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Lāzerstarojuma izmantošana 

antibakteriālās rezistences 

novērtēšanai
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Saturs

• Bakteriālas rezistences problēma

• Esošie risinājumi un problēmas

• Piedavātā lāzerstarojuma metode

• Tehniskās detaļas



33

Antibiotiķi pret bakteriālām infekcijām
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Antibakteriālā rezistence
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▪ Pacientam nonākot slimnīcā ar infekciju vai 

aizsardzībai pēc operācijām jādod antibiotiķi

▪ 2019 gadā ap 6 miljoniem cilvēku nomira no 

slimībām, kur tiešā vai netiešā veidā bija 

iesaistītas rezistences baktērijas

*Superbaktērijas slimnīcā

Antibakteriālas rezistences ietekme
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▪ Bakteriālās sekundārās infekcijas ir novērotas aptuveni 12-15% 

no visiem hospitalizētajiem COVID-19 pacientiem.

▪ Lai samazinātu mirstības risku, lieto antibakteriālo terapiju 

gandrīz visiem hospitalizētajiem pacientiem (~ 72%).

▪ Tomēr profilaktiskā empīriskā antimikrobiālā terapija lielākoties ir 

neefektīva un saasina globālo baktēriju rezistences problēmu.

Sekundāras bakteriālas infekcijas
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Ko izvēlēties?

▪ Kurš antibiotiķis derēs?

▪ Kādai jābūt koncentrācijai?

▪ Īpašos gadījumos (piemēram sepse), rezistenci

jānosaka pēc iespējas ātrāk.
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“Zelta standarta” pārbaude uz rezistenci

Sterīls

agars

Pacienta

analīzes

Ieliec diskus ar

antibiotiķiem

Vienmerīgi sadala

pa visu Petri trauku

Ir ietekme
Rezistence

Daļēja iedarbe

Ļauj bakterijām

izaugt un iedarboties

uz 16-24 stundām
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“Disk diffusion” viena konkrēta koncentrācija “E-test” strīpa ar pieaugošo koncentrāciju
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Problēma – ilgs gadīšanās laiks

Baktērijas 

redzamas tikai 

mikroskopā

Ar aci tikai pēc 

diennakts
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Risinājumi

Eksistējošo iekārtu augsta cena neļauj tos plaši pielietot

“WalkAway-40 Plus” “Vitek 2”
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Baltā 
gaismā

Lāzers un 
īpašā lēca

Risinājums izmantojot lāzera efektu
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Ūdens

Spirts

Ziepes
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Izmantojot lētas 

komponentes (<100 EUR) ir 

iespējams noteikt baktēriju 

aktivitāti (rezistenci) dažu 

stundu laikā

Piedāvātais risinājums
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▪ Ak

Ir iespējams atšķirt aktivās bakterijas no neaktīvām, stiprā trokšņā ietekmē

Bez apstrādes Ar filtrāciju
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Baktēriju aktivitāte ir 

nosakāma ~5 stundu laikā

Problēma – trokšņi (galda 

vibrācijas, agara žūšana)

Lāzera attēlu apstrāde
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Prognozēt sterilas zonas galā diametru
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This work has been supported by the European Regional Development

Fund project “Rapid assessment system of antibacterial resistance for

patients with secondary bacterial infections” (No. 1.1.1.1/21/A/034).


