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Zl t -n r a 

Sudraba karote dzeramā ūdens krūzē, dzintara krelles pret vairogdziedzera kaitēm - šādi 
.2 

padomi veselībai ce!ojuši no paaudzes uz paaudzi. 1 
Varbūt arī tiem bijusi sava loma, kāpēc Rīgas Tehniskās universitātes Biotekstilmateriālu ~ 

zinātniskvās pētniecības laboratorijas vadītāja un vadošā pētniece inženierzinātņu doktore ~ 
INGA ĻASENKO pēta sudraba un dzintara izmantošanas iespējas medicīniskos biomateriālos . ~ 
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orīt pošos šā pavasara pirmajam nūjošanas pārgājienam. 

Lai kājas nesaslaptu, vilkšu ūdensnecaurlaidīgus sporta 
apavus. Bet, tā kā tajos būs jāpavada visa diena, tad plauktā 
meklēju arī savas sudraba zeķītes. Lai sviedru valgums ne

traucētu labsajūtai ... 
Pagaidā.m tā. ir tikai mana vīzija, ko rosinā.jis zinā.tnieces lngas Ļa

šenko stā.stījums. Viņas vadī!ā. pētnieku grupa Latvijā. ir vienīgā., kas 
nodarbojas ar biotekstila materiā.lu izveidi medicīniskiem implantiem, 

kā. arī tekstilizstrā.dā.jumiem ar ā.rstniecisku efektu. 

Inga man rā.da it kā. parastu zeķu pā.ri melnā. krā.sā. ar svītriņā.m , tie
sa, dekoratīvais elements - apmēram centimetru platas joslas zeltaini 

sudrabaina krā.sā. - novietots pēdas apakšējā. da!ā.. 

r 
"Tā.s ir adītas mūsu laboratorija. Pēc mana tehnoloģiskā. pasūtījuma 

ā.rzemēs ir izgatavota speciā.la adā.mmašīna, ar kuru esam saražojuši 
trīs eksperimentā.lo zeķu partijas - pa sešdesmit pā.riem katrā.. 

Atdevā.m tā.s firmai, kas piesaista brīvprā.tīgos, lai testētu izstrā.dā.juma 

kvalitā.ti un izturību. Rezultā.ti ir iepriecinoši - zeķes nonēsā.jas Joti maz, 
labi saglabā. siltumu, sudraba zudumi ir minimā.li, valkā.tā.js jūtas 

komfortabli, jo īpašais metā.la pavediens neJauj sviedriem uzsūkties , 

mitrums it kā. aptek pēdai apkā.rt. Neveidojas dažā.dā.m ā.das slimībām 

labvēlīga vide. " 

a aa1 b so ab a 
Inga Ļašenko pievērš manu uzmanību zeķē ieadītajā.m sudrabaina

jā.m joslā.m. Tā.s izveidotas nevis rotā.jumam , bet gan tā.dēJ, lai samazi
nā.tu izstrā.dā.juma pašizmaksu tieši sudraba patēriņa ziņā. Ekspe
rimentos noskaidrots, ka materiā.la labvēlīgā. iedarbība nebūt 

nemazinā.s , ja dārgmetā.la pavediens ieadīts joslā.s tikai pēdas apak

šējā daJā, kur svīšana intensīvāka, toties sudraba patēriņš ievērojami 

mazāks. 

Sā.kotnējā ideja par sudraba ārstniecisko īpašību izmantošanu Ingai 
Ļašenko radusies tad, kad viņa sā.kusi strā.dā.t pie doktora disertā.cijas 

par kompresijas izstrādājumiem . 

" Kājas ir tikpat individuālas kā cilvēki . MuskuJu stingrību ietekmē 

gan vecums, gan nodarbošanās, tāpēc paplašinā.tu vēnu (varikozes) 
gadījumā. dažādiem cilvēkiem ir nepieciešami atšķirīgas kompresijas 
izstrādā.jumi . Vienmērīgi sadalot spiedienu asinsvados, tie nodrošina 

pareizu asinsriti. Pretējā. gadījumā. asinis sastā.jas , muskuJos tiek trau
cēti vielmaiņas procesi, veidojas dažādas kaitīgas vielas, kas var 

rosinā.t audu bojā.jumus - čūlas. 

Konsultējoties ar Rīgas Stradiņa universitā.tes speciā.listiem , uzzi

nā.ju, ka vēnu slimību un mazspējas dēJ radušās brūces un iekaisumi 
nereti tiek ārstēti , izmantojot antibakteriā.lo sudraba ūdeni. Bet mitrā. 
čūlā šķidruma jau tā ir gana, kur nu vēl liet kaut ko virsū . Savukārt, ja 

lieto ziedi ar sudraba piedevu, mainot pā.rsējus , var savainot uz brū-

» Mūsdienu tehnoloģijas ļauj daudz ko paveikt, galvenais ir zināt, 
ko gribi izdarīt. 

Varu iedomāties , cik priecīgi par šādām zeķēm būtu tie piecpadsmit 

procenti cilvēku , kuri cieš no pastiprinā.tas kā.ju svīšanas. Zinā.tniek i 

savu darbu jau paveikuši, nu jācer, ka viņu izstrā.des spēs ieinteresēt 

arī ražotā.jus, lai ikviens interesents varētu sev nopirkt ā.rstnieciskus vai 
profilaktiskus izstrā.dā.jumus ar sudraba pavedienu. 

"Biotekstils visā. pasaulē ir jauna joma - ar to strādā vien dažas 

laboratorijas," teic Inga Ļašenko . "Mūsu pētījumu objekti - sudrabs un 
dzintars - pirmajā. brīdī šķiet visai tāli no tradicionālajiem priekšstatiem 

par tekstilmateriālu, tomēr, izrādās , arī tos var padarī! vijīgus un pakJā

vīgus . Mana ideja bija izmantot sudraba pavedienu, lai likvidētu 

baktērijām tīkamo vidi ā.das virspusē vai tā.s ievainojuma vietā.. Gan 
profilaksei , gan ā.rstniecībā.. 

Rokas bieži mazgā.jam, tā.s praktiski visu laiku saskaras ar gaisu. Bet 
kā.jas dienas un arī gada lielā.ko dalu ir ieslodzītas kurpēs , zā.bakos , 

zeķēs . 

Kā.ju svīšanas problēmu praktiski nav iespējams atrisinā.t, jo medi
kamentozā. un ķirurģiskā. ā.rstēšana, iedarbojoties uz sviedru dziedze
riem, nedod pozitīvu rezultātu. Vairā.kumā. gadījumu arī pēc speciā.lā.m 
injekcijā.m ar laiku sviedru dziedzeru pastiprinā.tā. darbība atjaunojas. 

Pat ja kā.jas svīst maz, tā. ir pietiekami labvē!ī ga vide, lai aktīvi vairotos 

dažā.das baktērijas , sēnītes. Nepatīkamais smā.rds , kas vakarā., novel

kot ielas apavus, uzvēdī no kā.jām, nav lielākais Jaunums. Pa garo 

dienu mitrajā. vidē kaitīgie mikroorganismi ir krietni savairojušies un var 
izraisīt arī būtiskus ādas bojā.jumus. 

Sudrabs novērš baktēriju vairošanos - mitrumā. šā. metāla joni bloķē 

baktēriju molekulu DNS un, nespējot vairoties un baroties, tā.s iet bojā, 

sudrabam saskaroties ar ādas virskā.rtu. Svīšanu gan sudrabs neaiz

kavē. Taču iznīcina visu, kas sviedru vidē sāk sadalīties, un nepatīka

mā.s smakas nav. Arī novērš dziJā.ku audu bojā.jumu . 

Turklā.t mūsu sudraba pavediens kopā. ar kokvilnas šķiedrā.m ir 

hidroskopisks - uzsūc mitrumu. Tā.dējādi pēdai tiek radīti komfortabli 
apstāk!i - ir sauss, neattīstās nelabvēlīgā. mikroflora." 

ces izveidojušos ā.das slānīti. Mediķi ieteica, ka būtu vēlams izveidot 
tādu tekstilmateriālu , kurā. sudrabs jau būtu iestrā.dā.ts . Tā arī 

pamazā.m nonā.cu līdz idejai par šā. metā.la pavedieniem. Uzdevums 

bija rast piemērotā.ko tehnoloģiju šā.da izstrā.dā.juma izgatavošanai, 
noskaidrot, kā.dam vajadzētu būt sudraba īpatsvaram un kā. to 

iestrā.dā.t materiā.lā.. " 

Latvijas zinā.tnieku patentētā.s tehnoloģijas īpatnība ir sudraba diegs 

ar divkā.ršu pārklā.jumu. Pavediena centrā. ir poliamīda šķiedra, kam 
uzklā.ti divi slāņi. Pirmais satur antiseptiķi - vienprocentīgu briljantzaJo 

šķīdumu , otrais - 120 angstrēmu biezu sudraba kā.rtu . (Viens ang
strēms ir milimetra desmitmiljonā. daJa.- Red.) 

"Veidojas tāds kā kā.rtains pīrā.dziņš , " skaidro Inga Ļašenko. "lzstrā
dā.juma ekspluatacijas gaitā. sudraba kā.rtiņa no pavediena pamazā.m 
pā.rceJo uz ā.du. Jo brūce valgā.ka , jo ā.trā.k metā.ls pazūd - to kon

statējā.m eksperimentos - un palīdz ā.rstēt iekaisumu. 
Sudraba joni saskarē ar mitro čūlas vidi nonā.k uz ā.das virspuses un 

veicina tā.da kā. pieguloša apvalka veidošanos, notiek ā.Ira leikocītu 

epitelizā.cija jeb salipšana, un čūlas virspusē veidojas sausa plēvīte. 

Tā.dējā.di tiek apturēta limfas aizplūšana, kas mitro čūlu gadījumā 

parasti ir liela problēma, jo mazinā.s paša organisma spēja tieši bojā.

juma vietā. cīnīties ar vīrusiem un baktērijām. 

Gatavojot kompresijas izstrā.dā.jumu konkrētam cilvēkam , var izvei
dot sudraba ieklājumu tieši čūlas skartajā. vietā.. " 

Turklā.! pavediena sudrabotais pā.rklā.jums nav viscaur vienmērīgs. 

Diegs adīšanas procesā. tiek griezts, stiepts, pakJauts nemitīgai slo

dzei. Arī ekspluatacijas laikā tam jāiztur visdažādākie pārbaudījumi -
mazgāšana, temperatūras maiņas - , un sudraba virskārtā. veidojas 

plaisas. lzrādās , šo destrukciju trīs reizes samazina, ja ar dā.rgmetā.lu 

pārklāj tikai trīs ceturtda!as diega (garenvirzienā), bet vienu ceturtda!u 
atstā.j bez pārklājuma. Tā.dējā.d i tiek nošauti divi zaķi - palielinās 
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pavediena izturība , toties samazinās sudraba patēriņš un arī izstrā
dājuma pašizmaksa. 

Pievērsties dzintara izpētei zinātnieci pamudinājuši senie ēģiptieši. 
Strādājot Nacionālajā bibliotēkā Kairā , Inga nejauši pamanījusi 

rakstus par dzintaru. 

"Protams, dzintaram ir pilnīgi citas īpašības , taču arī tas lietojams 
gan ārstnieciskiem nolūkiem, gan profilaksei. Tiesa, dzintara pavedie

ni, tāpat kā sudraba diegi, vilina arī modes dizainerus, tomēr mani 
vairāk interesē šo cēlo materiālu medicīniskais aspekts. 

Par saules akmens unikālajām antiseptiskajām un pretrecēšanas 
īpašībām zināja jau Senajā Ēģiptē. Dzintara traukos, vēstī senie 
raksti , tika uzglabātas dažādiem rituāliem domātās asinis, lai tās 

saglabātos svaigas un nesarecētu. lr atrodamas arī liecības , ka mē

ģināts izgatavot dzintara caurulītes bojātu asinsvadu posmu 
aizvietošanai . 

Pasaulē pēdējos gados vērojams tāds kā dzintara bums, jo ar to 
saistītiem pētījumiem pievērsušies daudzu valstu zinātnieki. Bet pie 
pavedienu izgatavošanas vēl neviens nebija ķēries , tāpēc mūsu pēt

nieku grupas izstrādnes ir unikālas. Pašlaik tām tiek gatavots arī pa
tenta materiāls . 

Mēs dzintaru apstrādājam tā, ka iegūstam kompozītu pavedienu, 
kas saglabā dabiskā materiāla bioloģiskās un ķīmiskās īpašības. Dzin
tara molekula ir !oli liela, un tās struktūrā ietilpst vairāk nekā četr

desmit savienojumu. Visas sastāvda!as praktiski vēl !īdz galam nav 
izzinātas . 

Bet to gan zinām, ka dzintara īpašības ir atkarīgas notā veidošanās 
un ieguves vietas. Ļoli svarīga ir vieta, kur sveķi tecējuši no kokiem, 

sacietējuši , oksidējušies , kur dzintars nok!uvis augsnē un atkal ticis 
paklauts dažādām pārvērtībām." 

Viena no būtiskākajām saules akmens sastāvda!ām ir dzintar

skābes sāp , kas tieši kavē trombu veidošanos asinsvados. Atkarībā no 
ieguves vietas dzintarskābes sālu daudzums var būt dažāds. lzrādās , 

ka Baltijas dzintarā, salīdzinot ar citur iegūtajiem , medicīniski aktīvo 

vielu esot visvairāk - no trīs !īdz astoņiem procentiem. Rīgas Tehnis

kās universitātes pētnieki pamatā strādā ar caurspīdīgo dzelteno 
dzintaru jeb sukcinītu . 

"Dzintarskābes sā!i ir nepārspējami elektronu donori. Tie baro šūnu 
membrānu, un tas ir loti svarīgi , jo katrai šūnai piemīt savs enerģētis

kais potenciāls . Ja tas samazinās, šūna ir vai rāk pak lauta baktēriju un 
vīrusu iedarbībai. Stiprinot šūnu enerģētiku , uzlabojas vielmaiņa un 
pastiprinās šūnu imunitāte . Tās spēj labāk pretoties fiziskai iedarbībai 
un mazāk pak!aujas kaitīgo mikroorganismu ietekmei. Uzlabojoties 
metaboliskajiem procesiem, paātrinās šūnu atjaunošanās," skaidro 

Inga Ļašenko. 

Dzintara pavedienam piemītošās antibakteriālās un atjaunojošās 
īpašības ir loti nepieciešamas tieši medicīniskos tekstilmateriālos . At
karībā no to izmantošanas mērķa atšķirīgs ir arī pavediena izgatavo

šanas veids. Ja izstrādājums paredzēts vienreizējai izmantošanai, pie
mēram , maisiņiem donora asiņu uzglabāšanai , dzintaru uzputina tikai 

plastiskā maisiņa virskārtā. Ja pavediens domāts ilgstošai lietošanai 
un medicīniskiem mērķiem , piemēram, implantu izgatavošanai vai kā 
šuvju materiāls operācijām , dzintaru iestrādā kompozītu pavediena 
struktūrā . 

No dzintara pavedieniem austs asinsvadu protēzes pirmais pa

raugs, kam pasaulē nav analoga, izgatavots Vācijā, taču Inga Ļašenko 
ir pārliecināta , ka nākotnē dzintaroti asinsvadi taps tepat Rīgā . 

leva Jākobsone 


