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Pētniecības virzieni
VPP 6.5 projekta ietvaros

1. Apkopojam un analizējam SARS-CoV-2 inficētu bērnu Latvijā epidemioloģisko
raksturojumu, klīniskās pazīmes, laboratoro un vizuālās diagnostikas atradi, ārstēšanas
taktiku un slimības iznākumus ambulatorā un stacionārā etapā.

2. Apkopojam un analizējam informāciju par SARS-CoV-2 inficēto bērnu ģimeņu ar veselību
saistītās dzīves kvalitātes izmaiņas.

3. Izvērtējam bērnu psihoemocionālo stāvokli pirms COVID -19, slimības laikā un pēc tās.

Piedalās BKUS pediatri – RSU Pediatrijas katedras docētāji, RSU Sabiedrības veselības un
epidemioloģijas katedra, BKUS klīniskais psihologs, RSU rezidenti un studējošie.



Vai COVID-19 pētniecība bērniem ir 
aktuāla?



Vai COVID-19 pētniecība bērniem ir aktuāla?

1. Joprojām pētījumu bērnu populācijā ir salīdzinoši maz un tajos iekļauto pacientu skaits ir neliels.

2. Joprojām tiek pētītas klīniskās pazīmes, smaga slimības gaita atsevišķiem pacientiem, bērnu loma vīrusa
transmisijā.

3. Nav datu par slimības ilgtermiņa iznākumiem, kas īpaši svarīgi bērnu populācijā.



Vai COVID-19 bērniem kā slimība ir aktuāla?

1. ASV 10.6% no COVID-19 gadījumiem ir bērniem vecumā līdz 18 gadiem (patiesā incidence
nav zināma, jo vēl aizvien testēšanas ierobežojumu) – CDC dati.

2. Bērni veido 1% no visiem COVID-19 gadījumiem vecumā līdz 10 gadiem un 4% vecumā no
10-19 gadiem – EDCD dati (Itālijā 1.2%, Spānijā 0.8%).

3. Latvijā 14.7% no COVID-19 diagnosticētajiem ir bērni.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/prepare-safe-return.html


COVID-19 klīniskās pazīmes bērniem



Pirmie fakti par 
SARS-CoV-2 bērniem

• 24. februārī publicēts Ķīnas Infekcijas slimību kontroles un prevencijas (CDC) centrs pārskats
par 72 314 COVID-19 apstiprinātiem gadījumiem no kuriem 1.2% diagnosticēts bērniem
vecumā no 10 līdz 19 gadiem un 0.9% bija jaunāki par 10 gadiem, 1 letāls iznākums.

• SARS-CoV-2 infekcija bērniem izpaužas vieglāk nekā pieaugušajiem.

• Zīdaiņiem un bērniem ar blakussaslimšanām ir augstāks risks smagai slimības norisei.

Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important les-sons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and
Prevention. JAMA 2020 February 24 (Epub ahead of print).
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-considerations-in-children?search=covid%2019%20children&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2

https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19?sectionName=CLINICAL%20FEATURES&topicRef=8298&anchor=H4141359801&source=see_link#H1299415271


➢2135 bērnu Ķīnā ar COVID-19 no 16.01. - 08.02.2020.

➢No šiem laboratori apstiprināti 728 gadījumi

➢Bērnu mediānais vecums 7 gadi.

➢No visiem bērniem 1208 (56,6%) bija zēni.

➢Vairāk nekā 90% bērni bija asimptomātiski, vieglu vai vidēji smagu gaitu.

➢Klīnisko pazīmju apraksts nav īpaši detalizēts, bet pirmo reizi tiek
minēts, ka smagāka slimības gaita ir vecuma grupā līdz 1 gadam (10.6%
saslimušo šajā vecuma grupā).

Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, Tong S. Epidemiology of COVID-19 Among Children in China. Pediatrics. 2020 Mar 16. 

Ķīnas dati



Klasiskās COVID-19 pazīmes

Drudzis 

un 

respiratori simptomi (klepus, elpošanas grūtības, sāpes kaklā).



Turpmākie fakti par SARS-CoV-2 bērniem 
ASV

•ASV Infekcijas slimību kontroles un prevencijas (CDC) centrs 2. aprīlī publicēja pārskatu par
149 760 laboratori apstiprinātiem gadījumiem, 1.7% (n=2572) bija līdz 18 gadu vecumam.

•5.7% no bērna vecuma pacientiem tika stacionēti, salīdzinot ar pieaugušajiem, no kuriem
10% stacionēti.

•Bērniem fiksēti 3 letāli iznākumi.

•Lai arī slimības gaita bērniem ir vieglāka, tomēr COVID-19 ir hospitalizācijas iemesls
noteiktai daļai pacientu.

Coronavirus Disease 2019 in Children - United States, February 12-April 2, 2020.
AUCDC COVID-19 Response Team SOMMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69(14):422. Epub 2020 Apr 10.



ASV dati 

2572 bērnu līdz 18 gadiem:

✓Drudzis 56%

✓Klepus 54%

✓Galvassāpes 28%

✓Miaļģijas 23%

✓Žāvas hiperēmija 24%

✓Diareja 13%

✓Vemšana 11%

Morbidity and Mortality Weekly Report 422MMWR/April 10, 2020/Vol. 69/No. 14US Department of Health and Human Services/Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus 
Disease 2019 in Children — United States, February 12–April 2, 2020CDC COVID-19.



Saslimušo sadalījums pa vecuma grupām

<1 gads 15%

1 līdz 4 gadi 11 %

5 līdz 9 gadi 15%

10 līdz 14 gadi 27 %

15 līdz 17 gadi 32%

➢ 91% inficēšanās notika mājsaimniecībā

➢ No hospitalizētajiem 77% bija blakussaslimšanas 



Kādas atziņas nāca klāt laika gaitā?

Drudzis 

un 

respiratori simptomi (klepus, elpošanas grūtības, sāpes kaklā)

KLĪNISKO SIMPTOMU KOMPLEKSS 
IR PAPLAŠINĀMS



01.06.2020.

Augusts 2020



11.05.2020.





Papildus COVID-19 klīniskās izpausmes bērniem

I. Samērā bieži sastopamas slimības pazīmes, kurus pašiem bērniem ir grūti aprakstīt vai viņu
vecākiem pamanīt - muskuļu sāpes, nogurums, galvassāpes.

II. 30% bērnu ir sūdzības no gremošanas sistēmas puses – vemšana, slikta dūša, vēdera sāpes.

III. Jāpievērš uzmanība aukstuma sajūtai – chills, kas ir atšķirīga no klasiska drudža “shake” jeb
kratīšanās sajūtas drudža pirmā fāzē

IV. Ožas un garšas izmaiņas.



COVID-19 simptomi pēc ASV definīcijas

1) Drudzis vai drebuļi

2) Klepus

3) Elpas trūkums vai elpošanas grūtibas;

4) Nogurums;

5) Muskuļu un ķermeņa sāpes;

6) Galvassāpes;

7) Ožas vai garšas zudums;

8) Kakla sāpes;

9) Iesnas;

10) Slikta dūša, vemšana, vēsera sāpes;

11) Caureja. 



Klepus, elpas trūkums, apgrūtināta elpošana Drudzis vai drebuļi

Muskuļu vai ķermeņa 
sāpes

Vemšana vai caureja
Garšas vai ožas 

zudums

COVID 19 SIMPTOMI

Kādi ir iespējamie simptomi, kas jāzina?



BKUS Check list 
(Rīcības skala)



ASV 

64 bērni

Eiropa

(582 bērni no 21 

valsts)

Meta-analīze

(28 pētījumi

1614 bērni)

ASV 

(Massachust)

67 bērni)

LV

(52 bērni)

Drudzis (%) 56 65 48 51 73

Klepus (%) 75 54 40 46 31

Galvassāpes (%) 56 28 13 26 23

Kakla sāpes (%) 25 54 14 34 23

Elpas trūkums 27 16 8

Rinoreja (%) 28 31

Mialģijas (%) 23 14 28 10

Gastrointestināli 

simpt (%)

16 22 10 6 12

Ožas un grašas

zudumi (%)

20 21

Drebuļi (%) 8 8.2

Nogurums (%) 8 4 31

Klīniskās pazīmes 



Latvijā

1. Latvijā pašreiz pieejami pilni klīniski, epidemioloģiski un post-virālās simptomātikas dati par nedaudz vairāk
nekā 100 bērniem.

2. 17 bijuši stacionēti BKUS, 4 tikai Neatliekamās palīdzības nodaļas līmenī.

3. Stacionējot vienam bērnam neiroloģiska simptomātika – atkārtotas krampju lēkmes, izteiktas galvassāpes;
viens bērns bija orgāna transplantāta pacients.

4. Vidējais stacionēšanas ilgums 9 dienas, to ietekmējuši sociāli iemesli 1 bērnam un 2 pacienti ar smagāku
slimības gaitu.

5. Epidemioloģiskie dati – bērni galvenokārt inficējušies ģimenēs, ciešos kontaktos, nav neizsekojamu
inficēšanās gadījumu.



Kas vēl zināms par COVID-19 bērniem?

1. 10-17 gadus veci pusaudži biežāk inficējas ar SARS-CoV-2 nekā jaunāki bērni, bet noteikti
nav riska grupa smagai slimības norisei.

2. Smagāk slimo:
• Bērni līdz 1 gada vecumam

• Bērni ar hroniskām saslimšanām – ģenētiskām, neiroloģiskām, astmu, diabētu, sirds un plaušu slimībām.

• Risks smagākai slimības norisei ir bērniem ar aptaukošanos

3. Nedaudziem bērniem ir post-virāla imunoloģiska reakcija- multisistēmu iekaisuma sindroms. COVID -19
inkubācijas periods bērniem 2-14 dienas, vidēji 5-6 dienas.

4. Bērniem ir daudz 20x mazāks hospitalizāciju skaits nekā pieaugušajiem.

5. Vidēji ap 16% bērnu ir asimptomātiski, bet vienlaikus ir pētījumi, kas min augstākus rādītājus.

BMJ Coronovirus disease 2019 (COVID-19) , 13 oct 2020                  



Vai iespējama COVID-19 atpazīšana bērniem 
pēc simptomiem?



BĒRNIEM COVID-19 ATPAZĪŠANA UN 
DIAGNOSTICĒŠANA TIKAI PĒC 

SIMPTOMIEM NAV IESPĒJAMA!



Pamatojums

1. Ir simptomu pārklāšanās ar citām saslimšanām.

2. Bērni NEPROT APRAKSTĪT UN ANALIZĒT SAVAS IZJŪTAS, SALĪDZINĀT AR CITĀM SLIMOŠANAS REIZĒM.

3. ROBEŽA STARP HIPOHONDRIJU UN NEVĒRĪBU PRET SAVU VESELĪBU IR ŠAURA.



Temperatūras mērījumi, īpaši ar skrīnējošām ierīcēm, kuras mēra ādas
temperatūru, turklāt kā paredzēts, vairāk rīta stundās, nevar tikt izmantoti kā
drošs un vienīgais rīks COVID -19 diagnostikā bērniem.





Biežākās slimības bērniem ar COVID-19 līdzīgu 
simptomātiku



Jādiferencē no divām galvenām slimību 
grupām

I. Citas infekciju izcelsmes slimības

II. Hronisku slimību esoši simptomi vai to paasinājumi

Šo abu slimību grupu simptomi ar COVID-19 iespējamo simptomātiku 
pārklājas!

Simptomu skrīnēšana identificē tikai bērnu, kuriem VAR BŪT  ir kāda
slimība, bet nenosaka to, ka šī slimība ir tieši COVID-19. 



Drudzis

Klepus

Sāpošs 
kakls

Elpas 
trūkums

Nogurums

Caureja vai 
vemšana

Iesnas

Sāpes 
muskuļos

COVID 19 SIMPTOMI

Covid 19 

simptomi
Saauks-

tēšanās
Gripa Astma

Strep

angīna

Sezonālās 

alerģijas



Vai bērni ar SARS-CoV-2 infekciju 
slimo tāpat kā pieaugušie?    



Kāpēc SARS-CoV-2 bērniem izpaužas vieglāk?

➢ Iespējama saistība ar ekspozīciju un saimnieka
organisma īpatnībām – bērni parasti ir labi aprūpēti,
nav hronisku slimību un nav pakļauti tik intensīvai
ekspozīcijai.

➢Bērni ziemas sezonā daudz slimo ar vīrusu infekcijām
un bērniem ir augstāks antivielu līmenis pret vīrusiem.

➢Konstitucionāli paaugstināta ACE2 ekspresija un
limfocītu skaits. Bērnu vecumā, saņemot “intensīvu”
vakcināciju, tiek stiprināta/trenēta imūnā sistēmu.

Cristiani L, Mancino E, Matera L, Nenna R, Pierangeli A, Scangnolari C, Midulla F. Will children reveal their secret? The coronavirus dilemma. Eur Respir J. 2020 Apr 2.
Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, Tong S. Epidemiology of COVID-19 Among Children in China. Pediatrics. 2020 Mar 16. 



Vai bērni ar SARS-CoV-2 inficē citus tāpat kā 
pieaugušie kāda ir viņu loma vīrusa 

transmisijas procesā?



Izvērtējot bērnu vīrusu transmisijas potenciālu skolās un bērnudārzos,
jāņem vērā tieši tie paši apsvērumi uz vīrusa transmisiju, kas
pieaugušajiem.

Pret:

Asimptomātiski bērni neizplata vīrusu klepojot;

Bērni izelpotā gaisa tilpums ir mazāks nekā pieaugušajiem.

Par:

Bērni ir fiziski daudz aktīvāki un līdz ar to biežāk forsētāk izelpo;

Bērniem ir ciešāki sociāli kontakti.

An analysis of SARS-CoV-2 viral load by patient age. Terry C. Jones , Barbara Mühlemann , Talitha Veith , Marta Zuchowski , Jörg Hofmann , Angela Stein , Anke Edelmann ,
Victor Max Corman , Christian Drosten



SARS-CoV-2 inficēto bērnu ģimeņu ar veselību 
saistītās dzīves kvalitātes izmaiņas



Dominējošā virstēma: "Jauna pieredze"

1. (Emocijas, sajūtas) Emocionālais piesātinājums: vecāki stāsta par plašu emociju un sajūtu gammu, kas ir piedzīvota
slimošanas laikā (izbīlis, bailes, šoks, satraukums, pārsteigums, neticība notiekošajam, izmisums, panika, vaina, dusmas,
apjukums, noguruma sajūta, neziņa, iesprostojuma sajūta; arī prieks un eiforija, kad viss ir labi beidzies un ka šis bija
visiem kopā pavadīts laiks). Daļa vecāku notiekošo pieņēma "kā faktu bez īpašām emocijām".

2. (Darba iespējas) Dažādas/miksētas darba iespējas (daži vecāki turpināja strādāt attālināti, citiem bija slimības lapa,
citiem gan slimības lapa, gan tomēr turpināja strādāt attālināti). Daži vecāki savlaicīgi "izolējās" vai paspēja izolēt bērnu,
lai varētu turpināt klātienes darbu.

3. (Ģimenes finansiālā situācija) No ietaupījumiem līdz kredītiem (lielākā daļa vecāku uzsvēra, ka nebija papildus
izdevumu; karantīnas dēļ pat esot varējuši ietaupīt. Tikai 3 gadījumos tika minēta situācijas negatīva ietekme uz ģimenes
finansiālo stāvokli. Vienā gadījumā - tika ņemts ātrais kredīts).

4. (Pieejamais sociālais atbalsts) Plašs sociālā atbalsta tīkls (visas aptaujātās ģimenes, izņemot vienu, norādīja uz plašu
sociālā atbalsta tīklu (vecvecāki, radi, draugi, kaimiņi, kolēģi), kas bija viņiem pieejams karantīnas laikā. Palīdzība - sākot
no emocionālās, līdz ļoti praktiskai (piemēram, iznest miskati un atvest pārtiku).)

5. (Sociālais atraidījums) Sociālā atraidījuma pieredze (4 no 18 ģimenēm norādīja, ka Covid-19 dēļ ir saskārušies ar
negatīvu attieksmi no apkārtējiem cilvēkiem. Pārējie šādas situācijas nav pieredzējuši).



1. Brīvai laiks) Daudz brīvā laika un savādāks dienas režīms (karantīnas dēļ ģimenes dzīves ritms ir izmainīts (no ļoti
brīva līdz centieniem to organizēt), kā arī ir daudz brīvā laika, kas jāpiepilda "ar kaut ko". Dažas ģimenes norāda, ka
bija jābūt ļoti radošām, lai nodarbinātu bērnus, īpaši dzīvoklī dzīvojošās ģimenes. Citas ģimenes min jaunas brīvā
laika pavadīšanas tradīcijas, piemēram, "Covid-19 filmu vakari".).

2. Mājsaimniecības darbi (visas ģimenes norādīja, ka spēja pilnībā veikt visus nepieciešamos mājsaimniecības darbus
karantīnas laikā, neskatoties uz bērna veselības stāvokli. Nepieciešamības gadījumā atbalstu nodrošināja citi
(piemēram, pārtikas sagādē). Dažas mammas norādīja uz papildus pienākumiem, piemēram, ēst gatavošana 4x
dienā visai ģimenei, kas ikdienā nenotiek.)

3. (Savstarpējās attiecības) Ģimenes savstarpējās attiecības "Jaunās pieredzes" kontekstā (lai arī dažas ģimenes
norādīja, ka bija lielāks stress un neiecietība, nedaudz vairāk strīdu, tomēr neviens no vecākiem neteica par ļoti
radikālu attiecību pasliktinājumu. Daudzi vecāki atzina, ka šī jaunā pieredze esot visus satuvinājusi.)

4. (Vecāku vērtējums par bērna veselību) Covid-19 bērniem kā slimība ar daudz nezināmajiem(šeit ļoti atšķirās vecāku
vērtējums atkarībā no tā, cik izteikti simptomi bērnam bija. Biedējošākais simptoms - temperatūra un elpceļu
problēmas. Vecāki daudz paši meklēja informāciju par Covid-19 bērniem. Satraucoši šķita, ka informācija par
bērniem ir maz un ir daudz nezināmā. Mierināja informācija, ka bērni slimo vieglāk, biedēja ziņa, ka "kaut kur no
Covid-19 ir miris zīdainis". Sadarbību ar ģimenes ārstu lielākā daļa vecāku vērtēja kā ļoti labu; daži vecāki - kā
nepietiekamu).

5. (Mājoklis) Mājokļa iespējas jeb resursi (dzīvoklis vai privātmāja ar savu āra teritoriju; iespējas izolēt saslimušo
atsevišķā istabā vai pat mājā - tas viss noteica, cik ērti ģimene jutās karantīnas laikā. "4 sienu" fenomens dominēja
ģimenēm, kas karantīnu pavadīja dzīvoklī, gaidot bērnam negatīvo Covid analīzi).



Kā laika gaitā papildinājās mūsu 
pētniecības virziens?



05.05.2020.





09.05.2020. no kuras slimnīcas??? 











Mūsu pētniecības prelimenārie rezultāti

Apmēram 1/3 bērnu saglabājas simptomi pirmās follow up vizītes (1-3 mēnešu laikā pēc pārslimošanas) laikā:

▪ Ilgstoša subfebrilitāte

▪ Periodiskas iepriekš nebijušas galvassāpes

▪ Ilgstošs nogurums, samazināts aktivitātes līmenis

▪ Sāpes locītavās

▪ Ožas izmaiņas un garšas izmaiņas

▪ Ilgstoša hematūrija, atrodas nefrologa uzraudzībā

Otrās vizītes laikā (pēc 5-6 mēnešiem):

30% bērnu vēl saglabājas simptomi.



Pašreizējā COVID-19 situācijā pasaulē 
pediatrijā





Jaunākās publikācijas pediatrijā 
1. Dažādu retu klīnisko izpausmju pētniecība.

2. Klīniskās pazīmes apkopojošo datu bāzu pilnveide.



Pētniecības aktualitātes pediatrijā (turpinājums):

Multystem inflammatory syndrome in Children (MIS-C) pētniecība – ir definīcija,
turpinās patoģenēzes izpēte, ārstēšanas izpēte (pamatnostātnes ir definētas).

Klīniskās pazīme – Kawasaki slimības, toksiskā šoka un MAS pazīmju pārklāšanās.
Nedominē respiratori simptomi, bet straujš sākums ar drudzi, gastrointestinālu
simptomātiku, šoka ainu bieži ar miokarda disfunkciju, kaogulopātiju.

Ārstēšana – IVIG, dexamethazons, zemu devu aspirīns, imūnmodulējošie līdzekļi
(Infliximab, Anakinra, Tocilizumab), inotropie līdzekļi. Remdevisir nelieto, jo nav
akūtā vīrusa replikācijas fāze.

Turpinās patoģenēzes pētniecība – post-virāla imunoloģiska reakcija, kuru inducē
SARS-Cov-2 un kura var sākties nedēļas pēc vīrusa ekspozīcijas.









Kas ir zināms par COVID-19?

▪ 10% no inficētiem ir atbildīgi par 80% no SARS-CoV-2 transmisijām.

▪ Supersprederu notikumi – slikti ventilētas telpas, cilvēku pūļi un cieši kontakti.

▪ Līdz ar to izplatības risku var prognozēt balstoties uz telpu ventilāciju, cilvēku blīvumu, seju masku
lietošanu, ekspozīcijas ilgumu un aktivitāti.

▪ Bērni var pārnest vīrusu pieaugušiem un citiem bērniem, bet viņiem nav nozīmīgas lomas vīrusa
izplatīšanai sabiedrībā.

▪ Klīniski - gripai ir pēkšņs sākums ar drudzi, augšējo elpceļu soimptomātiku, COVID-19 sākas pakāpeniski un
iespējama negaidīta pasliktināšanās, kas iepriekš nav bijusi prognozējama, slimības 7-10. dienā.

▪ Vai COVID-19 gadījumā ir klasisks ARDS un klīnikas smagumu nosaka vaskulopātija, kas rezultējas lielo un
mazo pulmonālo ainsvadu oklūzijā

▪Nopietni apsverama sekundāra Aspergilu etioloģijas pneimonija











Infekcijas mediēts endotēlija bojājums (von Wilebranda faktora
paaugstināts līmenis) un endotelialīts (neitrofīlo un makrofāgu
klātbūtne), kas identificējams daudzos vaskulāros baseinos –
plaušās, nierēs, sirdī, tievās zarnās, aknās un trigerē pārmēru
trombīna produkciju, inhibē fibrinolīzi, aktivē komplimenta
ceļus, inicē tromboiekaisumu un noved pie mikrotrombu
depozīcijas un mikrovaksulāras disfunkcijas.

Trombocītu – neitrofīlo krusteniska maiņa un
makrofāgu aktivācija veicina dažādus proinflammatorus
efektus – citokīnu atbrīvošanos, neitrofīlo ektracellāro
trapu veidošanaos (NETs) un fibrīna un/vai mikrotrombu
veidošanos, NETs tālāk bojā endotēliju un aktivē gan ieksējo,
gn ārējo koagulačijas ceļu.


