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Bērni vairs nav vienkārši  maza izmēra  pieaugušie 



Francijā 1842 .g. 12% no strādājošiem bija 
bērni, kas jaunāki par 13 gadiem, bet   
Anglija bija  spiesta  pieņemt likumu, kas 
ierobežoja darba ilgumu  bērniem vecumā 
no 9-13 gadiem līdz 9 stundām dienā, 
fabrikās strādāja arī bērni , kas bija jaunāki 
par 6 gadiem. 
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Mēs pētam bērnus, bet joprojām zinām   pārāk maz…. 



Tim Moore, Noushin Arefadib, Alana Deery, 
and Sue West (2017).  

• The First Thousand 
Days: An Evidence Paper  
Parkville, Victoria: Centre for Community Child 
Health, Murdoch Children’s Research Institute. 

Full paper: http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pd 
 

http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf
http://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ccchdev/CCCH-The-First-Thousand-Days-An-Evidence-Paper-September-2017.pdf


Ir jauni pierādījumi 3 
konceptuālām lietām 
par bērnu attīstību, kas 
liecina par pirmo 1000 
dzīves dienu kritisko 
lomu cilvēka dzīvē   
 

Attīstības 
plastiskums un 
hipotēze par 
attīstības nozīmi  
veselības un slimību 
izcelsmē (DOHaD- 
developmental origins 
of health and disease )  

• Epiģenētiski  efekti 

• Telomeru efekti 

• Neizmantoto 
sinapšu 
«apgriešana» 

Sociālā klimata 
pārmaiņas un 

"neatbilstības" 
hipotēze  

Ekoloģijas un 
sociālo faktoru 

ietekme uz 
attīstību un  

veselību 



Smadzenes  darbojas kā integrēta prāta-
smadzeņu-ķermeņa sistēma  

 
• Emocijas ietekmē smadzenes un visu ķermeni 

• Mācīšanās nav tikai  apzināts process: daudzus no 
vissvarīgākajiem mūsu dzīves aspektiem kontrolē 
refleksi, izturēšanās un emocijas, kas apgūtas un 
organizētas ārpus mūsu apziņas 

• Smadzenes nav  tikai galvaskausā ieguldīts orgāns, 
bet tās saistītas ar visu ķermeni un tā sistēmām. 

• Tas nozīmē, ka tas, kas tiek “iemācīts” 
pirmsdzemdību un pirmajos divos vai trīs dzīves 
gados, ietekmē ne tikai nervu sistēmu, bet arī 
citas ķermeņa sistēmas  

 

 
• Barrett, L. (2011). Beyond the Brain: How Body and Environment Shape Animal and Human Minds. Princeton, New Jersey: Princeton University 

Press. 
• McFarlane, A.C. (2017). Post-traumatic stress disorder is a systemic illness, not a mental disorder: is Cartesian dualism dead? Medical Journal 

of Australia, 206 (6): 248-249. doi: 10.5694/mja17.00048 
• Mayer, E. (2016). The Mind-Gut Connection: How the Hidden Conversation Within Our Bodies Impacts Our Mood, Our Choices, and Our Overall 

Health. New York: HarperCollins. 



Attīstības plastiskums- spēja pielāgoties atšķirīgai 
sociālai un fiziskai videi. 
 
• Attīstības plastiskums  vislabāk ir izteikts  pirmajās 1000 dzīves dienās 

• Neiroplastiskums  - centrālās nervu sistēmas bioloģiskās spējas strukturāli 
un funkcionāli mainīties, reaģējot uz pieredzi, un pielāgoties videi-  
vislielākā  pre- un postnatālā periodā un netiek novērota pieaugušiem 
cilvēkiem.  

• Agrīnā smadzeņu attīstībā neiroplastiskums var rezultēties ne tikai 
attīstības progresā, bet arī manifestēties daudzās centrālās nervu 
sistēmas slimībās 

Bateson, P., Gluckman, P. & Hanson, M. (2014). The biology of developmental plasticity and the Predictive 
Adaptive Response hypothesis. Journal of Physiology, 592, 2357-2368 

Ismail, F.Y., Fatemi, A. and Johnston, M.V. (2017). Cerebral plasticity: windows of opportunity in the developing 
brain. European Journal of Paediatric Neurology, 21 (1), 23-4 

 

 



Viens no 
svarīgiem 
faktoriem ir 
uzturs 

Beluska-Turkan K, Korczak R, Hartell B, et al. 
Nutritional Gaps and Supplementation in 
the First 1000 Days. Nutrients. 
2019;11(12):2891. Published 2019 Nov 27. 
doi:10.3390/nu11122891 



Attīstības 
programmēšanu 
nodrošina divi 
galvenie mehānismi, 
kas ir pamatā 
adaptācijas 
procesam: 

epiģenētika , kurā “gēni 
klausās apkārtējo vidi”  

neizmantoto sinapšu 
“apgriešana”, kuras 
laikā “smadzenes 
klausās apkārtējā vidē” 

Moore, D.S. (2015). The Developing Genome: An Introduction to Behavioral Epigenetics. New York: Oxford 
University Press 



 
 
 
Epiģenētiskie faktori 
 

Epiģenētika  pēta gēnu aktivitātes, kuras nav 
saistītas ar DNS  primārās struktūras izmaiņām 

Epiģenētiskās izmaiņas var tikt mantotas. Tas 
nozīmē, ka vecāku un pat vecvecāku pieredzi var 
nodot no vienas paaudzes otrā  un sekmēt 
slimības riska negenomisku pārnešanu paaudzēs  

Nelabvēlīgu vides apstākļu ilgtermiņa sekas 
pirmajās 1000 dienās var neaprobežoties tikai ar 
vienu paaudzi, bet var izraisīt sliktu veselību arī 
nākamajās paaudzēs, pat ja šie indivīdi paši 
attīstās optimālos apstākļos. 

• Wang, Y., Liu, H. and Sun, Z. (2017). Lamarck rises from his grave: parental environment-induced epigenetic inheritance in model organisms and humans. Biological Reviews, published online 
20th February 2017. doi:10.1111/brv.12322 

• Roseboom, T. J., & Watson, E. D. (2012). The next generation of disease risk: Are the effects of prenatal nutrition transmitted across generations? Evidence from animal and human studies. 
Placenta, 33 (Suppl. 2), e40–e44. doi:10.1016/j.placenta.2012.07.018 

• Gara, M.A., Allen, L.A., Herzog, E.P. and Woolfolk, R.L. (2000). The abused child as parent: The structure and content of physically abused mothers’ perceptions of their babies. Child Abuse and 
Neglect, 24: 627–639 
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Starppaudžu 
pārnese 

• Pētījumā par holokaustu pārdzīvojušajiem  tika atklāts  , 
ka šīs traumas rezultātā radītās ģenētiskās modifikācijas 
var nodot bērniem, ietekmējot nākamās paaudzes.  

• Starppaaudžu uzvedības  un  psihopatoloģijas pārneses  
no vecākiem uz pēcnācējiem sarežģītos  ģenētiskos  un 
neģenētiskie procesos ir padziļinātas izpētes objekts, 
piemēram,  Nīderlandē notiek četri lieli  longitudināli 
kohortu pētījumi individuālā attīstības konsorcija ietvaros. 

• Latvijas tautu likteņi ir  bijuši gana traumatiski, tāpēc 
līdzīgi pētījumi varētu skaidrot šādu ģenētisko 
modifikāciju iespējamību arī mūsu valstī. 

 

 • Yehuda, R., Daskalakis, N.P., Bierer, L.M., Bader, H.N., Klengel, 
T.,Holsboer, F. and Binder, E.B. (2015). Holocaust exposure 
induced intergenerational effects on FKBP5 methylation. 
Biological Psychiatry, 80 (5), 372-380. 

• Branje, S .  Et al (2020)  Intergenerational transmission: 
Theoretical and methodological issues and an introduction to 
four Dutch cohorts , Developmental Cognitive Neuroscience , 
https://doi.org/10.1016/j.dcn.2020.100835 

 

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC 

http://www.culturaltravelguide.com/the-holocaust-memorial-museum-washington
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Telomēri un telomerāze 
nosaka šūnu nemirstību 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kad telomēri kļūst pārāk īsi, šūna pārstāj dalīties , 
tomēr var joprojām izdalīt pro-inflamatoras 
substances. 

• Saīsinātie telomeri ietekmē ne tikai mūsu “ labas 
veselības periodu” , bet arī mūsu slimības 
periodu.  

• Vecāku dzīve, kas saīsinājusi viņu telomērus,  var 
tikt “nodota” tālāk bērnam, tāpēc ir  svarīgi, lai 
telomērus saglabātu stabilus un nākamās paaudzes 
varētu saņemt pozitīvu šūnu mantojumu 

 

 

• Blackburn, E.H. and Epel, E. (2017). The Telomere Effect: A Revolutionary 
Approach to Living Younger, Healthier, Longer. London, UK: Orion Spring. 

• Blackburn, E.H., Epel, E.S. & Lin, J. (2015). Human telomere biology: A 
contributory and interactive factor in aging, disease risks, and protection. 
Science, 350 (6265), 1193-1198. DOI: 10.1126/science.aab3389: 1193-1198 

• Drury, S.S., Theall, K., Gleason, M.M., Smyke, A.T., De Vivo, I., Wong, 
J.Y.Y.,Fox, N.A., Zeanah, C.H. and Nelson, C.A. (2011). Telomere length and 
early severe social deprivation: linking early adversity and cellular aging. 
Molecular Psychiatry, 17 (7): 719-27. doi: 10.1038/mp.2011.53 

 
 

 

 



Telomeru bioloģija 

• Šūnu novecošanās jau sākas intrauterīni.  

• Telomēru garumu no mātes bērnam tiek tieši 
pārnests ieņemšanas brīdī: ja mātes telomēri visā 
ķermenī ir īsi (ieskaitot olšūnā esošos), tad mazuļa 
telomēri būs arī īsi no brīža, kad mazulis sāk 
attīstīties  

• Bērna telomērus var vēl vairāk ietekmēt mātes 
uzturs un stresa līmenis grūtniecības laikā.  

• Arī tēvi var nodot saīsinātus telomerus, kaut arī ne 
tādā pašā mērā kā mātes. 

• Vecāki var ne tikai pārnest abu epiģenētiskās 
izmaiņas, bet arī vidi, kurā radušās šīs izmaiņas, 
tāpēc pēcnācēji parasti izkopj tās īpašības, kas 
vecākiem palīdzēja izdzīvot, rīkojoties tāpat kā viņu 
vecāki.  

Blackburn, E.H., Epel, E.S. & Lin, J. (2015). Human telomere biology: A 
contributory and interactive factor in aging, disease risks, and protection. 
Science, 350 (6265), 1193-1198. DOI: 10.1126/science.aab3389: 1193-
1198 

 



Neizmantoto sinapšu «apgriešana» 
«apgriešana»  
• Neironu sazināšanās 
Piedzimstot miljardiem smadzeņu neironu sūta 
elektriskos signālus, lai sazinātos viens ar otru, 
un tieši šie savienojumi kļūst par smadzeņu 
attīstības pamatu.  

• “Sinaptiskā atzarošana “ 
(synaptic pruning)  

Savienojumi tiek stiprināti ar atkārtotu to 
izmantošanu. Savienojumi, kas netiek izmantoti, 

kļūst vāji un galu galā izzūd. 

 

 

 

 

 

 

Tierney AL, Nelson CA 3rd. Brain Development and the Role of 
Experience in the Early Years. Zero Three. 2009;30(2):9-13. 
 



Harry Harlow pētījums 

Jaundzimušos pērtiķus atdalīja no viņu 
mātēm un piedāvāja divas 
«surogātmātes»: 

• viena tika izgatavots no stiepļu tīkla, 
bet viņa varēja izdalīt pienu  

• otra surogātmāte bija izgatavota no 
mīksta auduma,  bet tā neizdalīja pienu.  

 

Kam deva priekšroku jaundzimušie 
pērtiķi? 

Suomi, S. J.; Leroy, H. A. (1982). "In memoriam: Harry F. 
Harlow (1905–1981)". American Journal of 
Primatology. 2 (4): 319–342 

 



Pērtiķi deva priekšroku mīkstai, mīļa auduma surogātmātei, lai gan tā 
nesniedza nekādu barību,      un devās pie «cietās» surogātmātes tikai 
ēšanas brīdī. 

Secinājumi: 

• mātes un bērna saikne ir 
vairāk nekā barošana. 

• komforta un drošības sajūta 
ir kritiski svarīgi elementi 
mātes un zīdaiņa 
sasaistīšanai, kas noved pie 
veselīgas psihosociālās 
attīstības. 

 



Primārais veids, kā tiek stiprināti un 
nostiprināti šie smadzeņu savienojumi, ir 
bērna mijiedarbība ar aprūpes sniedzēju  

Ja  aprūpētāja rīcība ir neatbilstoša, tad var tikt traucēta 
smadzeņu attīstības arhitektūra, kas nelabvēlīgi ietekmē 
vēlākos attīstības, mācīšanās, uzvedības un veselības 
rezultātus.  

 



Veselības un 
slimību attīstības 
hipotēze  
(DOHaD- 
Developmental 
Origins of Health 
and Disease) 
‘Fetal Origins of 
Adult Disease’ , 
1990 

• Hipotēze apgalvo, ka auglis ne tikai reģistrē izmaiņas 
intrauterīnā vidē, bet arī izmanto šo informāciju kā 
sava veida mātes “laika prognozi”, kas sagatavo viņus 
tam  pasaules tipam, kurā viņiem būs jādzīvo. 

• Gadījumos, kad  pirmsdzemdību un pēcdzemdību 
vide nesakrīt, var rasties problēmas.  

• Daudzas slimības , tai skaitā, koronārā sirds slimība, 
insults, diabēts un vēzis, kas kādreiz tika uzskatīti tikai 
par cilvēku uzvedības un dzīvesveida produktiem, 
tagad tiek  saistītas arī  ar procesiem un pieredzi, kas 
gūta grūtniecības periodā vai zīdaiņa vecumā .  

 

Mandy M, Nyirenda M. Developmental Origins of Health and Disease: the relevance to 
developing nations. Int Health. 2018;10(2):66-70.  

 

 



Pirmās 1000 dienās vide var 
ietekmēt  mūsu uzņēmību pret 
daudzām neinfekcijas slimībām 
un apstākļiem vēlākā dzīvē 
 (Balbus et al., 2013; Barouki et al., 2012; 
Gibson, 2009; Heindel et al., 2015; 
Lieberman, 2013; Prescott, 2015).  
 

Tās ietver: 
alerģijas, imūnās un autoimūnās 
slimības, neiroattīstību un 
neirodeģeneratīvās 
slimības/disfunkcijas, artrītu un 
osteoporozi, iekaisīgu zarnu 
slimību, dažus vēža veidus, 
neauglību, pubertātes laika 
izmaiņas, depresiju un psihiskus 
traucējumus. 
(Barouki et al., 2012; Heindel et al., 
2015; Prescott, 2015). 
 
 

 

• Modernais dzīves veids ir 
mazinājis daudzus agrākos 
stresa avotus, bet radījis 
citus .  

• Ja attīstības laikā mēs 
nepiedzīvojam  normālos 
stresa avotus, tad mūsu 
ķermeniskajās sistēmas, tai 
skaitā vielmaiņa, imūnā, 
endokrīnā, sirds un 
asinsvadu un muskuļu-
skeleta sistēmas neattīstās 
atbilstoši videi, kurā tai  būs 
jādzīvo.  

 

 

 

Neatbilstība starp 
evolucionāri iegūto 
kapacitāti  un moderno 
dzīves vidi izraisai biežāk 
hroniskas nekā akūtas 
slimības  / “neatbilstības 
slimības”,  (Lieberman, 2013  

 



Globālie faktori un 
neatbilstība 

 

• Globālas  sociālu, 
ekonomisku, 
demogrāfisku un 
tehnoloģisku izmaiņas, 
kas ir nepieredzētas to 
ātruma un mēroga ziņā. 

• Neatbilstība starp 
evolucionārām 
kapacitātēm un 
moderno vidi  

 

 

Neatbilstības formas  

Prediktīvā- 

reālā vide neatbilst  
prediktīvai  

Evolucionārā- reālā 
vide neatbilst tam, kam 
cilvēks evolucionāri ir 

adaptēts   



Mikrobioma loma.  
Ir vieglāk samazināt zarnu mikrobu daudzveidību pieaugušajiem, nekā 
palielināt to virs līmeņa, kas izveidojies pirmajās 1000 dienās. 

• Smadzenes, zarnas un mikrobioms atrodas pastāvīgā ciešā 
saziņā un darbojas kā vienas integrētas sistēmas daļas - 
smadzeņu-zarnu-mikrobioma ass .  

• Šīs ass arhitektūras veidošanā īpaši svarīgas ir pirmās 1000 
dienas: gan smadzenes, gan mikrobioms joprojām attīstās, 
un izmaiņas šajā periodā mēdz saglabāties visu mūžu. 

• Jebkuras izmaiņas šo mikroorganismu pārpilnībā, sastāvā vai 
daudzveidībā var radīt ievērojamas sekas veselībai.  

• Zarnu mikrobioma sastāvs zīdaiņiem ievērojami atšķiras no 
pieaugušajiem, taču tas kļūst arvien pieaugušāks, un 
sasniedz pieaugušajiem līdzīgu formu līdz trīs gadu 
vecumam. 

Ruairi C.Robertson et al.,  (2019). The Human Microbiome and Child Growth – First 1000 Days and Beyond. Trends in Microbiology, 
Volume 27, Issue 2,  131-147 

Mayer, E. (2016). The Mind-Gut Connection: How the Hidden Conversation Within Our Bodies Impacts Our Mood, Our Choices,and 
Our Overall Health. New York: HarperCollins 

Yatsunenko, T et al ,  (2012). Human gut microbiome viewed across age and geography. Nature, 486, 222–227 



Kopsavilkums 

• Nelabvēlīgu vides apstākļu ilgtermiņa sekas 
pirmajās 1000 dzīves dienās var 
neaprobežoties tikai ar vienu paaudzi, bet 
var izraisīt sliktu veselību nākamajās 
paaudzēs, pat ja šie indivīdi paši attīstās 
normālos apstākļos 

• Ja mēs vēlamies nākotnē veselu tautu, tad 
arī mums jāpēta pirmo 1000 dienu bioloģija 
un jārosina jaunas valsts politikas 
veidošanu bērnu veselības aprūpē. Aicinu 
visus piedalīties! 

 

                     Paldies par uzmanību! 


