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Rekomendāciju mērķis
Lielākā daļa iedzimto anomāliju ir
retas, un tās veido nozīmīgu reto
slimību grupu, kurai ES dalībvalstis
pašlaik gatavo nacionālos plānus.
Eiropas Komisijas 2008. gada 11.
novembra
ziņojumā
Eiropas
Parlamentam,
Eiropas
Padomei,
Eiropas ekonomisko un sociālo lietu
komitejai un reģionu komitejai
iedzimtu anomāliju primārā profilakse
tika atzīta par svarīgu darbību reto
slimību jomā. Tomēr tā nav iekļauta
2009. gada 8. jūnija Eiropas Padomes
rekomendācijās darbībai reto slimību
jomā. Šis dokuments ir paredzēts, lai
informētu
par
pamatprincipiem
pierādījumos balstītās stratēģiskās
darbībās iedzimto anomāliju primārai
profilaksei. Šis dokuments nav
paredzēts, lai ieteiktu konkrētas
iespējamās stratēģijas, bet lai norādītu
jomas, uz kurām dalībvalstis varētu
balstīties, veidojot iedzimto anomāliju
primārās
profilakses
stratēģijas.
EUROPLAN [1] atbalstīs dalībvalstis
un
veicinās
šeit
izklāstīto
rekomendāciju iekļaušanu dalībvalstu
nacionālajos plānos, kā arī veicinās
pieredzes apmaiņu dalībvalstu vidū
sadarbībā ar EUROCAT. [2]
Iedzimto anomāliju cēloņi var būt
vides un ģenētiski faktori vai gēnu un
vides mijiedarbības rezultāts. [3] Šī
dokumenta ietvaros primāra profilakse
ietver jebkuru pierādījumos balstītu
darbību, kas mērķēta uz iedzimto
anomāliju
vides
riska
faktoru
iedarbības mazināšanu un aizsargājošo
vides
faktoru
iedarbības
pastiprināšanu. Šie faktori darbojas ap
grūtniecības iestāšanās laiku, visbiežāk

pirms grūtniecības apstiprināšanas.
Savukārt piesardzības principā balstītas
darbības būtībā nav ietvertas šajā
dokumentā, dažos gadījumos ir iekļauti
citāti par piesardzības darbībām, ja tās
var sniegt nozīmīgus ieguvumus
sabiedrības veselībai un/vai sociālos
ieguvumus. Primārā profilakse ietver
arī konsultācijas pirms grūtniecības par
ģenētisko
risku,
bet
neietver
pirmsimplantācijas diagnostiku.
Iedzimto
anomāliju
primārajā
profilaksē ietverti faktori, kas bieži
sastopami arī citu slimību gadījumā, kā
arī
faktori,
kas
ir
specifiski
iedzimtajām
anomālijām.
Tiek
sagaidīts, ka stratēģijas drošāka ēdiena,
vides un veselīga uztura paradumu un
dzīvesveida veicināšanai, kā arī
hronisko slimību ietekmes mazināšanai
uz veselību samazinās iedzimto
anomāliju, kā arī daudzu citu slimību
izplatību.
Tomēr
šo
stratēģiju
izklāstīšanā nepieciešams pievērst
īpašu uzmanību to nozīmīgumam
periodā pirms grūtniecības iestāšanās
un ap tās laiku.
Tā vietā, lai norādītu konkrētas
darbības, kurām katrai atsevišķi var būt
ierobežota
ietekme,
dalībvalstīm
ieteicams
iekļaut
dažādās
rekomendācijas primārās profilakses
stratēģijā.

Iedzimto anomāliju primārajai profilaksei nepieciešamo stratēģisko
darbību vēriens
Cilvēkiem paredzēto zāļu jomā:
- ieteikt sievietēm, kas lieto kādus
medikamentus, vērsties pēc ārsta
padoma
pirms
grūtniecības
plānošanas [4];
- nodrošināt to, ka ārstiem ir vai būs
pieejamas vadlīnijas par riska un
ieguvuma attiecībām medikamentu
lietošanai grūtniecības laikā, it
sevišķi saistībā ar medikamentiem
hronisku slimību ārstēšanai [5];
- nodrošināt teratogēnā informācijas
servisa darbību, kurā sievietes un
veselības aprūpes speciālisti varēs
iegūt specializētus padomus par
teratogēniem faktoriem [6];
- veikt
pēcreģistrācijas
farmakovigilanci, lai atklātu jebkuru
iedzimtu anomāliju risku saistībā ar
medikamentu lietošanu, izmantojot
arī uz populāciju balstītos iedzimto
anomāliju reģistru datus [7].
Pārtikas/uztura un dzīvesveida jomā:
- uzlabot folskābes līmeni organismā,
uzņemot papildu folskābi periodā ap
grūtniecības iestāšanos, veicinot
pārtikas produktu lietošanu ar augstu
dabīgo folātu saturu un atbilstošu ar
folātu bagātināto pārtikas produktu
lietošanu [8];
- novērst
lieko
ķermeņa
masu/aptaukošanos un pārāk zemu
ķermeņa masu [9 – 11];
- veicināt efektīvu diētas un uztura
informācijas sniegšanu sievietēm
reproduktīvajā vecumā, tādējādi
samazinot vitamīnu un vitālo
mikroelementu
nepietiekamības
un/vai pārdozēšanas risku [12];
- veicināt tālāku ES pārtikas produktu
drošuma stratēģiju realizēšanu, lai
novērstu
pārtikas
produktu
piesārņošanu ar zināmām toksiskām
vielām [13];

- mazināt aktīvu un pasīvu smēķēšanu
[14];
- veicināt izvairīšanos no alkohola
lietošanas sievietēm, kas ir stāvoklī
vai vēlas palikt stāvoklī [15 – 18];
- pievērst īpašu uzmanību uzturam un
dzīvesveidam kopienās ar zemu
sociālekonomisko
stāvokli
vai
neseniem imigrantiem.
Veselības aprūpes jomā:
- padarīt pieejamu veselības aprūpi
periodā
pirms
grūtniecības
iestāšanās, tai skaitā ģenētiskās
pārbaudes un konsultācijas ģimenēm
ar paaugstinātu risku [19];
- nodrošināt to, ka sievietes ar cukura
diabētu,
epilepsiju
un
citām
hroniskām
slimībām
saņem
atbilstošu veselības aprūpi pirms
grūtniecības iestāšanās, lai mazinātu
iedzimtu anomāliju risku [20];
- nodrošināt pierādījumos balstītu
vakcinācijas
stratēģiju,
lai
nodrošinātu sieviešu pasargāšanu no
infekcijas slimībām, kas saistītas ar
iedzimtām anomālijām, un izvairītos
no grūtniecības laikā kontrindicētām
vakcīnām [21];
- ar skolu izglītības programmu
palīdzību veicināt apzināšanos, ka
iedzimtas anomālijas var attīstīties
ļoti agrīnā grūtniecības periodā, bieži
pirms grūtniecība tiek apstiprināta,
un tādēļ veselīgi paradumi jāuzsāk
pirms grūtniecības iestāšanās;
- iekļaut apsvērumus par specifiskām
ar grūtniecību saistītām darbībām
visos sabiedrības veselības rīcības
plānos saistībā ar visiem lielākajiem
veselību noteicošajiem faktoriem.
Vides, tai skaitā darba vietas,
piesārņojuma jomā:
- veicināt
tālāku
ES
stratēģiju
realizēšanu saistībā ar augsta riska

ķīmiskajām vielām, nodrošinot gan
regulējošas darbības, gan saziņu par
riskiem
ar
iedzīvotājiem,
lai
mazinātu
zināmu
teratogēno
piesārņotāju iedarbību [22];
- nodrošināt piemērotu uzraudzības
sistēmu, ar kuru var atklāt vides riska
faktorus, ietverot iedzimto anomāliju
reģistros biomonitoringa iespējas
[23];
- mazināt
grūtnieču
pakļaušanu
iedzimtu anomāliju riska faktoriem
(ķīmiskiem, fiziskiem, bioloģiskiem)
viņu darba vietā [24].
Primārās profilakses darbību veidi un
to efektivitāte
Var
izšķirt
vairākus
primārās
profilakses darbību veidus:
1) Veselības
aprūpes
speciālistu
sniegtie
padomi
topošajiem
vecākiem individuālu konsultāciju
laikā pirms grūtniecības un agrīnā
grūtniecības
periodā,
īpaši
pielāgojot konsultācijas augsta un
“zema”
riska
(kā
vispārējā
populācijā) pāriem.
2) Veselības izglītojošās kampaņas,
kuru mērķauditorija ir potenciālie
topošie vecāki.
3) Eiropas
Savienības
un/vai
nacionālās regulējošās darbības, kas
ietekmē tādus riska faktoru avotus
kā medikamenti, ķīmiskās vielas,
infekciju
ierosinātāji,
pārtikas
produkti, tabaka un alkohols, un
citas narkotiskās vielas.
4) Uzraudzības,
pētījumu
un
novērtējumu veikšana pierādījumu
iegūšanai, lai uzsāktu vai atjaunotu
primārās profilakses pasākumus.
Tas ietver arī ekspertu komiteju
veidošanu pierādījumu izvērtēšanai.
Uzskatāms, ka mērķtiecīgo darbību
veikšana saistībā ar iedzimto anomāliju
primāro profilaksi tiks ievērojami
uzlabota, pateicoties:

- integrētam primārās profilakses
plānam, kurā tiks iesaistīti visi
atbilstošie veselības aprūpes
speciālisti, tādējādi izvairoties
no
atsevišķām
un/vai
nesaskaņotām
darbībām/rekomendācijām;
- ES pārtikas un vides kontroles
programmu īstenošanai un
uzlabošanai, īpašu uzmanību
pievēršot iedzimtu anomāliju
riska faktoriem;
- jaunu zinātnisko atklājumu
atbilstošai
izvērtēšanai
un
integrācijai
sabiedrības
veselības pasākumos;
- veselības
aprūpes
nodrošināšanai
pirms
grūtniecības vietējo sabiedrības
veselības programmu ietvaros
[25 – 29], apzinoties, ka
daudzas
grūtniecības
ir
neplānotas;
- uz
populācijām
balstīto
iedzimto anomāliju reģistru
epidemioloģisko uzraudzības
datu pieejamībai, lai uzraudzītu
pakalpojumu un iejaukšanās
efektivitāti un izveidotu stabilu
pierādījumu pamatu stratēģiju
attīstības
plānošanai
un
darbībai;
- ilgtspējības nodrošināšanai ar
nacionālā un starptautiskā
finansējuma palīdzību.
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Contaminants in the Food Chain on
a request from the Commission
related
to
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and
methylmercury in food (Request N°
EFSA-Q-2003-030) The EFSA
Journal (2004) 34, 1-14
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http://www.fda.gov/Food/Resources
ForYou/HealthEducators/ucm08187
7.htm
(7/03/2012)
http://www.fda.gov/Food/Resources
ForYou/HealthEducators/ucm08332
4.htm (7/03/2012)
Uzmanība būtu jāpievērš arī attīstības
riskiem (īpaši uroģenitālās anomālijas),
kas radušies ar pārtiku uzņemtu
endokrīno funkciju ietekmējošu vielu
darbības rezultātā. Skatīta arī sadaļā
Vide.

a) Giordano F et al (2008). Maternal
diet and the risk of hypospadias and
cryptorchidism in the offspring.
Paediatr Perinat Epidemiol. 2008
May;22(3):249-60
14) Aktīva smēķēšana ir riska faktors
iedzimtām anomālijām.
a)

Hackshaw, A. et al. (2011).
Maternal smoking in pregnancy and
birth defects: a systematic review
based on 173 687 malformed cases
and 11.7 million controls. Human
Reproduction, 17 (5), 589-604.
(Pieejams:
http://humupd.oxfordjournals.org/c
ontent/17/5/589.full.pdf+html )

Grūtāk ir iegūt pierādījumus par pasīvo
smēķēšanu, tomēr tās riski tiek
uzskatīti par bioloģiski iespējamiem.
a) Leonardi-Bee J, Britton J, Venn A.
(2011). Secondhand smoke and
adverse
fetal
outcomes
in
nonsmoking pregnant women: a
meta-analysis.
Pediatrics
2011;127:734–41]
15) Clarren SK (1981). Recognition of
fetal alcohol syndrome. JAMA;
245:2436-9.
16) Martinez-Frias ML, Bermejo E,
Rodriguez-Pinilla E, Frias JL (2004).
Risk
for
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anomalies
associated with different sporadic and
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during pregnancy: A case-control
study. Birth Defects Research (Part A)
70:194-200.
17) Streissguth AP, Aase JM, Clarren SK,
Randels SP, LaDue RA, Smith DF
(1991). Fetal alcohol syndrome in
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265:1961-1967.
18) Werler MM, Lammer EJ, Rosenberg
L, Mitchell AA (1991). Maternal
alcohol use in relation to selected birth
defects. Am J Epidemiol;134:691-8.

19) Pirms grūtniecības veselība jāsaprot kā
sieviešu un vīriešu veselība viņu
reproduktīvajos gados. Tā koncentrējas
uz pasākumiem, ko sievietes, vīrieši un
veselības speciālisti var īstenot, lai
samazinātu riskus, veicinātu veselīgu
dzīvesveidu un uzlabotu gatavību
grūtniecībai.
a) Yoon P W et al (2002).Can familiy
history be used as a tool for public
health and preventive medicine?
Genetics in Medicine; Vol 4 no. 4
Jul/Aug 2002.
b) Jack B W et al (2008). The clinical
content of preconception care: an
overveiw and preparation of this
supplement.
Am
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Obstet
Gynecol;199(6 Suppl 2):S266-79.
c) Emery JD, Dunlop AL, Ten Kate LP.
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Ieteiktās rekomendācijas, balstoties uz
publicētiem pētījumiem, kā arī
rekomendācijas no Slimību Kontroles
un Profilakses Centra (CDC):
1. Individuālā atbildība visas dzīves laikā
– Katru sievieti, vīrieti un pāri būtu
jāiedrošina ieplānot savas dzīves
reproduktīvo periodu. Indivīdiem,
kuriem
identificēti
attīstības
traucējumi, iedzimtas anomālijas vai
citas ģenētiskas problēmas ģimenes
vēsturē, vajadzētu piedāvāt iespēju
griezties pie attiecīgā speciālista, lai
labāk izvērtētu potenciālās grūtniecības
riskus.
2. Veselības aprūpes speciālistu atbildība –
Veselības speciālistu uzdevums būtu
sniegt palīdzību sievietēm un vīriešiem
laikā, kad tā būtu visefektīvākā risku
samazināšanai. Iespējamu ģenētisku
slimību gadījumā, var būt nepieciešama
papildus
izmeklēšana
pirms
grūtniecības. Zināmu vai atklātu
ģenētisko slimību vajadzētu optimāli
ārstēt pirms un pēc grūtniecības. Kā
daļu no primārās aprūpes vizītēm
ieteicams nodrošināt riska novērtējumu
un izglītojošus, kā arī veselību
veicinošus padomus visām sievietēm
reproduktīvajā vecumā, ar mērķi

mazināt reproduktīvos riskus
uzlabotu grūtniecības iznākumu.

un

3. Sabiedrības izpratnes veicināšana –
Jāuzlabo sabiedrības izpratne par pirms
grūtniecības
veselības
ieradumu
nozīmīgumu un iespējamajiem pirms
grūtniecības aprūpes pakalpojumiem.
Tas jādara, izmantojot informāciju un
līdzekļus, kas piemēroti dažādām
vecuma grupām, izglītības līmeņiem
(tajā skaitā veselības izglītības) un
kulturālajiem/lingvistiskajiem
kontekstiem.
4. Pētniecība – Jāpalielina pierādījumu
bāze
un
jāveicina
pierādījumu
izmantošanu, lai uzlabotu pirms
grūtniecības veselību.
5. Uzraudzības uzlabojumi – Maksimāli
uzlabo
sabiedrības
veselības
novērojumu un ar to saistītos pētījumu
mehānismus, lai uzlabotu pirms
grūtniecības veselību.
Praktiski ieteikumi
 Sievietēm vajadzētu būt informētām,
ka pirms grūtniecības aprūpe var
uzlabot gan mātes, gan bērna veselību.
Pirmkārt, jautājiet katrai sievietei
reproduktīvajā vecumā, vai viņa plāno
tuvākā gada laikā palikt stāvoklī. Šāda
jautāšana palīdz izplatīt ideju, ka
grūtniecībām
vajadzētu
būt
paredzētām.
Otrkārt,
informējiet
sievietes, ka veselības problēmas un
medikamentu lietošana var ietekmēt
grūtniecības iznākumu. J Am Board
Fam Med. 2007; 20:81-84.
 Pirms grūtniecības skrīninga vizīšu
laikā, speciālistam vajadzētu fokusēties
uz tādām problēmā, kā folātu
uzņemšana, hipotireoīdisma ārstēšana,
liekā svara kontrole, B hepatīta
vakcinācija riska grupas sievietēm un
masaliņu (rubella) vakcinācija iepriekš
nevakcinētām sievietēm.
20) Mātes cukura diabēts ir labi zināms
riska faktors iedzimtām anomālijām,
bet papildus risks var tikt praktiski
novērsts ar labu glikēmisko kontroli.
Veselības aprūpei jābūt organizētai tā,

lai nodrošinātu, ka visām sievietēm ar
cukura diabētu tiek sniegta pirms
grūtniecības aprūpe ar mērķi panākt
optimālu glikēmisko kontroli.
a) Garne E et al (2012). Spectrum of
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pregnancies with pregestational
diabetes. Birth Defects Research
(Part A). 94: 134- 140.
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novēršanas
stratēģijā.
Valstīm vajadzētu apsvērt visu valstī
dzīvojošo sieviešu nodrošinājumu – vai
imigrējošām sievietēm tiek piedāvāta
vakcinācija, un vai sievietēm, kuras
pirmās grūtniecības laikā nav imūnas,
tiek
piedāvāta
vakcinācija,
lai
aizsargātu
viņas
turpmākajās
grūtniecībās. Būtu jāapsver arī citas
vakcinācijas.
Vakcinācijas
pirmā
trimestra laikā vajadzētu veikt tikai
gadījumos, kad ir pamatota parliecība
par drošību vai pamatota pārliecība par
labvēlīgu riska-ieguvumu bilanci.
a) Gall SA, Poland GA (2011). A
maternal immunization program
(MIP): developing a schedule and
platform for routine immunization
during
pregnancy.
Vaccine;
29(51):9411-3.
Vadlīnijas
grūtnieču
vakcinācijai
pieejamas:
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/dow
nloads/b_preg_guide.pdf
22) „Vide”, kā termins, kas lietots šeit, ir
visi ārējie fizikālie, ķīmiskie un
bioloģiskie faktori cilvēkam, un visi ar
uzvedību saistītie faktori, atskaitot tās
naturalās vides, kas saprātīgi nevar tikt
izmainītas. Šī definīcija neiekļauj

uzvedību, kas nav saistīta ar vidi, kā arī
uzvedību, kas saistīta ar sociālo un
kultūras vidi, ģenētiku un atsevišķu
daļu no dabīgās vides.

congenital
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A
populationbased case-control study
in
Northern
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Environ
Res;116:66-73.

a) Prüss-stün A, Corvalan C (2006).
Preventing disease through health
environments. Towards an estimate
of the environmental burden of
disease Geneva: World Health
Organization; 2006

Endokrīno funkciju ietekmējošās vielas
ir atpazīti riska faktori reproduktīviem
traucējumiem pubertātes un brieduma
gados; tomēr pierādījumi norāda, ka
izteiktākas iedarbības rezultātā var
palielināties uroģenitālo kropļojumu,
piemēram, kriptorhisma un hipospādiju
iespējamība.

Vides ietekmētu iedzimtu anomāliju
jomā pierādījumu joprojām ir maz, un
tie ir neadekvāti, lai parādītu
pārliecinošu saistību; tomēr bioloģiskā
iespējamība un augļa specifiskais
jutīgums pret nelabvēlīgu iedarbību
atbalsta
profilaktisku
pasākumu
veikšanu (Communication from the
European
Commission
on
the
precautionary principle. Brussels 2000). It īpaši vajadzētu rekomendēt
samazināt ietekmi riskiem, kas
darbojas lielā mērogā, piemēram, gaisa
piesārņotājiem,
dzeramā
ūdens
dezinfekcijas blakusproduktiem un
pesticīdiem.
a) Dolk H. and Vrijheid M. (2003). The
impact of environmental pollution
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Medical Bulletin, 68, 25-45
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http://bmb.oxfordjournals.org/conte
nt/68/1/25.full.pdf+html ).
b) Stillerman KP et al (2008).
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exposures
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review of the science. Reprod
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E
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23) Pastāv kopējs pieņēmums, ka
turpmākai vides ietekmju un iedzimtu
anomāliju
saistību
precizēšanai
jānotiek, saistot biomarķierus un
iedzimto
anomāliju
novērošanas
pieejas.
a)

Schoeters GE et al. (2011).
Biomonitoring and biomarkers to
unravel the risks from prenatal
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(Pieejams:
http://www.ajcn.org/content/94/6_S
uppl/1964S.full.pdf+html )

24) Grūtnieces darbā ir jāpasargā no
teratogēnām ietekmēm. Izaicinājums ir
to panākt agrā grūtniecības stadijā,
bieži vien pirms grūtniecība ir
apstiprināta, vai darba devēji ir
informēti. Šo problēmu vajadzētu
iekļaut
nodarbinātības
veselības
politikā. Svarīgi nodarbinātības riski
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and
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