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DARBĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 
 

2D divdimensiju 
3D trīsdimensiju 
al(L) deguna spārns (kreisais) 
al(R) deguna spārns (labais) 
alL-N deguna sāna garums kreisajā pusē 
alL-PRN deguna spārna garums kreisajā pusē 
alL-Sn nāss platums kreisajā pusē 
alR-alL deguna platums 
alR-N deguna sāna garums labajā pusē 
alR-PRN deguna spārna garums labajā pusē 
alR-Sn nāss platums labajā pusē 
ANOVA analysis of variance (variāciju analīze) 
ch(L) lūpu kaktiņš (kreisais) 
ch(M) augšlūpa (viduspunkts) 
ch(M)lower apakšlūpa (viduspunkts) 
ch(R) lūpu kaktiņš (labais) 
chL-cphL lūpas garums līdz lūpu lokam kreisajā pusē 
chR-cphR lūpas garums līdz lūpu lokam labajā pusē 
CLCSI Cleft Lip Component Symmetry Index (simetrijas indekss) 
cm3/s kubikcentimetri sekundē 
Cph(L) lūpu loka augšējais punkts (kreisais) 
Cph(R) lūpu loka augšējais punkts (labais) 
cphL-chM lūpas loka attālums līdz viduslīnijai kreisajā pusē 
cphR-chM lūpas loka attālums līdz viduslīnijai labajā pusē 
Dx labā puse (latīn. dextra) 
en(L) endokants (kreisais) 
en(M) endokants (viduspunkts) 
en(R) endokants (labais) 
ex(L) eksokants (kreisais) 
ex(R) eksokants (labais) 
G glabella 
mm milimetri  
N nasion 
NA nav aprēķināms 
nd(L) nāss augšējais punkts (kreisais) 
nd(R) nāss augšējais punkts (labais) 
nl(L) nāss zemākais punkts (kreisais) 
nl(R) nāss zemākais punkts (labais) 
nlL-ndL nāss augstums kreisajā pusē 
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nlR-ndR nāss augstums labajā pusē 
p statistiskās ticamības līmenis  
P. Stradiņa KUS Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca 
Pa paskāli  
PRN pronasale  
PRN-N deguna muguriņas garums 
PRN-Sn deguna augstums 
RSU Rīgas Stradiņa universitāte 
Sbal(L) deguna spārna apakšējais punkts (kreisais) 
Sbal(R) deguna spārna apakšējais punkts (labais) 
SbalL-cphL baltās lūpas garums kreisajā pusē 
SbalR-cphR baltās lūpas garums labajā pusē 
SbalR-SbalL deguna pamatnes platums 
SI Stomatoloģijas institūts 
Sin kreisā puse (latīn. sinistra) 
Sn subnasale 
Sn0(L) kolumellas pamatne (kreisā puse) 
Sn0(R) kolumellas pamatne (labā puse) 
VAS  vizuālo analogu skala 
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IEVADS 
 

Lūpu un aukslēju šķeltnes ir biežākā iedzimtā patoloģija sejas un žokļu 

rajonā. To etioloģija ir kompleksa un ietver gan ģenētiskos, gan ārējās vides 

faktorus (Krasone et al., 2014).	   Vienpusējas caurejošas lūpas, alveolārā 

izauguma un aukslēju šķeltnes gadījumā vienmēr novēro arī deguna deformāciju 

(Kim et al., 2004). Tā izraisa ievērojamus estētiskus traucējumus un ir iemesls 

smagām funkcionālām novirzēm, kas jau pirmajās dzīvības dienās un gados 

negatīvi ietekmē bērna fizisko un garīgo attīstību (Barkāne, 1997). Latvijā 

iedzimtu šķeltņu biežums vidēji ir 1,2-1,4 uz 1000 dzīvi dzimušajiem bērniem 

(Akota u. c., 2001). Vidēji Eiropā iedzimtu šķeltņu biežums svārstās no 	  

1,4 līdz 2 uz 1000 dzīvi dzimušajiem bērniem (Peterka et al., 2000).  

Vēsturiski šķeltņu deguna deformācijas korekcija tika atlikta, līdz deguna 

augšana bija pilnībā beigusies (Torre et al., 2000). Pēdējo 20 gadu laikā notikusi 

lēna filozofijas maiņa par deguna deformācijas korekcijas apjomu un laiku 

bērniem ar šķeltnēm. Pašlaik arvien populārāks kļuvis uzskats par deguna 

deformācijas korekciju primārās lūpas plastikas laikā (Byrd & Salomon, 2000). 

Kaut arī šī operācija samazina psiholoģiskas problēmas, tā neizslēdz deguna 

deformāciju nākotnē un nepieciešamību pēc atkārtotas korekcijas (Guyuron, 

2008).  

Tā kā deguns ir novietots sejas centrālajā daļā, tā izskatam ir ievērojama 

ietekme kopējā sejas estētikā (He et al., 2009). Deguna deformācija atkarībā no 

šķeltnes veida un smaguma pakāpes var būt no gandrīz nepamanāmai līdz 

katastrofālai (van Loon et al., 2010). Ievērojama deguna deformācija var izraisīt 

psiholoģiskas problēmas jau bērnībā. Tāpēc Gosain un Fathi (2009) uzskata, ka 

sekundāra deguna korekcija vienpusējas caurejošas lūpas, alveolārā izauguma un 

aukslēju šķeltnes gadījumā bieži ir indicēta bērniem pirmsskolas vecumā  

 (6-8 gadi) (Gosain & Fathi, 2009). 
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Deguna operāciju klīnisko rezultātu novērtējums ir komplicēts tā 

sarežģītās trīsdimensionālās uzbūves dēļ (Nolst Trenité et al., 1997). Deguna 

estētikas objektīvai un kvantitatīvai novērtēšanai līdz šim nav aprakstītas 

vispāratzītas vienotas metodes (Russell et al., 2001). Diskusijas par deguna 

estētikas novērtēšanas metodēm pacientiem ar lūpu un aukslēju šķeltnēm 

joprojām ir aktuālas. Literatūrā atrodams daudz dažādu deguna estētikas 

novērtēšanas metožu. Al-Omari ar kolēģiem (2005), veicot literatūras analīzi, 

secinājis, lai arī nav nevienas absolūti ticamas metodes, ar kuru varētu novērtēt 

deguna estētiku, tomēr tās novērtēšana trīsdimensiju (3D) fotoattēlos bija ar 

visaugstāko ticamību. Tomēr pētījumos visbiežāk tika izmantota deguna 

estētikas novērtēšana divdimensiju (2D) fotoattēlos, jo metode bija vienkārša, 

ilgstoši lietota, ar lielu datubāzi, plaši pieejama un ērti lietojama. Tāpat nav 

noteikti vispāratzīti mērāmie parametri pēc kuriem noteikt deguna estētiku.  

Latvijā pētījums par lūpu un deguna ķirurģiskas ārstēšanas rezultātu 

novērtējumu pacientiem ar iedzimtām šķeltnēm tika veikts 1968. gadā, kad Rīgas 

Stradiņa Universitātes (RSU) docente Biruta Barkāne bija aizstāvējusi disertāciju 

“Deguna un lūpas vēlīnu deformāciju ķirurģiska ārstēšana sejas šķeltņu 

gadījumos”. Viens no šī darba mērķiem bija pārbaudīt operāciju efektivitāti pie 

dažādām lūpas un deguna vēlīnām deformācijām pacientiem, kuri operēti no 

1900.-1964. gadam ar dažādiem šķeltņu veidiem (Баркане, 1968).  

Pētījumi par iedzimtām sejas šķeltnēm joprojām ir aktuāli, jo nav vienotas 

pieejas par šādu deformāciju korekcijas laikiem un metodiku, lai panāktu gan 

labu funkcionālu, gan estētisku rezultātu. Lai varētu novērtēt deguna un 

augšlūpas estētiku un deguna elpošanas funkciju bērniem ar vienpusēju caurejošu 

lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni, nepieciešamas objektīvas un ērti 

lietojamas metodes, ar kurām varētu kvalitatīvi un kvantitatīvi noteikt ārstēšanas 

rezultātus.  
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Darba mērķis 
 

Izpētīt deguna un augšlūpas estētiku un deguna elpošanas funkciju 

bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni, 

ārstētiem RSU Stomatoloģijas institūta (SI) Lūpu, aukslēju un sejas šķeltņu 

centrā. Pamatojoties no iegūtajiem rezultātiem, izstrādāt klīniskas 

rekomendācijas ieviešanai praktiskajā mutes, sejas un žokļu ķirurģijā. 

 

Darba uzdevumi 
 

1.   Novērtēt deguna estētiku bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā 

izauguma un aukslēju šķeltni pēc lūpas un deguna plastikas divdimensiju 

(2D) fotoattēlos ar pielāgoto un modificēto Anastassov un Chipkov (2003) 

izstrādāto vērtēšanas metodi.  

2.   Novērtēt deguna estētiku bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā 

izauguma un aukslēju šķeltni pēc lūpas un deguna plastikas 2D fotoattēlos, 

izmantojot vizuālo analogu skalu (VAS).  

3.   Noteikt elpošanas funkciju bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā 

izauguma un aukslēju šķeltni (pētījuma grupa) pēc lūpas un deguna plastikas, 

salīdzinot ar kontroles grupu. 

4.   Izmērīt deguna un augšlūpas simetriju trīsdimensiju (3D) fotoattēlos bērniem 

ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni 

(pētījuma grupa) pēc lūpas un deguna plastikas un salīdzināt ar kontroles 

grupu. 

5.   Izstrādāt klīniskas rekomendācijas bērnu ar vienpusējām caurejošām lūpas, 

alveolārā izauguma un aukslēju šķeltnēm aprūpei. 
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Darba hipotēzes 
 

1.   Mazām pētījuma grupām deguna estētikas novērtēšana 2D fotoattēlos ir 

variabla, bet 3D fotoattēlos pietiekami objektīva.  

2.   Deguna plastika bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma 

un aukslēju šķeltni pirmsskolas vecumā nodrošina gan deguna elpošanas 

funkciju, gan deguna simetriju. 

 

Darba zinātniskā novitāte un praktiskā vērtība 
 

Latvijā pacientiem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un 

aukslēju šķeltni līdz šim nebija novērtēta deguna estētika un deguna elpošanas 

funkcija pēc ķirurģiskas ārstēšanas. 

Darba pirmajā daļā izmantota modificēta Anastassov un Chipkov (2003) 

detalizēta klīniska vērtēšanas skala, kura pētījumā pielāgota deguna estētiskai 

novērtēšanai divdimensiju fotoattēlos. Pētījuma otrajā daļā veikta estētikas un 

funkcijas kompleksa novērtēšana, pielietojot gan inovatīvu aparatūru un metodi 

deguna un augšlūpas simetrijas novērtēšanai trīsdimensiju fotoattēlos, gan 

deguna elpošanas funkcijas noteikšanu ar priekšēju rinomanometriju. Pirmo reizi 

Latvijā bērnu ar iedzimtu vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un 

aukslēju šķeltni ķirurģiskas ārstēšanas rezultāti salīdzināti ar veseliem bērniem 

(kontroles grupu).  

Lai regulāri noteiktā bērna vecumā varētu ticami novērtēt gan estētiskos, 

gan funkcionālos ārstēšanas rezultātus pacientiem ar iedzimtu vienpusēju 

caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni, nepieciešams ieviest 

jaunas objektīvas metodes klīniskajā praksē. 
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1. MATERIĀLS UN METODES 
 

1.1. Pētījuma dizains un ētiskie aspekti 
 

Pētījums tika veikts RSU SI Lūpu, aukslēju un sejas šķeltņu centrā un  

P. Stradiņa KUS 45. nodaļā Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centrā. Deguna 

estētikas novērtējums 2D fotoattēlos bija retrospektīvs. Deguna elpošanas 

funkcijas novērtējums ar priekšēju rinomanometriju un deguna un augšlūpas 

simetrijas novērtējums 3D fotoattēlos bija šķērsgriezuma pētījums.  

Pētījumam saņemta RSU Ētikas komitejas atļauja un informētās 

piekrišanas aptauja no vecākiem un pilngadīgajiem pētījuma dalībniekiem.  

 

1.2. Pētījuma kopa  
 

Mērķa populācija – bērni ar iedzimtu nesindromisku vienpusēju lūpas, 

alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni.  

Deguna estētikas noteikšanai 2D fotoattēlos tika veikta pacientu 

sistemātiskā atlase – visi RSU SI Lūpu, aukslēju un sejas šķeltņu centrā 

reģistrētie bērni ar vienpusēju lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni, 

kuriem veikta primāra lūpas un deguna plastika no 1995. gada 1. janvāra līdz 

2008. gada 31. decembrim un kuri 2011. gadā bija sasnieguši 3 gadu vecumu. 

Pēc RSU SI Lūpu, aukslēju un sejas šķeltņu centra datu bāzes datiem tie bija  

59 bērni.  

Deguna elpošanas funkcijas un deguna un augšlūpas simetrijas 

novērtēšanai 3D fotoattēlos tika veikta pacientu sistemātiskā atlase – visi RSU 

SI Lūpu, aukslēju un sejas šķeltņu centrā reģistrētie un Latvijā dzimušie bērni no 

1994. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim (10-18 gadu vecumā) ar 

iedzimtu nesindromisku vienpusēju lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju 
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šķeltni. Pēc RSU SI Lūpu, aukslēju un sejas šķeltņu centra datu bāzes datiem tie 

bija 62 bērni.  

 

Iekļaušanas kritēriji: 

Bērni ar iedzimtu nesindromisku vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā 

izauguma un aukslēju šķeltni, kuri: 

1.   Ir dzimuši Latvijā un reģistrēti RSU SI Lūpu, aukslēju un sejas šķeltņu centrā.  

2.   Ir ārstēti ar atbilstošām ārstēšanas metodēm RSU SI Lūpu, aukslēju un sejas 

šķeltņu centrā.  

3.   Nav diagnosticēti ģenētiski sindromi. 

4.   Kuriem ir pieejami 2D fotoattēli pretskata un kolumellas projekcijā 3 vai 5 

gadu vecumā vai abos norādītajos vecumos (tikai deguna estētikas 

noteikšanai 2D fotoattēlos). 

 

Izslēgšanas kritēriji: 

1.   Bērni ar iedzimtu vienpusēju nepilnu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju 

šķeltni vai ar Simonarta kroku.  

2.   Bērni ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni, 

kuri ir miruši. 

3.   Bērni ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni, 

kuri ir adoptēti uz ārzemēm vai emigrējuši. 

4.   Bērni ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni, 

kuri ir dzimuši Latvijā, bet operēti citā valstī. 

5.   Bērni, kuriem nav pieejami kvalitatīvi fotoattēli ne 3 gadu vecumā,  

ne 5 gadu vecumā (tikai deguna estētikas noteikšanai 2D fotoattēlos). 

 

Diagnoze tika apstiprināta ar fotoattēliem pirms primāras lūpas un deguna 

plastikas. Deguna estētikas noteikšanai 2D fotoattēlos pēc izslēgšanas kritērijiem 
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pētījumā iekļauti 27 bērni (11 meitenes un 16 zēni) ar vienpusēju caurejošu lūpas, 

alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni, kuriem bija kvalitatīvi 2D fotoattēli 

pretskata un kolumellas projekcijā trīs gadu vecumā vai piecu gadu vecumā, vai 

abos norādītajos vecumos. Pētījumā iekļautajiem bērniem šķeltne 20 gadījumos 

atradās kreisajā pusē, bet 7 gadījumos labajā pusē. No pētījuma izslēgti 32 bērni, 

no tiem 14 bērni ar vienpusēju nepilnu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju 

šķeltni, 4 bērni ar Simonarta kroku, 1 bērns, kurš bija miris nesasniedzot 3 gadu 

vecumu, 3 bērni, kuri bija adoptēti uz ārzemēm vai emigrējuši līdz 3 gadu 

vecumam, 10 bērni, kuriem nebija pieejami vai nebija kvalitatīvi 2D fotoattēli ne 

3 gadu, ne 5 gadu vecumā. 

Deguna elpošanas funkcijas un deguna un augšlūpas simetrijas 

novērtēšanai 3D fotoattēlos pēc izslēgšanas kritērijiem pētījumā iekļauti  

35 bērni ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni. 

No iekļautajiem 35 bērniem uz kontroli atnāca 30 (15 meitenes un 15 zēni) 

deguna elpošanas funkcijas un simetrijas noteikšanai un salīdzināšanai  

3D fotoattēlos (pētījuma grupa). Šķeltne 21 gadījumā atradās kreisajā pusē, bet  

9 gadījumos labajā pusē, vidējais bērna vecums bija 14 gadi, robežās no  

10-18 gadiem. No pētījuma izslēgti 27 bērni, no tiem 13 bērni ar vienpusēju 

nepilnu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni, 4 bērni ar Simonarta 

kroku, 5 bērni, kuri bija miruši, 3 bērni, kuri bija adoptēti uz ārzemēm vai 

emigrējuši, 2 bērni, kuri operēti citā valstī.  

Kontroles grupā iekļauti pirmie 35 veseli bērni 10 gadu vecumā  

(18 zēni, 17 meitenes), kuri bija atnākuši piedalīties RSU Stomatoloģijas institūtā 

notiekošajā sejas augšanas novērtēšanas pētījumā un kuri piekrita piedalīties arī 

šajā pētījumā.  
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1.3. Metodes apraksts deguna estētikas noteikšanai 2D fotoattēlos 
 

Pēc pētījumā iekļauto 27 bērnu 2D fotoattēlu analīzes un sagatavošanas 

deguna estētikas novērtēšanai, tika izveidoti 23 fotoattēlu pāri pretskata un 

kolumellas projekcijā bērniem 3 gadu vecumā un 20 fotoattēlu pāri bērniem  

5 gadu vecumā. Fotoattēli tika sagatavoti pēc vienotas sistēmas – melnbalti, 

izgriezti trīsstūri, kuros redzami tikai deguns un lūpas (skat. 1.1. att.). Visos 

fotoattēlos šķeltne tika pozicionēta vienā lūpas pusē – sākumā kreisajā, bet pēc 

tam labajā pusē. Fotoattēlu pāri, kuri sastāvēja no viena bērna pretskata un 

kolumellas projekcijas 2D fotoattēliem, anonīmi, kodēti, sajauktā secībā tika 

ievietoti power point prezentācijā.  
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aukslēju šķeltni (skat. 1.1. tab.). Šī deguna estētikas novērtēšanas skala sastāv no 

negatīviem punktiem no 0,5-3, kas atspoguļo deguna deformācijas smaguma 

pakāpes, jo vairāk punkti tiek atzīmēti konkrētajā 2D fotoattēlu pārī, jo vairāk 

deformēts ir bērna deguns. Kopumā novērtēšanu veica četras reizes divi 

novērtētāji. Divas reizes novērtēšana veikta, kad šķeltne atradās kreisajā pusē un 

divas reizes labajā pusē. Katra novērtēšana veikta ar vienas nedēļas intervālu.  

 

1.1. tabula  

Modificēta Anastassov un Chipkov (2003) deguna estētikas  
novērtēšanas skala 

 

 

 

Nr. Pozīcija Shematisks attēls Punkti 
1. Simetrisks deguns  0 

2. Kolumella pārāk īsa 
 

0,5 

3. Redzama starpsienas 
subluksācija vai deviācija  

1 

4. Plata nāsu pamatne 
 

0,5 

5. Šaura nāsu pamatne 
 

0,5 

6. Kolumellas pamatne pārāk plata 
 

0,5 

7. Kolumellas pamatne pārāk šaura 
 

0,5 

8. Nepietiekoša spārna ieloce 
 

0,5 

9. Pārāk izteikta spārna ieloce 
 

0,5 

10. Nāsu augšējās malas 
deformācija  

0,5 
11. Spārna skrimšļa nepareiza 

pozīcija 
1 

12. Spārna augsta pozīcija 
 

0,5 

13. Spārna zema pozīcija 
 

0,5 

14. Saplacināts un hipoplastisks 
spārns  

3 

15. Summa   
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Deguna estētikas novērtēšanai 2D fotoattēlu komplektos ar vizuālo 

analogu skalu (VAS), tika izmantoti vertikāli, bez iedaļu, 100 mm gari stabiņi, 

kuros augšpusē norādīts „simetrisks deguns, bez deformācijas”, apakšā „lielāka 

deformācija nav iedomājama”. Novērtēšanu veica power point prezentācijā 

ievietotajos attēlos, katru 10 sekundes. Vērtēšanā piedalījās 4 novērtētāji. 

Mērījumi veikti vienu reizi attēlos, kur visas šķeltnes pagrieztas uz kreiso pusi 

un vienu reizi, kur pagrieztas uz labo pusi, abus mērījumus atkārtojot ar vienas 

nedēļas intervālu.  

 

1.4. Elpošanas funkcijas metodes apraksts 
 

Deguna elpošanas funkcijas noteikšanai pētījuma un kontroles grupām 

tika veikta priekšēja rinomanometrija ar Otopront kombinētu rinomanometrijas 

un akustiskās rinometrijas ierīci RHINO-SYS (Happersberg otopront GmbH, 

Vācija). Bērniem ar iedzimtu vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un 

aukslēju šķeltni rinomanometrijas izmeklējums veikts ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc 

pēdējās deguna korekcijas (bez un ar dekongestantu (deguna pilieni Xymelin 

0,1%) pēc vispārējiem standartiem). Elpošanas plūsmas smaguma pakāpe tika 

noteikta pēc Bachmann gradācijas (Bachmann, 1983) (skat. 1.2.tab.). 

 

1.2. tabula 

Deguna obstrukcijas gradācijas pakāpes vienai nāsij pēc Bachmann (1983) 
 

Deguna obstrukcijas pakāpe Elpošanas plūsma [cm3/s]  pie 150 Pa 
Nav obstrukcijas > 500 
Viegla obstrukcija 300-500 
Vidēja obstrukcija 180-300 
Smaga obstrukcija < 180 
 

 

 
 
 

15 

Deguna estētikas novērtēšanai 2D fotoattēlu komplektos ar vizuālo 

analogu skalu (VAS), tika izmantoti vertikāli, bez iedaļu, 100 mm gari stabiņi, 

kuros augšpusē norādīts „simetrisks deguns, bez deformācijas”, apakšā „lielāka 

deformācija nav iedomājama”. Novērtēšanu veica power point prezentācijā 

ievietotajos attēlos, katru 10 sekundes. Vērtēšanā piedalījās 4 novērtētāji. 

Mērījumi veikti vienu reizi attēlos, kur visas šķeltnes pagrieztas uz kreiso pusi 

un vienu reizi, kur pagrieztas uz labo pusi, abus mērījumus atkārtojot ar vienas 

nedēļas intervālu.  

 

1.4. Elpošanas funkcijas metodes apraksts 
 

Deguna elpošanas funkcijas noteikšanai pētījuma un kontroles grupām 

tika veikta priekšēja rinomanometrija ar Otopront kombinētu rinomanometrijas 

un akustiskās rinometrijas ierīci RHINO-SYS (Happersberg otopront GmbH, 

Vācija). Bērniem ar iedzimtu vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un 

aukslēju šķeltni rinomanometrijas izmeklējums veikts ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc 

pēdējās deguna korekcijas (bez un ar dekongestantu (deguna pilieni Xymelin 

0,1%) pēc vispārējiem standartiem). Elpošanas plūsmas smaguma pakāpe tika 

noteikta pēc Bachmann gradācijas (Bachmann, 1983) (skat. 1.2.tab.). 

 

1.2. tabula 

Deguna obstrukcijas gradācijas pakāpes vienai nāsij pēc Bachmann (1983) 
 

Deguna obstrukcijas pakāpe Elpošanas plūsma [cm3/s]  pie 150 Pa 
Nav obstrukcijas > 500 
Viegla obstrukcija 300-500 
Vidēja obstrukcija 180-300 
Smaga obstrukcija < 180 
 

 

 



 
 

16 

1.5. 3D stereo-fotogrammetrijas metodes apraksts 
 

Trīsdimensiju stereo-fotometrisks izmeklējums sejas virsmas 

topogrāfiskas anatomijas un krāsu tekstūras iegūšanai ar 3dMD face System 

(3dMD face System; 3dMD LLC, Atlanta, GA). Veicot 3D fotoattēla uzņemšanu, 

persona tika apsēdināta uz krēsla 90 cm fiksētā attālumā no kameras dabīgā 

galvas pozīcijā un ieraduma sakodienā. Bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, 

alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni 3D fotoattēli uzņemti ne ātrāk kā  

6 mēnešus pēc pēdējās deguna korekcijas. Pirms antropometrijas veikšanas,  

visi 3D fotoattēli tika apstrādāti tā, lai šķeltne atrastos kreisajā pusē.  

Pēc tam tika atlikti 25 antropometriski punkti un izmērīti 18 lineāri attālumi 

galvenokārt pamatojoties no Farkas ar kolēģiem (1993) pētījuma ar 

modifikācijām pēc Hood ar kolēģiem (2004) un van Loon ar kolēģiem (2010) 

(skat. 1.2. att., 1.3. tab. un 1.4. tab.). 

 

 
 

1.2. att. 3D foto ar atliktiem antropometriskiem punktiem 
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Antropometriskie punkti 3D fotoattēlos tika atlikti manuāli, izmantojot 

3dMD Vultus software programmu (3dMD Vultus Software Platform, 3dMD 

LLC, Atlanta, USA). Mīksto audu anatomisko punktu atskaites vertikālā plakne 

Y tika pozicionēta caur glabella un nasion, horizontālā plakne X tika pozicionēta 

caur labo un kreiso endokantu (Verzé et al., 2014). Lai noteiktu intra – novērtētāja 

ticamību, visi mērījumi tika veikti divas reizes ar vienas nedēļas intervālu. 

 

1.3. tabula 

Antropometriskie punkti un to skaidrojums 

 

 
 

  

Nr. Antropometriskie punkti Saīsinājums 
1. Endokants (kreisais) en(L) 
2. Endokants (labais) en(R) 
3. Endokants (viduspunkts) en(M) 
4. Eksokants (kreisais) ex(L) 
5. Eksokants (labais) ex(R) 
6. Nasion N 
7. Glabella G 
8. Pronasale  PRN 
9. Subnasale Sn 
10. Augšlūpa (viduspunkts)  ch(M) 
11. Apakšlūpa (viduspunkts) ch(M)lower 
12. Lūpu kaktiņš (kreisais) ch(L) 
13. Lūpu kaktiņš (labais) ch(R) 
14. Lūpu loka augšējais punkts (kreisais) Cph(L) 
15. Lūpu loka augšējais punkts (labais) Cph(R) 
16. Deguna spārns (kreisais) al(L) 
17. Deguna spārns (labais) al(R) 
18. Deguna spārna apakšējais punkts (kreisais) Sbal(L) 
19. Deguna spārna apakšējais punkts (labais) Sbal(R) 
20. Kolumellas pamatne (labā puse) Sn0(R) 
21. Kolumellas pamatne (kreisā puse) Sn0(L) 
22. Nāss augšējais punkts (kreisais) nd(L) 
23. Nāss augšējais punkts (labais) nd(R) 
24. Nāss zemākais punkts (kreisais) nl(L) 
25. Nāss zemākais punkts (labais) nl(R) 
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1.4. tabula 

Antropometriskie attālumi un to skaidrojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Simetrijas indekss 

 

Deguna un augšlūpas mērījumiem 3D fotoattēlos tika pielāgots 

Amaratunga (1988) izmantotais šķeltņu lūpas komponenta simetrijas indekss 

(CLCSI – cleft lip component symmetry index), turpmāk tekstā – simetrijas 

indekss. Simetrijas indekss tika aprēķināts pēc formulas – attālums šķeltnes pusē 

pret attālumu veselajā pusē reizinot ar 100. Perfektu simetriju raksturotu  

vērtība 100, bet vērtība mazāka, vai lielāka par 100 raksturotu asimetrijas pakāpi.  

Pēc Li ar kolēģiem (2010) ķirurģijas rezultāts bija izdevies, ja estētikas indekss 

degunam un augšlūpai bija robežās no 90 līdz 110% (Li et al., 2010). 

 

Nr. Saīsinājums Apraksts 
1. cphR-chM Lūpas loka attālums līdz viduslīnijai labajā pusē 
2. cphL-chM Lūpas loka attālums līdz viduslīnijai kreisajā pusē 
3. chR-cphR Lūpas garums līdz lūpu lokam labajā pusē  
4. chL-cphL Lūpas garums līdz lūpu lokam kreisajā pusē 
5. SbalR-cphR Baltās lūpas garums labajā pusē 
6. SbalL-cphL Baltās lūpas garums kreisajā pusē 
7. nlR-ndR Nāss augstums labajā pusē 
8. nlL-ndL Nāss augstums kreisajā pusē 
9. alR-Sn Nāss platums labajā pusē 
10. alL-Sn Nāss platums kreisajā pusē 
11. alR-N Deguna sāna garums labajā pusē  
12. alL-N Deguna sāna garums kreisajā pusē  
13. alR-PRN Deguna spārna garums labajā pusē 
14. alL-PRN Deguna spārna garums kreisajā pusē 
15. alR-alL Deguna platums 
16. SbalR-SbalL Deguna pamatnes platums 
17. PRN-N Deguna muguriņas garums 
18. PRN-Sn Deguna augstums 
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1.7. Datu statistiskā analīze 
 

Mērījumiem 2D fotoattēlos ar modificēto un pielāgoto Anastassov un 

Chipkov (2003) izstrādāto deguna estētikas vērtēšanas skalu tika noteikta 

metodes ticamības analīze, nosakot Kappa koeficientu un vienprātības 

procentuālo sakritību. Ja Kappa 0,8-1,0 ticamība ļoti laba, 0,6-0,8 laba,  

0,4-0,6 vidēja, 0,2-0,4 slikta, < 0,2 ļoti slikta (Landis & Koch, 1977). Vizuālās 

analogu skalas rezultāti salīdzināti ar ANOVA testu, kur statistiskās ticamības 

robeža bija p < 0,05. 

Deguna elpošanas funkcijas datu statistiskai apstrādei izmantotas 

aprakstošās statistikas metodes. Lai pētījuma grupā noteiktu atšķirību elpošanas 

plūsmai starp šķeltnes un veselo pusi un kontroles grupā starp labo un kreiso pusi, 

tika izmantots paired t tests ar statistiskās ticamības robežu p < 0,05. Lai noteiktu 

atšķirību elpošanas plūsmai starp pētījuma grupu un kontroles grupu tika 

izmantots unpaired t tests ar statistiskās ticamības robežu p < 0,05. 

Mērījumiem 3D fotoattēlos, lai noteiktu mērījuma kļūdu tika izmantota 

Dahlberg formula (Dahlberg, 1940), kur mērījuma kļūda tika uzskatīta par 

pieņemamu, ja tā nepārsniedza 3% no kopējās dispersijas. Lai noteiktu izmērīto 

attālumu atšķirību starp šķeltnes un ne šķeltnes pusi, tika izmantots Wilcoxon 

signed rank tests, bet Mann-Whitney tests, lai salīdzinātu pētījuma grupu ar 

kontroles grupu, kur statistiskās ticamības robeža p < 0,05. Paired t tests tika 

izmantots indeksu salīdzināšanai ar vērtību 100, lai noteiktu statistiski ticamu 

asimetrijas pakāpi starp šķeltnes un veselo pusi pētījuma grupā un labo  

un kreiso pusi kontroles grupā. Unpaired t tests tika izmantots, lai noteiktu 

statistiski ticamu atšķirību starp pētījuma grupu un kontroles grupu  

ar statistiskās ticamības robežu p < 0,05. Lai noteiktu saistību starp elpošanas 

funkciju un deguna simetriju, tika izmantots ANOVA tests, kur statistiskās 

ticamības robeža bija p < 0,05.  
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1.8. Ķirurģiskā ārstēšana 
 

Visus pētījumā iekļautos bērnus ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā 

izauguma un aukslēju šķeltni bija operējuši divi mutes, sejas un žokļu ķirurgi. 

Primāra lūpas plastika tika veikta lietojot Millard rotācijas metodi  

(Millard Jr, 1976). Caur šī dizaina griezienu tika veikta vienlaicīga primāra 

deguna korekcija, kuras laikā pilnībā tika mobilizēta deguna spārna pamatne 

šķeltnes pusē. Deguna starpsienas skrimšļainās daļas repozīcija, bez papildu 

fiksācijas tika uzsākta kopš 2001. gada 1. janvāra visiem bērniem ar iedzimtu 

vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni primāras 

lūpas un deguna plastikas laikā. Sekundāra deguna korekcija tika veikta ar vaļēju 

pieeju un ietvēra starpsienas un apakšējā laterālā skrimšļa repozīciju un fiksāciju. 

Pētījuma daļā, kurā noteikta deguna estētika 2D fotoattēlos, lūpas plastika 

tika veikta vidēji 6,3 mēnešu vecumā (diapazonā no 2 līdz 24 mēnešiem).  

Primāra starpsienas skrimšļainās daļas repozīcija, bez papildu fiksācijas tika 

veikta 15 bērniem. No pētījumā iekļautajiem bērniem trīs un piecu gadu vecumā, 

nevienam netika veikta sekundāra deguna korekcija pirms deguna estētikas 

novērtēšanas 2D fotoattēlos.  

Pētījuma daļā, kurā noteikta deguna elpošanas funkcija un deguna un 

augšlūpas simetrija 3D fotoattēlos, lūpas plastika tika veikta vidēji 6,6 mēnešu 

vecumā (diapazonā no 3-24 mēnešiem). Sekundāra deguna korekcija pirmsskolas 

vai agrīnas skolas vecumā tika veikta 26 bērniem. Vidējais vecums sekundārai 

deguna korekcijai bija 7,8 gadi (robežās 6-10 gadi). Sekundāras deguna 

korekcijas laikā pirmsskolas vecuma bērniem, piecos gadījumos veikta arī 

augšlūpas korekcija. Četrpadsmit gadījumos tika veiktas vairākas deguna 

korekcijas, līdz rezultāts tika uzskatīts par apmierinošu gan no pacientu, gan 

apkārtējo viedokļa. Četriem pētījuma pacientiem tika veikta tikai primāra lūpas 

un deguna plastika, bez sekundāras deguna korekcijas.  
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2. REZULTĀTI 
 

2.1. Deguna estētikas novērtēšana 2D fotoattēlos 
 

Novērtējot deguna estētiku ar pielāgoto un modificēto Anastassov un 

Chipkov (2003) novērtēšanas skalu, rezultātu summa svārstījās no 0 līdz 3 

punktiem. Tādas deformācijas kā “šaura nāsu pamatne”, “kolumellas pamatne 

pārāk šaura”, “saplacināts un hipoplastisks spārns” nevienam pacientam netika 

atzīmēts. Visbiežāk tika atzīmētas “nāsu augšējās malas deformācija” un “plata 

nāsu pamatne”, bet diemžēl novērtētāju domas šajās pozīcijās visvairāk atšķīrās 

(novērtētāju variabilitāte bija visaugstākā) (skat. 2.1. tab. un 2.2. tab.). Tā kā 

pētījumā iekļautā grupa bija salīdzinoši maza, tad dažos gadījumos Kappa 

koeficientu nebija iespējams aprēķināt, jo skaitļi bija pārāk mazi, tad jāņem vērā 

tikai vienprātības procentuālā sakritība. Tika noteikta intra novērtētāja 

variabilitāte A un B novērtētājam mērījumiem šķeltnei atrodoties kreisajā pusē 

un labajā pusē (skat. 2.1. tab.). Kā redzams, vietām Kappa ir zem 0,4, kas norāda 

par zemu vienprātību, bet ir pozīcijas, kur Kappa ir 1, kas norāda par ļoti labu 

ticamību. Novērtētāju A un B intra variabilitāte bija līdzīga. Vairākumā 

novērtējuma pozīciju, Kappa atradās robežās no 0,5-1,0, kas norāda par vidēju 

līdz ļoti labu ticamību (skat. 2.1. tab.).  

Lai noteiktu metodes ticamību starp vairākiem novērtētājiem, tika 

noteikts Kappa koeficients starp A un B novērtētāju pēc atkārtotiem mērījumiem 

šķeltnei atrodoties kreisajā pusē un labajā pusē (skat. 2.2. tab.). Mērījumi tika 

veikti divas reizes ar vienas nedēļas intervālu. Līdzīgi kā intra novērtētāju Kappa 

rādītāji, arī šajos mērījumos Kappa ar ļoti labu ticamību bija pozīcijās “simetrisks 

deguns”, “šaura nāsu pamatne”, “kolumellas pamatne pārāk plata vai šaura”, 

“saplacināts un hipoplastisks spārns”. Savukārt pozīcijas, kuru aprakstītās 

deguna deformācijas pazīmes tika konstatētas un atzīmētas visbiežāk, kā   
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“nāsu augšējās malas deformācija” un “plata nāsu pamatne”, Kappa rādītāji ir 

viszemākie, kas norāda par vienprātības trūkumu starp novērtētājiem. 

 

2.1. tabula 

Intra novērtētāja variabilitāte A un B novērtētājam mērījumiem šķeltnei 
atrodoties kreisajā (sin) pusē  un labajā (dx) pusē 

 

  Modificētas 
Anastassov un 

Chipkov (2003) 
novērtēšanas skalas 

pozīcija 

A sin B sin A dx B dx 

Nr. % Kappa % Kappa % Kappa % Kappa 

1. Simetrisks deguns 100 1,0 100 1,0 100 1,0 100 1,0 
2. Kolumella pārāk īsa 90,7 0,8 90,7 0,8 74,4 0,2 86,1 0,7 

3. 
Redzama starpsienas 
subluksācija vai 
deviācija 

97,7 0,9 86,1 0,6 97,7 0,9 95,4 0,8 

4. Plata nāsu pamatne 74,4 0,5 79,1 0,6 60,5 0,1 83,7 0,6 
5. Šaura nāsu pamatne 100 1,0 100 1,0 100 1,0 100 1,0 

6. Kolumellas pamatne 
pārāk plata 100 1,0 93,0 1,0 100 1,0 100 1,0 

7. Kolumellas pamatne 
pārāk šaura 100 1,0 100 1,0 100 1,0 100 1,0 

8. Nepietiekoša spārna 
ieloce 90,7 0,8 88,4 0,8 100 1,0 88,4 0,7 

9. Pārāk izteikta spārna 
ieloce 97,7 0,9 76,7 0,5 93,0 NA* 95,4 0,6 

10. Nāsu augšējās malas 
deformācija 93,0 0,5 88,4 0,7 57,1 0,1 85,7 0,7 

11. Spārna skrimšļa 
nepareiza pozīcija 72,1 0,4 83,7 0,5 81,4 0,4 93,0 0,8 

12. Spārna augsta pozīcija 100 1,0 93,0 0,6 88,4 0,4 95,4 0,6 
13. Spārna zema pozīcija 86,1 0,2 97,7 0,8 95,4 0,6 95,4 0,6 

14. Saplacināts un 
hipoplastisks spārns 100 1,0 100 1,0 100 1,0 100 1,0 

15. Summa 46,5 0,3 30,2 0,1 53,5 0,4 58,1 0,4 
 

*NA – Kappa nav aprēķināms. Ja Kappa 0,8-1,0 ticamība ļoti laba, 0,6-0,8 laba,  
0,4-0,6 vidēja, 0,2-0,4 slikta, < 0,2 ļoti slikta 
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2.2. tabula 

Inter novērtētāja variabilitāte A un B novērtētājam pēc atkārtotiem 
mērījumiem šķeltnei atrodoties kreisajā (sin) pusē  un labajā (dx) pusē 

 

  Modificētas Anastassov 
un Chipkov (2003) 
novērtēšanas skalas 

pozīcija 

sin 1 sin 2 dx 1 dx2 

Nr. % Kappa % Kappa % Kappa % Kappa 

1. Simetrisks deguns  100 1,0 100 1,0 100 1,0 100 1,0 
2. Kolumella pārāk īsa  74,4 0,2 79,1 NA* 65,1 NA 72,1 0,3 

3. 
Redzama starpsienas 
subluksācija vai 
deviācija  

74,4 0,2 81,4 0,4 76,7 NA 74,4 NA 

4. Plata nāsu pamatne  76,7 0,5 86,1 0,7 69,8 0,3 65,1 NA 
5. Šaura nāsu pamatne  100 1,0 100 1,0 100 1,0 100 1,0 

6. Kolumellas pamatne 
pārāk plata  

93,0 NA 100 1,0 100 1,0 100 1,0 

7. Kolumellas pamatne 
pārāk šaura  

100 1,0 100 1,0 100 1,0 100 1,0 

8. Nepietiekoša spārna 
ieloce  

65,1 0,2 67,4 NA 67,4 NA 69,8 NA 

9. Pārāk izteikta spārna 
ieloce  

74,4 0,1 83,7 0,1 90,7 0,1 88,4 0,1 

10. Nāsu augšējās malas 
deformācija  

69,8 0,4 65,1 0,3 64,3 0,3 64,3 0,3 

11. Spārna skrimšļa 
nepareiza pozīcija  
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12. Spārna augsta pozīcija  86,1 NA 93,0 NA 95,4 0,6 88,4 NA 
13. Spārna zema pozīcija  90,7 0,6 97,7 0,7 95,4 0,6 95,3 NA 

14. Saplacināts un 
hipoplastisks spārns  

100 1,0 100 1,0 100 1,0 100 1,0 

15. Summa  32,6 0,2 41,9 0,2 30,2 0,1 34,9 0,2 
 

*NA – Kappa nav aprēķināms. Ja Kappa 0,8-1,0 ticamība ļoti laba, 0,6-0,8 laba,  
0,4-0,6 vidēja, 0,2-0,4 slikta, < 0,2 ļoti slikta 

 

Novērtēšana ar VAS izrādījās ļoti subjektīva un variabla, gan novērtējot 

vienam vērtētājam labo un kreiso pusi, gan savstarpēji starp vērtētājiem.  

VAS intra novērtētāja atšķirības p vērtība visos gadījumos bija < 0,05, tas 

nozīmē, ka katru reizi viens un tas pats novērtētājs deguna estētiku bija novērtējis 

atšķirīgi (skat. 2.1. att.).  
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atrodoties labajā (dx) un kreisajā (sin) pusē 
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Bachmann (Bachmann, 1983) caur veselo nāsi bija 18 gadījumos, bet caur 
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6 gadījumos caur veselo nāsi un 9 gadījumos caur šķeltnes nāsi. Smaga 

obstrukcija tika novērota 6 gadījumos caur veselo nāsi un 14 gadījumos caur 

šķeltnes nāsi (skat. 2.2.att.). Četros gadījumos elpošanas plūsma bija sliktāka 

caur veselo pusi, bet 18 gadījumos sliktāka caur šķeltnes pusi, 8 gadījumos 

elpošanas plūsma caur abām nāsīm bija vienādā līmenī. Elpošanas plūsmas 

smaguma pakāpe nebija saistīta ar deguna sekundāras korekcijas laiku vai 

papildu deguna korekcijām un to skaitu, gan vienā gan otrā gadījumā elpošanas 

plūsmas smaguma pakāpe bija diapazonā bez obstrukcijas līdz smagai 

obstrukcijai pēc Bachmann (skat. 2.2. att.). 

 

 
 

2.2. att. Elpošanas plūsmas obstrukcijas pakāpes pēc Bachmann (1983) 
1 – nav obstrukcijas, 2 – viegla obstrukcija, 3 – vidēja obstrukcija, 4 – smaga obstrukcija 
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ticama, p > 0,05. Kontroles grupā elpošanas plūsmas rādītāju atšķirība pirms un 

pēc dekongestantu lietošanas bija statistiski ticama gan labajai nāsij, gan 

kreisajai, p < 0,05.  

Atšķirība starp deguna elpošanu caur šķeltnes pusi pacientiem ar 

vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni un starp 

kontroles grupas labo vai kreiso pusi bija statistiski ticama, p < 0,05 pēc 

dekongestanta lietošanas (skat. 2.3. att.). Bet, salīdzinot elpošanas plūsmu caur 

veselo nāsi pētījuma grupā un labo vai kreiso nāsi kontroles grupā, statistiski 

ticamas atšķirības nebija. Akustiskās rinomanometrijas dati uzrāda statistiski 

ticamas atšķirības starp šķeltnes pusi un veselo pusi, kā arī salīdzinājumā ar 

kontroles grupu. 

 

 
 

2.3. att. Vidējie elpošanas plūsmas rādītāji pētījuma un kontroles grupā pie 
150 Pa 
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2.3. Deguna un augšlūpas simetrija 3D fotoattēlos 
 

Mērījumu kļūda starp pirmo un otro mērījumu reizi 3D fotoattēlos 

nepārsniedza 3% no kopējās dispersijas. Tā kā statistiski ticama atšķirība netika 

pierādīta starp pirmo un otro mērījumu reizi (intra novērtētāja variabilitāte)  

ne pētījuma grupā, ne kontroles grupā, tad tālākai mērījumu salīdzināšanai tika 

izmantota pirmā un otrā mērījuma vidējā vērtība. Pētījuma grupā vienīgais 

mērījums ar statistiski ticamu atšķirību starp šķeltnes un ne šķeltnes pusi bija 

deguna spārna garums (al-PRN), kurš bija īsāks un vairāk saplacināts šķeltnes 

pusē (p < 0,05) (skat. 2.4. att.). 

 

 

2.4. att. Antropometriskie attālumi pētījuma grupā 
* Statistiski ticama atšķirība, p < 0,05 

 

Atšķirības kontroles grupā starp labo un kreiso deguna pusi nebija 

statistiski ticamas. Atšķirības starp pētījuma un kontroles grupu bija statistiski 

ticamas visos mērījumu parametros izņemot lūpas garums līdz lūpas lociņam 
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abās pusēs (chR-cphR, chL-cphL) (skat. 2.5. att.). Apmierinoša deguna un lūpas 

simetrija pēc ķirurģiskās ārstēšanas tika sasniegta visiem pacientiem.  

 

 
 

2.5. att. Antropometriskie attālumi milimetros starp pētījuma un kontroles 
grupu 

* Nav statistiski ticama atšķirība, p > 0,05 
 

Pētījuma grupā simetrijas indeksa atšķirība starp šķeltnes un veselo pusi 
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Novērtējot ķirurģijas rezultātu pēc Li ar kolēģiem (2010), pacientiem  

ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni  

tika sasniegts labs pēc operācijas rezultāts, jo vidējais simetrijas indekss bija  
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robežās no 95 līdz 110%. Ja estētikas indekss degunam un lūpai ir robežās  

no 90 līdz 110%, tad tiek uzskatīts, ka ķirurģijas rezultāts ir izdevies  

(Li et al., 2010). 

Kontroles grupā simetrijas indeksa statistiski ticama atšķirība starp labo 

un kreiso pusi attiecībā pret 100 bija nāsu augstumam (nl-nd) (skat. 2.3. tab.).  

 

2.3. tabula 

Simetrijas indeksa atšķirība starp šķeltnes un veselo pusi pētījuma grupā 
un starp kreiso un labo pusi kontroles grupā 

Nr. Simetrijas indekss Apraksts 
Simetrijas indeksa vidējā vērtība 
Pētījuma grupa Kontroles grupa 

1. 
cphL − chM
cphR − chM

×100 Lūpas loka attālums 
līdz viduslīnijai 110* 103 

2. 
chL − cphL
chR − cphR

×100 Lūpas garums līdz 
lūpu lokam 100 98 

3. 
SbalL − cphL
SbalR − cphR

×100 Baltās lūpas garums 97 102 

4. nlL − ndL
nlR − ndR

×100 Nāsu augstums 98 96* 

5. alL − Sn
alR − Sn

×100 
Nāsu platums pie 
pamatnes 100 100 

6. alL − N
alR − N

×100 
Deguna sāna 
garums 98* 101 

7. alL − PRN
alR − PRN

×100 
Deguna spārna 
garums 95* 102 

 
 *Statistiski ticama atšķirība p < 0,05 

 

Salīdzinot simetrijas indeksus starp pētījuma un kontroles grupu, 

statistiski ticama atšķirība bija starp baltās lūpas garumu (Sbal-cph), deguna 

garumu sānu pusē (al-N) un deguna spārna garumu (al-PRN) (skat. 2.4. tab.). 
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no 90 līdz 110%, tad tiek uzskatīts, ka ķirurģijas rezultāts ir izdevies  
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un kreiso pusi attiecībā pret 100 bija nāsu augstumam (nl-nd) (skat. 2.3. tab.).  

 

2.3. tabula 
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Salīdzinot simetrijas indeksus starp pētījuma un kontroles grupu, 

statistiski ticama atšķirība bija starp baltās lūpas garumu (Sbal-cph), deguna 

garumu sānu pusē (al-N) un deguna spārna garumu (al-PRN) (skat. 2.4. tab.). 
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2.4. tabula 

Pētījuma un kontroles grupas simetrijas indeksa atšķirības 
 

Nr. Simetrijas indekss Apraksts Unpaired t tests 
(p < 0,05) 

1 
cphL − chM
cphR − chM

×100 Lūpas loka attālums 
līdz viduslīnijai p = 0,15 

2 
chL − cphL
chR − cphR

×100 Lūpas garums līdz lūpu 
lokam p = 0,22 

3 
SbalL − cphL
SbalR − cphR

×100 Baltās lūpas garums p = 0,03 

4 
nlL − ndL
nlR − ndR

×100 Nāsu augstums p = 0,29 

5 
alL − Sn
alR − Sn

×100 
Nāsu platums pie 
pamatnes p = 0,48 

6 
alL − N
alR − N

×100 Deguna sāna garums p = 0,003 

7 
alL − PRN
alR − PRN

×100 Deguna spārna garums p = 0,002 

 

Tika noteikta saistība starp elpošanas funkciju un deguna estētiku 

pacientu grupā ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju 

šķeltni, statistiski ticama saistība netika pieradīta. Bet elpošanas funkcija caur 

veselo nāsi bija atkarīga no kopējā deguna platuma (alR-alL) (p = 0,04),  

jo platāks bija deguns, jo sliktāka bija elpošana, bet elpošanas funkciju caur 

šķeltnes pusi deguna platums neietekmēja. Savukārt elpošanas plūsmai caur 

šķeltnes pusi bija statistiski ticama saistība ar deguna muguriņas garumu  

(PRN-N) (p = 0,04). Jo garāka bija deguna muguriņa, jo elpošana bija labāka 

caur šķeltnes pusi, bet elpošanas plūsmu caur veselo nāsi tas neietekmēja. 
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3. DISKUSIJA 
 

3.1. Pētījuma kopa 
 

Lūpu un aukslēju šķeltnes ir biežākā iedzimtā patoloģija sejas un žokļu 

rajonā. Iedzimti sejas šķeltņu veidi un smaguma pakāpes ir variablas. Pacientus 

ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni visplašāk 

izmanto pētījumos, jo pareizas diagnozes gadījumā ir apmēram vienāda 

deformācija, protams, šķeltnes platums var būt atšķirīgs. Tāpēc, lai varētu 

novērtēt ķirurģiskās ārstēšanas rezultātus pēc iespējas objektīvāk, tika nolemts 

abās pētījuma daļās iekļaut tikai vienpusējas caurejošas lūpas, alveolārā 

izauguma un aukslēju šķeltnes, pie kurām vienmēr novēro tipisku deguna 

deformāciju. Šo šķeltņu ķirurģiskā ārstēšana ir sarežģīta un grūti panākt gan labu 

estētisku gan funkcionālu rezultātu. Tā kā šķeltne ir vienpusēja, novēro izteiktu 

deguna un augšlūpas asimetriju.  

Pirmajā pētījuma daļā, deguna estētikas novērtēšanai 2D fotoattēlos tika 

iekļauti 27 bērni, tomēr vairāku bērnu 2D fotoattēli 3 vai 5 gadu vecumā bija 

sliktā kvalitātē vai neprecīzā projekcijā un deguna estētikas novērtēšanai nebija 

derīgi. Statistiski apstrādājot datus, saskarāmies ar grūtībām tos interpretēt mazo 

grupu dēļ. Sākotnēji pētījuma pirmās daļas mērķis, bija salīdzināt deguna 

estētikas rezultātus bērniem, kuriem veikta tikai primāra lūpas un deguna 

korekcija ar bērniem, kuriem papildus veikta deguna starpsienas skrimšļainās 

daļas repozīcija primāras lūpas un deguna korekcijas laikā. Tā kā deguna 

estētikas novērtēšanas metode 2D fotoattēlos uzrādīja variablus ticamības 

rezultātus, tad salīdzināt grupas nebija iespējams, jo rezultāti nebūtu ticami.  

Otrajā pētījuma daļā tika iekļauti 35 bērni ar iedzimtu nesindromisku 

vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni vecumā no 

10 līdz 18 gadiem, no kuriem 30 (86% atsaucība) atnāca uz kontroli un tika 
 
 

31 

3. DISKUSIJA 
 

3.1. Pētījuma kopa 
 

Lūpu un aukslēju šķeltnes ir biežākā iedzimtā patoloģija sejas un žokļu 

rajonā. Iedzimti sejas šķeltņu veidi un smaguma pakāpes ir variablas. Pacientus 

ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni visplašāk 

izmanto pētījumos, jo pareizas diagnozes gadījumā ir apmēram vienāda 

deformācija, protams, šķeltnes platums var būt atšķirīgs. Tāpēc, lai varētu 

novērtēt ķirurģiskās ārstēšanas rezultātus pēc iespējas objektīvāk, tika nolemts 

abās pētījuma daļās iekļaut tikai vienpusējas caurejošas lūpas, alveolārā 

izauguma un aukslēju šķeltnes, pie kurām vienmēr novēro tipisku deguna 

deformāciju. Šo šķeltņu ķirurģiskā ārstēšana ir sarežģīta un grūti panākt gan labu 

estētisku gan funkcionālu rezultātu. Tā kā šķeltne ir vienpusēja, novēro izteiktu 

deguna un augšlūpas asimetriju.  

Pirmajā pētījuma daļā, deguna estētikas novērtēšanai 2D fotoattēlos tika 

iekļauti 27 bērni, tomēr vairāku bērnu 2D fotoattēli 3 vai 5 gadu vecumā bija 

sliktā kvalitātē vai neprecīzā projekcijā un deguna estētikas novērtēšanai nebija 

derīgi. Statistiski apstrādājot datus, saskarāmies ar grūtībām tos interpretēt mazo 

grupu dēļ. Sākotnēji pētījuma pirmās daļas mērķis, bija salīdzināt deguna 

estētikas rezultātus bērniem, kuriem veikta tikai primāra lūpas un deguna 

korekcija ar bērniem, kuriem papildus veikta deguna starpsienas skrimšļainās 

daļas repozīcija primāras lūpas un deguna korekcijas laikā. Tā kā deguna 

estētikas novērtēšanas metode 2D fotoattēlos uzrādīja variablus ticamības 

rezultātus, tad salīdzināt grupas nebija iespējams, jo rezultāti nebūtu ticami.  

Otrajā pētījuma daļā tika iekļauti 35 bērni ar iedzimtu nesindromisku 

vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni vecumā no 

10 līdz 18 gadiem, no kuriem 30 (86% atsaucība) atnāca uz kontroli un tika 



 
 

32 

izmeklēti pēc pētījuma protokola. Visu šķeltņu veidu dzimstības biežums Latvijā 

ir aptuveni 1,2-1,4 uz 1000 dzīvi dzimušiem bērniem katru gadu, no kuriem tikai 

36% ir lūpu un aukslēju šķeltnes (Akota et al., 2001). Savukārt vienpusējas 

caurejošas lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltnes biežums ir vēl mazāks. 

Tāpēc, lai varētu nodrošināt pietiekoši lielu pētījuma grupu un dati varētu tikt 

statistiski apstrādāti ar ticamiem rezultātiem, tika izvēlēts pacientu vecuma 

diapazons no 10-18 gadiem. Bell ar kolēģiem (2014) norāda, ka desmit gadi ir 

labs robežvecums, kad ir jānovērtē bērna sejas asimetrijas apjoms, kas var 

ietekmēt tālāko ārstēšanas plānu. Ar desmit gadus veciem bērniem ir iespējama 

laba komunikācija un sadarbība dažādiem izmeklējumiem, kā 3D stereo-

fotogrammetrija un aktīva priekšēja rinomanometrija. Savā darbā nesaskarāmies 

ar grūtībām bērniem veikt kvalitatīvus priekšējas rinomanometrijas vai 3D foto 

izmeklējumus. Augšējā vecuma robeža 18 gadi tika izvēlēta, jo līdz 18 gadiem 

bērniem tiek pabeigtas šķeltņu deformāciju korekcijas ar ikgadēju kontroli  

RSU SI Lūpu, aukslēju un sejas šķeltņu centrā. Divdimensiju fotoattēlu 

novērtēšanas sadaļā iekļautie bērni lielākā daļa bija tie paši, kuri iekļauti 

novērtēšanai 3D fotoattēlos. Tā kā dzimušie bērni pēc 2004. gada nebija 

sasnieguši 10 gadu vecumu, tad tos nevarēja iekļaut 3D pētījumā, bet, lai 

palielinātu grupu, tika iekļauti 1994. gadā dzimušie bērni. Kā redzams pētījumā, 

desmit gadu laikā no 1994.-2004. gadam Latvijā piedzimuši tikai 35 bērni ar 

vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni no kuriem  

10 bērni dzimuši 1994. gadā, savukārt tikai pa vienam bērnam ar vienpusēju 

caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni bija piedzimuši 2002. un 

2004. gadā. Mercado ar kolēģiem (2011) norāda, ka optimāls pacientu skaits 

multicentru pētījumam būtu nepieciešams vismaz 30-40 dalībnieku no katra 

centra. Savukārt Bugaighis ar kolēģiem (2014) norāda, ka pat Lielbritānijā 

veiktajā pētījumā bija nepieciešams paplašināt iekļauto pacientu vecuma 

diapazonu līdz pieciem gadiem, lai varētu nodrošināt pietiekoši lielu pētījuma 
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grupu, kas ir ierasta parādība pētījumos pacientiem ar dažādām iedzimtām 

šķeltnēm (Bugaighis et al., 2014a; Bugaighis et al., 2014b). 

Kontroles grupā iekļauti 35 bērni 10 gadu vecumā. Desmit gadu vecums 

tika izraudzīts, jo tā ir apakšējā robeža bērnu vecumam pētījuma grupā, kā arī 

2014. gadā RSU Stomatoloģijas Institūtā tika uzsākts starptautisks sejas augšanas 

novērtēšanas pētījums, kuram tika nejauši atlasīti veseli bērni 10 gadu vecumā. 

Bija iespējams no šī pētījuma iesaistīt pirmos 35 bērnus kā kontroles grupu. 

Kontroles grupas atlases lielums tika pielīdzināts pētījuma grupas atlases 

lielumam – 35 bērni. Kontroles grupu ar veseliem bērniem ir sarežģīti atrast gan 

no sociālā, gan no ētiskā viedokļa, bet īpaši, ja jāveic kādi izmeklējumi, kuriem 

nepieciešama aktīva bērna līdzdalība, piemēram, aktīva priekšēja 

rinomanometrija. Literatūras izpētē par deguna estētikas novērtēšanas metodēm, 

no 143 atlasītajiem rakstiem, tikai 23 rakstos kā kontroles grupa tika izmantoti 

veseli bērni dažādos vecumos. Pārsvarā šiem bērniem tika veikti 2D foto 

(McComb & Coghlan, 1996; Kyrkanides et al., 1996; Kim et al., 2004; 

Daelemans et al., 2006; Russell et al., 2009; Meazzini et al., 2010; Fudalej et al., 

2012; Russell et al., 2014) vai 3D foto (Duffy et al., 2000; Hood et al., 2003; 

Hood et al., 2004; Ayoub et al., 2011; Zreaqat et al., 2012; Bell et al., 2014; 

Bugaighis et al., 2014a; Bugaighis et al., 2014b; Dadáková et al., 2016;  

Wu et al., 2016), vienā gadījumā tika veikts video ieraksts (Trotman et al., 2007), 

vienā gadījumā sejas ģipša veiduļi (Russell et al., 2000), vienā gadījumā klīniska 

izmeklēšana (Oosterkamp et al., 2007) un divos gadījumos jau esoši CT dati pēc 

sejas traumām  (Miyamoto & Nakajima, 2010; Miyamoto et al., 2012).  

Šajā pētījumā izmantotā kontroles grupa bija unikāla ar to, ka bērniem 

tika veikti ne tikai 3D foto, bet arī deguna funkcijas novērtējums ar priekšēju 

rinomanometriju. 
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3.2. Ķirurģiskā ārstēšana 
 

Pēdējo 20 gadu laikā, ievērojamu uzmanību ir saņēmusi primāra deguna 

korekcija primāras lūpas plastikas laikā. Torre ar kolēģiem (2000) uzskata,  

ka agrīna deguna korekcija nodrošina simetriskāku deguna skrimšļu augšanu 

(Torre et al., 2000). Arī Byrd un Salomon (2000) uzskata, ka primāra deguna 
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samazina psiholoģisko traumu agrīnos skolas gados (Byrd & Salomon, 2000). 

Tomēr Guyuron (2008) uzsver, kaut arī agrīna ķirurģija samazina psiholoģiskās 

problēmas, tā neizslēdz iespējamu deguna deformāciju nākotnē un 

nepieciešamību pēc papildu deguna korekcijām (Guyuron, 2008). Šobrīd liela 

daļa deguna deformācijas tiek koriģētas primāras lūpas plastikas laikā.  

Arī RSU SI Lūpu, aukslēju un sejas šķeltņu centrā, pēdējo desmitu gadu laikā 

liela uzmanība tikusi pievērsta deguna starpsienas skrimšļainās daļas korekcijai 
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novietošanas pareizā pozīcijā lūpas plastikas laikā, deguns aug simetriskāks un 

nav bijusi nepieciešama sekundāra deguna korekcija pirmsskolas vecumā. 

Nepieciešami daudzi gadi un lielāks pacientu skaits, lai pierādītu, ka agrīna 

starpsienas repozīcija izraisa simetriskāku deguna augšanu un iespējams mazāku 

operāciju skaitu atbilstoša rezultāta sasniegšanai.  

Mūsdienu sabiedrībā arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta cilvēka 

izskatam un estētikai. Skola daudziem bērniem ir pirmā iestāde, kur satiekas  

ar citiem bērniem un sākas socializēšanās process. Izsmiešana un ķircināšana  

ir ierasta parādība īpaši bērniem ar iedzimtām sejas šķeltnēm (Lorot-Marchand 

et al., 2015). Gosain un Fathi (2009) uzskata, ka sekundāra deguna korekcija pie 

vienpusējas caurejošas lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltnes bieži ir 

indicēta bērniem pirmsskolas vecumā (6-8 gadi). Šajā vecumā ievērojami pieaug 
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pacientu sociālā saskarsme un viņi sāk sajust ievērojamu spiedienu no 

vienaudžiem, kas veido šo bērnu pašapziņu (Gosain & Fathi, 2009). RSU SI 

Lūpu, aukslēju un sejas šķeltņu centrā pacientiem ar vienpusēju caurejošu  

lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni pie ievērojamas deguna 

deformācijas tiek veikta sekundāra deguna korekcija jau pirmsskolas vai agrīnā 

skolas vecumā (6-10 gadi).  

 

3.3. Deguna estētikas un funkcijas novērtēšanas metodes 
 

Estētika nav vienkārši novērtējama ar objektīviem mērījumiem (Russell 

et al., 2009). Sejas formas novērtēšanas metodes varētu iedalīt divās grupās – 

objektīvās metodes, kur tiek lietoti mērījumi un subjektīvās novērtēšanas 

metodes, kur tiek lietotas vērtēšanas sistēmas, kas pamatojas no sejas apskates 

secinājumiem un dažiem papildu punktiem (Yamada et al., 1999). Tā kā deguna 

estētikas novērtēšana 2D fotoattēlos joprojām rakstos ir visbiežāk aprakstītā 

metode, ir plaši pieejama, ekonomiski izdevīga un ar lielu datubāzi, tā tika 

izmantota arī šajā darbā. Kopš Eurocleft 1996-2000 publicētā projekta,  

2D fotografēšana ir noteikta kā standartprocedūra datu uzkrāšanai, lai vēlāk būtu 

iespējama datu salīdzināšana starp Eiropas šķeltņu centriem (Shaw et al., 2001). 

Tika nolemts veikt retrospektīvu deguna estētikas noteikšanu 2D fotoattēlos. 

Deguna estētikas novērtēšana 2D fotoattēlos izrādījās laikietilpīga, jo bija 

nepieciešama iepriekšēja materiāla sagatavošana un novērtētāju sagatavošana, lai 

nodrošinātu maksimāli standartizētus apstākļus vairākas nedēļas pēc kārtas. Līdz 

ar to pētījuma laikā bija nepieciešams piesaistīt vairākus pētījuma dalībniekus, 

kuri piedalījās fotoattēlu anonīmā sajaukšanā un novērtēšanā, lai būtu iespējama 

inter novērtētāja variabilitātes noteikšana. Deguna estētikas novērtējums pie 

šķeltnēm ir komplicēts, tāpēc 2D fotoattēlos tika iekļautas divas novērtēšanas 

metodes – ar pielāgoto un modificēto Anastassov un Chipkov (2003) izstrādāto 
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detalizēto vērtēšanas skalu un ar vizuālo analogu skalu (VAS). Anastassov un 

Chipkov (2003) izstrādātā klīniska vērtēšanas skala īpaši pielāgota deguna 

estētikas novērtēšanai 2D fotoattēlos. Šāda pielāgota Anastassov un Chipkov 

(2003) skala tika izmantota arī Baltic Cleft Network multicentru pētījumā.  

Baltic Cleft Network multicentru pētījuma rezultāti vēl nav zināmi. Arī Zaleckas 

ar kolēģiem (2011) savā pētījumā izmantoja līdzīgu skalu, pēc kuras tika 

novērtēta lūpas un deguna estētika. Pētījuma pirmajā daļā saskarāmies ar 

nekvalitatīvām 2D fotogrāfijām, kuras bija neprecīzā projekcijā, izplūdušas, vai 

nebija pieejamas. Arī Mercado ar kolēģiem (2011) veicot multicentru pētījumu, 

konstatēja, ka nevienā centrā veicot 2D fotografēšanu nelieto galvas stabilizētāju, 

lai standartizētu galvas pozīciju fotoattēla uzņemšanas laikā. Līdz ar to nevar 

objektīvi salīdzināt ķirurģijas rezultātus starp vairākiem centriem. Daudzos 

centros netiek veiktas fotogrāfijas kolumellas projekcijā, kas ir ļoti svarīga 

deguna estētikas novērtēšanai (Mercado et al., 2011).  

Diskusijas par deguna estētikas novērtēšanas metodēm pacientiem ar lūpu 

un aukslēju šķeltnēm joprojām ir aktuālas. Literatūrā atrodamas daudz un 

dažādas novērtēšanas metodes, kas norāda, ka neviena nav nevainojama. 

Vairākos pētījumos deguna estētiskajai novērtēšanai tika lietotas vairākas 

mērījumu sistēmas un metodes vienlaicīgi. Literatūras analīzē, ko veica  

Al-Omari ar kolēģiem (2005) tika secināts, ka nav atrasta neviena nevainojama 

metode ar kuru varētu novērtēt deguna estētiku. Tomēr kā viena no 

daudzsološākajām metodēm deguna estētikas novērtēšanai tika atzīti  

3D fotoattēli (Al-Omari et al., 2005). Pēdējo gadu tendences deguna estētikas 

novērtēšanā ir sejas lāzerskenēšana ar trīsdimensionālu datorizētu anatomisko 

punktu un leņķu novērtēšanu, kas ir objektīvāka un pieļauj izmantot mazāku 

pētījuma grupu. Daudzi autori norādīja, ka tālāka 3D analīze ar vairāk pacientiem 

ļaus veikt plašāku un sistemātiskāku analīzi, novērtējot ķirurģiskās tehnikas 

rezultātus, lai varētu uzlabot sejas simetriju (Stauber et al., 2008). Vairāki autori 
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norādīja, ka 3D stereo-fotogrammetrija bija neinvazīva, precīza un labi 

arhivējama metode, lai novērtētu sejas formu un ķirurģiskās pārmaiņas. Deguna 

simetriju varēja kvantitatīvi un precīzi izmērīt ar šo ierīci (Devlin et al., 2007; 

Mori et al., 2005). Tomēr jāatzīmē, ka šīs metodes izmantošana ir tehnoloģiski 

dārgāka un atsevišķos reģionos nav pieejama (Russell et al., 2011). Ņemot vērā 

jaunās tehnoloģijas plusus, pieejamību un pieredzi deguna estētikas novērtēšanā 

2D fotoattēlos, pētījuma otrajā daļā tika nolemts izmantot 3D stereo-fotometrisku 

izmeklējumu sejas virsmas topogrāfiskas anatomijas un krāsu tekstūras 

iegūšanai, lai novērtētu deguna un augšlūpas simetriju bērniem ar vienpusēju 

caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni. Šī iekārta ir vienkārša, 

ērti lietojama, pacientiem draudzīga, ne invazīva, ātra un var tikt lietota bērniem.  

Literatūrā nav arī vienprātības par mērāmajiem parametriem, lai 

aprakstītu sejas un deguna morfoloģiju. Par spīti daudz un dažādiem mērījumiem 

un antropometriskiem punktiem, kuri tika lietoti sejas estētiskai novērtēšanai 

pacientiem ar lūpu un aukslēju šķeltnēm (Bagante & Akota, 2015), tomēr daži 

mērījumi un punkti tika lietoti gandrīz visos pētījumos, piemēram, degungala 

punkts, deguna spārnu punkti, nāsu augstums (Farkas et al., 1993; Duffy et al., 

2000; Yamada et al., 2002; Ferrario et al., 2003; Hood et al., 2004; Devlin et al., 

2007; Weinberg et al., 2009; van Loon et al., 2010; Ayoub et al., 2011;  

Zreaqat et al., 2012). Šie biežāk lietotie antropometriskie punkti arī tika izvēlēti 

šajā pētījumā galvenokārt pamatojoties no Farkas ar kolēģiem (1993) pētījuma 

ar modifikācijām pēc Hood ar kolēģiem (2004) un van Loon ar kolēģiem (2010). 

Tā kā antropometrisko punktu atlikšana 3D fotoattēlos ir samērā laikietilpīgs 

process, tika izvēlēts pēc iespējas mazāks antropometrisko punktu skaits, bet lai 

tas būtu pietiekošs deguna un augšlūpas simetrijas noteikšanai un izmantojams 

klīnikā rutīnā. Līdzīgi kā van Loon ar kolēģiem (2010), arī mēs sastapāmies ar 

grūtībām precīzi atlikt punktus subnazālā rajonā, jo nāsis bieži bija kļūdu rajons, 

sarežģītās anatomijas dēļ un kameras nespējas dēļ uzņemt tumšas ejas perfekti. 
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Lai varētu standartizēt punktu atlikšanu, automatizēts punktu atlikšanas rādītājs 

būtu noderīgs. Tik tiešām šādas automatizētas punktu atlikšanas metodes ir 

atrodamas rakstos, bet to pielietošana praksē joprojām nav populāra. Piemēram, 

Mishima ar kolēģiem (2002) izmantoja precīzu kvantitatīvu metodi, lai mērītu 

deguna formu uz ģipša veiduļiem, anatomiskos punktus atliekot pusautomātiski. 

Šo, pēc autoru domām, īpaši precīzo kontakt tipa 3D koordināšu mērīšanas 
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Pigott B. B. (2010) izveidoja SymNose programmu, lai efektīvi novērtētu deguna 

simetriju 2D fotoattēlos. Abas šīs metodes varētu būt daudzsološas, bet pagaidām 

ir eksperimentālā stadijā. Antropometrisko punktu atlikšanas mērījumu kļūda 

nepārsniedza 3% no kopējās variācijas un sakrita ar iepriekš ziņotiem rezultātiem 

kā van Loon ar kolēģiem (2010), kas secinājuši, ka neliela mērījumu kļūda 

atliekot antropometriskos punktus neizraisa statistiski nozīmīgu mērījumu 

atšķirību.   

Protams, bez estētikas ļoti svarīga ir arī elpošanas funkcija, kuru vislabāk 

būtu novērtēt kopā, kā Huempfner-Hierl ar kolēģiem (2009) pētījumā, kur tika 

novērtēta gan elpošanas funkcija ar aktīvu priekšēju rinomanometriju, 

rinorezistometriju un akustisko rinometriju, gan deguna estētika, nosakot  

57 antropometriskos leņķus un līnijas izejot no 54 antropometriskiem punktiem 

2D fotogrāfijās 3 pozīcijās (Huempfner-Hierl et al., 2009). Šajā pētījumā 

iekļāvām gan elpošanas funkcijas noteikšanu, gan deguna simetrijas mērījumus 

3D fotoattēlos. Atšķirībā no Huempfner-Hierl ar kolēģiem (2009) pētījuma, 

mūsu pētījumā tika noteikta deguna simetrija 3D fotoattēlos un tika izmantota 

kontroles grupa elpošanas funkcijas un deguna simetrijas salīdzināšanai. Cohen 

ar kolēģiem (2003) norāda, ka pārsteidzoši maza uzmanība tiek pievērsta deguna 

deformācijas funkcionālajiem aspektiem un funkcionālajam iznākumam pēc 

rekonstruktīvajām operācijām, kaut arī ir labi zināms, ka ievērojams pacientu 

skaits ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni cieš 
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no deguna elpceļu obstrukcijas, kam var būt nozīmīga ietekme deguna 

fizioloģijai un pacientu dzīves kvalitātei (Cohen et al., 2003). Rinomanometrija 

ir biežāk lietotā tehnika, kuru lieto, lai noteiktu deguna kvantitatīvo funkciju, 

atļaujot mērīt deguna rezistenci un minimālo deguna šķērsgriezuma laukumu 

(Fukushiro & Trindade, 2005). Savukārt Andre ar kolēģiem (2009), analizējot uz 

pierādījumiem balstītus rakstus, secināja, ka joprojām nav pierādīta korelācija 

starp rinomanometriju un indivīda subjektīvo elpošanas traucējumu sajūtu 

(Andre et al., 2009). Biežākā deguna elpceļu obstrukcija ir starpsienas deviācija. 

Tā kā starpsienas deviācija ir bieža anatomiska variācija arī veseliem indivīdiem, 

bieži tiek diskutēts cik lielā mērā starpsienas deviācija ir klīniski nozīmīga, kas 

izraisa deguna elpceļu obstrukciju. Tas nozīmē, ka daudziem cilvēkiem ar 

starpsienas novirzi nav apgrūtināta elpošana caur degunu (Kim et al., 2014).  

Lai gan šajā jomā nav vienotas nostājas, tomēr vairāki autori rinomanometriju 

veica pacientiem pirms un pēc, vai tikai pēc deguna korekcijas, secinot, ka 

rinomanometrija ir samērā objektīva metode, lai kvantitatīvi noteiktu deguna 

elpošanas funkciju (Sandham & Murray, 1993; Dusková et al., 2002;  

Trindade et al., 2009; Huempfner-Hierl et al., 2009). Mani ar kolēģiem (2010) 

uzsver, ka svarīgi ir ne tikai objektīvie mērījumi, bet arī indivīda subjektīvās 

sūdzības (Mani et al., 2010). To novērojām arī savā pētījumā, jo daudziem 

pacientiem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni 

nebija izteiktu sūdzību par elpošanas funkcijas traucējumiem, lai gan 

rinomanometrijas dati uzrādīja obstrukcijas pazīmes. Savukārt Kunkel  

ar kolēģiem (1997) uzsver, ka pacientiem ar šķeltnēm, kuriem ir jāveic daudzi 

nekomfortabli izmeklējumi ilgstošas multidisciplināras ārstēšanas laikā īpaši 

svarīgi ir lietot neinvazīvas izmeklēšanas metodes, kā rinomanometrija. Savā 

darbā nesaskarāmies ar grūtībām veikt rinomanometrijas izmeklējumus bērniem 

ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni un 

kontroles grupas bērniem. Bērni viegli saprata un izpildīja uzdevumu.  
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3.4. Pētījuma rezultātu interpretācija 
 

Pētījuma rezultātos darbā ar pielāgoto Anastassov un Chipkov (2003) 

skalu, rezultātu summa svārstījās no 0 līdz 3 punktiem. Visbiežāk tika atzīmētas 

“nāsu augšējās malas deformācija” un “plata nāsu pamatne”, bet to variabilitāte 

bija visaugstākā. Viena novērtētāja atšķirība starp divām novērtēšanas reizēm 

(intra novērtētāja variabilitāte) bija samērā zema, tātad ar labiem ticamības 

rādītājiem, bet atšķirība starp vairākiem novērtētājiem bija ar lielāku inter 

novērtētāja variabilitāti, kas norāda par metodes subjektīvo dabu. Domājams, ka 

pētījuma pirmās daļas iekļauto pacientu skaits un iespējamās 2D fotoattēlu 

nepilnības ietekmējušas statistisko ticamību. Lai gan novērtētāji pirms 

novērtēšanas tika sagatavoti un iepazīstināti ar pielāgoto Anastassov un  

Chipkov (2003) izstrādāto deguna estētikas novērtēšanas skalu, tomēr atsevišķas 

pozīcijas varētu tikt interpretētas atšķirīgi. Pētījumos, kuros bija lielāks pacientu 

skaits, deguna estētikas novērtējums 2D fotoattēlos ar dažādām metodēm 

uzrādīja labus ticamības rādītājus, piemēram, Pitak-Arnnop ar kolēģiem (2011) 

apsekoja 50 pacientus. Savukārt Anastassov un Chipkov (2003) deguna un lūpas 

estētiku novērtēja klīniski uz pacientiem, kas izslēdza iespējamo fotoattēlu kļūdu. 

Kā arī Anastassovs mērījumus veica viens pats, vienu reizi, izslēdzot inter un 

intra novērtētāja variabilitāti.  

Novērtēšana ar VAS izrādījās ļoti subjektīva un variabla, gan novērtējot 

vienam vērtētājam labo un kreiso pusi, gan savstarpēji starp vērtētājiem. VAS 

vērtējumā rezultātu ticamību ietekmē tikai cilvēciskais faktors, jo tā balstās pēc 

“patīk”, “nepatīk” principa. Tāpēc pētījumos to izmanto samērā reti un bieži kopā 

ar vēl kādu estētiskās novērtēšanas metodi. Šī metode ir laba, ja jānovērtē 

nespeciālista viedoklis, piemēram, pašu pacientu novērtējums, kā to savā 

pētījumā ir veicis Sinko ar kolēģiem (2005), kur VAS izmantota, lai salīdzinātu 

pacientu pašnovērtējumu ar ķirurgu novērtējumu (Sinko et al., 2005).   
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Arī Oosterkamp ar kolēģiem (2007) izmantoja VAS, lai pacienti paši novērtētu 

savu izskatu un funkciju. Oti ar kolēģiem (2014) izmantoja VAS, lai novērtētu 

deguna estētiku pacientu vecāki, personas no malas un ķirurgi. Ir pētījumi, kuros 

VAS ir uzrādījis labus statistiski ticamus rezultātus (Bongaarts et al., 2008; 

Desmedt et al., 2015; Stebel et al., 2016). Domājams, ka vizuālo analogu skala 

varētu tikt izmantota nosakot pašu pacientu un vecāku apmierinātību ar pēc 

operācijas rezultātiem, jo tās lietošana ir ērta, lēta un viegli saprotama.  

Pētījuma rinomanometrijas rezultāti saskanēja ar literatūrā aprakstītajiem 

pētījumiem, kuros salīdzināta šķeltņu pacientu elpošana ar kontroles grupu.  

Elpošanas plūsma pacientiem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma 

un aukslēju šķeltni bija vājāka, nekā veseliem bērniem (Kunkel et al., 1997; 

Fukushiro & Trindade, 2005; Mani et al., 2010). Rinomanometrijas pētījumi 

uzrāda palielinātu gaisa plūsmas rezistenci šķeltnes pusē dēļ starpsienas 

deviācijas un samazinātu gaisa plūsmas rezistenci veselajā pusē. Tomēr četros 

gadījumos bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un 

aukslēju šķeltni elpošanas plūsma caur šķeltnes pusi bija labāka nekā caur ne 

šķeltnes pusi, par spīti starpsienas novirzei. Šo terminu sauc par paradoksālu 

deguna obstrukciju. To izskaidro kā samazinātu gaisa plūsmu kontralaterālajā 

pusē, ko izraisa obstrukcija no kompensatoras apakšējās konhas hipertrofijas 

(Ridgway et al., 2011). Kā arī traucēta elpošanas plūsma varētu būt saistīta ne 

tikai ar starpsienas stāvokli, bet arī ar citām otorinolaringoloģiskām orgānu 

patoloģijām. Reiser ar kolēģiem (2011) norāda, ka pacientiem ar šķeltnēm 

deguna elpošanas funkcijas traucējumus izraisa vairāki iemesli kā starpsienas 

deviācija, hipertrofētas gliemežnīcas, deguna polipi, mugurējās konhas deficīts, 

adenoīdu audi, mandeles, šauras un/ vai samazinātas nāsis vai intranazālas 

striktūras. Pēc rinomanometrijas rezultātiem, bērniem ar elpošanas  

traucējumiem iespējams būtu jāparedz papildus deguna elpošanu koriģējošas 

operācijas, bet nav zināms cik lielā mērā tās spētu uzlabot deguna elpošanu. 
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Cohen ar kolēģiem (2003) secinājuši, ka labāki elpošanas funkcijas un estētiskie 

rezultāti tika sasniegti tiem pacientiem, kuriem bija mazāks operāciju skaits.  

To izskaidro ar audu kontraktūru un rētaudu relatīvi mazu audu elasticitāti 

elpošanas laikā (Cohen et al., 2003). Tāpat arī Cohen ar kolēģiem (2003) norāda, 

ka pacientiem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju 

šķeltni pie deguna korekcijas ir nepieciešams ņemt vērā iepriekšējās operācijas, 

rētošanās procesu, kas var radīt jatrogēnas deformācijas. Mūsu pētījumā netika 

pierādīta tieša saistība starp deguna elpošanas plūsmu un operāciju skaitu. 

Pētījuma rezultāti antropometriskajos mērījumos 3D fotoattēlos parādīja, 

ka atšķirība bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un 

aukslēju šķeltni starp šķeltnes un veselo pusi nebija statistiski ticama, izņemot 

deguna spārna garumam (al-PRN), kas norāda, ka tika sasniegta apmierinoša 

deguna simetrija pēc sekundārām deguna korekcijām pirmsskolas vecumā un arī 

tiem bērniem, kuriem sekundāra deguna korekcija tika uzskatīta, ka nav 

nepieciešama. Kontroles grupā atšķirība starp labo un kreiso deguna pusi nebija 

statistiski ticama, tātad varētu uzskatīt, ka deguns bija simetrisks. Atšķirība  

starp pētījuma grupu un kontroles grupu bija statistiski ticama visās 

antropometriskajās distancēs izņemot lūpas garumam līdz lūpu lociņam abās 

pusēs. Iemesls šādai atšķirībai varētu būt vecuma, auguma un dzimuma 

atšķirības. Pētījuma grupas pacientu vidējais vecums bija 14 gadi, robežās no 10-

18 gadiem, savukārt kontroles grupai vidējais vecums bija 10 gadi. Pacientu 

sadalījums pēc dzimuma bija samērā līdzvērtīgs gan pētījuma grupā (15 zēni un 

15 meitenes), gan kontroles grupā (18 zēni un 17 meitenes). Mūsu rezultāti sakrīt 

arī ar citu autoru publicētiem pētījumiem (Duffy et al., 2000; Yamada et al., 2002; 

Ferrario et al., 2003; Hood et al., 2004; Ayoub et al., 2011; Okawachi et al., 

2011; Zreaqat et al., 2012).  

Lai arī statistiski ticama atšķirība pētījuma grupā starp šķeltnes un veselo 

pusi bija tikai starp deguna spārna garumu, tomēr simetrijas indekss uzrādīja 
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statistiski ticamu asimetrijas pakāpi gan deguna spārna garumam  

(al-PRN), gan arī deguna sānu garumam (al-N) un lūpas loka attālumam līdz 

viduslīnijai (cph-cM). Tāpat arī kontroles grupā tika novērota simetrijas indeksa 

statistiski ticama asimetrija nāsu augstumam (nl-nd), kas netika uzrādīta 

analizējot deguna nāsu augstuma attālumus absolūtos skaitļos. Interesanti, ka 

pētījuma grupā, bija panākta labāka nāsu augstuma simetrija nekā kontroles 

grupā bērniem bez iedzimtas lūpas un aukslēju šķeltnes. Tas varētu norādīt, ka 

simetrijas indekss precīzāk nosaka simetriju, tas ir matemātisks mākslīgi 

izveidots indekss. Tomēr kā raksta Bell ar kolēģiem (2014) tas, ka seja nav 

pilnībā simetriska jau ir vispār pieņemts fakts. Kā arī pilnībā simetriska seja nav 

estētiska, tā secinājuši Peck H. un Peck S. (1970) savā darbā novērtējot sejas 

simetriju sava laika skaistuma karalienēm, profesionālām modelēm un citām 

skaistām sievietēm. Autori seju pa viduslīniju pārdalīja uz pusēm un savienoja 

abas labās puses kopā izveidojot seju un abas kreisās puses kopā. Novērtējot 

visas trīs sejas – oriģinālo un abas mākslīgās, secināja, ka tieši neliela sejas 

asimetrija raksturo estētiski pievilcīgu seju (Peck H. & Peck S., 1970).  

Tomēr simetrijas indekss labi noder, lai salīdzinātu pētījuma un kontroles grupas 

deguna un lūpas simetriju, jo pastāv gan vecuma, gan auguma variācijas, kas 

nepieļauj tiešu antropometrisko attālumu salīdzināšanu. Kā arī simetrijas indekss 

palīdz noteikt tipiskākās operāciju rezultātu novirzes pacientiem ar šķeltnēm un 

varētu palīdzēt novērtēt ķirurģisko operāciju rezultātus. Li ar kolēģiem (2010) 

veiktajā literatūras analīzē konstatējuši, ka vairāki autori veikuši pētījumus ar 

veseliem cilvēkiem un secinājuši, ka neliela sejas asimetrija ir iedzimts fenomens 

un absolūta simetrija nav raksturīga. Viņi arī secinājuši, ka veseliem cilvēkiem 

lietotais simetrijas indekss ir robežās no 90 līdz 110% un šis diapazons tika 

uzskatīts par simetrisku seju. Ja pacientiem ar šķeltnēm šis simetrijas indekss 

degunam un lūpai bija robežās no 90 līdz 110%, tad tika uzskatīts, ka ķirurģijas 

rezultāts ir izdevies (Li et al., 2010). Ja ņem vērā Li ar kolēģiem (2010) piedāvāto 
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simetrijas indeksa interpretāciju, tad mūsu pētījumā iesaistītajiem pacientiem ar 

vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni bija izdevies 

ķirurģijas rezultāts, jo vidējais simetrijas indekss bija robežās no 95 līdz 110%. 

Kontroles grupas vidējais simetrijas indekss bija robežās no 96 līdz 103%.  

Russell ar kolēģiem (2009) norāda, ka nav skaidrs vai mainīgo lielumu 

statistiski nozīmīga atšķirība ir arī ar klīniski svarīgu nozīmību. Viena no klīniski 

nozīmīgajām vadlīnijām varētu tikt uzskatīta pamatojoties no Lu (1965) 

ziņojuma, ka asimetrijas lielākas par 3% ir klīniski pamanāmas (Russell et al., 

2009). Savukārt Othman ar kolēģiem (2014) savā darbā pirmie piedāvā, ka 

klīniski nozīmīga asimetrija, kas izteikta milimetros ir lielāka vai vienāda par  

5 mm. Tas nozīmē, ka klīniski var noteikt asimetriju pacientiem ar vienpusēju 

caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni, ja tā ir lielāka vai 

vienāda par 5 mm, salīdzinot ar veseliem indivīdiem (Othman et al., 2014).  

Estētika varētu būt vairāku sejas pazīmju akumulācijas interpretācija un, 

iespējams, ka joprojām estētika nav izmērāma ar specifiskiem objektīviem 

mērījumiem pacientiem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un 

aukslēju šķeltni (Russell et al., 2009). Deguna elpceļu obstrukcijas pakāpes ir 

dažādas un tām nav tiešas korelācijas ar deguna deformācijas smaguma pakāpi 

(Cohen et al., 2003). To novērojām arī šajā pētījumā, kad netika pierādīta 

pārliecinoša saistība starp deguna simetriju 3D fotoattēlos un elpošanas funkciju. 
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SECINĀJUMI 
 

1.   Deguna estētikas novērtējums ar modificēto Anastassov un Chipkov (2003) 

vērtēšanas skalu bija ar augstu gan intra, gan inter novērtētāju variabilitāti. 

Šīs vērtēšanas skalas lietošana 2D fotoattēlos izvēlētajai pacientu grupai 

bija subjektīva un nebija lietojama grupu salīdzināšanai. 

2.   Deguna estētikas novērtēšana 2D fotoattēlos ar vizuālo analogu skalu 

izvēlētajai pacientu grupai bija subjektīva metode. 

3.   Pacientiem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju 

šķeltni pēc rinoplastikas elpošanas plūsma caur veselo pusi vidēji bija ar 

vieglu obstrukciju, bet caur šķeltnes pusi ar smagu obstrukciju. Kontroles 

grupā elpošanas plūsma vidēji caur labo un kreiso nāsi bija ar vieglu 

obstrukciju. Rinomanometrija bija ērta un objektīva metode deguna 

funkcijas noteikšanai bērniem no 10 gadu vecuma.  

4.   Vērtējot 3D fotoattēlus, deguna un augšlūpas simetrija tika atjaunota 

bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju 

šķeltni pēc deguna korekcijām pirmsskolas vecumā, kaut arī simetrija starp 

pētījuma un kontroles grupu atšķīrās. Simetrijas indekss palīdzēja salīdzināt 

pētījuma un kontroles grupas deguna un augšlūpas asimetriju. 

5.   Deguna un augšlūpas novērtēšana 3D fotoattēlos ar piedāvāto 

antropometrisko punktu apjomu bija ērta un precīza metode, lai novērtētu 

pēc operācijas rezultātus izvēlētajai pacientu grupai, bet deguna estētikas 

novērtējums 2D fotoattēlos ar izvēlētajām novērtēšanas metodēm uzrādīja 

subjektīvus rezultātus. Turpmāk deguna simetrijas noteikšanai būtu 

nepieciešams izmantot 3D fotoattēlus. 
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PRAKTISKĀS REKOMENDĀCIJAS 
 

1.   Bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju 

šķeltni pēc operācijas rezultātu novērtēšanai rekomendējams veikt  

3D fotografēšanu rutīnā no 10 gadu vecuma.  

2.   Pētījumā lietotie antropometriskie punkti un attālumi rekomendējami lietot 

ikdienas darbā klīnikā, lai novērtētu deguna un augšlūpas simetriju.  

3.   Bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju 

šķeltni rekomendējams veikt deguna elpošanas funkcijas noteikšanu ar 

priekšēju rinomanometriju rutīnā no 10 gadu vecuma. 
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PATEICĪBAS 
 

Vēlos izteikt pateicību savai darba vadītājai profesorei Ilzei Akotai, bez 

kuras palīdzības un zināšanām šis darbs nebūtu iespējams. Paldies par ieguldīto 

laiku, vērtīgiem padomiem un par piedalīšanos deguna estētikas novērtēšanā 2D 

fotoattēlos. 

Īpašs paldies Elvisam Railijam Bitānam par ieguldīto laiku un palīdzību 

datu ievākšanas procesā kopīgi apgūstot jaunās tehnoloģijas. 

Paldies manai mīļajai kolēģei Inai Freimanei par sapratni un pacietību 

darba tapšanas laikā un par dalību deguna estētikas novērtēšanā 2D fotoattēlos. 

Paldies Ievai Greitānei par ieguldīto laiku un palīdzību gan materiālu 

vākšanā, sagatavošanā, gan piedaloties deguna estētikas novērtēšanā 2D 

fotoattēlos. 

Paldies profesorei Ilgai Urtānei par atsaucību un iespēju veikt darbu RSU 

Stomatoloģijas institūtā. 

Paldies Irēnai Rogovskai par palīdzību statistikas jautājumos. 

Paldies darba recenzentiem profesoram Aigaram Pētersonam un 

profesorei Rūtai Carei par ieguldīto laiku darba recenzēšanā. 

Paldies maniem bērniem, vīra vecākiem un īpaši vīram Oskaram par 

izturību, sapratni, uzmundrinājumiem un ticību maniem spēkiem šī darba 

tapšanas laikā. 

Bet vislielākais paldies manai mīļajai mammai, bez kuras, šis darbs 

nebūtu iespējams, paldies par palīdzību gan tiešā, gan netiešā veidā. Paldies par 

izturību, sapratni un ieguldīto laiku. 

Paldies visiem, kurus šeit nepieminēju, bet kuri ir man palīdzējuši un 

atbalstījuši darba tapšanas gaitā.  
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