
Copyright © 2018, izdevniecība SIA PILATUS. Pielāgots un pārpublicēts ar izdevniecības PILATUS atļauju. Žurnāla DOCTUS abonēšana: abone@doctus.lv vai www.doctus.lv/abonesana. Ienāciet mūsu mājaslapā www.doctus.lv
Lai uzzinātu vairāk par DOCTUS rakstu pārpublicēšanas iespējām, sazinieties ar žurnāla redakciju: tālr.: 67325906, e–pasts: reklama@doctus.lv, adrese: Elizabetes iela 51-12b, Rīga, LV–1010

Raksta pārpublikācija no žurnāla DOCTUS
JŪLIJS 2018, Nr. 7 (208)

(30.–35. lpp.)

PĀRPUBLICĒTS AR ATĻAUJU

NEIROPLASTISKUMS
Atziņas no starptautisko  
ekspertu tikšanās Ekspertu tikšanās lektori

Andrea Malaspina
PhD FRCP, neirologs
North-East London and Essex MND Care 
Centre  
Neuroscience and Trauma Centre direktors
Blizarda šūnu un molekulārās medicīnas 
institūts  
Barts & London Medicīnas un 
zobārstniecības skola
Apvienotā Karaliste, Londona

Sergejs Živolupovs 
Dr. med., prof., neirologs
S.M. Kirova Militārās medicīnas akadēmija
Neiroloģijas katedra
Krievijas Zinātņu akadēmijas eksperts
Krievija, Sanktpēterburga

Antans Vaitkus
Dr. med., PhD, prof., neirologs 
Kauņas universitātes slimnīca 
Neiroloģijas centra vadītājs
Insulta vienības vadītājs
Lietuva, Kauņa

Evija Miglāne
asoc. prof., neiroloģe
RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra
P. Stradiņa KUS Neiroloģijas klīnikas vadītāja
Latvijas Neirologu biedrības priekšsēdētāja
Latvijas Insulta biedrības priekšsēdētāja 
Latvija, Rīga

Dalius Jatužis 
Dr. med., PhD, prof., neirologs 
Viļņas universitāte  
Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra 
Viļņas universitātes slimnīca Santaros 
Lietuvas neirologu biedrības un  
Lietuvas insulta biedrības prezidents
Lietuva, Viļņa

Mira Rakačolli Kapisizi
Dr. med., PhD, prof., neiroloģe
Tirānas Medicīnas universitāte
Albānijas neirologu biedrības prezidente
Albānijas veselības ministra vietniece
Albānija, Tirāna

TERMINU 
SKAIDROJUMS
Neiroplastiskums  
vai neiroplasticitāte?
plasticity — plastiskums [an-
gļu–latviešu valodas vārdnīca] 
plastiskums — organisma 
spēja pielāgoties videi [Svešvār-
du vārdnīca]
plasticitāte — lokanība; īpašī-
ba padoties veidošanai [Medicī-
nas terminoloģijas vārdnīcā]
Tātad plastiskums — sistēmas 
jauda atgūties pašai, proti, tā 
pielāgojas, nevis tikvien kā pado-
das veidošanai no ārpuses

L
ekciju un diskusiju platformu ekspertiem 
jau otro gadu nodrošināja Latvijas farmāci-
jas uzņēmums Olainfarm. Sešās lekcijās 
lektori no Latvijas, Krievijas, Lietuvas, 

Lielbritānijas un Albānijas stāstījumos pavēra jaunus 
apvāršņus, iepazīstinot ar dažādu pētījumu apska-
tiem un personīgo pieredzi, un aicināja šajā sanāk-
smē dzirdēto izmantot ikdienas praksē.

Lai apkopotu visu lektoru galveno domu, ie-
deras prof. Antana Vaitkus teiktais: “Mēs visi spē-
jam mācīties un mainīties, mainot savas smadze-

nes. Ja kādreiz esam atteikušies no sliktiem iera-
dumiem vai mainījuši domas, tad savās smadze-
nēs esam likuši “jaunu ceļu”, tas ir, pieredzējuši 
savu neiroplastiskumu.” Viņu papildina prof. Da-
lius Jatuzis: “Smadzenes ir plastisks veidojums. 
Jāaizmirst dogma, ka smadzenes ir kaut kas fik-
sēts un nemainīgs. Ir daudz pierādījumu tam, ka 
pieauguša cilvēka smadzenes joprojām spēj reor-
ganizēties visā dzīves garumā: mainīt struktūru 
un tādējādi arī funkciju, reaģējot uz dažādiem vi-
des stimuliem.”

Lai diskutētu un uzzinātu, kādas ir mūsdienu terapijas iespējas dažādu 
smadzeņu bojājumu izraisītu funkcionālo traucējumu atjaunošanā, 
2018. gada 13. aprīlī Rīgā pulcējās neiroloģijas eksperti no 15 dažādām 
pasaules valstīm — profesori, klīniku vadītāji, augsta līmeņa speciālisti, 
neirologu asociāciju vadītāji. “Neiroplastiskums. Nervu šūnas 
atjaunojas!” — tāda bija šīs tikšanās tēma.
Sagatavojusi Ilze Dzintara
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ANDREA MALASPINA 
PhD FRCP, neirologs
Apvienotā Karaliste, Londona

Par neiroplastiskuma kontroli, 
proti, neirodeģenerācijas biomarķieriem, klausītājus 
informēja Dr. PhD FRCP Andrea Malaspina no Lon-
donas (North–East London and Essex MND Care Cen-
tre — Neuroscience and Trauma Centre), stāstot par 
smadzenēs notiekošiem sistēmiskiem neiroplastis-
kuma procesiem. Praksē tiek izmantoti dažādi kritē-
riji, kas palīdz noteikt smadzeņu neiroplastiskuma 
nozīmīgumu, piemēram, sinaptiskais plastiskums — 
spēja veidot jaunus savienojumus starp neironiem, 
modulējot sinaptisko pārvadi un ietekmējot ārstēša-
nas procesu. Jāizceļ arī neirotransmiteru (piemēram, 
acetilholīna un butirilholīna) nozīme, modulējot 
smadzeņu neiroplastiskumu ar augšanas faktoru pa-
līdzību, piemēram, BDNF. Izmaiņas, kas saistītas ar 
smadzeņu neiroplastiskumu: 
n mikroskopiskas izmaiņas noteiktos neironos; 
n galvas smadzeņu garozas “kartes” izmaiņas kā at-

bildes reakcija uz traumu; 
n no aktivitātes atkarīgs plastiskums — saistīts ar 

uzvedību, apkārtējās vides stimuliem un  
emocijām. 

Viss nosauktais ir ļoti būtisks attīstībai, mācīša-
nās procesam, atmiņai un atjaunošanās procesam 
pēc smadzeņu bojājuma.

Kas ir šie marķieri?
Biomarķieri ir indikatori ķermeņa stāvokļa (fiziolo-
ģiska vai patoloģiska) izmaiņām. Tie var būt jeb-
kas — daudzums, kas mainās vai parādās, vai izzūd 
ķermeņa stāvokļa izmaiņu brīdī. Biomarķieri definē 
īsteno slimības vēsturi un saīsina diagnostiskās iz-
meklēšanas ilgumu. 

Visbiežāk neirodeģeneratīvie biomarķieri saistīti ar 
aksonu zudumu, proteīnu agregāciju un iekaisuma re-
akciju. Alcheimera slimības gadījumā pasliktinās kog-
nitīvais stāvoklis, pastiprinās demence un palielinās 
biomarķieru daudzums (bēta amiloīds, tau proteīns, 
smadzeņu struktūra, atmiņa un klīniskā funkcija). 

Lektors uzsvēra, ka nesen izstrādātie neirodeģe-
nerācijas biomarķieri var būt palīgi, uzraugot nei-
roplastiskumu kopumā, arī aksonālos proteīnus un 
izmaiņas imūnsistēmas reakcijās. Būtiski uzsvērt, ka 
labāka izpratne par bioloģiskajiem mehānismiem, 
kas ietekmē neiroplastiskumu un ar to saistītos pro-
cesus — jo īpaši par neiromediatoru lomu —, var pa-
līdzēt slimības gaitas kontrolē un jaunu ārstēšanas 
stratēģiju izstrādē.

BIOMARĶIERU NOZĪME NEIRODEĢENERĀCIJĀ

SERGEJS ŽIVOLUPOVS 
Dr. med., prof., neirologs
Krievija, Sanktpēterburga

Prof. Sergejs Živolupovs no Sankt-
pēterburgas Militārās medicīnas akadēmijas šajā 
starptautiskajā ekspertu sanāksmē runāja par nei-
roplastiskuma teoriju un praksi. Pēdējos gados nei-
roplastiskuma izpētē nav bijis daudz izmaiņu, toties 
parādījušās jaunas metodes, piemēram, morfometri-
ja, ar kuras palīdzību to var izmērīt. 

Diaschisis nozīme  
atveseļošanās procesā
Diaschisis ir penumbras patofizioloģiskais pamats. Tas 
traucē CNS funkcionālo atveseļošanos pēc akūta ce-
rebrovaskulāra (CV) notikuma/traumas, kavē optimā-
lu neironu reorganizāciju, vienlaikus iespaido CNS at-
tālās zonas, ietekmē aksonu un jaunu kortikālo savie-
nojumu veidošanos. 

Neiroplastiskuma teorija
Profesors skaidroja, ka neiroplastiskums ir nervu sis-
tēmas struktūru alostātiskas adaptācijas fundamen-
tālais mehānisms ārējās un iekšējās vides mainīgajos 
apstākļos. 

Galvenie neiroplastiskuma mehānismi ir nei-
roģenēze, sinaptoģenēze, mielinizācija, izmaiņas 
neironu tīklos, jaunu kortikālo savienojumu vei-
došanās. 

Neiroģenēze (integrācija neironu tīklos) no-
tiek subventrikulārajā zonā un subgranulārajā 
zonā (smadzeņu hipokampa gyrus dentalis daļā), 
bulbus olfactorius un pat neokorteksā. Jauni nei-
roni ir svarīgi zudušo funkciju apgūšanā, saglabā-
šanā un atgūšanā pēc smadzeņu traumām. Tāpat 
jāņem vērā, ka spēcīgi antibakteriālie līdzekļi un 
sedatīvie līdzekļi var kavēt neiroģenēzi. 

Turpretī sinaptoģenēze ir aksonu un dendrītu 
augšana un pagarināšanās, jaunu sinaptisko kontak-
tu veidošanās, aksonu un dendrītu augšana un paga-
rināšanās, neirotrofisko faktoru (NGF, BDNF utt.) 
ekspresija. 

Eksperimentālo pētījumu rezultāti liecina, ka 
BDNF ir galvenais faktors, kas modulē sinapšu un 
neironu tīklu aktivitāti smadzenēs. Ja cilvēks fiziski 
vingrinās, BDNF regulē plastiskās izmaiņas galvas 
smadzeņu motoriskajā garozā. 

Bojājuma ārstēšanas iespējas
Bojājuma atjaunošanas iespējas ir plašas: neiroreha-
bilitācija (piemēram, spoguļterapija), farmakoloģiska 

NEIROPLASTISKUMS UN MĒRĶA TERAPIJA
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ārstēšana, smadzeņu darbības un mūsdienu 
tehnoloģiju sasaiste, transkraniālā magnētiskā 
stimulācija, elektriskā stimulācija, arī trans-
plantācija (cilmes šūnu izmantošana). 

NEIROPROTEKCIJA —  
GLĀBŠANAS RIŅĶIS
Galvenais terapijas mērķis pacientiem ar 
bojājumu CNS ir neiroprotekcija jeb šūnu 
saglabāšana un neiroplastiskuma stimulē-
šana! Noofen ir neirometabolisks medika-
ments, Neiromidin uzlabo neironu uzbudi-
nāmību, atjauno un stimulē nervu impulsa 

pārvadi, kopā ar Adaptol veicina nervu 
šūnu augšanas faktoru ACTH4–10, IGF, 
BDNF ekspresiju. Profesors uzsvēra, ka an-
tiholīnesterāzes stratēģija ir visdaudzsolo-
šākais virziens. 

NEIROMIDIN PRET DIASCHISIS
Neiroprotektoru radītās darbības rezultātā no-
tiek “išēmisku kaskāžu lūzums” un neiroplas-
tiskuma stimulēšana. 

Neiromidin uzlabo neironu uzbudināmī-
bu, atjauno un stimulē nervu impulsa pārva-
di, kopā ar galvas un muguras smadzeņu mag-

nētisko stimulāciju nodrošina “kolektīvu aiz-
sardzību” neironu kopām. To skaidro ar inten-
sīvāku starpšūnu mijiedarbību — neironu tīk-
li saglabājas un veicina neironu izdzīvošanu 
hipoksijas apstākļos. 

Secinājumi
Stāstījuma noslēgumā prof. Živolupovs uz-
svēra, ka, izmantojot holīnesterāzes inhibi-
torus (Neiromidin) un neirometaboliskos lī-
dzekļus (Noofen) kompleksā terapijā, efektī-
vi var kavēt diaschisis un aktivēt adaptīvo 
neiroplastiskumu. 

EVIJA MIGLĀNE
Dr. med., PhD, asoc. prof.,  
neiroloģe
Latvija, Rīga

Par valodas veidošanās 
īpatnībām un neiroplastiskuma nozīmi valo-
das attīstībā pasākuma apmeklētājiem stāstī-
ja asoc. prof. Evija Miglāne, Latvijas Neirolo-
gu asociācijas valdes priekšsēdētāja. 

Valodas attīstība un traucējumi
Valoda ir cieši saistīta ar smadzeņu garozas 
attīstību un neironu plastiskumu, tā ir svarī-
gākais elements, kas atšķir cilvēku no dzīv-
nieka. Pateicoties valodai, mēs spējam sazinā-

ties savā starpā, ietērpt savas domas vārdos 
un tās projicēt citam indivīdam. Lielākajai da-
ļai cilvēku (arī vairumam kreiļu) valodas 
centrs lokalizēts kreisajā puslodē. Tomēr arī 
labā smadzeņu puslode atbild par dažiem va-
lodas aspektiem. Tā, piemēram, intonācija, 
valodas individuālās īpatnības un melodisms 
jeb prosodija, kā arī spēja pareizi izlasīt kļū-
dainu vai nepilnīgu tekstu, ir kodēti labajā 
smadzeņu puslodē. 

Valodas traucējumu biežākā izpausme, 
ar kuru saskaras neirologi, nenoliedzami ir 
afāzija (grūtības izprast valodu vai atrast vār-
dus), tomēr sastopami arī citi valodas traucē-
jumu tipi: mutisms, perseverance un eholā-
lija, kā arī valodas melodisma jeb prosodijas 
traucējumi. 

Valodas mācīšanās un  
cilvēka dzīves kritiskie periodi
Agrā bērnībā cilvēka dzīve pieredz daudzus plas-
ticitātes kritiskos periodus. Vispirms, visagrīnā-
kajā vecumā, atveras kritiskais periods maņām, 
sensoriskajām sajūtām — redzei, dzirdei un taus-
tei. Plastiskas izmaiņas notiek smadzeņu garozā, 
kas par tām atbild, un bērns iegūst spēju uztvert 
pasauli ar sajūtām. Šis kritiskais periods slēdzas 
bērnībā un paliek cieši noslēgts visu mūžu. 

Valodas kritiskais periods atveras nedaudz 
vēlāk, taču nekad pilnībā neslēdzas. Tāpat arī 
spēja iegūt jaunas, vairāk vai mazāk sarežģītas 
kognitīvās prasmes. 

Tomēr svarīgs ir vecums, kad sāk pirmās 
(dzimtās) valodas mācīšanos. Ja komunikācija 

ar valodas palīdzību un tās apgū-
šana nesākas dzīves pirmajos mē-
nešos, smadzeņu plastiskums va-
lodas attīstībai mazinās. Turpretī, 
ja smadzeņu plastiskums sācies un 
ierosināts savlaicīgi, tas pietieka-
mā līmenī valodas apgūšanai sa-

glabājas visu mūžu. Tātad arī valodas mācīša-
nās procesā darbojas neiroplastiskuma aksio-
ma: “Use it or loose it.” 

Vecums un kognitīvās spējas
Smadzeņu plastiskums ar gadiem mazinās, tas 
attiecināms arī uz valodu. Tomēr neseni novēro-
jumi apstiprina, ka otrās un katras nākamās valo-
das apguve pat vēlā vecumā rada plastiskas iz-
maiņas, ko var salīdzināt ar dzimtās valodas ap-
guves mehānismiem. Ir iegūti dati par to, ka mā-
cīšanās process, jaunu prasmju, tātad arī jaunas 
valodas apgūšana tiešā veidā maina, bagātina un 
pilnveido cilvēka smadzeņu garozas un smadze-
ņu baltās vielas uzbūvi. Interesanti, ka divvalodī-
gi cilvēki pat laika ritējumu uztver citādi nekā 
vienas valodas pratēji. 

Daudzvalodība ir labākais kognitīvo spēju 
palīgs. Divvalodīgiem cilvēkiem konstatē lielāku 
baltās vielas integritāti lielākā vecumā, salīdzinot 
ar monolingvālajiem. Tāpat pieaug pelēkās vielas 
blīvums, smadzeņu garozas biezums, rodas nei-
rāls pamats kognitīvajām rezervēm. Zināms, ka 
imigrantiem, kas iemācās svešvalodu, bilingvā-
lisms ir labāks kognitīvo spēju prognozes rādītājs 
nekā viņu vecums, vecums imigrācijas brīdī vai 
izglītības līmenis. 

Plastiskums un  
afāzija pēc insulta
Lekcijas turpinājumā klausītāji sekoja stāstam 
par afāziju — vienu no biežākajiem neiroloģis-
kajiem klīniskajiem sindromiem pēc insulta. 
Valodas spēju zudums cilvēkam nozīmē inva-
liditāti un sociālu izolāciju. Tāpēc ļoti svarīga 
ir efektīva neirorehabilitācija, kuras mērķis ir 
uzlabot runu un valodu pacientiem ar afāziju 
pēc insulta. 

Zinot to, ka valodas veidošanās un mācīša-
nās procesā nozīme ir neironu plastiskumam (arī 
pēc pārciesta smadzeņu bojājuma), vajadzētu iz-
vēlēties ārstēšanas veidu, kas plastiskumu veici-
na. Klīniskos novērojumos pierādīts — neiro-
plastiskumu veicina un ierosina ļoti intensīva ru-
nas un valodas terapija (> 5 stundas nedēļā). 

Valodas rehabilitācijas jomā pēdējos gados 
daudz pētīta neinvazīva smadzeņu stimulācija 
(atkārtota transkraniāla magnētiska stimulācija, 
rTMS, transkraniāla elektriska stimulācija, tCS), 
atrodamas vairākas publikācijas, kur atspoguļota 
tās veicinošā iedarbība. Arī farmakoloģiska ie-
jaukšanās var būt iedarbīga, proti, medikamenti, 
kas ietekmē glutamīnerģiskos, monoamīnerģis-
kos un holīnerģiskos transmiterus, tātad tādi me-
dikamenti kā holīnesterāzes inhibitori un me-
mantīns. Tomēr līdztekus intensīvai valodas tera-
pijai ir jālieto medikamenti. 

VALODAS NEIROPLASTISKUMS

Otrās valodas apguve pat vēlā 
vecumā rada izmaiņas, ko var 
salīdzināt ar dzimtās valodas 
apguves mehānismiem
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ANTANS VAITKUS 
Dr. med., PhD, prof.,  
neirologs 
Lietuva, Kauņa

Prof. Antans Vaitkus, Kauņas universitātes 
slimnīcas Neiroloģijas centra vadītājs, lekcijā 
stāstīja gan par smadzeņu kreisās un labās 
puslodes insulta atšķirībām un sekām, gan 
par ārstēšanas iespējām. 

Nedominējošās puslodes insults
Pētījumi par kreisās un labās puslodes insulta 
atšķirībām liecina, ka insults kreisajā puslodē 
attīstās biežāk, jo ir atšķirības abu pušu artēri-
ju hemodinamikā un anatomijā. Insults domi-
nējošajā puslodē parasti iegūst vairāk punktu 
NIHSS skalā. Savukārt insulta hemorāģiskās 
transformācijas risks ir lielāks pēc insulta ne-
dominējošajā puslodē. Smagas komplikācijas 

un nāve pēc ACM (arteria cerebri media) in-
sulta biežāk ir nedominējošajā puslodē. Profe-
sors uzsvēra: lai nenomāktu neiroģenēzi, profi-
laktiska antibakteriālā terapija pacientiem ar 
insultu jāordinē stingri pēc indikācijām. 

SEKUNDĀRS PARKINSONISMS
Attīstās 3,7 % pacientu ~117,5 dienas pēc in-
sulta (visbiežāk hemorāģiska). Perēkļu veido-
šanās smadzenēs tiešā vai netiešā veidā var iz-
raisīt kustību traucējumus. 

INSULTS UN SIRDS
Insults nedominējošajā puslodē ir pēkšņas nā-
ves riska faktors. Pacientiem ar insultu nedo-
minējošajā puslodē var būt pagarināts QT in-
tervāls, bradikardija, supraventrikulāra tahi-
kardija, ātriju fibrilācija, ventrikulāra fibrilāci-
ja — patoloģiska sirds darbība, kas pastarpinā-
ti provocē insulta attīstību. 

INSULTS UN KOGNITĪVĀS SPĒJAS
Prof. Vaitkus prezentētie pētījumi pierāda, 
ka pēcinsulta demenci izraisa insults domi-
nējošajā puslodē, bet vairākkārtējs insults 
nedominējošajā puslodē izraisa intelekta vā-
jināšanos. Profesors praksē novērojis, ka di-
vām trešdaļām pacientu ar demenci attīstās 
afāzija. 

Nedominantās puslodes  
insulta ārstēšanas iespējas 
Ir vairākas metodes: imūnsistēmas pārval-
dība, sekundāra parkinsonisma sindroma 
ārstēšana, neirorehabilitācija un medika-
mentozās iespējas: SSAI, neiromodulatori 
(dopamīna agonisti, serotonīna inhibitori, 
holīnesterāzes inhibitori). 

Prof. Antans Vaitkus atzīmēja, ka Neiromi-
din praksē izmanto vairāk nekā 40 gadu, un tā 
vērtība ir spēja stimulēt BDNF sintēzi. 

NEDOMINANTĀS PUSLODES INSULTS UN NEIROPLASTISKUMS

DALIUS JATUŽIS
Dr. med., PhD, prof.,  
neirologs 
Lietuva, Viļņa

Prof. Dalius Jatužis no Viļņas universitātes 
Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras iepa-
zīstināja un atgādināja par Neiromidin īpašī-
bām, indikācijām un lietderīgumu ikdienas 
praksē. 

Neiromidin — atgriezenisks acetilholīn-
esterāzes (AChE) un butirilholīnesterāzes 
(BChE) inhibitors. Atšķirībā no parastajiem 
holīnesterāzes inhibitoriem: 
n vienlaikus stimulē un atjauno nervu impul-

sa pārvadi CNS un neiromuskulārajās 
sinapsēs; 

n bloķē membrānas kālija kanālus, tādējādi 
pagarinot uzbudinājumu presinaptiskajā 
membrānā un pagarinot acetilholīna izda-
les laiku sinaptiskajā spraugā. 

Izmantošana klīniskajā praksē 
VASKULĀRI KOGNITĪVI TRAUCĒJUMI
Profesors iepazīstināja ar Golovkova 
2007. gada pētījumu, kurā piedalījās pacienti 
ar vaskulāriem kognitīviem traucējumiem da-
žādās pakāpēs. Rezultātus pēc ārstēšanas ar 
ipidakrīnu novērtēja pēc trim un sešiem mēne-
šiem. Novērota pozitīva ietekme uz atmiņu, 
uzmanību, abstrakto domāšanu, konstruktīvo 
spēju un vispārējo garīgās funkcijas aktivitāti. 

ALCHEIMERA SLIMĪBA
Progresējot Alcheimera slimībai, acetilholīneste-
rāzes aktivitāte noteiktos smadzeņu apgabalos 
samazinās, bet butirilholīnesterāzes aktivitāte 
palielinās, tāpēc vēlama tādu zāļu lietošana, kas 
spēj inhibēt gan acetilholīnesterāzi (AChE), gan 
butirilholīnesterāzi (BChE). Neiromidin atšķirībā 
no citiem holīnesterāzes inhibitoriem inhibē gan 
AChE, gan BChE. Tikai ar AChE inhibīciju var 
nepietikt, lai sasniegtu terapeitisko efektu. 

AKŪTS UN AGRĪNS ATVESEĻOŠANĀS 
PERIODS PĒC IŠĒMISKA INSULTA
Sākot ārstēšanu ar Neiromidin iespējami agri (ne 
vēlāk kā 4.—5. dienā), efekts būs labāks, tiks no-
vērota izteiktāka labvēlīgā ietekme uz motoriskās 
funkcijas atjaunošanos un bulbāriem simpto-
miem (disfonijas, disfāgijas, dizartrijas regresu). 

NEIROMIDIN UN  
GALVAS SMADZEŅU TRAUMA
Profesors Jatužis Neiromidin raksturoja kā  
nootropu, mnemotropu, psihostimulējošu,  
antidepresanta īpašībām līdzīgu medikamentu. 

To sāk lietot 2. nedēļā pēc traumas. Lieto-
šanas ilgums no 20—40 dienām līdz 30—
80 dienām. Neiromidin, pateicoties komplek-
sam darbības mehānismam (divu molekulāro 
efektu kombinācijai — K kanālu blokādei un 
holīnesterāžu inhibīcijai), ir spēcīgs neiro-
plastiskuma stiprinātājs pēc etioloģijas dažā-
du smadzeņu traumu gadījumā. 

NEIROMIDIN AGRĪNĀ ATJAUNOŠANĀS PERIODĀ PĒC SMADZEŅU BOJĀJUMA
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MIRA RAKAČOLLI KAPISIZI
Dr. med., PhD, prof.,  
neiroloģe
Albānija, Tirāna

Starptautisko ekspertu tik-
šanos noslēdza profesore no Tirānas, Albāni-
jas neirologu asociācijas prezidente Mira Ra-
kačolli Kapisizi ar lekciju par komplekso re-
ģionālo sāpju sindromu (KRSS). 

Patoloģijas raksturojums 
KRSS:
n komplekss (daudzveidīgas un dinamiskas 

klīniskās izpausmes); 
n reģionāls (simptomu rakstura izplatīšanās 

bez dermatomiem); 
n sāpju (nesamērīgi provocējošie faktori); 
n sindroms (simptomu un pazīmju kopsa-

vilkums). 

KLĪNISKĀ AINA
Raksturīgo simptomu triādē ir veģetatīvi, 
sensoriski un motoriski traucējumi. Dažā-
diem cilvēkiem triāde var atšķirties. Simpto-
mi laika gaitā parasti mainās. Raksturīgie 
simptomi ir perifēra tūska, izmaiņas ķerme-
ņa temperatūrā, izmaiņas ādas krāsā, svīša-
na, izmainīti nagi un mati, spontānas sāpes, 
hiperpātija, hiperalgēzija, allodīnija, moto-
riskas izmaiņas. 

2007. gadā IASP izveidoti Budapeštas di-
agnostiskie kritēriji diagnozes specifiskākai 
noteikšanai. 

KRSS ārstēšana
Zinātniski apstiprinātas ārstēšanas nav. Te-
rapija vērsta uz pazīmēm un slimības simp-
tomiem. Vispiemērotākā ir daudznozaru 
pieeja, izmantojot medikamen-
tozo terapiju, fizikālo terapiju 
un psiholoģisko terapiju. Agrī-
na fizikālā terapija ir svarīga tā-
dēļ, lai izvairītos no skartās eks-
tremitātes atrofijas un kontrak-
cijas. Pierādīts, ka fizikālā tera-
pija samazina sāpes un kustību traucēju-
mus un uzlabo locekļa funkciju un tā koor-
dinācijas spējas. 

Daudziem pacientiem ar KRSS ir nozīmī-
ga psiholoģiska disfunkcija, kas atspoguļo sli-
mības procesu, nevis tās cēloņus. Psihoterapi-
ja var palīdzēt pacientam tikt galā ar sāpēm, 
apgūt relaksācijas paņēmienus. 

CITAS TERAPIJAS IESPĒJAS
Profesore pieminēja invazīvo terapiju, mugu-
ras smadzeņu stimulāciju, ķirurģisku un/vai 
ķīmisku simpatektomiju. 

KRSS ir sarežģīts hronisku sāpju sin-
droms ar dažādām klīniskām izpausmēm un 
sarežģītiem diagnostikas kritērijiem. Jāmēģina 

ārstēšanā izmantot zāles, kas ietekmē neiro-
plastiskumu, piemēram, Neiromidin. 

Secinājumi
Uzstāšanos profesore noslēdza ar stāstījumu 
par adaptīvo neiroplastiskumu, kas ir viens no 
pamata bioloģiskajiem mehānismiem (1. at-
tēls). Smadzeņu reorganizācija notiek ar tā-

diem mehānismiem kā “aksonu dīgšana”, kad 
nekaitīgie aksoni izveido jaunus nervgaļus, lai 
atjaunotu bojātos neironus. 

Profesore stāstīja par prof. Živolupova pie-
minētajiem neirotrofiskajiem faktoriem, kas līdz 
šim identificēti, izceļot BDNF (2. attēls). Pieaugu-
šajiem tas veic neiroprotektīvo funkciju, ko var 
uzskatīt par ārstēšanas efektivitātes marķieri. 

BDNF ekspresijas mazināšanās ir neironu 
disfunkcijas marķieris, kas saistīts ar emocio-
nāliem un kognitīviem traucējumiem, tā pa-
lielināšanās ir netieša aktivēto kompensējošo 
un atjaunojošo procesu (adaptīvā neiroplas-
tiskuma) pazīme, ko izraisa piemērota terapi-
ja. BDNF spēj izraisīt tūlītējas izmaiņas sinap-
tiskajā plastikā. l 

KOMPLEKSAIS REĢIONĀLAIS SĀPJU SINDROMS

1. ATTĒLS

Adaptīvā neiroplastiskuma procesi

A neirona deģenerācija un  
B neirona aksonu augšana

A B A B

Kompensācija
» Jaunu neironu tīklu formēšanās
» Zaudēto funkciju atjaunošanās

Atjaunošanās
» Jaunu sinapšu veidošanās
» Jau funkcionējošu neironu tīklu saglabāšana

Sinaptoģenēze B neironā

2. ATTĒLS

BDNF (brain–derived  
neurotrophic factor) funkcijas

BDNF:
» nervu šūnu sintezēts proteīns
» koncentrācijas līmenis asins serumā ir neironu 
funkcijas un neiroplastiskuma potenciāla marķieris

» Aizsargfunkcija
» Neiroģenēze
» Sinaptoģenēze
» Neirotransmiteru sintēze

Jāmēģina KRSS ārstēšanā izmantot 
zāles, kas ietekmē neiroplastiskumu, 
piemēram, Neiromidin
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