
 

39. VBO laboratorijas darbs Infektoloģija 

UZDEVUMU LAPA 

 

Šajā laboratorijas darbā tev būs jāmodelē slimību izplatīšanās. Lai to darītu, izmantosim 

datorprogrammu, kurā tiek modelēta cilvēku populācija. Simulācijā tiek ņemts vērā cik 

virulenta (“lipīga”) ir slimība, slimības norises laiks, populācijas blīvums. Simulācijā ir 

pieejamas četras dažādas slimības: Kold – slimība, kas pēc parametriem līdzinās augšējo 

elpceļu vīrusa infekcijai (parasti to sauc par saaukstēšanos), Impfluenza – slimība, kas pēc 

parametriem atgādina gripu, Neasles – slimība, kuras parametri līdzinās masalu infekcijai un 

Red death – slimība, kas pēc parametriem ir ātri izplatošās nāvējoša epidēmija. 

Datorā Tev jau ir atvērta simulācija. Iepazīsties ar ekrānā redzamo (1. attēls) 

Simulācija atrodama  

http://www.learner.org/courses/envsci/interactives/disease/disease.html?initLesson=1 

 

1. attēls. Simulācijas loga izskats 

Simulācijas logā tu redzi laukumu ar krāsainiem punktiņiem, ar katru punktiņu tiek apzīmēts 

cilvēks. Zaļš cilvēks ir vesels, bet bez imunitātes, sarkans – saslimis, zils – ar izveidojušos 

imunitāti. Tādas pašas krāsas tiek izmantotas arī grafikā kreisajā apakšējā stūrī, kurā redzama 

veselo, slimo, imūno un mirušo (melnā līkne) cilvēku skaita dinamika laikā pēc simulācijas. Ar 

kursoru norādot uz līkni, iespējams redzēt datus tieši šajā līknes punktā. 

Izmantojot šo simulāciju mēs pētīsim dažādu faktoru ietekmi uz cilvēku saslimšanu. 

 



1. uzdevums. Urbanizācijas ietekme uz slimību izplatību. 

Šajā uzdevumā tev būs jānosaka, kā populācijas blīvums (cilvēki uz kvadrātmetru) 

ietekmē slimības izplatību. Lai to paveiktu, seko aprakstītajiem darba soļiem. 

1. Pārbaudi, vai visi iestatījumi ir iestādīti pareizi (skat 1. attēlu, kurā redzama 

darbam gatava simulācija) 

Lesson: Virgin Field (populācija, kura nekad nav saskārusies ar šo slimību) 

Simulation parameters (Simulācijas parametri): 

Disease (Slimība): Kold 

Population density (Populācijas blīvums): Low 

Population mixing (Cilvēku mobilitāte): None 

2. Nospied pogu, kas palaiž simulāciju (Run) un piefiksē datus, kas redzami 

ekrāna augšējā labajā stūrī un nolasi nepieciešamo no grafika ekrāna apakšējā 

kreisajā stūrī. Datus ieraksti ATBILŽU LAPĀ.  

3. Atkārto šo pašu simulāciju vēl divas reizes. Pieraksti datus 

4. Nomaini populācijas blīvumu uz vidēju (Medium), pārējie parametri paliek 

nemainīti 

5. Veic simulāciju trīs reizes, pieraksti datus ATBILŽU LAPĀ 

6. Nomaini populācijas blīvumu uz augstu (High), pārējie parametri paliek 

nemainīti 

7. Veic simulāciju trīs reizes, pieraksti datus ATBILŽU LAPĀ 

8. Atbildi uz papildus jautājumiem atbilžu lapā. 

2. uzdevums Mobilitātes ietekme uz infekciju izplatīšanos 

Līdz šim tu izmantoji iestatījumus (Population mixing: none), kuros populācijas dalībnieki 

spēj inficēt tikai blakus esošos populācijas dalībniekus. Tomēr mūsdienu pasaulē cilvēki 

pārvietojas un spēj inficēt ne tikai tuvākos kaimiņus.  

1. Iestati vidēju populācijas blīvumu un izvēlies vidēju (Medium) populācijas 

kustīgumu. Tagad simulētie cilvēki ik pa brīdim mainīs savu atrašanās vietu. 

2. Palaid simulāciju. 

3. Pieraksti nepieciešamos datus ATBILŽU LAPĀ 

4. Atkārto simulāciju vēl divas reizes 

5. Atbildi uz papildus jautājumiem atbilžu lapā 

3. uzdevums Virulences ietekme uz epidēmiju 

Aplūkosim, kā slimības virulence (spēja inficēt), ietekmē saslimušo dinamiku 

1. Nomaini slimību no saakustēšanās (Kold) uz Neasles. Iestati vidēju populācijas 

blīvumu un izvēlies vidēju (Medium) populācijas kustīgumu. Palaid simulāciju. 

2. Pieraksti nepieciešamos datus ATBILŽU LAPĀ 

3. Atkārto simulāciju vēl divas reizes 

4. Atbildi uz papildus jautājumiem atbilžu lapā 

 

 

 



4. uzdevums Vakcinācijas ietekme 

Pasaules veselības organizācija ir noteikusi, ka būtu vēlams, lai vakacinācija pret 

masalām sasniegtu 95% no populācijas. Latvijā pašlaik ir vakcinēti 90% no populācijas. 

Simulēsim šādu situāciju 

1. Simulācijas logā kreisajā augšējā stūrī izvēlies Lesson:Vaccination 

2. Iestati slimību Neasles, Vidēju populācijas blīvumu un vidēju populācijas 

mobilitāti. Izvēlies vakcinācijas apjomu 90% 

3. Pieraksti datus tabulā 

 

1980. gadā Eiropā pret masalām vidēji bija vakcinēti 50% no populācijas. Simulēsim šo 

situāciju. 

1. Simulācijas logā kreisajā augšējā stūrī izvēlies Lesson:Vaccination 

2. Iestati slimību Neasles, Vidēju populācijas blīvumu un vidēju populācijas 

mobilitāti. Izvēlies vakcinācijas apjomu 50% 

3. Pieraksti datus tabulā 

 

Atbildi uz jautājumiem ATBILŽU LAPĀ 

 


