSKUS), ir diezgan
liels, toties pacientu skaits dažādās
nodaļās konkrētajā laika posmā
mēdz būt mazāks. Tā rezultātā
vienu pacientu mēdz apciemot liels
studentu skaits, kas varētu gan
radīt diskomfortu pacientam, gan
arī ierobežot studentu apmācību.
Jāņem vērā arī tas, ka daļa pacientu
varētu negatīvi novērtēt studentu
apmācību klīnikā.
Pacientu un medicīnas studentu
savstarpējā saskarsme tika pētīta
daudzās pasaules vietās. Ievērīgu
pētījumu šajā jautājumā veica
4

Damaskas universitāte Sīrijā, kur
medicīnas studentu apmācības
notiek trīs klīniskajās universitātes
slimnīcās. Kopumā 400 pacientu
tika aptaujāti par attieksmi pret
medicīnas studentiem. Rezultāti
atklāja, ka 67,8% no pacientiem
pozitīvi vērtēja studentu klātbūtni,
negatīvi – 14,8%, savukārt 17,3%
pacientu esot bijis vienalga1.
Savukārt veicot pētījumu Raša
(Rush, ASV) universitātes medicīnas
centra vispārējās ķirurģijas nodaļā,
tika secināts, ka negatīvo attieksmi
pret studentiem var veicināt arī
tādas īpašas izskata pazīmes kā
tetovējumi un pīrsingi.2
Lai noskaidrotu situāciju Latvijā,
tika nolemts veikt pacientu aptauju
PSKUS dažādās profila nodaļās.
Darba uzdevumi bija veikt PSKUS
pacientu aptauju un salīdzināt
studentu skaitu ar stacionāro
pacientu skaitu. Pētījuma materiālus un metodes sastādīja 100
pacientu (50 vīriešu un 50 sieviešu)
aptaujāšana PSKUS.
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DARBA MĒRĶI BIJA
NOSKAIDROT PACIENTU
ATTIEKSMI PRET
MEDICĪNAS STUDENTIEM,
KĀ ARĪ RAKSTUROT
STUDENTU PLŪSMU PIE
PACIENTIEM PSKUS
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Pētījuma anketa sastāvēja no divām
daļām. Pirmā daļa iekļāva vispārīgus
jautājumus
(pacienta
vecumu,
hospitalizācijas iemeslu, hospitalizāciju skaitu
pēdējo 3 gadu laikā), savukārt otrā daļa
iekļāva jautājumus par pacientu attieksmi
pret studentu klātbūtni un iesaistīšanos ārstniecības procesā, kā arī attieksme pret izskata
īpatnībām.
Laika posmā no 2014. gada septembra līdz
2015. gada decembrim 134 pacientiem tika
piedāvāts piedalīties pētījumā un atbildēt uz
anketas jautājumiem. 34 pacienti atteicās,
kas sastāda 25% no kopējā skaita. Aptauja
tika veikta 5 dažādās nodaļās. Divas no tām
bija ķirurģiska profila, divas bija terapeitiska
profila, un viena - ķīmijterapijas nodaļa. Starp
100 pacientiem (vidējais vecums 54), kuri
piedalījās pētījumā, 28 bija stacionēti tikai,
lai veiktu plānveida izmeklējumus. Aptaujāto
pacientu hospitalizāciju skaits pēdējo 3 gadu
laikā variēja no 1 reizes līdz pat 4 reizēm (sk.
1. att.).

2. attēls
Pacientu attieksme pret medicīnas
studentu klātbūtni hospitalizācijas laikā

No 100 aptaujātiem pacientiem, medicīnas
studenti bija atnākuši tikai pie 32 pacientiem,
un pārsvarā studenti nāca pie viena un tā
paša pacienta vairākas reizes (sk. 3.att.).

3. attēls
Medicīnas studentu apmeklējumu biežums PSKUS

1. attēls
Aptaujāto pacientu hospitalizāciju
skaits pēdējo 3 gadu laikā

63 pacienti piekrita studentu klātbūtnei hospitalizācijas laikā, 14 pacienti nepiekrita, savukārt 23 pacienti atbildēja „vienalga” (sk. 2.att.).
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Pacientiem arī tika jautāts, cik bieži studenti
nāk vieni paši, t.i., bez pavadošā ārsta pasniedzēja. Izrādījās, ka vairums gadījumu (58%)
studenti nāk vieni paši (sk. 4. att.).

4. attēls
Medicīnas studentu patstāvīgu apmeklējumu biežums

Vairums pacientu (56%) piekrita, ka studenti
viņus izmeklēs vai veiks minimālas manipulācijas (piem. vitālo rādītāju noteikšana,
injekciju veikšana, intra-venoza katetra
ievadīšana) arī bez ārsta klātbūtnes (sk.5.att.).

6. attēls
Pacientu attieksme pret dažādam ārēja izskata
īpatnībām medicīnas personāla starpā

Šāda attieksme ir attiecināma ne tikai uz
medicīnas studentiem, bet arī uz medicīnas
personālu kopumā.
Izmantojot
informāciju,
ko
izsniedza
Medicīnas fakultātes dekanāts, kā arī datus
no sistēmas „Ārstu birojs”, tika uzzināts, ka
medicīnas studentu un stacionāro pacientu
skaitliskā attiecība laika posmā no 2015. gada
1. februāra līdz 2015. gada 31. maijam bija
2148 studentu un attiecīgi 21530 pacientu.
Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem,
var secināt, ka lielākā daļa pacientu piekrīt
studentu klātbūtnei un iesaistīšanai ārstniecības procesā. Neskatoties uz to, tikai
neliela daļa pacientu saskaras ar medicīnas
studentiem. Tādā veidā vienu un to pašu
pacientu studenti apciemo vairākas reizes,
kas varētu būt nogurdinoši pacientam.

5. attēls
Pacientu attieksme pret studentu iesaistīšanos
ārstniecības procesā (apskate un minimālas
manipulācijas bez ārsta klātbūtnes)

Pacientiem arī tika jautāts par viņu attieksmi
pret tādām izskata īpatnībām kā pīrsingi,
redzami un neredzami tetovējumi (sk. 6. att.).

PACIENTU ATTIEKSME PRET STUDENTU APMĀCĪBU
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Lai gan studentu un pacientu skaita attiecība
ir augsta, proti, 1:10, ir daudzi faktori, kuri
ierobežo pacientu klātbūtni un līdzdalību.
Šādi faktori ir:

• PACIENTA SMAGAIS
VESELĪBAS STĀVOKLIS;
• NEGATĪVA VAI
VIENALDZĪGA
ATTIEKSME PRET
STUDENTIEM;
• ĪSS HOSPITALIZĀCIJAS
LAIKS.
Aptaujas pēdējā jautājumā tika noskaidrots,
vai pacientiem ir kādi komentāri vai ieteikumi
medicīnas studentiem. Daudzi pacienti
novēlēja, lai studenti nekautrējas, ir drošāki
un pārliecinātāki par sevi. Tādā veidā ir
iespējams gan uzlabot izglītības kvalitāti, gan
arī atstāt pacientiem pozitīvu iespaidu par
sevi kā topošo ārstu.

8
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DAUDZI PACIENTI
NOVĒLĒJA, LAI STUDENTI
NEKAUTRĒJAS, IR DROŠĀKI
UN PĀRLIECINĀTĀKI
PAR SEVI
1 | Rima M Sayed-Hassan, Hyam N Bashour, Abir Y Koudsi: Patient attitudes towards medical students at Damascus University
teaching hospitals, BMC Medical Education, 2012
2 | Maria Mira - Pinzon, M.D., M.S., Ankita Lal, B.S., Sarah Edquist, M.S., Amanda Francescatti, M.S., Tasha Hughes, M.D., Dana
Hayden, M.D., Marc Brand, M.D., Theodore Saclarides, M.D.: What Do Patients think of medical students during their hospitalization? One institution’s experience. Department of General Surgery, Rush University Medical Center, Chicago, Illinois, 2013
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KOMENTĀRS PAR
VADIMA NEFJODOVA
RAKSTU

“PACIENTU ATTIEKSME PRET
STUDENTU APMĀCĪBU KĀ
ĀRSTĒŠANAS PROCESA DAĻU
PAULA STRADIŅA KLĪNISKAJĀ
UNIVERSITĀTES SLIMNĪCĀ“

V

adima Nefjodova raksts atspoguļo pacientu attieksmi
pret
studentu
klātbūtni
hospitalizācijas
laikā,
kas
uzskatāma par adekvātu, jo cilvēktiesību nostādnes liedz
kā pienākumu no pacienta puses pieņemt līdzdalību
medicīnas izglītības procesā, respektīvi, pacietam nav pienākuma
piekrist tam, ka pie viņa nāk vākt anamnēzi vai izmeklēt students.
Tā ir absolūti brīva pacienta izvēle. Ir saprotami, ka dažādu subjektīvu vai
objektīvu iemeslu dēļ daļa pacientu atsakās sadarboties ar studentu (–iem).
Tās ir pacienta tiesības ārstējoties arī klīniskajā universitātes slimnīcā.
Kā rakstā atspoguļots, pacientu plūsma ir gana liela, lai izvairītos no
situācijas, kad pie viena pacienta nāk vairāki studenti. Šāda situācija ir
pieļaujami vienīgi īpašos gadījumos, kad slimība ir reta un klīniskais demonstrējums ir īpaši nozīmīgs klīniskās medicīnas apguvē. Ikdienas gadījumos
klīniskās disciplīnas docētājam jāuzņemas atbildība, veicot slimnieku atlasi,
lai respektētu pacienta tiesības hospitalizācijas situācijā justies netraucēti
un komfortabli.
Prof. Jānis Zaļkalns
Dr. habil. med.
Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedra
Rīgas Stradiņa universitātes Ģimenes medicīnas katedra
RAKUS Gerontoloģijas klīnikas vadītājs
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MEDICĪNAS
STUDIJU
BRIESMONIS

Kā stress medicīnas
studiju laikā var
izraisīt depresijas
simptomus

Autors: Kamiar K. Rückert

KĀ IZSKATĀS ŠIS
TĀ SAUKTAIS
“BRIESMONIS”?

P

irms kāda laika mēs sēdējām
bārā un atcerējāmies mūsu mācību
gadus ar visām to ciešanām negulētām naktīm, sapņiem par
anatomiskajām struktūrām un histoloģijas
atkārtošanu dušā. Kāds sens draugs, psiholoģijas students, ar aizrautību klausījās,
kad mēs viņam stāstījām briesmīgos stāstus
par apnicīgo atkārtošanu un ierastajiem
sestdienu rītiem, kad cēlāmies astoņos no
rīta, lai paspētu ieņemt vietas pie kāda no
retajiem bibliotēkas galdiem. Vairāk nekā
četrus mēnešus no vietas mēs pusvienos
devāmies pusdienās uz vienu un to pašu
ēdnīcu. Mana draudzene joprojām nespēj
tur atgriezties, jo atrašanās šajā ēdnīcā
viņai atgādina par visām sliktajām atmiņām,
kas saistītas ar to laiku.
Mēs sākām izjust garlaicību un melanholiju,
miega traucējumus un apetītes zudumu.
Vide visapkārt bija kļuvusi naidīga, un
man šķita, ka mūs visus ieskauj depresīvas
sajūtas. Hronisks stress veicina depresīvus
simptomus un pazīmes, un, lai gan man tas
šķita kā neapgāžams fakts, to vajadzēja
pierādīt. Tādēļ es izveidoju anketu par
depresijas simptomiem un vērsos ar to
12
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pie pārējiem studentiem. Mani interesēja
tieši man apkārt esošo mentālais un emocionālais stāvoklis, tādēļ es vērsos pie vācu
medicīnas studentiem.

EUSTRESS,
TRAUKSME VAI
DEPRESIJA?
Mūsdienās ir neiespējami izvairīties no
stresa gan ikdienas dzīvē, gan darbā, kā
arī attiecībās. Stress tiek pieminēts jebkurā
kafejnīcā vai sarunā ar draugiem, bet zinātniski izšķir eustresu un trauksmi, kurus atšķir
pēc uztverto stimulu skaita un to izpausmes.
Eutresu var definēt kā „labā” veida stresu,
jo tas stimulus pārvērš motivācijā un var
palīdzēt pārvarēt dažādus šķēršļus kā,
piemēram, eksāmenus. Savukārt trauksmi
var saukt par “slikto” stresu, kura ietekmē
pārmērīgi lielais stimulu skaits var radīt
garīgu pārslodzi un pazemināt studenta
sniegumu mācības.
Īslaicīgs stress neizraisa problēmas, jo tas
palīdz uzturēt možumu un trauksmi briesmu
situācijās, kā arī veikt ikdienas darbus.
Problēmas rodas no ilgstoša stresa, kad
pārāk daudzu stimulu ietekmē „labais”
stress pārvēršas „sliktajā”. Savukārt
hronisks stress var pat izraisīt depresiju.
Depresiju raksturo traucējumi neiromedia-

HRONISKS STRESS
VEICINA DEPRESĪVUS
SIMPTOMUS UN PAZĪMES,
UN, LAI GAN MAN TAS
ŠĶITA KĀ NEAPGĀŽAMS
FAKTS, TO VAJADZĒJA
PIERĀDĪT

toru darbībā - serotonīna, dopamīna un noradrenalīna daudzums vairs neatbilst normai.
Šo parādību izraisa stresa hormona kortizola
nekontrolēta sekrēcija. Trauksmes ietekmē
kortizola sekrēcija ir palielināta, kā rezultātā
hormona ilgstošā iedarbība un paaugstinātā
aktivitāte traucē neironu metabolismu, kas
izmaina iepriekš minēto neiromediatoru
līdzsvaru. Samazināts neiromediatoru skaits
attiecīgi samazina raidīto impulsu skaitu, kā
ietekmē rodas garastāvokļa maiņas. Šīs garastāvokļa maiņas iekļauj depresijas simptomus,
kas minēti raksta sākumā - apdulumu, melanholiju, neinteresētību, miega traucējumus un
apetītes zudumu.

medicīnas studentiem ir paaugstināta nosliece
uz depresijai raksturīgajiem simptomiem.
Mūsu pētījums šobrīd tiek turpināts, lai atrastu
galvenos faktorus, kas veicina stresu un
depresiju.

KĀ CĪNĪTIES
AR “BRIESMONI”?

Pirmkārt, lai tiktu samazināts stresa līmenis studentiem, kortizola daudzumam būtu jābūt pēc
iespējas zemākam. Tā kā alkohols, tabakas
izstrādājumi un miega trūkums paaugstina
stresa hormona daudzumu, ir ieteicams izŠis psihopatoloģiskais process bija iemesls, vairīties no šiem negatīvajiem faktoriem.
kādēļ mēs izlēmām izmantot PHQ-9 aptauju,
lai pārbaudītu, vai studentiem izpaužas par Otrkārt, ir nepieciešams iemācīties patstāvīgi
trauksmi liecinošie depresijas simptomi.
tikt galā ar stresu un relaksēties. Joga un
meditācija jau izsenis ir atzīts kā labs veids, lai
mazinātu stresu.

VAI
“BRIESMONIS”
UZVARĒJA?

Mūsu pētījumā piedalījās 226 vācu medicīnas
studenti, kas mācās starptautiskās medicīnas
universitātēs Latvijā, Ungārijā, Rumānijā,
Bulgārijā un Lietuvā. 63,7% no studentiem izrādīja vidējus vai smagus depresijas
simptomus, bet 23,5% no studentiem bija
novērojami “klīniski svarīgi” depresijas
simptomi. Šie “klīniski svarīgie” simptomi
liecina par nepieciešamību ārstēšanai un konsultācijai ar psihoterapeitu.
Rezultāti parādīja 2,4 reizes lielāku noslieci uz
depresiju vācu medicīnas studentu vidū, nekā
tā ir aprēķināta Vācijas iedzīvotāju vidū.
Mūsu rezultātus apstiprina arī citi pētījumi,
piemēram, žurnālā “JAMA” nesen tika publicēts
raksts, kas parādīja, ka 21 – 43% no visiem
14
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Treškārt, lai gan medicīnas studentu vidū šo
viedokli ieskauj paliela stigma, psihoterapija ir
viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt
stresu un depresijas simptomus.

TĀ KĀ ALKOHOLS,
TABAKAS IZSTRĀDĀJUMI
UN MIEGA TRŪKUMS
PAAUGSTINA STRESA
HORMONA DAUDZUMU, IR
IETEICAMS IZVAIRĪTIES
NO ŠIEM NEGATĪVAJIEM
FAKTORIEM

MEDICĪNAS STUDIJU BRIESMONIS
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ACU SPIEDIENA
PAAUGSTINĀŠANĀS
PĒC INJEKCIJĀM ACĪ
Autore: Sintija Grava

I

NJEKCIJAS ACĪ jeb intravitreālās
injekcijas visbiežāk veic, lai ārstētu
tādas acu slimības, kas bojā tīkleni,
piemēram, tīklenes distrofiju jeb
senilo mākulas deģenerāciju, tīklenes
centrālās vēnas trombozi jeb nosprostojumu, kā arī lai novērstu cukura diabēta
radītos bojājumus tīklenē. Šo slimību
gadījumā tīklenē un zem tās pastiprināti aug jauni asinsvadi, kas plīstot
rada asins izplūdumus un atrauj tīkleni
no savas vietas, kā dēļ ievērojami pasliktinās redze vai pat iestājas aklums.
Veicot injekcijas, acs stiklveida ķermenī
tiek ievadīts šo asinsvadu augšanu
bloķējošs medikaments.
Šobrīd šī metode ir atzīta kā ieteicamākā
un efektīvākā šo slimību ārstēšanā,
tomēr, lai gan reti (3-11% gadījumu), bet
ir iespējama tāda komplikācija kā acu
spiediena paaugstināšanās. Normāls
acu spiediens ir 8 – 21 milimetri dzīvsudraba staba. Daļai pacientu ar normālu
acu spiedienu tas saglabājas vidēji par 3
mm augstāks kā pirms injekcijas, tomēr
visbiežāk iekļaujas normas robežās.
Vairāk šīs injekcijas ietekmē pacientus
ar glaukomu – slimību, kas bojā acs
nervu un kuras viena no pazīmēm ir acu
spiediena paaugstināšanās.

16
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Daļai šo pacientu acu spiediens pēc
injekcijām saglabājās vidēji par 4 -5
mm augstāks kā pirms tām, kā dēļ var
progresēt glaukomas radītie bojājumi un
pasliktināties redze, tādēļ pacientiem ar
glaukomu, veicot acu injekcijas, biežāk
jāatrādās acu ārstam un jākontrolē acu
spiediens.

17
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KOMENTĀRS PAR
SINTIJAS GRAVAS
RAKSTU

„ACU SPIEDIENA
PAAUGSTINĀŠANĀS PĒC
INJEKCIJĀM ACĪ”

I

ntravitreālās medikamentu injekcijas oftalmoloģijā pēdējos
gados kļuvušas par visbiežāk veiktajām manipulācijām acu ārsta
praksē. Medikamentu ievadīšana stiklveida ķermenī nodrošina ātru
un mērķtiecīgu klīnisko efektu, būtiski samazinot zāļu nevēlamo
blakusiedarbību uz citiem orgāniem. Taču ievadot medikamentus
tieši acī, atsevišķos gadījumos vērojamas lokālas blakusparādības,
piemēram, acu spiediena paaugstināšanās.
Sintijas Gravas darbā salīdzinoši analizēta acu spiediena paaugstināšanās pēc intravitreālām injekcijām pacientiem, kuriem iepriekš
bijusi glaukoma un pacientiem, kuri iepriekš nav slimojuši ar glaukomu.
Tēma aktuāla un līdzšinējā zinātniskajā literatūrā maz aprakstīta.
Prof. Guna Laganovska
Dr. med.
Rīgas Stradiņa universitātes Oftalmoloģijas katedras vadītāja
PSKUS Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja
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HIGIĒNAS PRASĪBAS
TETOVĒŠANAS SALONOS UN
TO IZPILDES TIESISKIE ASPEKTI
Autore: Kristīne Langiša

N

av ļaunuma bez labuma –
sakāmvārds,
kuru
latviešu
valodā var dzirdēt itin bieži, un
to var attiecināt uz vairākām
lietām, kā veselību, mīlestību vai dzīvi
kopumā, taču reizēm nav arī labuma bez
ļaunuma, un šo bez šaubām var attiecināt
uz tetovēšanu. 2011. gadā tikai veikts
pētījums “Mikrobu statuss un produktu
marķēšanā 58 oriģinālās tetovēšanas
tintes saturošās pudelēs” (“Microbial
status and product labelling of 58 original
tattoo Inks”), kurā tika secināts, ka 6 no 58
(jeb 10%) neatvērtām tetovēšanas krāsu
tintes saturošām pudelēm tika atklātas
cilvēkam bīstamas baktērijas1. Cilvēki,
vieglprātīgi paļaujoties uz tetovēšanas
salonos sniegto pakalpojumu kvalitāti, šajā
gadījumā higiēnas prasību ievērošanu, var
nodarīt kaitējumu savai veselībai, nonākot
situācijā, kad pēc tetovēšanas salona apmeklējuma vēlamā rezultāta vietā tiek
iegūta vienvirziena biļete vizītei pie ārsta.
Tetovēšana ir augsta riska pakalpojums,
kura laikā tiek traumēta āda un veidojas
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sīkas ādas brūcītes, tādēļ higiēnas prasību
neievērošana pakalpojuma saņēmējam
var izraisīt inficēšanos ar dažādām
slimībām, tostarp B un C vīrushepatītu vai
cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV)2. Tādējādi
rodas jautājums – vai pastāv normatīvais
regulējums, kas reglamentē higiēnas
prasību ievērošanu šajā nozarē? Atbilde
ir vienkārša – pastāv un pat vairākos
līmeņos: Eiropas Padomes, Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī. Tomēr tas
automātiski nenodrošina to darbības efektivitāti reālajā dzīvē. Higiēnas prasības
ietver vairāku elementu kopumu, kur tās
galvenie stūrakmeņi ir šajā nozarē izmantotie produkti un to drošība, darbinieka
kompetence - profesija, kvalifikācija un
zināšanu līmenis, kā arī kopējā darba
telpa, kurā tiek sniegti attiecīgie pakalpojumi. Visu šo elementu iekļaušana normatīvajos aktos veicina cilvēka tiesības uz
veselības aizsardzības realizāciju, tādējādi
svarīgākais, ko nepieciešams noskaidrot,
analizējot attiecīgos normatīvos aktus, ir
to spēja funkcionēt tetovēšanas salonā un
aizsargāt cilvēka veselību.

Kādi tad īsti ir šie aizsardzības mehānismi
visos trīs līmeņos, un kāpēc tie ir tik labi
vai slikti? Piemēram, Eiropas Padomes
līmenī ir izstrādāta rezolūcija, kas ir
būtisks elements veselības aizsardzības
nozarē, jo tā ietver jautājumus, kas
attiecas uz produkta ražošanas kvalitāti
un atbilstību higiēnas prasībām, tādējādi
veicinot infekciju slimību iegūšanas riska
samazināšanos konkrētajā nozarē. Tajā ir
noteikti produktam nepieciešamie kritēriji,
kas ir saistīti ar produktā ietvertajām krāsvielām un produkta iepakojumu, kuram ir
jābūt sterilam un, prioritāti, vienreizlietojamam, kā arī marķēšanas kārtība. Šādas
prasības ir nepieciešamas, jo personas,
kuras ir inficējušās ar vīrusa hepatītu B
vai C, nevar kļūt par asinsdonoru3. Tādēļ
higiēnas normu neievērošanas rezultātā
var tikt radīts kaitējums ne tikai vienai
konkrētai personai, kura ir saņēmusi
attiecīgo pakalpojumu, bet arī sabiedrībai
kopumā, jo tiek samazināts tāds cilvēku
skaits, kas var kļūt par donoriem.
Eiropas Savienībā pastāv direktīva, no
kuras galvenokārt izriet nosacījumi, kas
attiecas uz kopējo produktu drošību, tas
ir, gan marķējuma esamību, līdzīgi kā
Eiropas Padomes līmenī, gan atbilstību
vai nu valsts noteiktajiem standartiem, vai
Eiropas Savienības standartiem, kā arī nepieciešamību ziņot par veselībai kaitīgiem
produktiem pārējām Eiropas Savienības

dalībvalstīm atbilstoši ātrās reaģēšanas
sistēmai. Tomēr būtiski, ka šajā līmenī
konkrētais regulējums tiek attiecināts tikai
un vienīgi uz produktu drošību, tādējādi
Eiropas Savienībā nav izveidots kopējs
mehānisms, kas veicinātu vienotu kritēriju
izveidi pašiem darbiniekiem un telpām.
Tomēr šajā gadījumā vienmēr paliek
atklāts jautājums – vai tas ir nepieciešams
un vai ar nacionālajiem tiesību aktiem ir
par maz?
Latvijas Republikā svarīgākie nosacījumi,
kas izriet no Ministru kabineta noteikumiem, ir sekojoši – tetovēšanā izmantojamiem materiāliem ir specifiska marķēšanas
kārtība, tiek reglamentēta tetovētājiem
nepieciešamā izglītība, tiek noteikta
ražotāju un tetovētāju atbildība, noteikta
instrumentu dezinficēšanas sistemātiska
uzskaite un citi procesi, kas aizsargā
personas pirms procedūru veikšanas,
precīzāk, anketas, risku izskaidrošana.
Tādejādi nacionālajā līmenī pastāvošais
regulējums ietver visus trīs svarīgākos
elementus – produktu, darbinieku un
telpu, lai aizsargātu tetovēšanas pakalpojuma saņēmējus, kā arī sniedzējus, un var
uzskatīt, ka saņemt tetovējumu Latvijā ir
visai droši.
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Tomēr nekas šajā dzīvē nav perfekts, tādēļ
arī esošajos regulējumos ir iespējams
konstatēt vairākus trūkumus, kā rezultātā
cilvēki, saņemot tetovēšanas pakalpojumus
dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs,
var nokļūt nepatīkamā situācijā. Taču, tā kā
nav ļaunuma bez labuma, tad labā ziņa ir
tāda, ka šos trūkumus ir iespējams novērst,
lai vienīgais, ko atliktu darīt pēc tetovējuma iegūšanas, ir to aplūkot un priecāties,
nevis uztraukties par iespējamā hepatīta
ārstēšanu un izraisītajām sekām.
Eiropas Padomes līmenī produktu drošības
jomā cilvēki ir pietiekami aizsargāti no
iespējamā kaitējuma situācijā, kad konkrētie
produkti tiek ražoti un iegādāti starptautiskā līmenī, tas ir, no Eiropas Padomes
dalībvalstīm. Savukārt, kas attiecas uz
prasībām par tetovēšanas kabineta telpām
un darbinieku kompetenci, tad šādā līmenī
tas netiek regulēts. Tādējādi priekšlikums
ir, papildus esošajai rezolūcijai tetovēšanas
nozarē, Eiropas Padomes Ministru komitejai
izstrādāt Rezolūciju par higiēnas prasībām
tetovēšanas salonu telpām un darba videi,
norādot tajā vairākus kritērijus par telpu
uzkopšanu, to biežumu, datu fiksāciju, kā
arī instrumentu dezinfekciju un sterilitāti, lai
tādējādi panāktu vienotu kritēriju esamību
plašākā valstu lokā, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Savukārt,
kas attiecas uz pašiem darbiniekiem, tad
šo jomu būtu nepieciešams atstāt katras
valsts kompetencē, un tur iejaukties
nav nepieciešams.
Eiropas Savienības līmenī nepastāv
konkrēts normatīvais regulējums, kas
attiecas uz tetovēšanas salonu darbiniekiem
un darba telpām. Atbildot uz augstākminēto jautājumu, vai nepieciešams veidot
vienotus kritērijus visā Eiropas Savienībā
arī šiem diviem elementiem, tad atbilde ir
nē, bet ar dažiem nosacījumiem.
22
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EIROPAS SAVIENĪBAS
LĪMENĪ NEPASTĀV
KONKRĒTS
NORMATĪVAIS
REGULĒJUMS,
KAS ATTIECAS UZ
TETOVĒŠANAS SALONU
DARBINIEKIEM UN
DARBA TELPĀM
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PAKALPOJUMA
SNIEDZĒJS PIRMS
KATRAS PROCEDŪRAS
UZSĀKŠANAS KLIENTA
KLĀTBŪTNĒ NOMAZGĀ
ROKAS UN ATVER JAUNU
VIENREIZLIETOJAMO
CIMDU UN INSTRUMENTU
KOMPLEKTU NO
IEPAKOJUMA

1 | T. Høgsberg, D.M. Saunte, N. Frimodt-Møller, J. Serup. Microbial status and product labelling of 58 original tattooinks
// Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2011, Vol.25, p.1 – 8.
2 | Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumi.
3 | Intervija – Grāve, Z. Tetovēšanas iegūšanas riski, komplikācijas un blakusparādības. Rīga, 08.09.2015.
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Ja darbiniekiem izvirzītās prasības
būs reglamentētas nacionālajā līmenī,
tad Eiropas Savienībā tos dublēt nav
nepieciešams. Un, ja darba telpai tiek
izstrādāta iepriekš minētā rezolūcija
Eiropas Padomes līmenī, tad arī
šajā gadījumā atkārtoties nav vērts.
Tomēr ir vērts padomāt par direktīvā
esošās produktu definīcijas papildināšanu, lai būtu skaidri saprotams, ka
tā arī attiecas uz tetovēšanas nozari.
Piemēram, norādot, ka “produkts ir
jebkurš produkts [..], kurš paredzēts
invazīvu procedūru veikšanai un savā
pielietojuma rezultātā rada ilgstošu un
paliekošu ietekmi uz cilvēka ķermeni”.
Latvijas Republikā esošais regulējums ir labs, tomēr tajā nav paredzēta
iespēja klientam kontrolēt notiekošos procesus, respektīvi, instrumentu dezinficēšana un citi procesi
nenotiek klientam klātesot. Būtu ļoti
patīkami, ja, piemēram, tiktu noteikts,
ka “Pakalpojuma sniedzējs pirms
katras procedūras uzsākšanas klienta
klātbūtnē nomazgā rokas un atver
jaunu vienreizlietojamo cimdu un instrumentu komplektu no iepakojuma”.
Tādā veidā ikviens cilvēks redzētu,
ka pret viņa veselību izturas ar cieņu
un neizmanto iepriekš lietotus instrumentus, tādā veidā samazinot
iespēju saslimt ar dažādām infekciju
slimībām un palielinot prieku par
jauniegūto tetovējumu.
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HIV POZITĪVO PACIENTU

HEMATOLOĢISKĀS MASKAS
Autore: Brigita Janicka

P

ēc Pasaules Veselības organizācijas datiem 2015. gadā
pasaulē aptuvenais ar Cilvēka
imūndeficīta vīrusu jeb HIV
(Human immunodeficiency virus tulk.
no angļu valodas) inficēto pacietu
skaits ir 37 miljoni, turklāt jauno inficēto
gadījumu skaits ir robežās no 1.8 - 2.4
miljoniem/gadā.1,2 Ik gadu pasaulē
no šīs infekcijas komplikācijām mirst
aptuveni 1.2 – 2 miljoni iedzīvotāju.1,2 Arī
Latvijā jauno HIV inficēto skaits pieaug;
pēc Slimību profilakses un kontroles
centra datiem 2014. gadā jauno diagnosticēto HIV gadījumu skaits – 347,
bet 2015. gadā jau 393.3

Pirmreizēji HIV infekcija spēj manifestēties kā persistējoša ģeneralizēta
limfadenopātija, drudzis, faringīts u.c.,
arī kā neskaidras hematoloģiskas
izmaiņas.4,5 HIV infekcija, kura netiek
atbilstoši ārstēta, noved pie progresējoša imūndeficīta un imūnās
sistēmas disregulācijas, kura rezultējas
augstākā riskā oportūnistiskajām infekcijām (piem., tuberkuloze,toksoplazmoze u.c.), paaugstinātu risku un
incidenci atsevišķiem ļaundabīgiem un
tai skaitā hematoloģiskiem audzējiem,
autoimūniem procesiem un orgānu
disfunkcijai.4 Lai gan HIV infekcija var
skart jebkuru orgānu sistēmu, hema-

1.att. Trombocitopēnija un tās smaguma pakāpes pētāmā grupā
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toloģiskas izmaiņas, kur ir iesaistītas
asinis un kaulu smadzenes, var novērot
gandrīz ikkatram ar HIV inficētajam.4
Pētījuma grupā iekļauti HIV pozitīvi
pacienti, kuriem no 2014. gada 1.
janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim
atrastas izmaiņas asins analīzēs, bet
specifiskā terapija vēl nav sākta.
Faktiski tika iekļauti slimnieki sekojošās
situācijās:
1) pacienti, kuri sakarā ar izmaiņām
asins analīzē nosūtīti uz konsultāciju pie
hematologa, un hematologs vienlaicīgi
diagnosticē HIV infekciju pirmo reizi;
2) slimnieki, kuriem HIV infekcija diagnosticēta iepriekš, bet kuri nav saņēmuši
specifisko terapiju un tikai pētāmajā
laika intervālā nonākuši pie infektologa,
un tad diagnosticētas izmaiņas asins
analīzēs.
Pētījumā iekļauti 76 pacienti, gan vīrieši,
gan sievietes vecumā no 18 - 72 gadiem.
Veicot datu analīzi, tika konstatēts, ka
biežākā izmaiņa asinsanalīzē pirmreizēji

diagnosticētiem HIV pacientiem ir trombocitopēnija (skat. 6. attēlu). Visbiežāk
tā ir vieglas pakāpes (skat. 1. un 3.
attēlu), kad trombocītu skaits pārsniedz
100×109/l. Trombocitopēnijas noteikšanā
tika vērtēts trombocītu absolūtais skaits.
Pētījumā tika uzskatīts, ka ir trombocitopēnija, ja tas ir samazināts atbilstoši
vecuma un dzimuma references intervāliem. Klīniskās trombocitopēnijas
izpausmes ir atkarīgas no tās smaguma
pakāpes. Būtiskākā un bīstamākā no
tām ir spontānas asiņošanas risks ļoti
smagas trombocitopēnijas gadījumā.
Ja trombocitopēnija ir viegla vai vidēji
smaga (skat. 5. attēlu), tad iespējama
pastiprināta asiņošana traumu gadījumā,
hematomu pastiprināta veidošanās
u.c.4,6
Turklāt otra biežākā hematoloģiskā manifestācija ir anēmija, (skat. 4. att.), kur
dominē vieglas pakāpes anēmija (skat.
2. un 6. att.), kad hemoglobīna līmenis ir
virs 100 g/l.

2. att. Anēmija un tās smaguma pakāpes pētāmā grupā
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JĀŅEM VĒRĀ, KA
HIV INFEKCIJA IR
ĀRSTĒJAMA UN
KONTROLĒJAMA,
UZSĀKOT AGRĪNU
SPECIFISKU
TERAPIJU, TĀPĒC
IR SVARĪGI TO
SAVLAICĪGI
DIAGNOSTICĒT
UN ATBILSTOŠI
RĪKOTIES
Anēmijas smaguma pakāpes tika izvērtētas,
izmantojot
hemoglobīna
rādītājus. Anēmija ir simptoms, tā nav
diagnoze.6 Hemoglobīna rādītāji tika
izvērtēti atbilstoši vecuma un dzimuma
references intervāliem.
Klīniskās izpausmes ir ļoti variablas un
atkarīgas gan no anēmijas iestāšanās
ātruma, gan no hemoglobīna līmeņa,
piem., ādas bālums, tahikardija, elpas
trūkums u.c.4,6 Neitropēnija atrodama
ceturtdaļai no petāmā grupā iekļautiem
pacientiem (skat. 4. att.), kur visbiežākā
neitropēnijas pakāpe ir viegla - neitrofilo
leikocītu skaits ir robežās no 2 - 1×109/l.
(skat. 3. un 4. att.).
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Neitropēnijas noteikšanā tika vērtēts
neitrofilo leikocītu absolūtais skaits.
Ja tas ir samazināts atbilstoši vecuma
un dzimuma references intervāliem,
pētījumā tika uzskatīts, ka ir neitropēnija.
Tās klīniskā, svarīgākā nozīme ir paaugstināts infekciju risks.4,6
Asinsanalīze ir svarīgs un neatņemams
“instruments” ārsta praksē. Anēmijai,
trombocitopēnijai,
leikopēnijai
un
citām izmaiņām asinsanalīzēs ir variabli
cēloņi. Ne visos gadījumos, konstatējot
izmaiņas asinsanalīzē, tās liek domāt par
HIV infekciju, bet, ja tām nav atrodams
cēlonis, tās ir neskaidras un progresē,
ir ieteicams veikt HIV testu, jo izmaiņas
asinsanalīzēs var kalpot kā pirmais
precīzas diagnozes stūrakmens.

3.att. Izmaiņas asinsanalīzēs, kuras konstatētas HIV pozitīviem pacientiem pētāmā grupā

Trombocitopēnijas smaguma pakāpes:
Viegla trombocitopēnija > 100×109/l
Vidēji smaga trombocitopēnija 100-50×109/l
Smaga trombocitopēnija 50-20×109/l
Ļoti smaga trombocitopēnija 20-10×109/l
Kritiska trombocitopēnija < 10×109/l [6]

Neitropēnijas smaguma pakāpes:
Viegla 2-1×109/l
Vidēji smaga 0.5 - 1×109/l
Smaga < 0.5×109/l
Ļoti smaga < 0.2×109/l [6]

5. att. Trombocitopēnijas smaguma pakāpes.

4. att. Neitropēnijas smaguma pakāpes.

Anēmijas smaguma pakāpes:
• Viegla: hemoglobīna daudzums ir virs 100 g/l un nesasniedz atbilstošā vecuma un dzimuma normu
• Vidēji smaga: hemoglobīna vērtība ir robežās no 80 - 100 g/l
• Smaga: hemoglobīna vērtība ir mazāka par 80g/l [6]
6. att. Anēmijas smaguma pakāpes.

1 | Global summary of AIDS epidemic in 2015. WHO HIV Department: June 15, 2016 - [atsauce 14.07.2016.].
2 | Data and statistics about HIV. WHO HIV Department – [atsauce 14.07.2016.].
3 | Informatīvie materiāli par HIV. Slimību profilakses un kontroles centrs: 2014/2015 - [atsauce 14.07.2016.].
4 | Howard A. Liebman, Anil Tulpule Hematology principles and practise 6th edition 2013 Chapter 159 - [atsauce 20.02.2016.].
5 | Klīniskā Medicīna 3 Profesora Aivara Lejnieka red. Rīga: Medicīnas apgāds, 2012. 552 lpp.
6 | Lejniece S. Klīniskā Hematoloģija nacionālais medicīnas apg. Rīga, 2002. 303 lpp.
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KOMENTĀRS PAR BRIGITAS
JANICKAS RAKSTU

„HIV POZITĪVO PACIENTU
HEMATOLOĢISKĀS MASKAS”

R

aksts ir nu jau bijušās RSU studentes Brigitas Janickas studentu
zinātniskā darba kopsavilkums. Medicīnā šobrīd notiek arvien lielāka
specializācija, tas ir labi, jo mēs iegūstam ļoti augsti kavalificētus
speciālistus, bet tam līdzi nāk arī sava ēnas puse – tiek zaudēts
kopskats uz visu medicīnu. Sarežģītu pacientu gadījumos vienmēr svarīga ir
diferenciāldiagnostika, pateikt, kas ir pamatsaslimība, kas komplikācijas, un
ārstam tās jāprot patoģenētiski savienot. Ne par velti RSU medicīnas studentu
apmācībā liela vērība tiek veltīta diferenciāldiagnostikai – faktiski tas ir kā
karnevālā – atklāt zem kuras maskas tad paslēpusies īstā vainīgā – slimība.
HIV infekcija ir viena no tām slimībām, kas prot ļoti labi un ilgi maskēties.
Dati, kas apkopoti Brigitas Janickas rakstā ir reālie dati par šo problēmu
Latvijā 2014. un 2015. gados. Un tie apstiprina to, kas tiek vienmēr uzsvērts –
neskaidru trombocitopēniju gadījumos, obligāti jānosaka HIV tests. Rakstā
minētie dati arī mudina biežāk atcerēties, ka HIV pirmās izpausmes mēdz būt
ļoti nelielas un maskētas.
Prof. Sandra Lejniece
Dr. med.
Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedra
RAKUS Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikas vadītāja

IEKAISĪGO ZARNU SLIMĪBU
PACIENTU LĪDZESTĪBA
MEDIKAMENTOZAI
TERAPIJAI UN TĀS
NOTEICOŠIE FAKTORI
Autori: Veronika Madesova, Santa Purviņa, Juris Pokrotnieks, Olga Sjomina

I

ekaisīgās zarnu slimības (IZS) ir
slimību grupa, kurā ietilpst galvenokārt Krona slimība un nespecifisks čūlains kolīts. Tām ir raksturīgs nezināmas izcelsmes hronisks
iekaisums kuņģa – zarnu traktā, kas
klīniski visbiežāk izpaužas ar sāpēm
vēderā un šķidru vēdera izeju ar gļotu
un asins piejaukumu. Apmēram 25%
IZS pacientu novēro hroniski recidivējošu klīnisku norisi, turklāt līdz pat
30% pacientu jau diagnosticēšanas
brīdī konstatē slimības radītās komplikācijas.1 Pēc Eiropas Krona un čūlaina
kolīta asociāciju federācijas datiem
katrs desmitais IZS pacients
ir nenodarbināts
pamatslimības dēļ.1
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Tāpēc IZS pacienti nereti saņem
mūžilgu
medikamentozu
terapiju
un augsta līdzestība tai ir viens no
veiksmīgas ārstēšanas pamatnosacījumiem. Veselības aprūpes
kontekstā ar līdzestību saprot to,
kā pacienta uzvedība atbilst
veselības aprūpes speciālista
piedāvātai medicīnas
informācijai.5
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Pirmās publikācijas par līdzestību medikamentozai terapijai un ar to saistītām
problēmām parādījās tikai 20. gadsimta
septiņdesmitajos gados. Tomēr līdz šim
Eiropā veiktie pētījumi liecina, ka 41 –
60% IZS pacientu uzrāda zemu līdzestību
medikamentozai terapijai.3;6
Ar mērķi novērtēt IZS pacientu līdzestību
medikamentozai terapijai Latvijā un identificēt iespējamos zemas līdzestības
noteicošos faktorus, 2016. gadā Paula
Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcā
tika veikts pētījums, kurā piedalījās 181
IZS pacients. Lai noteiktu savstarpējo
saistību starp zemo līdzestību un tās
potenciāli noteicošajiem faktoriem, tika
izmantots izredžu jeb krusteniskās attiecības rādītājs (OR jeb odds ratio). Tas
ļauj izvērtēt konkrēta faktora ietekmi uz
konkrēta notikuma iestāšanās varbūtību.
Proti, ja OR ir lielāks kā viens, tas liecina,
ka konkrētais riska faktors ir nozīmīgs un
ar lielāko varbūtību sekmēs notikuma
iestāšanos. Pētījuma rezultāti liecina, ka
43% no visiem IZS pacientiem uzrāda
zemu līdzestību medikamentozai terapijai
(skat. 1. tabulu).
Pētījuma gaitā tika izvēlēti astoņi potenciāli zemas līdzestības noteicošie
faktori, taču tikai trīs no tiem tika pierādīti
kā statistiski ticami (skat. 2. tabulu).

Tika konstatēts, ka pacientiem, kuru
vecums diagnosticēšanas brīdī ir 40 gadi
un vairāk, ir 2,1 reizes lielāka varbūtība
būt nelīdzestīgiem pret medikamentozo
terapiju turpmāk. Savukārt pacientiem,
kuri iepriekš saņēmuši operatīvu IZS komplikāciju ārstēšanu, ir 2,6 reizes lielāka
varbūtība būt nelīdzestīgiem turpmāk.
Kā nozīmīgākais zemas līdzestības noteicošais faktors tika identificēts iepriekš
anamnēzē novērotas blaknes uz kādu no
IZS ārstēšanā izmantotiem medikamentiem – šiem pacientiem varbūtība pieaug
2,7 reizes (skat. 2. tabulu).
Secināts, ka Latvijā IZS pacientu līdzestības rādītāji medikamentozai terapijai
ir līdzīgi kā citviet Eiropā. Tomēr attiecībā
uz zemas līdzestības noteicošiem
faktoriem Eiropā veikto pētījumu rezultāti
ir neviennozīmīgi – atrodami pretrunīgi
rezultāti attiecībā uz dzimumu, vecumu,
IZS veidu un citiem faktoriem. Pētījumā
tika identificēti trīs zemas līdzestības
noteicošie faktori un līdz ar to trīs iespējamās pacientu riska grupas, kas prasītu
rūpīgāku speciālistu uzraudzību. Tomēr
nepieciešami tālāki pētījumi, kas ļautu
izprast līdzestību ietekmējošos faktorus,
un tādējādi uzlabot medikamentozās
terapijas efektivitāti un līdz ar to arī
pacientu dzīves kvalitāti.

LĪDZESTĪBA

n

%

LIETO REGULĀRI

103

AUGSTA

103

57%

NELIETO REGULĀRI

42

NELIETO

36

ZEMA

78

43%

KOPĀ

181

-

181

100%

1. tabula. Medikamentu lietošanas paradumi IZS pacientu vidū
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MEDIKAMENTU
LIETOŠANA
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OR
SIEVIETES DZIMUMS

0,9

VĪRIEŠA DZIMUMS

1,1

VECUMS DIAGNOSTICĒŠANAS BRĪDĪ
LĪDZ 40 GADIEM

0,5

VECUMS DIAGNOSTICĒŠANAS BRĪDĪ 40
GADI UN VAIRĀK

2,1

KRONA SLIMĪBA

0,7

ČŪLAINS KOLĪTS

1,4

ĀRPUSZARNU IZPAUSMES ANAMNĒZĒ

0,8

IZS KOMPLIKĀCIJAS ANAMNĒZĒ

1,2

OPERATĪVA IZS KOMPLIKĀCIJU
ĀRSTĒŠANA

2,6

BLAKNES UZ KĀDU NO IZS ĀRSTĒŠANĀ
IZMANTOTIEM MEDIKAMENTIEM

2,7

2. tabula
Potenciālie faktori, kas nosaka IZS pacientu
zemu līdzestību medikamentozai terapijai

PĒTĪJUMA
REZULTĀTI
LIECINA, KA 43%
NO VISIEM IZS
PACIENTIEM
UZRĀDA ZEMU
LĪDZESTĪBU
MEDIKAMENTOZAI
TERAPIJAI
1 | Burisch, J., Jess, T., Martinato, M., Lakatos, P.L. The burden of inflammatory bowel disease in Europe.
Journal Of Crohn’s and Colitis. 2013; 7(4): 322-337.
2 | D’Inca, R., Bertomoro, P., Mazzocco, K. Et al. Risk Factors for Nonadherence To Medication In Inflammatory
Bowel Disease Patients. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 2008; 27(2): 166-172.
3 | Dewulf, N., Monteiro, R.A. et al. Compliance to drug therapy in inflammatory bowel diseases outpatients
from an university hospital. Arquivos Gastroenterologia. 2007; 44(4): 289-296.
4 | Ediger, J.P., Walker, J.R., Graff, L. Et al. Predictors of Medication Adherence in Inflammatory Bowel Disease.
The American Journal of Gastroenterology. 2007; 102(7):1417-1426.
5 | Jin, J., Sklar, G.E. et al. Factors affecting therapeutic compliance: A rewiev from the patient’s perspective.
Therapeutics and Clinical Risk Managment. 2008; 4(1): 269–286.
6 | Robinson, A. Rewiev article: improving adherence to medication in patients with inflammatory bowel
disease. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 2008; 27(1): 9-14.
7 | Zelante, A., De Giorgi, A., Borgoni, R., Gallerani, M. Adherence to medical treatment in inflammatory bowel
disease patients. Minerva Gastroenterologica e Dietologica. 2014; 60(4): 269-74.
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„IEKAISĪGO ZARNU SLIMĪBU PACIENTU
LĪDZESTĪBA MEDIKAMENTOZAI
TERAPIJAI UN TĀS NOTEICOŠIE FAKTORI”

R

aksta tēma ir interesanta un aktuāla. Svarīgi ir saprast to, ka Krona
slimības un Čūlaina kolīta terapijas principi un slimību gaita ir ievērojami
atšķirīgi līdz ar to atšķirīga pacientu līdzestība. Vēl viens būtisks faktors,
kas nosaka līdzstības atšķirības ir zarnu iekaisuma slimības smaguma
pakāpe un klīniskā aktivitāte. Līdz ar to visi pacienta līdzestības parametri ir
jāanalizē katrai patoloģijai atsevišķi un saistībā ar slimības smagumu. Autores
norādītajā atspoguļojumā līdzestības dati nav zinātniski interpretējami, jo nav
paskaidrotas pacientu atšķirības saistībā ar slimības veidu un smaguma pakāpi.
Iespējams, ka pilnīgā darba atspoguļojumā šī informācija ir pieejama.
Doc. Ivars Tolmanis
Dr. med.
Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedra
Galvenais ārsts, gremošanas slimību centrs “GASTRO”
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LATGALES ZIEMEĻAUSTRUMU REĢIONA
JAUNIEŠU POLITISKĀS
LĪDZDALĪBAS
PERSPEKTĪVAS
SOCIĀLĀ KAPITĀLA
KONTEKSTĀ
Autors: Austris Keišs

K

opš studiju sākuma politikas
zinātnē, kā vēl viens aktuāls
tēmu bloks, ko apspriest draugu
kompānijās, ir kļuvusi politika,
kā arī jautājumi saistībā ar to, kas nosaka
iedzīvotāju dalību politiskajos procesos,
piemēram, vēlēšanās. Bieži vien gan
pazīstamo cilvēku lokā, gan sabiedrībā
kopumā dominē viedoklis, ka došanās
uz vēlēšanām nemazinās pastāvošās
problēmas un ka nav nozīmes balsot,
jo „nekas tāpat nemainīsies”. Bet ir
jāņem vērā, ka caur politisko līdzdalību
iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu
viedokli saistībā ar valstī, reģionā un
dzimtajā pagastā notiekošo, tādējādi
veicinot pozitīvu pārmaiņu rašanos. Respektīvi, ja iedzīvotāji ir aktīvi, tad kopīgi
ir iespējams situāciju uzlabot, bet, ja
iedzīvotāji ir pasīvi, tad situācija nemainās
vai pat pasliktinās. Otrkārt, augsta pilsoņu
līdzdalība vēlēšanās norāda uz sabiedrībā pastāvošo ticību demokrātiskai
pārvaldei un Latvijas valstij. Treškārt,
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augsta politiskā līdzdalība nozīmē,
ka pie varas nokļūs cilvēki, kuriem ir
augsta iedzīvotāju uzticība, tātad tie, kuri
pilsoņu skatījumā visvairāk ir pelnījuši
atrasties pie varas. Latvijas gadījumā
sevišķi svarīgi ir pētīt jauniešu interesi
par politiskajiem procesiem un iesaisti
tajos, jo novērojams, ka pakāpeniski
samazinās balsstiesīgo iedzīvotāju aktivitāte vēlēšanās. Ja 5. Saeimas vēlēšanās
piedalījās 89,9% balsstiesīgo, tad 12.
Saeimas vēlēšanās piedalījās 58,85%
balsstiesīgo. Tādējādi būtu iespējams
secināt par politiskās līdzdalības perspektīvām, un atbilstoši iegūtajiem rezultātiem veikt nepieciešamos pasākumus,
lai veicinātu interesi par politiku un
jauniešu iesaisti tajos.
Pētījuma „Latgales ziemeļaustrumu
reģiona jauniešu politiskās līdzdalības
perspektīvas sociālā kapitāla kontekstā”
mērķis bija pētīt Baltinavas, Balvu,
Kārsavas, Rugāju un Viļakas novadu

jauniešu vecumā no 13 līdz 18 gadiem
politiskās līdzdalības perspektīvas.
Apkopotie 270 anketu rezultāti atklāj,
ka jauniešu interesi par politiku un
iespējamo iesaisti tajos pamatā nosaka
divi faktori, kas ir ģimene un baznīca.
Nereti ir iespējams novērot, ka ģimenē
bērni un jaunieši ietekmējas no saviem
vecākiem profesiju izvēlē, piemēram, ir
galdnieki, arhitekti vai ķirurgi vairākās
paaudzēs.
Uz
vecāku/vecvecāku
paustajām vērtībām un idejām

JAUNIEŠA
IESPĒJAS KĻŪT
PAR POLITISKI
AKTĪVU
PILSONI IR
ATKARĪGAS
NO TĒMĀM,
PAR KURĀM
TIEK RUNĀTS
ĢIMENES LOKĀ
balstās bērnu/jauniešu vērtības, kā
arī ģimenē apspriestie jautājumi lielā
mērā nosaka jaunieša interešu loku.
Pētījuma rezultāti pierāda, ka gluži
tāpat ir ar politiku. Ģimenēs, kurās tiek
apspriesti politiski jautājumi, jaunieši
uzrāda augstāku interesi par politiskajiem procesiem – biežāk lasa ziņas,
kā arī jaunieši no šādām ģimenēm
uzrāda potenciāli augstākus līdzdalību
vēlēšanās nekā jaunieši, kuru ģimenēs

par politiku runāts netiek. Procentuālie
rādītāji ir tādi, ka starp jauniešiem,
kuru ģimenēs tiek diskutēts par politiskajiem procesiem, 64% būtu piedalījušies 12. Saeimas vēlēšanās, ja viņiem
būtu tāda iespēja. Savukārt, starp
jauniešiem, kuru ģimenēs par politiku
diskutēts netiek, tikai 44% norādījuši,
ka būtu devušies balsot 12. Saeimas
vēlēšanās. Tas nozīmē, ka bērna/
jaunieša iespējas kļūt par politiski
aktīvu pilsoni ir atkarīgas no tēmām,
par kurām tiek runāts ģimenes lokā pie
vakariņu galda, ģimenes atpūtas braucienos un citās šķietami sadzīviskās
ģimenes situācijās.
Pētījuma rezultāti atklāj, ka otrs
būtisks faktors, kas nosaka Latgales
ziemeļaustrumu reģiona jauniešu
interesi par politiskajiem procesiem,
ir baznīcas apmeklēšana. Sākotnēji
varētu šķist, ka jaunieši, baznīca un
politiskā līdzdalība šajā tehnoloģiju
un aplikāciju laikmetā varētu būt
savstarpēji
nesavienojama
vārdu
kombinācija, tomēr pētījuma rezultāti
apliecina pretējo. Politiskā līdzdalība
ietver ne tikai aktivitāti vēlēšanās, bet
arī iesaisti politiskajās (partijās) un
nevalstiskajās organizācijās, lai tādā
veidā ietekmētu politiskos procesus
reģionālā, nacionālā un starptautiskā
līmenī. Pētījuma rezultāti liecina, ka
ziemeļaustrumu Latgales jaunieši,
kuri baznīcu apmeklē baznīcas svētku
reizēs
(Ziemassvētki,
Lieldienas),
uzrāda augstāku iesaisti dažāda veida
organizācijās.
Bērnu un jauniešu
baznīcas apmeklēšana vismaz svētku
reizēs ne tikai rada sirdsmieru Latgalē
mītošajām vecmammām par bērnu
pievēršanos ticībai, bet jauniešos nos39

21. GADSIMTA
TEHNOLOĢIJAS PIEDĀVĀ
VIRKNI IESPĒJU, LAI
BRĪVO LAIKU PAVADĪTU
NEVIS KOPĀ AR
DRAUGIEM[...],BET GAN
INTERNETĀ SKATĪTOS
IZKLAIDĒJOŠUS VIDEO
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tiprina tādas vērtības kā savstarpējā cieņa,
izpratne un iecietība, kas ir svarīgi aspekti, lai
veiksmīgi varētu sadarboties arī organizāciju
ietvaros. Starp jauniešiem, kas baznīcu
apmeklē baznīcas svētku reizēs vai biežāk,
kopumā 87% anketēto jauniešu ir iesaistījušies vismaz vienas organizācijas darbībā,
savukārt starp tiem, kas baznīcu neapmeklē,
71% darbojas vismaz vienā organizācijā.
Tādējādi var secināt, ka baznīcai un tajā
apgūtajām vērtībām ir pozitīva ietekme uz
jauniešu politiskās līdzdalības perspektīvām.
21. gadsimta tehnoloģijas piedāvā virkni
iespēju, lai brīvo laiku pavadītu nevis kopā
ar draugiem, palīdzot vecvecākiem laukos
vai iesaistoties sabiedriskajā dzīvē, bet gan
internetā skatītos izklaidējošus video, filmas,
kā arī fotografētu ēdienreizes, lai tās ievietotu
Instagram. No vienas puses, internets
piedāvā virkni informācijas kanālu, lai izglītotos un iegūtu daudzpusīgu informāciju par
politiku un iespējām iesaistīties politiskajos
procesos, bet, no otras puses, iespējams, ka
jau iepriekš minētās izklaides iespējas šķiet
vilinošākas nekā ziņu lasīšana saistībā ar
valsts politiskajām norisēm. Otrkārt, varētu
šķist, ka, jo vairāk jaunieši pavada laiku pie
datora, jo mazāka būs viņu iesaiste organizācijās, kas norāda uz zemākām jauniešu
politiskās līdzdalības perspektīvām. Procentuālie rādītāji ir, ka starp jauniešiem, kuri ir
iesaistījušies vismaz vienā organizācijā, 5,6%
respondentu ikdienā datoru nelieto, savukārt
starp jauniešiem, kuri nav iestājušies nevienā
organizācijā, 6,5% jauniešu ikdienā nepavada
laiku pie datora. Izrietošs secinājums ir
tāds, ka pie datora pavadītajam laikam nav
negatīvas lomas Latgales ziemeļaustrumu
reģiona jauniešu iesaistē organizācijās un
viņu potenciālajā politiskajā līdzdalībā.

Pētījuma iegūtie rezultāti ļauj secināt, ka
Latgales ziemeļaustrumu reģiona jauniešu
politisko līdzdalību ietekmē divi sociālā
kapitāla faktori – ģimene un baznīca. Ja
ģimenēs tiek diskutēts par politiskiem jautājumiem, rezultāti atklāj, ka jaunieši izrādīs
lielāku interesi par politiku, kā arī uzrādīs
potenciāli augstākus iesaistes rādītājus
vēlēšanās nekā jaunieši, kuru ģimenēs par
politiku runāts netiek. Otrkārt, baznīcai ir
pozitīva ietekme uz politisko līdzdalību tādā
ziņā, ka baznīcā apgūtās vērtības un pasaules
skatījums veicina iedzīvotāju savstarpējo
attiecību veidošanu, iesaisti organizācijās
un darbošanos kopīga mērķa labad, kas var
ietvert arī politiskus mērķus, kas sasniedzami ar politisko organizāciju veidošanu
vai došanos reizi četros gados uz vēlēšanu
urnām. Treškārt, zināmā mērā pārsteidzošs ir
viens no pētījuma secinājumiem, ka jauniešu
pavadītā laika daudzumam pie datora nav
negatīva efekta uz jauniešu iesaisti organizācijās. Tanī pat laikā pie datora pavadīto
laiku Youtube un Facebook varētu pavadīt
kopā ar ģimeni, draugiem vai iesaistoties
skolas/novada/reģionālās veidotās organizācijās un to rīkotās aktivitātēs, lai pakāpeniski veidotos politiski aktīva pilsoņa
apziņa. Sociālais kapitāls un jauniešu politiskā
līdzdalība ietver virkni savstarpēji saistītu
faktoru, kas būtu jāpēta padziļināti un paplašināti ne Latgales ziemeļaustrumu reģionā,
bet Latvijā kopumā, lai iegūtu detalizētu analīzi
par Latvijas jauniešu nostāju pret valsti, viņu
politiskās līdzdalības potenciālu nākotnē,
kā arī, lai veiktu pētījumu rezultātiem atbilstošus pasākumus, lai perspektīvā uzlabotu
iedzīvotāju attieksmi pret valsts pārvaldes institūciju darbību un veicinātu iedzīvotāju vēlmi
kļūt par daļu no valstiskajiem procesiem.

1 | Centrālā vēlēšanu komisija, sadaļa „Vēlēšanas”
2, 3 | Anketas „Latgales jaunatnes sociālais kapitāls” rezultāti.
4 | Pētījumā „organizācija” iekļauj ne tikai likumā „Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” definēto,
bet arī jauniešu iesaisti skolas interešu pulciņos, vietējos pašdarbnieku kolektīvos un sporta komandās.
5 | Anketas „Latgales jaunatnes sociālais kapitāls” rezultāti.
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BEZDŪMU TABAKAS
IETEKME UZ MUTES
DOBUMA VESELĪBU
Autore: Sintija Miļuna

B

ezdūmu tabaka (snus - angļu
val.) ir tabakas produkts, kas
tiek plaši lietots Zviedrijā, lai
gan Eiropas Savienībā (ES) to
nav atļauts pārdot (European Commission, 2014). Šo produktu Zviedrijā un
citās valstīs pārdod mazās kārbiņās,
kurā tabaka atrodas vai nu noteikta
svara maisiņos, vai kā biezumi nefasētā
veidā. Lietojot bezdūmu tabaku,
šie maisiņi tiek likti aiz augšējās vai
apakšējās lūpas. Lai gan Latvijā to ir
aizliegts pārdot, nelegālā veidā jaunieši
tik un tā lieto šo tabakas produktu. Ir
pamats domāt, ka bezdūmu tabakas
lietošana kļūst arvien populārāka
jauniešu vidū, un, lai gan vecuma
diapozonu un lietotāju skaitu šobrīd
nav iespējams noteikt, pēc pētījuma
datiem var teikt, ka bezdūmu tabaku ir
iecienījušo pārsvarā vīrieši vecumā no
15 līdz 30 gadiem.
Pētījumā piedalījās 20 pacienti, no
kuriem 10 pacienti nelietoja tabakas
produktus, bet 10 pacienti lietoja
bezdūmu tabaku. No visiem bezdūmu
tabakas lietotājiem 60% to lietoja visas
dienas garumā, kas ir vairāk nekā 8
stundas dienā. Vienā mazajā maisiņā,
piemēram, General Classic portion
snus, ir 8,0 mg nikotīna, bet Siberia
Brown Extremely Strong portion snus
ir 43,0 mg nikotīna (Topsnus, 2016).
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Daži no pētījuma dalībniekiem lietoja
vairākus tabakas maisiņus vienlaicīgi,
kas dod dubultu vai pat trīskārtēju
nikotīna devu. Pārējie 40% jeb atlikušie
pētījuma dalībnieku lietoja bezdūmu
tabaku dažas reizes dienā vai pat tikai
dažas reizes nedēļā. Šis tabakas veids
satur arī nitrātus, kuri tiek uzskatīti par
kancerogēnām vielām, kas var būt
cēlonis dažādu vēžu attīstībai (Grando,
2014).
Izmantojot dažādas kvalitatīvās un
kvantitatīvās metodes, tika noskaidrots,
ka pacientiem, kas nelietoja tabakas
produktus, tādi patogēnie mikroorganismi, kas ir potenciālie izraisītāji
periodontoloģiskajām
saslimšanām
mutes dobumā, virssmaganu un
zemssmaganu biofilmās neatradās
vai arī atradās ļoti nenozīmīgā
daudzumā. Savukārt pacientiem, kuri
lietoja bezdūmu tabaku, tika atrasti
patogēnie mikroorganismi to biofilmās
(A.actinomycetemcomitans, P.ingvalis,
P.intermedia, T.forsythensis, T.dentIcola). Šo mikroorganismu atrašana
mutes dobuma paraugos var būt indikatori dažādu periodontisko slimību
attīstībai, kā arī ķermeņa vispārējo
slimību attīstībai, piemēram, diabētam
vai sirds un asinsvadu slimībām
(Åkesson, 2016).

Izmantotā literatūra:
1 | Åkesson, M. L., et al. Health-related quality of life and prospective caries
development. BMC oral health: 2016.
2 | Grando, S. A. Conections of nicotine to cancer. Nature Reviews Cancer,
2014.
3 | Questions & Answers: New rules for tobacco products. Brussels: European
Commission, 2014.
4 | Topsnus.
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PRIONU
SLIMĪBU
KLĪNISKIE
ASPEKTI
LATVIJĀ

Autori: Deniss Anufrijevs, Oļegs Ribakovs
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P

rionu izraisītās slimības, veidotie bojājumi galvas smadzenēs
tajā skaitā arī Kreicfelda Jakoba vizuāli atgādināja sūkli. Slimība tika
slimība (KJS), ir viena no neiz- nosaukta pirmatklājēju vārdā.2
pētītākajām
slimībām
21.
gadsimtā. Letalitāte KJS ir 100%. Laiks
no pirmajiem klīniskajiem simptomiem
līdz nāvei variē no 4 līdz 12 mēnešiem,
kuru laikā pacientiem strauji progresē
simptomi, līdz ar to dzīves kvalitāte būtiski
samazinās. Ik gadu pasaulē saslimst
vairāki simti cilvēku bez cerībām uz izveseļošanos, jo etioloģiska ārstēšana
joprojām nepastāv.
Slimība ir aktuāla ne tikai tādās lielvalstīs
kā ASV un Anglijā, kur katru gadu ar
KJS diagnosticē vairākus simtus jaunu
gadījumu, bet arī Baltijas reģionā, kur
laika posmā no 2010. gada līdz 2015.
gadam tika reģistrēti 13 KJS gadījumi.
Grūtības rodas pie slimības diagnostikas specifisko simptomu trūkuma dēļ,
kā arī problēmas diagnostikā rada garš
inkubācijas periods, kas ilgst gadiem.
Prioni ir infekciozie aģenti, kuri izsauc
tādas lēnās infekciozās slimības kā
Kreicfelda Jakoba slimību, kuru, Gerstmana-Štrauslera-Šeinkera sindromu,
fatālu ģimenes insomniju. Pēc savas
būtības prions ir olbaltumvielas ar
anomālu trīsdimensionālu struktūru.

VIDĒJAIS
VECUMS KJS
SLIMĪBAI
LATVIJĀ IR
59 GADI

Kreicfelda Jakoba slimībai (KJS) izšķir 4
veidus:
• Sporādiskā forma (sCJD) - visbiežākais
no veidiem, apmēram 85% gadījumi no
visiem.3
• Ģimenes forma (fCJD) - ap 10-15%
gadījumi, slimība ir pārmantota, slimo
vienas ģimenes robežās.4
• Jatrogēna forma ( jCJD) - infekcijas
iemesls ir audu transplantācija no
inficēta cilvēka ar prioniem (radzenes
transplantācija,
smadzeņu
apvalku
transplantācija, pie terapijas ar cilvēka
augšanas hormonu).
• Jaunais variants (vCJD) – nesen
atklātais KJS veids, kas pirmo reizi tika
1920. gadā Gans Gerhards Kreicfelds un reģistrēts Lielbritānijā 1996. gadā un
Alfons Marija Jakob pirmo reizi aprak- saistīts ar Trako govju slimību.
stīja jaunu nervu sistēmas slimību, kuras
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Patofizioloģiskie mehānismi prionu izraisītām slimībām līdz galam nav izpētīti
un atrodas teoriju līmenī. Par vienu no visticamākajām teorijām tiek uzkatīta, t. s.,
“tikai proteīnu” teorija. Uz vesela cilvēka
neironu plazmatiskājām membrānām
atrodas šūnu prionu proteīns PrPc, kas
galvenokārt sastāv no alfa spirālēm.
Kopumā šūnu prionu proteīni atbild par
neironu augšanu, regulē jonu kanālu
darbību, ir nepieciešami šūnu adhēzijai,
limfocītu aktivācijai, sekmē mielinizāciju,
regulē signālu kaskādi šūnās, kontrolē
šūnu nāvi jeb apoptozi. Infekciozajam
prionu proteīnam jeb PrPsc ir izmainīta
struktūra - alfa spirāles vietā ir beta
plātnītes, kas pilnībā izmaina proteīna
darbību. Proteīns nepilda savu funkciju,
kā arī veido konglomerātus ar citiem
PrPsc, uzkrājoties gan pašos neironos,

gan bojājot apkārtējos audos.4 Pēc
Pasaules
Veselības
Organizācijas
datiem, KJS vidēji skar vienu cilvēku
no 1 līdz 2 miljoniem populācijā Baltijas
valstīs. Laika posmā no 2010.gada līdz
2015. gadam Latvijā tika reģistrēti 7 jauni
Kreicfelda – Jakoba slimības gadījumi,
kas aizņem 54% no visiem KJS gadījumiem Baltijas valstīs. Tajā pašā laika
posmā Lietuvā tika reģistrēts viens
gadījums un Igaunijā - 5 jauni gadījumi.
(1. attēls)
KJS incidence Latvijā ir 0,5-1 gadījumu
no 1 miljona, Baltijas valstīs incidence
aptuveni 0,8 gadījumu no 1 miljona
2014. gadā. Kreicfelda – Jakoba slimības
sporādisko formu pārsvarā atklāj gados
veciem cilvēkiem. Latvijā 4 gadījumi tika
konstantēti cilvēkiem, kuriem vecums

1. attēls
Kreicfelda Jakoba slimības gadījumu skaits Baltijas valstīs.
PRIONU SLIMĪBU KLĪNISKIE ASPEKTI LATVIJĀ
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ir pāri 60 gadiem. 3 gadījumi vecumu
grupā starp 50 un 60 gadiem. (2. attēls)
Vidējais vecums KJS slimībai Latvijā ir
59 gadi. Laika posmā no 2010. gadam
līdz 2015. gadam KJS slimība Latvijā
tika atklāta 4 sievietēm un 3 vīriešiem.
Kā jau minēts, Kreicfelda - Jakoba
slimība ilgstoši ir asimptomātiska. Pirmie
klīniskie simptomi, ar kuriem pacienti
vēršas slimnīcā, pārsvarā ir nespecifiski:
nestabila gaita, runas traucējumi, roku
un kāju vājums. Dažreiz varētu rasties
sūdzības par apdullumu, halucinācijām
vai redzes traucējumiem. (3. attēls)
Slimībai progresējot, attīstās arī citi neiroloģiskie un psihiskie simptomi: personalitātes izmaiņas, depresija, trauksme,
atmiņas traucējumi, bezmiegs, rīšanas
traucējumi un pēkšņas, nekontrolētas,
saraustītas kustības. Slimībai progresējot, neirodeģeneratīvi simptomi
kļūst vairāk izteikti un bieži iestājas
bezsamaņa. Biežākie nāves cēloņi KJS
slimniekiem ir sirds mazspēja, respiratorā mazspēja un pneimonija. Attēldiagnostikā bojājumu biežākā lokalizācija ir
bazālie gangliji, deniņu, pieres un parietālās daivas garoza, čaula, savienotāj-

daļas tārps. Kreicfelda - Jakoba slimības
biežums Latvijā ir tuvs vidējam biežumam
pasaulē – 0,5 līdz 1 no simt tūkstošiem
Latvijā un 1-2 gadījumi no simt tūkstošiem
pasaulē. Gan mūsu pētījumā, gan citos
rakstos ir pārliecinošas ziņas, ka cilvēka
dzimums neietekmē risku saslimt ar KJS.
Starptautiskajos pētījumos ir aprakstīts,
ka KJS biežāk diagnosticēta cilvēkiem
sestajā dzīves dekādē, tas arī apstiprinājies mūsu pētījumā. Uz doto brīdi
nepastāv prionu etioloģiska ārstēšana,
bet patofizioloģiska un simptomātiska
ārstēšana nav efektīva. Specifisko
simptomu trūkuma dēļ prionu diagnostika ir apgrūtināta un pirmās slimības
pazīmes var norādīt uz plašu diferenciāldiagnožu klāstu. Galvenais, lai diagnosticētu priona slimības, ir neaizmirst
par to, ka pastāv šāda slimību grupa.
Mūsu pētījumā diemžēl ir atklājies arī
fakts, ka sabiedrības un medicīnas
darbinieku informētības līmenis par
prioniem ir ļoti ierobežots, neskaitot
šauru speciālistu loku.

1 | D. Anufrijevs, O. Ribakovs. “Retrograde investigation of clinical aspects of prion disease in Latvija”. Rīga, INTERNATIONAL STUDENT CONFERENCE “ HEALTH AND SOCIAL SCIENCES” 16. March 2016.
2 | Eniola Abioye “History of Prions”
3 | WHO.int: “Fact sheets no 180: Variant Creutzfeldt-Jakob disease” Feb 2012 ed.
4 | Malin K. Sandberg, Huda Al-Doujaily, Bernadette Sharps, Anthony R. Clarke, John Collinge. ”Prion propagation and
toxicity in vivo occur in two distinct mechanistic phases” // Nature. 24 February 2011. V. 470. P. 540–542.
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2. attēls
Prionu slimības gadījumu skaits dažādās vecuma grupās.

3. attēls
Pirmie klīniskie simptomi slimniekiem ar KJS.
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N. TRIGEMINUS ZARU
BLOKĀŽU VEIKŠANAS VIETU
ANATOMISKS RAKSTUROJUMS
Autores: Sandija Skribāne, Laura Bajāre

T

rijzara nerva (n. trigeminus)
zaru blokāde ir svarīgs etaps pirms
ķirurģiskām manipulācijām, kuras
veic sakarā ar sejas ādas novecošanu, iedzimtu sejas defektu korekciju
vai traumām. Biežāk lokālu anestēziju veic
vietās, kur n. trigeminus zari iznāk no galvaskausa atverēm – foramen supraorbitale
(FS), foramen infraorbitale (FI) un foramen
mentale (FM), kas pēc literatūras avotiem
projicējas uz iedomātas līnijas 2,5 cm laterāli
no sejas viduslīnijas.1,2

Precīzāka atveru atrašanās vietu noteikšana
ir būtiska sejas lokālās anestēzijas veikšanas
laikā (skatīt 1. attēlu).
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1. attēls: Sejas lokālās anestēzijas izdarīšanas vietas, ar kuru
palīdzību var pilnībā bloķēt visus n. trigeminus jušanas zarus
(Aesthetic Plastic Surgery, Sherrell J., Douglas S., Jennifer L.
Walden, 2009. gads)

Pētījuma galvenais mērķis bija pārbaudīt
atveru atrašanās vietu uz galvaskausiem, kā
atskaites punktu pieņemot sejas viduslīniju,
kā arī, analizējot iegūtos rezultātus, noteikt
precīzus atveru atrašanas anatomiskos orientierus. Pētījums tika īstenots trīs daļās
Anatomijas un antropoloģijas institūtā, kā arī
J. Prīmaņa anatomijas muzejā.
Pētījuma pirmajā daļā tika veikta sievietes
cadaver preparēšana. No cadaver sejas
kreisās puses tika noņemtas anatomiskas
struktūras, lai atsegtu FS, FI un FM. FS atradās
2,5 cm, FI – 2,4 cm un FM – 2,6 cm no viduslīnijas. Pēc tam, veicot 2. daļu, ar bīdmēru
tika mērīts 20 galvaskausu atveru attālums
no viduslīnijas, tika iegūti rezultāti: FS atradās
robežās no 2,0-2,8 cm, FI 2,5-3,0 cm un FM
2,4-2,9 cm, salīdzinot rezultātus, galvaskausu
atveru attālums atšķiras līdz pat 0,5 cm no literatūrā aprakstītiem orientieriem.1,2

Pētījuma trešajā daļā pēc rezultātu analīzes
tika noteikti jauni anatomiski orientieri FI
atrašanai. Šo atveri var atrast līniju krustpunktā, velkot līniju, kas savieno orbītas
apakšējo laterālo stūri ar cavitas nasi ossea
apakšējo laterālo stūri un līniju no tuber
frontale perpendikulāri margo inferior
orbitae (skatīt 2. attēlu). Taču precīzāk atvere
atrodama līnijas, kas savieno orbītas apakšējo
laterālo stūri ar cavitas nasi ossea apakšējo
laterālo stūri krustpunktā ar līniju, kas vilkta
no orbītas apakšējā mediālā stūra uz angulus
mandibulae (skatīt 3. attēlu).
Pētījumā tika secināts, ka var būt dažādas šo
trīs galvaskausa atveru projekcijas vietas, kas
var radīt sarežģījumus gadījumos, kad nepieciešams ievadīt lokālas anestēzijas līdzekli,
taču pastāv veidi, kā šīs atveres atrast.
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FS ir iespējams atrast palpācijas ceļā, FI
iespējams atrast velkot līniju no orbītas
apakšējā laterālā stūra uz cavitas nasi
ossea un līnijas perpendikulu no orbītas
apakšējā mediālā stūra uz angulus mandibulae. Precīza FM atrašanās vieta
meklējama pēc FI atrašanās vietas, jo tās
visbiežāk projicējas uz vienas taisnas līnijas.

Pētījumā iegūtie rezultāti var kalpot par
pamatu jaunas metodes izveidei, lai veiktu
lokālu n. trigeminus zaru blokādi, mazinot
kļūdas iespēju un iespējamās neērtības
pacientam. Šis pētījums rāda, ka pastāv alternatīvas iespējas blokāžu veikšanai.

2. un 3. attēls: Anatomiskie orientieri foramen infraorbitale atrašanai (S. Skribāne, L. Bajāre, 2015. gads).

1 | B. Cutright, N. Quillopa, W. Schubert An Anthropometric Analysis of the Key Foramina for Maxillofacial Surgery, 2003.
2 | S. Agtbong, T. Huanmanop, V. Chentanez Anatomical Variantions of the Supraorbital, Infraorbital, and Mental Foramina
Related to Gender and Side, 2005.
3 | H. Royden Jones, M. Vytopil, Netter’s Neurology, 2012.
4 | Sherrell J., Douglas S., Jennifer L. Walden, Aesthetic Plastic Surgery, 2009.
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atbalstītāji:

