
Plaušuveselības avīze

Ar veselām plaušām elpot viegli
Respiratorās slimības kā nāves cēlonis ieņem otro vietu pasaulē aiz sirds un asinsvadu slimībām – 19% 
no nāves gadījumiem

MARTS 2015

Ar dažādām metodēm atgādinās astmas pacientiem par nepieciešamību 
lietot medikamentus.

Kāpēc smēķēšanas atmešana ir viena no efektīvākajām HOPS 
ierobežošanas iespējām.

LAIKAM LĪDZI LABĀK NESMĒĶĒT
20. lpp.10. lpp.

NU JAU CETURTO REIZI SAVUS LASĪ-
TĀJUS UZRUNĀ PLAUŠU VESELĪBAS 
AVĪZE. JA PASAULĒ IR APMĒRAM 
VIENS MILJARDS AR HRONISKĀM 
RESPIRATORĀM SLIMĪBĀM SIRG-
STOŠU CILVĒKU, SITUĀCIJU NEVAR 
SAUKT PAR VIENKĀRŠU UN VIEGLI 
ATRISINĀMU. PAR TO IR JĀRUNĀ.

Lai gan, kā uzsver Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību 
ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs Alvils Krams, tad res-
piratorās slimības, kaut arī plaši izplatītas, tomēr bieži vien 
netiek  atpazītas un pienācīgi novērtētas. 

2010. gadā pasaulē pirmajā nāves cēloņu desmitniekā bija 
četras plaušu slimības: HOPS – 3. vietā, pneimonija (dziļo elp-
ceļu infekcijas) – 4. vietā, plaušu vēzis – 5. vietā un tuberkuloze 
– 10. vietā. Un pašlaik neizskatās, ka tuvākajā laikā ir gaidāma 
krasa uzlabošanās. Vismaz Latvijā nē. Kā liecina Slimību profilak-
ses un kontroles centra dati, tad tuberkulozes slimnieku skaits 
valstī kardināli nemainās. 2011. gadā uzskaitē bija 969 pacienti, 
2012. gadā – 1087 un 2013. gadā – 920. Līdzīgi ir ar ļoti grūti ārstē-
jamo, bet plaši izplatīto bronhu un plaušu vēzi. 2000. gadā Latvijā 
šī diagnoze pirmo reizi tika noteikta 1103 cilvēkiem, 2013. gadā – 
1119. Arī par šī slimībām rakstām Plaušu veselības avīzē.

Saviem lasītājiem piedāvājam plašu tēmu loku, sākot ar alerģi-
ju, astmu, kas mūsdienās kļūst arvien izplatītākas, līdz tādai retai 
un ļoti smagai saslimšanai kā cistiskā fibroze. Lai gan, kurš var 
apgalvot, ka alerģija nav nopietna saslimšana? Speciālisti apstip-
rina: arvien vairāk ir pacientu, kuriem alerģija izpaužas smagā 
formā. Lasiet un uzziniet vairāk!

PIERĀDĪS PRECĪZI DZĪVĪBAI BĪSTAMI NOPIETNĀ OMA
Iemesls, lai atbrīvotos no liekā svara.Niecīgs un draudīgs – kukaiņa dzēliens.Pārtikas alerģija vai tomēr kas cits.

19. lpp.6. lpp.4. lpp.
Sniegt pacientiem nepieciešamo palīdzību.
PALIATĪVĀ APRŪPE

27. lpp.

LAIKRAKSTA TAUTA UN VESELĪBA PIELIKUMS

BEZMAKSAS
IZDEVUMS
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ALVILS KRAMS,

asociētais profesors, Latvijas 
Tuberkulozes un plaušu 
slimību ārstu asociācijas valdes 
priekšsēdētājs

Plaušu veselības stūrakmeņi ir nesmē-
ķēt, nesmēķēt un vēlreiz nesmēķēt, tīrs 
gaiss, kā arī regulāra fiziskā aktivitāte un 
veselīgs uzturs.

Šo virsrakstu lietoju bieži. Iespējams, pat pārāk 
bieži, taču tas arī skaidri pasaka, kāpēc jau ceturto 
gadu pēc kārtas top Plaušu veselības avīze: visā 
pasaulē plaušu vai, runājot plašāk, respiratoris-
kajām (elpošanas) slimībām nepievērš pienācīgu 
uzmanību. Gan definējot prioritātes veselības 
aprūpes programmu izstrādē, gan piešķirot 
līdzekļus slimību diagnostikai, ārstēšanai, pro-
filaksei un izpētei. Avīzē nozīmīga vieta veltīta 
arī alerģisko slimību problemātikai. Bet tas nav 
nekāds brīnums, jo ar ļoti daudzu slimību diag-
nostiku un ārstēšanu, kā arī dažādu problēmu risi-
nāšanu nodarbojas gan plaušu slimību speciālisti 
(pneimonologi), gan alergologi – kā piemērus 
minēšu astmu, smēķēšanu. Daudziem pneimo-
nologiem (arī man!) ir sertifikāts alergoloģijā un 
otrādi. Pediatriem ir pat kopīga profesionālā aso-
ciācija – Latvijas Bērnu alergologu un pneimono-
logu biedrība.

Elpošanas slimību nozīmes nenovērtēšana ir 
pārsteidzoša, jo respiratoriskās slimības kā 
nāves cēlonis pasaulē ir otrajā vietā aiz sirds 
un asinsvadu slimībām (19% no nāves gadī-
jumiem!). Pēc Pasaules Veselības organizācijas 
(PVO) aplēsēm ar hroniskām respiratoriskajām 
slimībām 2007. gadā sirga apmēram viens mil-
jards cilvēku.

2010. gadā pasaulē pirmajā nāves cēloņu 
desmitniekā bija četras plaušu slimības: 
HOPS  – 3.  vietā, pneimonija (dziļo elpceļu 
infekcijas) – 4. vietā, plaušu vēzis – 5. vietā un 
tuberkuloze – 10. vietā.

Alerģiskās slimības bauda lielāku sabiedrības 
uzmanību un atbalstu. Tas, piemēram, vērojams 
finansējuma piešķiršanā zinātnei Eiropas Savienī-
bas Ietvarprogrammās. Iespējams, tas ir tāpēc, ka, 
lai arī alerģiskās slimības neraksturo augsti mirstī-
bas rādītāji, tās sabiedrībā ir ļoti atpazīstamas – 
astma, alerģiskās iesnas, nātrene.

Bet šim atbalstam ir arī reāls pamatojums – 
industrializētajā pasaulē pēdējos 50 gados 
saslimstība ar alerģiskajām slimībām nepārtraukti 
pieaug! Šobrīd pasaulē skolas vecumā sensibilizā-
ciju pret vismaz vienu apkārtējās vides alergēnu 
(specifiskas imūnglobulīna E klases antivielas 
serumā) konstatē 40–50% skolas vecuma bērnu. 
Alerģisko rinītu (iesnas) novēro 10–30%, savukārt 
nātreni dzīves laikā – katram piektajam planē-
tas iedzīvotājam.

Astma ir biežākā hroniskā slimība bērniem, un 
šajā vecumā tā ir cieši saistīta ar alerģiju pret kādu 
no apkārtējās vides alergēniem.

Pēdējā laikā liels uztraukums alergologu vidū 
ir saistīts ar to, ka gan pasaulē, gan Latvijā pieaug 
saslimstība ar akūtajām, vissmagākajām alerģis-
kajām reakcijām – anafilaksi.

«Plauškopības» problēmas Latvijā
Latvijā respiratoriskās slimības kā problēma 
netiek iezīmētas Nacionālās attīstības plānā. Res-
piratoriskās slimības (atskaitot astmu) ir starp tām 
nedaudzajām, kurām joprojām nav atjaunota zāļu 
iegādes kompensācija 75% apmērā. Tas sagādā 
papildus ciešanas slimniekiem, kuri augstā 50% 
līdzmaksājuma dēļ nespēj iegādāties nepiecieša-
mās zāles. Skābekļa terapija mājās Latvijā vispār 
netiek kompensēta (arī bērniem!) – tādējādi nes-
mok un nenosmok tikai tie pacienti, kuru ģimenes 
ir maksātspējīgas! Eiropas Savienības Padomes 
prezidējošajā valstī!

Diemžēl šogad klāt nākusi jauna problēma. 
Šobrīd zāļu iegādes kompensācijas sistēmas 

ietvaros daļai pacientu viena zāļu vispārējā 
nosaukuma ietvaros apmaksā tikai (!) vislētāko. 
No šī gada pirmā janvāra šie ierobežojumi skāruši 
tūkstošiem astmas un HOPS pacientu. Brīvprātīgi 
vai piespiedu kārtā šiem pacientiem līdz šim lie-
totais inhalators aptiekā tiek nomainīts uz citu. Un 
tā nav tabletes krāsas vai formas maiņa. Tiek 
nomainīta ierīce, kuras lietošanas efektivitātē 
izšķiroša ir pareiza inhalācijas tehnika, un tam ir 
nepieciešama attiecīga konsultācija un (atkār-
tota) apmācība.

2015. gada 13. janvāra Sabiedriskajā apspriedē 
veselības ministrs pēc Latvijas Ārstu biedrības 
ierosinājuma publiski akceptēja pacienta izvēles 
iespēju ierobežojumu atcelšanu un deva attiecīgu 
rīkojumu Farmācijas departamenta direktoram. 
Diemžēl likumdošanas aktu pašreizējā virzība lie-
cina, ka nekas nemainīsies.

Veselas plaušas ilgam mūžam
Lai veicinātu raksta virsrakstā minēto prob-
lēmu risināšanu, Eiropas Respiratoriskā biedrība 
(European Respiratory Society – Eiropas plaušu 
slimību ārstu asociācija) un Eiropas Plaušu fonds 
(European Lung Fondation) ir uzsākuši ilgtermiņa 
programmu (kampaņu) «Veselas plaušas ilgam 
mūžam» – «Healthy Lungs for Life».

2014. gadā šīs kampaņas ietvaros tika organi-
zētas Pasaules Spirometrijas dienas aktivitātes 
ar moto «Elpo tīru gaisu!» – «Breathe clean air!».

Spirometrija (vai spirogrāfija, ja mēs runājam 
par veiktā mērījuma grafisko pierakstu) ir plaši 
pieejama un lēta plaušu funkcionālās diagnosti-
kas pamata metode. Daudzas respiratoriskās sli-
mības pasaulē un Latvijā tiek slikti atpazītas un 
diagnosticētas. Viens no spilgtākajiem piemēriem 
ir hroniska obstruktīva plaušu slimība (HOPS): Lat-
vijā šī slimība nav diagnosticēta vismaz 75–80% 
pacientu! Lai gan to diagnosticēt ir ļoti viegli – 
jāveic spirometrija!

Rīgas Centrālajā stacijā kampaņas ietvaros 
notika nu jau tradicionālā akcija, kurā spiromet-
rija tika veikta ap 500 līdzpilsoņu (40% no tiem 
nepieciešama papildu izmeklēšanās).

Izsmeļošāk par iespēju veikt spirometriju 
ikdienā, kā arī informāciju par plaušu slimību 
speciālistu (pneimonologu) konsultācijām var 
atrast asociācijas mājas lapā – www.elpoviegli.lv.

Smēķēšana
Eiropā 25% nāves gadījumu cēlonis ir smēķēšana. 
Katrs otrais smēķētājs nomirst pāragri no smēķē-
šanas izraisītas slimības.

Ko nozīmē pāragri? Piemēram, ASV smēķējoši 
vīrieši un sievietes vidēji nodzīvo attiecīgi 13,2 un 
14,5 gadus īsāku mūžu. Jāuzsver, ka tas ir vidēji, 
tātad daudzi nodzīvo vēl īsāku mūžu.

Nereti nākas dzirdēt – «Nosmēķējies – pats vai-
nīgs!» Nē, vainīgi esam mēs visi, jo šobrīd ap 90% 
gadījumu smēķēšana tiek uzsākta bērnu vai pus-
audžu vecumā, vēlāk, pieaugušo vecumā vairs 
nespējot pārvarēt ļoti spēcīgo atkarību.

Nikotīns ir psihoaktīva viela ar augstu atkarības 
izveidošanās potenciālu. Lietojot no gadījuma 
uz gadījumu, nikotīna atkarības attīstības risks ir 
augstāks, nekā lietojot marihuānu. Tieši spēcīgās 
atkarības dēļ uzsākt smēķēt ir tik viegli, pat nema-
not, savukārt atmest – ļoti, ļoti grūti!

Pēc Global Youth Tobacco Survey 2011. gada 
datiem (atrodami SPKC mājas lapā) Latvijā 13–15 
gadu vecumā 76,2% skolēnu kādreiz ir pamē-
ģinājuši smēķēt, regulāri jebkādu tabakas 
izstrādājumu lieto 40,5% (zēni – 39,4%, mei-
tenes – 41,4%), no tiem 27,4% ir uzsākuši smēķēt 
pirms 10 gadu vecuma. TRAĢISKI.

Topošas māmiņas smēķēšana vispār ir 
drausmīgs pāridarījums vēl nedzimuša-
jam bērnam.

Par ūdenspīpēm (ŪP). No visām Eiropas Savie-
nības valstīm tieši Latvijā to lietošana ir visizpla-
tītākā. Uzskats par ŪP nekaitīgumu ir maldīgs! 
Viena seansa laikā ieelpotās darvas dau-
dzums ir ekvivalents 5–10 cigarešu paciņu 
izsmēķēšanai! Cita starpā kolektīvā ŪP lietošana 
rada augstu inficēšanās risku ar B un C hepatītu, 
īpaši pirmo.

Ietekmēt pusaudža domāšanu (kurš ir 
«lūzers» – smēķētājs vai nesmēķētājs?) var tikai 
autoritāte viņu acīs. Pozitīvs piemērs ir viena no 
pasaules labākajām futbola komandām Barce-
lona. Internetā jau kādu laiku ir pieejama Eiro-
pas Komisijas atbalsta programma (ielādējama, 
piemēram, viedtālrunī) smēķēšanas atmeša-
nai. www.stopsmokingcoach.eu. Arī latviešu 
valodā! Šobrīd šos ikdienas padomus angļu 
valodā Barcelona spēlētāju ierunātus iespējams 
noklausīties www.quitsmokingwithbarca.eu.

EX SMOKERS ARE UNSTOPPABLE!
SMĒĶĒT ATMETUŠIE (UN NESMĒĶĒJOŠIE) 
IR NEAPTURAMI!

TAUTA UN VESELĪBA
Iznāk reizi trijos mēnešos
Izdevējs: SIA Medicīna un prese
Reģ.nr. 42103056373
Izdevniecība: SIA Medicīna un prese

Redaktore: Sarma Zvirbule
Datorgrafika: Guntis Gvozdevs
Adrese: Zāļu iela 16a–20,
Liepāja, LV–3401

E-pasts: flakss@inbox.lv
Pārpublicējot vai citējot materiālus,
atsauce uz Tauta un Veselība obligāta.
Tālr. 27884476

Izplatīšana: tikai Latvijas slimnīcās,
medicīnas centros, poliklīnikās.
Bez maksas.
Iespiests a/s Kroonpress.

Plaušu veselības avīzes izdošanu atbalsta:

Tauta unVeselība

FOKUSS
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Izplatītas, bet slikti 
atpazītas un nenovērtētas

Pasaules Spirometrijas dienas ietvaros arī cilvēkiem Latvijā bija iespēja bez maksas 
pārbaudīt savu plaušu veselību.
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PACIENTU IZGLĪTĪBAI

ILZE AUSTRUMA

Pamanot bērnam izsitumus, šķaudīšanu 
ziedēšanas laikā, iekaisušas acis, ar vislie-
lāko varbūtību var teikt, ka pie tā vaino-
jama alerģija.

Kā vislabāk no tās izsargāties un ko darīt, ja aler-
ģija tomēr sākusies, par to saruna ar Bērnu klī-
niskās universitātes slimnīcas alergoloģi, Latvijas 
Alergologu asociācijas priekšsēdētāju Ievu Cīruli.

– Kas ir alerģija un cik tā ir izplatīta bērnu vidū?
– Alerģija ir imūnsistēmas darbības traucējumi, 
kas rodas, organismam izteikti reaģējot uz kādu 
apkārtējā vidē esošu vielu, piemēram, dzīvnieku 
spalvām, mājas putekļiem, ziedputekšņiem, 
vienu vai vairākiem pārtikas produktiem. Izpē-
tīts, ka alerģiskas iesnas ir 8–10%, astma 6–8%, 
alerģiskas ādas parādības 4–5% bērnu. Turklāt 
šobrīd nav vērojama tendence, ka problēmas 
ietu mazumā. Iespējams, procenti nepieaug, bet 
tie stabili turas minētajās robežās. Un vēl kāda 
būtiska lieta: vairāk kļūst pacientu, kuriem alerģija 
izpaužas diezgan smagā formā vai tā vienlaikus ir 
pret daudzām lietām, proti, šī problēma izpaužas 
kā tā sauktais alerģiskais maršs, kad vienu alerģi-
jas formu nomaina cita. Piemēram, sākumā ir aler-
ģijas izpausme uz ādas, pēc tam parādās iesnas, 
astma. Vai arī sākotnēji ir tikai pārtikas alerģija, bet 
pēc tam pret putekļiem, dzīvniekiem, vēlāk pret 
ziedputekšņiem. Tā teikt, laikam ejot, alerģiskās 
izpausmes mainās.
– Kas visbiežāk slimo – vai tie lielākoties ir 
paši mazākie jeb alerģija sāk vairāk izpaus-
ties, bērnam augot?
– Man nav precīzas statistikas, bet redzu, ka ar 
šīm problēmām lielākoties saskaras pirmssko-
las vecuma bērni. Būtībā prognostiski ir sliktāk, 
ja alerģija sākas jau pirmajā bērna dzīves gadā 
un norit diezgan smagi. Jo tiem, kuriem ir viegla 
pārtikas alerģijas izpausme pret kādu vienu pro-
duktu, piemēram, pienu vai olu, parasti ar laiku tā 
pāriet un tālāk neprogresē. Bet bērniem, kuriem 
jau pirmajā dzīves gadā ir lieli, plaši ādas bojā-
jumi un ir alerģija pret daudziem pārtikas produk-
tiem, raksturīgs, ka tā saglabāsies ilgstoši, turklāt 
ar laiku var pāriet putekļu, dzīvnieku spalvu un 
vēlāk arī ziedputekšņu alerģijā. Taču ir ne mazums 
bērnu, kuriem, augot lielākiem, pārtikas alerģija 
veiksmīgi pazūd un cita neparādās.
– Kādas ir alerģijas izpausmes?
– Tās var būt visdažādākās. Sākot ar vieglām reak-
cijām (nātreni, niezošiem izsitumiem), kas dien-
nakts laikā var gan parādīties, gan pazust. Citos 
gadījumos izmaiņas uz ādas var saglabāties ilg-
stoši – tas būs atopiskais dermatīts. Tam rakstu-
rīga sarkana, bieza, raupja, niezoša, sausa āda 
tādās tipiskās vietās kā paceles, elkoņu ieloki, 
vaigi. Tāpat tas var būt pa visu ķermeni. Alerģija 
var izpausties kā piepampums, šķaudīšana, acu 
asarošana, deguna tecēšana, klepus, iespējams, 
vemšana, asiņaina vēdera izeja, elpas trūkums; un 
pat kā anafilaktiskais šoks, kad krītas spiediens, var 
iestāties bezsamaņa un smagākos gadījumos arī 
nāve. Tās visas var būt alerģijas izpausmes.
– Ja ir kādi alerģijas simptomi, pie kura ārsta 
jāvēršas – pie ģimenes ārsta, dermatologa 
vai alergologa?
– Vispirms jāiet pie ģimenes ārsta, kurš vislabāk 
pateiks, ko darīt tālāk. Alergologs var palīdzēt 
visu minēto alerģijas formu ārstēšanā. Savukārt, 
ja pievienosies kāda cita slimība, tad, iespējams, 
būs jāiet arī pie ādas ārsta.

– Kā nosaka alerģiju?
– Pirmais ir vecāku stāsts jeb rūpīga anamnē-
zes ievākšana: kā slimība attīstījusies, vai kādam 
ģimenē jau ir tāda saslimšana. Otrais ir ādas 
dūriena testi vai antivielu noteikšana pret aler-
gēniem asinīs. Gribu uzsvērt, ka alerģija, no vie-
nas puses, ir ģenētiski noteikta saslimšana, tāpēc 
bieži vien, ja brāļiem, māsām vai kādam no vecā-
kiem ir šī saslimšana, tā var būt arī konkrētam bēr-
nam. Tajā pašā laikā alerģija var parādīties arī tad, 
ja ģimenē nevienam tās nav.
– Ja alerģija tiek diagnosticēta, kādas šobrīd 
ir ārstēšanas iespējas?
– Vispirms jānoskaidro alerģijas izsaucējs, jo izvai-
rīšanās no kontakta ar to dos vislabāko rezul-
tātu. Ja tas tomēr nav iespējams, simptomus var 
mazināt ar dažādiem medikamentiem. Tāpat 
uz procesu var iedarboties ar tā saucamo speci-
fisko imūnterapiju, kad bērnam milzīgā atšķaidī-
jumā tiek dota viela, pret ko ir alerģija, tādā veidā 
mēģinot viņa organismu pakāpeniski pieradināt 
pie tās.
– Specifiskā imūnterapija ir jāapmaksā pašam 
pacientam. 
– Jā, tas tā tiešām ir. Šobrīd specifiskā imūntera-
pija ir par maksu, tāpat kā kopjošie ādas krēmi, 
degunā pūšamās zāles, antihistamīna līdzekļi. 
Savukārt ar astmu sirgstošiem bērniem slimības 
simptomus mazinošos medikamentus valsts 
apmaksā simtprocentīgi. Arī atopiskā dermatīta 
gadījumā lokālie krēmi, kas noņem izteikto iekai-
sumu, pacientiem ir bez maksas.

– Kādi ir specifiskās imūnterapijas rezultāti?
– Vispirms ir jārēķinās ar to, ka imūnterapija ne 
tikai maksā diezgan prāvu naudas summu, bet 
vienlaikus prasa regulāru darbu. Piemēram, mutē 
pilināmās zāles jālieto katru dienu un tātad prasa 
sistemātiskumu, kas diezin vai derēs aizmāršī-
giem, haotiskiem cilvēkiem, kuriem ir problē-
mas par pilieniem atcerēties. Tādā gadījumā ir 
iespējams otrs imūnterapijas variants – injekci-
jas. Parasti tās tiek nozīmētas pieaugušajiem, kas 
paši spēj regulāri braukt pie ārsta. Kad zāles vienu 
gadu ir lietotas, ārsts vērtē, vai tās ir efektīvas. Ja 
tā ir, tās turpina pilināt vai injicēt trīs, dažreiz pat 
piecus gadus.
– Arī tad, ja ir alerģija pret ziedputekšņiem, 
kas izpaužas tikai gada siltajos mēnešos?
– Tādā gadījumā terapija ilgst pusgadu – trīs čet-
rus mēnešus pirms sezonas sākšanās un tās laikā. 
Pēc tam pusgadu neko nelieto. Nākamajā gadā 
visu sāk no jauna.
– No kāda vecuma var sākt pielietot specifisko 
imūnterapiju? 
– Parasti no piecu sešu gadu vecuma. Ja ārsts 
izvēlas zemmēles imūnterapiju, ir svarīgi, lai bērns 
saprastu, kas tiks prasīts no viņa. Šajā gadījumā – 
tad, kad šķīdums ir iepilināts zem mēles, tas tur 
pāris minūtes jāpatur.
– Parasti alerģija ir pret vairākām vielām. Kā 
šādā situācijā izvēlas imūnterapiju?
– Vispirms nosaka, pret kuru alergēnu ir vislie-
lākā sensibilizācija – visvairāk paaugstināts jutī-
gums –, kura viela rada vissmagākos simptomus, 

nopietnākās sūdzības, kas visvairāk ietekmē dzī-
ves kvalitāti. Pret to dod pilienus vai veic injekcijas.
– Kādi ir imūnterapijas rezultāti?
– Efektivitāte ir 60–80%. Tie ir labi rezultāti, ņemot 
vērā, ka simtprocentīgas efektivitātes medicīnā 
nemēdz būt. Daudzi pacienti ir ļoti apmierināti, 
jo alerģiskie simptomi mazinās un bērns jūtas 
daudz labāk.
– Ko darīt, lai alerģija nepārvērstos astmā, kā 
tas bieži notiek?
– Šī lieta tiek ļoti daudz pētīta, un ir dažādas teo-
rijas. Laikam ejot, mainījušies ieteikumi. Parasti 
lielākajai daļai pacientu, kuriem ir tā saucamais 
alerģiskais maršs, viss sācies ar pārtikas alerģiju. 
Tad, kad tā parādījusies, ir ļoti svarīgi rūpīgi kopt 
ādu, lai tā būtu pēc iespējas veselāka, un tādējādi 
alergēni caur to netiktu organismā un aktivizētās 
šūnas nesāktu cirkulēt – neaizceļotu uz degunu, 
bronhiem un tos nekairinātu. Jālieto mitrinoši 
krēmi, jāvalkā brīvs apģērbs, pēc iespējas jāsa-
mazina sadzīves ķīmijas un kairinošu vielu nokļū-
šana uz ādas.
– Cik būtiski ir alerģiskiem bērniem, dodoties 
ārpus mājas, ņemt līdzi nepieciešamo medi-
kamentu aptieciņu?
– Tā parasti vajadzīga tiem, kuriem ir ātrā tipa 
alerģiskās reakcijas, kas ir dzīvībai bīstamas – 
bronhu spazmas, tūskas, anafilaktiskais šoks. 
Šiem pacientiem parasti ārsts jau ir devis reko-
mendācijas, kādi medikamenti būtu jāņem līdzi. 
Tiem, kuriem ir bijis anafilaktiskais šoks, vienmēr 
jābūt līdzi autoinjektoram ar adrenalīnu. Bet, 
ja bērnam ir astma un bijušas grūtības elpot, 
vienmēr jātur pie sevis ātras darbības bronhu 
paplašinātājs. Savukārt tiem, kuriem mēdz būt 
nātrenes tipa reakcija, neatņemama lieta ir anti-
histamīna līdzekļi, kurus aptiekā var iegādāties 
bez receptes.
– Kādi ir jūsu ieteikumi saistībā ar alerģi-
jas profilaksi?
– Runājot par mazajiem bērniem, gribu atzīmēt, 
ka tiem, kurus mammas baro ar krūti, no četru 
mēnešu vecuma būtu uzsākama piebarošana. 
Aizkavēta cietā ēdiena došana nepasargā no tālā-
kas alerģijas attīstības. Tieši pretēji, pastāv uzskats, 
ka, ātrāk sākot kaut ko dot paralēli mātes pienam 
un pamazām palielinot šā produkta daudzumu, 
organisms to pieņem, un neveidojas paaugsti-
nāts jutīgums.
– Ja bērnam ir alerģija un varbūt pat astma, 
aizejot uz skolu, viņš var sākt šķaudīt, kle-
pot un līdz ar to traucēt klasesbiedriem, kas 
uz to var reaģēt nosodoši. Ko darīt, lai aler-
ģisku izpausmju dēļ skolā neveidotos neva-
jadzīgi konflikti?
– Vispirms ir jācenšas panākt, lai simptomu 
nebūtu, tāpēc pareizi jālieto zāles. Otra lieta – 
vecākiem vajadzētu informēt klases audzinātāju, 
it sevišķi, ja tas ir mazāko klašu skolēns, izstāstot 
par bērna veselības problēmām. Savukārt skolo-
tājam ieteicams audzināšanas stundā klasē pārru-
nāt to, ka alerģija un astma nav lipīga un bīstama. 
Tas pats attiecas uz bērniem, kuriem ir kādas ādas 
izmaiņas. Audzinātājiem vajadzētu ieaudzināt 
bērnos līdzcietību un iejūtību.
– Nereti, ja bērnam noteikta alerģijas vai 
astmas diagnoze, vecākiem var šķist, ka visa 
dzīve teju vai sagriezusies ar kājām gaisā. Ko 
jūs varat ieteikt vecākiem, kuri saskaras ar 
šīm problēmām?
– Alerģija nav diagnoze uz mūžu – ar to var labi 
sadzīvot, turklāt ar lielu varbūtību, ka ar gadiem 
tā pāries. Tikai tā ir jāatpazīst un jāzina, kā rīkoties 
ārkārtas situācijā un kā bērnam palīdzēt.

Mātes piens no alerģijas var nepasargāt
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Ieva Cīrule: «Vairāk kļūst pacientu, kuriem alerģija izpaužas diezgan smagā formā 
vai tā vienlaikus ir pret daudzām lietām: šī problēma izpaužas kā tā sauktais alerģis-
kais maršs, kad vienu alerģijas formu nomaina cita. Piemēram, sākumā ir alerģijas 
izpausme uz ādas, pēc tam parādās iesnas, astma.»
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Jau gandrīz gadu Bērnu klīniskajā uni-
versitātes slimnīcā var izdarīt pārtikas 
provokācijas testu, kas ļauj noskaid-
rot iespējamās alerģijas pret pārtikas 
produktiem. 

Slimnīcas alergoloģe Elīna Aleksejeva testu rak-
sturo kā «zelta standartu» alerģiju diagnostikā.

– Kas ir alerģija?
– Tā ir paaugstināta organisma atbildes reakcija uz 
kādu konkrētu vielu (alergēnu), kas var izpausties 
dažādi un var skart dažādas organisma sistēmas. 
Alergēni var būt pārtika, sadzīves alergēni, piemē-
ram, putekļu ērces, dzīvnieki, arī medikamenti. 
Pacientiem orgānu iesaiste alerģiju gadījumā var 
būt individuāla: vienam var būt izsitumi uz ādas, 
citam – iesaistīts gremošanas trakts. Var būt arī 
smagas reakcijas, to skaitā anafilakse – dzīvībai 
bīstama reakcija, kas var beigties letāli.
– Kas visbiežāk izraisa alerģiju?
– Ja runā par biežākajiem pārtikas alergēniem, 
tad tās noteikti ir olas, retāk piens, kvieši. No 
sadzīves alergēniem biežākās ir putekļu ērcītes, 
arī ziedputekšņi.
– Vai ir kādi specifiski pārtikas produkti, pret 
kuriem visbiežāk ir alerģija?
– Var būt alerģija pret zivīm un jūras veltēm, 
zemesriekstiem, augļiem, graudaugiem. Patiesībā 
alerģija var būt pret jebkuru pārtikas produktu, 
tikai ir produkti, kuri to izraisa biežāk, citi – retāk.
– Šodien pieejamā pārtikas dažādība droši 
vien ir palielinājusi arī alergēnu dažādību?
– Situācija pilnīgi noteikti ir mainījusies. Pārtikas 
piedevu, konservantu, krāsvielu izraisītas reakcijas 
ir daudz biežāk sastopamas nekā agrāk.
– Kas visbiežāk izraisa alerģiskas reakcijas 
agrīnā vecumā?
– Agrīnā vecumā sākas tā saucamais «alerģiskais 
maršs»: sākotnēji dominējošās ir pārtikas aler-
ģijas, kas tālāk var pāraugt nākamajā fāzē, kad 
parādās alerģija pret ieelpojamajiem alergēniem, 
putekļu ērcīti. Var parādīties alerģiskas izpaus-
mes elpceļos, tādas kā iesnas, klepus un citi ast-
mas simptomi.
– Tātad diezin vai alerģisku reakciju gadījumā 
varētu vainot vecākus, ka viņi nav pietiekami 
uzmanīgi un dod bērnam nepareizu pārtiku?
– Kaut kas noteikti ir ielikts cilvēka gēnos. Dau-
dzas slimības nosaka iedzimtība. Lai gan agrāk 
valdīja uzskats, ka ir vajadzīga strikta diēta, kas 
samazina alerģijas risku.
– No kā ir atkarīgs, vai cilvēkam izpaudīsies 
alerģija? 
– Svarīga, protams, ir ģimenes anamnēze. Bēr-
niņa risks alerģijas attīstībai palielinās, ja vienam 

vai abiem vecākiem, vai kādam no brāļiem un 
māsām tā ir.
– Vai arī vide var veicināt alerģijas attīstību?
– Videi noteikti ir ļoti liela nozīme. Arī uzturs, 
gaisa piesārņojums, pārāk rūpīga higiēnas ievē-
rošana un sterilas vides veidošana («Higiēnas 
teorija») ir vieni no galvenajiem alerģijas attīs-
tības faktoriem.
– Vai mēdz būt tā, ka ar sūdzībām par izsitu-
miem cilvēki vēršas pie dermatologa?
– Jā, tā ir. Var būt arī tā, ka pacienti vēršas pie der-
matologa, lai ārstētu ādas problēmu, bet derma-
tologs iesaka vērsties pie alergologa, lai precizētu 
slimības iemeslu un varbūtēju alerģiju.
– Vērojot reakciju uz kādu noteiktu pārtikas 
produktu, mēs vienmēr domājam, ka tā ir aler-
ģija. Taču speciālisti runā arī par produkta 
nepanesību. Ar ko tās atšķiras?
– Tas ir termins, par ko eksperti vēl strīdas. Tra-
dicionāli par pārtikas alerģiju runā tad, ja tiešām 
tiek atrasts vainīgais pārtikas alergēns un orga-
nismā veidojas noteikta imunoloģiska reakcija, 
ko var apstiprināt ar mums pieejamām alerģijas 
diagnostikas metodēm. Precīzi to var pierādīt, 
veicot pārtikas provokācijas testu, kad objektīvi 
un pavisam droši var novērot pacienta reakciju uz 
produktu. Nepanesību bieži jauc ar alerģiju, bet 
tā var būt vienreizēja, pārejoša, saistīta ar pašu 
produktu, kas satur daudzas bioloģiski aktīvas 
vielas, piemēram, zemenes, citrusi, kakao satu-
roši produkti. Ja kaut ko apēd par daudz, parādās 
izsitumi, nieze; reakcijas gan alerģijai, gan nepa-
nesībai ir līdzīgas.
– Kā to atšķir praksē? Ar neapbruņotu aci to, 
visticamāk, noteikt nevar.
– Ar neapbruņotu aci to tiešām bieži vien nevar 
atšķirt, tāpēc ļoti svarīga ir anamnēze, sūdzības, 
pēc kurām pieredzējis alergologs, izmantojot aler-
godiagnostikas metodes, var noteikt diagnozi. 
Ne visas izpausmes, ko uzskatām par alerģiskām, 
tādas arī ir. Mūsu mazo pacientu vecākiem cenša-
mies izstāstīt, ar ko atšķiras alerģija no nepanesī-
bas un ka nevajadzīga diēta arī nav laba.
– Kā vislabāk noteikt, pret kuru pārtikas pro-
duktu ir alerģija?
– Mēs rūpīgi skatāmies ģimenes anamnēzē, vēro-
jam sakritības. Pie mums nāk pacienti ar savām 
pārtikas dienasgrāmatām, kur dažādos laikos 
pieraksta simptomus. Tālāk veicam alergotestus. 
Tie var būt ādas dūrienu testi, kad konkrēto aler-
gēnu uzpilina uz ādas, viegli iedur un skatās, vai 
notiek reakcija. Neskaidros gadījumos, kad ir vēlī-
nas reakcijas, tiek veikti aplikācijas testi, plākste-
rus ar konkrētiem alergēniem uzlīmējot uz ādas 
un izvērtējot reakciju pēc 48 un 72 stundām. 
Es gribētu uzsvērt pārtikas provokācijas testa 
nozīmi, ko nepilnu gadu veicam arī Bērnu slim-
nīcā. Tests var noritēt dažādi. Var tikt pārbaudīts 

produkts, kas ir ieslēpts, un izmeklējuma laikā 
par to nezina ne ārsts, ne māsa, ne vecāki, tikai 
uztura speciālists, kurš šo testu ir gatavojis. 
Tos sauc par dubultakliem placebo kontrolē-
tiem pārtikas provokācijas testiem. Tas nozīmē, 
ka pacients atnāk uz testu, saņem uzturu, bet 
nezina, vai tajā, piemēram, ir ola vai nav. Tiek 
vērots, vai pēc uztura saņemšanas notiek kāda 
reakcija. Arī nākamajā reizē darbība tiek atkār-
tota, un tikai pēc otrās reizes top zināms, kurā 
reizē tika dots konkrētais produkts. Pēc sūdzī-
bām un izpausmēm var redzēt, vai ir bijusi reak-
cija. Tādā veidā mēs varam precīzi noteikt, vai 
reakcija pret pārtikas produktu tiešām ir īsta, vai 
nav kāds citas iemesls, piemēram, vecāku sub-
jektīvas aizdomas par pārtikas alerģiju, kuras 
patiesībā nemaz nav. Tiek veikti arī atklāti testi. 
Tas nozīmē, ka pacients un vecāki zina, tieši kas 
tiks dots. Šo testa veidu pielietojam gadījumā, 
kad noteikti zinām, ka pret konkrēto produktu 
varētu būt reakcija, bet mums ir jāprecizē, cik 
smagu vai nopietnu reakciju tā varētu izraisīt. 
Provokācijas tests ir «zelta standarts», kā vaja-
dzētu apstiprināt pārtikas alerģiju, un šī ir vie-
nīgā klīnika Latvijā, kur tests tiek veikts. Taču 
tas noder ne tikai alerģijas apstiprināšanai, bet 
arī tolerances noteikšanai. Izmantojot pārtikas 
provokācijas testu, mēs varam pacientiem un 
vecākiem parādīt, ka bērns var ēst to, ko pirms 
tam it kā nav drīkstējis.
– Kādas ir atsauksmes par šo testu?
– Pacientiem tas noteikti ir atvieglojums, ja izrā-
dās, ka var kādu produktu ēst bez bažām un nav 
stingri jāskatās uz aizliegto produktu sarakstu. 
Domāju, ka vecāki jūtas nomierināti, nav vairs 
jāmeklē receptes, kā pagatavot ēdienu bez kon-
krētā produkta. Tests iedrošina tos vecākus, 
kuriem pirms tam teikts, ka alerģija ir spēcīga. 
Viņu acu priekšā bērns apēd konkrēto produktu, 
un nekādas reakcijas nav.
– Vai cilvēkam, kuram ir pārtikas alerģija, var 
būt arī citi alerģiju veidi?
– Tā noteikti var būt. Ir cilvēki, kuriem ir poliva-
lenta alerģija, piemēram, gan pret putekļu ērcēm, 
gan kādu dzīvnieku, gan ziedputekšņiem. Simp-
tomi var izpausties visu gadu.
– Kā tādos gadījumos notiek ārstēšana? Ir uni-
versālas zāles vai katrs alerģijas veids jāār-
stē citādi?

– Sākotnēji ārstēšana tiek vērsta uz alergēna iedar-
bības samazināšanu. Ja ir iespējams, pacientus 
ārstējam ar imūnterapiju, tas ir, organismu mēģi-
nām pakāpeniski pieradināt pie alergēna, tādē-
jādi ārstējot ne tikai alerģijas sekas, bet arī cēloni. 
To nevar uzsākt slimības uzliesmojuma laikā, kad 
ir nepieciešams ārstēt radušos iekaisumu, slimī-
bai jābūt apārstētai, šī metode arī nederēs pilnīgi 
visiem pacientiem. Vienotu zāļu visām alerģijas 
formām gan nav. Iekaisumi uz ādas un elpceļos 
jāārstē dažādi.
– Kādas ir klasiskās pārtikas alerģijas 
izpausmes? 
– Alerģija var skart jebkuru organisma sistēmu 
– ādu, gremošanas un elpošanas sistēmu, tā 
var izpausties arī kā anafilakse ar strauju asins-
spiediena krišanos, elpošanas traucējumiem, 
krampjiem, samaņas zudumu, kas var novest 
pat pie nāves.
– Vai var teikt, ka pārtikas alerģijai savā ziņā 
ir arī sezonāls raksturs? Piemēram, kādam 
pacientam vasarā alerģiju izraisījušas zeme-
nes, bet citam – mandarīni ziemā.
– Jā, bet nevar nekļūdīgi apgalvot, ka tā ir īsta 
pārtikas alerģija. Šie produkti paši par sevi satur 
bioloģiski aktīvas vielas. Kā ir ar nātrēm? Kad tās 
sadzeļ, tad parādās pumpas. Tieši tāpat ir ar šiem 
produktiem: kad tos vairāk apēdam, tad orga-
nismā notiek ķīmiska reakcija un var parādīties 
izsitumi. Ja tā ir pārtikas alerģija, tad, piemēram, 
ikreiz pēc zemeņu ēšanas būs alerģiska reakcija, 
to neietekmē apēsto ogu daudzums vai šķirne.
Pacienti mēdz nākt pie alergologa uz konsultā-
ciju, jo ir parādījušies izsitumi. Mums bieži nākas 
teikt, ka tā nav alerģija.
– Tādi gadījumi ir pārsvarā?
– No visiem pacientiem, kuri nāk ar sūdzībām par 
alerģiju, to patiešām konstatē nelielai daļai. Ja ska-
tāmies pasaules datos, pārtikas alerģija ir apmē-
ram 5–10% pacientu, kuri griezušies pie ārsta ar 
sūdzībām par pārtikas alerģiju.
– Ko vajadzētu darīt, lai sabiedrība būtu labāk 
informēta par šīm atšķirībām?
– Pie alergologa parasti nosūta ģimenes ārsts. Viņš 
ir tas, kurš sijā pacientus un izlemj, kuram vaja-
dzīga alergologa konsultācija. Tā nav pacienta vai 
viņa vecāku kompetence. Lai vairāk zinātu par aler-
ģijām, ir jāturpina izglītoties visiem – gan ģimenes 
ārstiem un pediatriem, gan pacientiem.

AKTUĀLI

Astoņi biežāk sastopamie pārtikas produkti, kas izraisa alerģiju: olas, zivis, vēžvei-
dīgie, zemesrieksti, rieksti, piens, graudaugi, soja.

Pārtikas alerģija – 
veiksmīgi 
ārstējama
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

EVITA HOFMANE

«Pavasaris alerģiskiem cilvēkiem ir grūts 
laiks, visbiežākie simptomi ir acu niezē-
šana un asarošana, šķaudīšana, ūdeņaini 
izdalījumi no deguna. Tiem, kuriem ir 
astma, var būt slimības uzliesmojums,» 
saka Bērnu klīniskās universitātes slim-
nīcas bērnu pneimonoloģe, pediatre 
Renāte Snipe.

Ar dakteri runājam par to, kas darāms, lai ar abām 
šīm diagnozēm han liels, gan mazs pacients 
varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

– Pavasarī mostas daba, plaukst pumpuri, 
dīgst zāle. Kā tas ietekmē alerģiskus cilvēkus?
– Katru gadu pavasaris atnāk nedaudz citā laikā, 
un tāpēc mēs esam ļoti priecīgi, ka ir meteorolo-
ģiskais dienests, kas regulāri publicē aerobiolo-
ģisko prognozi mājas lapā www.zied.lv. Pateicoties 
šiem datiem, cilvēki, kuri zina, kādi ziedputekšņi 
viņiem izraisa alerģiju, ir informēti par iespējamo 
problēmu sākšanos. Ziedputekšņi dabā var parā-
dīties, sākot no februāra beigām, marta sākuma. 
Izplatītākais alergēns ir bērzs, kas parasti sāk zie-
dēt aprīļa vidū vai aprīļa beigās, un pēdējie zied-
putekšņi gaisā varētu būt pat jūnija vidū. Tā kā 
ziedputekšņi ir ļoti viegli, vējš tos spēj pārnēsāt 
100 un vairāk kilometru rādiusā. Tāpēc ir maldīgi 
uzskatīt, ka problēmas nevar rasties, ja cilvēkam 
ir alerģija pret bērza ziedputekšņiem, bet dzīves-
vietas tiešā tuvumā neaug bērzi.
– Cik bieži sastopama alerģija pret ziedpu-
tekšņiem? 
– Polinoze jeb siena drudzis (ziedputekšņu 
alerģija) ir būtiska dzīves kvalitāti pasliktinoša 
saslimšana. Eiropā ir veikti pētījumi, kas liecina, 
ka alerģiski pusaudži pavasarī uzrāda zemākus 
rezultātus eksāmenos, jo cieš no slimības simpto-
miem. Šos pašu uzdevumus izpildot rudenī, sek-
mes būtu daudz labākas. Galvenie ziedputekšņu 
alerģijas simptomi ir aizlikts deguns, daudz ūde-
ņainu izdalījumu no deguna, niezošas, asarojošas 
acis, šķaudīšana, klepus, nieze degunā, var būt arī 
kasīšana rīklē, spiedoša sajūta deguna blakusdo-
bumu rajonā, alerģiskā dermatīta uzliesmojums ar 
ādas niezi, ekzēmu, pazemināta smaržas, garšas 
sajūta. Astmas pacientiem var būt astmas uzlies-
mojums. Pasaulē ar alerģisko rinītu slimo 10–30% 
iedzīvotāju (skaitlis lielā mērā ir atkarīgs no valsts 
– jo tā attīstītāka, jo vairāk alerģisku slimību).
– Vai biežāk sastopama alerģija pret vienu 
konkrētu alergēnu, piemēram, bērza ziedpu-
tekšņiem, vai tā ir kompleksa problēma pret 
dažādiem izraisītājiem (bērzi, kārkli, pape-
les utt.)?
– Pārsvarā, ja cilvēkam ir alerģija pret bērza zied-
putekšņiem, tad diezgan bieži viņam ir arī aler-
ģija pret citu koku vai vasaras ziedputekšņiem. 
Biežākie alerģijas izraisītāji ir bērzi, alkšņi, lazdas. 
Vasarā tās ir graudzāles un nezāles.
– Kā alerģisks cilvēks var sagatavoties ziedē-
šanas sākumam?
– Ja cilvēkam ir alerģija, jāseko informācijai mājas 
lapā www.zied.lv par alerģiju izraisošā auga ziedē-
šanas sākumu un jau laikus jāsāk lietot pretaler-
ģijas līdzekļi – antihistamīna preparāti. Nevajag 
gaidīt, kad, paaugstinoties ziedputekšņu koncen-
trācijai, parādīsies sūdzības.
– Ja tomēr piesardzības pasākumi nav devuši 
rezultātu, kā rīkoties, lai atvieglotu alerģi-
jas simptomus?
– Noteikti ir jālieto jaunākās paaudzes pretalerģi-
jas medikamenti. Pirmās paaudzes antihistamīna 

līdzekļi, ko visi labi zina, pirmkārt, rada miegai-
nību, un cilvēki, kuriem ir jāsēžas pie stūres, šos 
medikamentus lietot nedrīkst. Otrkārt, receptori 
pie šiem medikamentiem ļoti ātri pierod, un to 
lietošanas efekts reāli ilgst tikai nedēļu vai divas, 
pēc tam organisms vairs īsti labi nereaģē. Tāpēc 
ir jāizvēlas jaunākās paaudzes antihistamīni. Lie-
lākajai daļai cilvēku ļoti labi palīdzēs jebkurš no 
šiem antihistamīna līdzekļiem, bet daļai cilvēku 
zāles būs rūpīgi jāpiemeklē. Tāpēc, ja esat pamē-
ģinājuši vairākus pretalerģijas medikamentus, 
bet pārliecinoši labu efektu nejūtat, noteikti ir 
jāvēršas pie ārsta, lai piemeklētu konkrētajam 
pacientam vispiemērotāko. Ja sākat lietot jaunu 
medikamentu, nevajag uzreiz pirkt lielu iepako-
jumu, labāk nopirkt desmit tabletes un pamēģi-
nāt – 10 dienu laikā var izvērtēt to efektivitāti. Ar 
medikamentiem vajag nodrošināties jau pirms 
ziedēšanas sākuma. Ja ar iekšķīgi lietojamajiem 
medikamentiem vien nepietiek un saglabājas 
traucējošie simptomi, jāpievieno arī lokāli lieto-
jamie līdzekļi (acu pilieni, deguna aerosoli), kas 
lielākoties ir recepšu medikamenti un jālieto, kon-
sultējoties ar ārstu.
Ir daudz dažādu fizikālu pasākumu, kas pacien-
tiem tiek ieteikti, lai cīnītos ar ziedputekšņu aler-
ģiju. Viens no tiem – šajā periodā neuzturēties un 
neplānot lielu fizisku aktivitāti ārā. Tiek ieteikts lie-
tot saulesbrilles, mašīnā nomainīt salona filtrus, 
mājās nevērt vaļā logus. Ja cilvēkam ir alerģija, 
mājās būtu vēlama ventilācijas sistēma ar filtriem. 
Biežāk jāveic mitrā uzkopšana, jo, vēdinot tel-
pas, pa atvērtu logu tiek iepūsti ziedputekšņi, kas 
noklāj visas virsmas, ne tikai grīdas. Šiem pacien-
tiem pēc uzturēšanās ārā vajag ieiet dušā, izmaz-
gāt matus, atnākot mājās, pārģērbties, nežāvēt 
gultas veļu ārā.
– Ja cilvēkam ir alerģija, vai bieži varētu pie-
vienoties arī astma? Kas par to liecina?
– Bērniem, kam ir bijusi pārtikas alerģija, paau-
goties var pievienoties dziļo elpceļu problēmas, 

piemēram, astma. Daļai bērnu, kam pirmās aler-
ģiskās izpausmes ir alerģiskās iesnas, konjunkti-
vīts, ziedputekšņu alerģija, tās var progresēt un 
attīstīties astma. Ja cilvēkam bieži un ilgstoši ir 
sūdzības par klepu, elpas trūkumu, ir biežas, ieil-
gušas dziļo elpceļu vīrusu infekcijas, tad noteikti 
jāvēršas pie speciālista, jāveic spirogrāfija un citi 
izmeklējumi, lai pārliecinātos, vai slimība nav 
progresējusi astmā. Galvenās pazīmes, kam jāpie-
vērš uzmanība, ir klepus, ieilgušas vīrusu infek-
cijas, sēkšana krūtīs, elpas trūkums, īpaši, ja tas 
parādās pie slodzes.
– Kādi izmeklējumi ļauj noteikt astmas 
diagnozi? 
– Maziem bērniem tā galvenokārt ir slimības 
anamnēzes ievākšana, tās norises analizēšana. 
Balstoties uz to, tiek noteikta diagnoze. Lielā-
kiem bērniem, sākot no 4–5 gadu vecuma, kā 
arī pieaugušajiem, viens no galvenajiem izmek-
lējumu veidiem ir spirometrija jeb plaušu funk-
cijas mērījums. Tas notiek diezgan vienkārši: 
vairākas reizes pacients spirogrāfā veic dziļu 
ieelpu un dziļu, strauju izelpu. Spirogrāfs izana-
lizē, ar kādu ātrumu, tilpumu un plūsmu cil-
vēks spēj ieelpot un izelpot. Ja pacientam pēc 
salbutamola inhalācijas, kas paplašina bron-
hus, spirogrāfijā plaušu funkcijas rādītāji būtiski 
uzlabojas, tad faktiski varam apstiprināt ast-
mas diagnozi.
Daļai pacientu, īpaši bērniem, vismaz sākotnēji 
spirometrijas rādītāji ir ļoti labi, taču arī tas ast-
mas diagnozi neizslēdz. Diagnozes noteikšana 
ir komplekss pasākums: tā tiek balstīta uz anam-
nēzi un papildus veikto izmeklējumu rezultātiem.
Vēl mēs diezgan bieži redzam, ka alerģija ir dina-
misks process, kas dzīves laikā mainās. Alerģijas 
dzīves laikā var parādīties, mainīties un arī izzust. 
Tāpēc, ja ir sūdzības, ir vērts alerģijas testus ik pēc 
pāris gadiem atkārtot.
– Ja ir noteikta astmas diagnoze, vai regulāri 
būs jālieto medikamenti?

– Ja pacientam ir noteikta astmas diagnoze, tad 
ārstējošais ārsts noteikti uzrakstīs astmas ārstē-
šana plānu – informāciju, kuri medikamenti jālieto 
uzliesmojuma gadījumā, kuri medikamenti jālieto 
uzturošajai terapijai. Parasti uzturošo terapiju 
nozīmē vairāku mēnešu kursu veidā, un ir svarīgi 
pietiekami ilgi (vismaz 3–6 mēnešus), kā norādījis 
ārsts, lietot medikamentus, nevis pārtraukt to lie-
tošanu, tikko kā izzuduši slimības simptomi. Jāat-
ceras, ka astma ir ļoti mainīga un neprognozējama 
slimība, tāpēc ir regulāri jānāk uz pārbaudēm pie 
ārsta. Ja astma ir labi kontrolēta, ilgu laiku nav bijis 
uzliesmojumu, nav sūdzību un ir ļoti laba plaušu 
funkcija, tad iespējams, ka, saskaņojot ar ārstu, uz 
laiku medikamentu lietošanu var pārtraukt. Taču 
tikai tādā gadījumā, ja pacients ir regulāri uzrau-
dzīts un tiek kontrolēta plaušu funkcija.
– Vai ir iespējams astmu kontrolēt tā, lai 
nebūtu slimības paasinājumu?
– Es uzskatu, ka astmu ir iespējams kontrolēt, 
lai nebūtu smagu uzliesmojumu. Būtībā ikviens 
no mums var pāris reižu gadā saslimt ar vīrusu 
infekcijām, un, protams, astmas pacientiem vīrusu 
infekcijas izraisīs astmas uzliesmojumus. Taču, ja 
astma būs labi kontrolēta, pacients būs pareizi 
un regulāri lietojis ārstējošos medikamentus, 
tad uzliesmojums noritēs samērā vieglā formā, 
jo smagi uzliesmojumi parasti ir tiem, kuri neārstē-
jas. Astmas kontroli var panākt, ievērojot vairākus 
priekšnoteikumus, kas lielā mērā ir saistīti ar vese-
līgu dzīvesveidu: cilvēks ir fiziski aktīvs, pavada 
pietiekami daudz laika svaigā gaisā, ēd veselīgu 
uzturu, vīrusu laikā ierobežo masu pasākumu 
apmeklējumus, izvairās no alergēnu ietekmes.
– Kādi iemesli visbiežāk izsauc astmas paasi-
nājumus pieaugušajiem un bērniem?
– 80% gadījumu astmas uzliesmojumus izraisa 
vīrusu infekcijas. Ja astma nav labi ārstēta, tad 
ļoti iespējams, ka tas būs smags uzliesmojums, 
bet, ja astma ir labi ārstēta un elpceļos nav iekai-
suma, tad slimības gaita būs samērā viegla, un 
cilvēks ātri atveseļosies. Uzliesmojumu var izraisīt 
arī tas, ka cilvēks nelieto ārstējošos, bet tikai glāb-
jošos medikamentus. Tāpat, ja cilvēks visu laiku 
ir kontaktā ar alergēnu, tad labu astmas kontroli 
sasniegt neizdosies. Ikdienas praksē redzam un 
astmas ārstēšanas vadlīnijās ir aprakstīts: ja cilvē-
kam ir hronisks emocionāls diskomforts, stress, 
tad astmas kontroli ir ļoti grūti sasniegt. Tomēr, 
manuprāt, sakārtojot savu iekšējo pasauli un dzī-
vojot harmonijā ar sevi , ar astmu var diezgan 
labi sadzīvot.
– Kā rīkoties, lai astma un alerģija netraucētu 
baudīt dzīvi?
– Jāsakārto vide sev apkārt, jābūt apmierinātam 
ar dzīvi. Tas neļaus astmai progresēt, neradīsies 
uzliesmojumi. Ja ārsts ir nozīmējis zāles, medika-
menti ir jālieto visu noteikto laiku, nevis, pazūdot 
simptomiem, no tiem jāatsakās. Bērniem, kuriem 
jau no mazotnes ir elpceļu problēmas, intensīvi 
jānodarbojas ar sportu, jo tas uzlabo plaušu funk-
ciju un norūda. Ļoti svarīgs ir veselīgs dzīvesveids 
– veselīgs, pilnvērtīgs uzturs, vide, kas ir brīva no 
kaitīgiem faktoriem – cigarešu dūmiem, pelējuma 
u.c. alergēniem.
Mūsdienās pacientiem ir pieejama tāda ārstniecī-
bas metode, kas cīnās ar slimības cēloni, nevis ar 
sekām. Tā ir imūnterapija. Tas nozīmē, ka pacients 
ilgāku laiku saņem nelielu alergēna devu, un viņa 
organisms tiek pieradināts uz alergēnu nereaģēt. 
Šobrīd ir pieejama imūnterapija gan pret mājas 
putekļu ērcīti, gan pret ziedputekšņu alergēniem, 
gan dzīvnieku alergēniem. Īpaši svarīga šī ārstē-
šanas metode ir pacientiem, kuriem ir dzīvību 
apdraudošas reakcijas uz bišu vai lapseņu indi.

Cīņa ar iemeslu, nevis sekām

Renāte Snipe: «Pārsvarā, ja cilvēkam ir alerģija pret bērza ziedputekšņiem, tad diez-
gan bieži viņam ir arī alerģija pret citu koku vai vasaras ziedputekšņiem.»
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Plaušu
veselības avīze

ILZE AUSTRUMA

Ne mazums ir cilvēku, kuriem no kukaiņu 
dzēlieniem, izdzertiem vai ievadītiem 
medikamentiem, apēstiem pārtikas pro-
duktiem var parādīties ne tikai alerģija, 
bet arī tāda dzīvībai bīstama reakcija 
kā anafilakse.

Kā anafilakse izpaužas un ko darīt, ja ar to nācies 
saskarties, skaidro Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas alergoloģe, Latvijas Alergologu asoci-
ācijas priekšsēdētāja Ieva Cīrule.

– Vai var teikt, ka alerģiju laiks jau ir sācies?
– Lielākajai daļai alerģiju nav sezonāls raksturs 
– ir vesela virkne alergēnu, kas rada vai var radīt 
problēmas visu gadu. Sezonas raksturs ir ziedpu-
tekšņu alerģijai, bišu, lapseņu kodumiem. Šobrīd, 
kamēr kukaiņi guļ, viss ir mierīgi. Savukārt mājas 
putekļi, ēdieni, medikamenti var veicināt sarež-
ģījumu rašanos jebkurā laikā.
– Kā pacientiem parasti izpaužas alerģijas?
– Tās var izpausties visdažādākos veidos, piemē-
ram, kā iesnas, acu asarošana. Jāteic, ka arī iesnas 
var būt dažādas – vienam parasti ir tikai šķaudī-
šana, otram deguns tek kā jūra, citam tas ir aiz-
likts. Var būt klepus, elpas trūkums, sēcoša skaņa 
krūtīs. Var būt pietūkums, sarkani, niezoši plan-
kumi. Tāpat kādam var parādīties caureja, vem-
šana, sāpes vēderā.
– Vai mēdz gadīties, ka alerģijas rezultātā 
rodas īpaši saasināta reakcija? Kā tā izpaužas?
– Alerģija var izpausties ļoti atšķirīgi: no pavisam 
vieglas, kad ir tikai mazliet piesārtusi āda, viegla 
nieze vai nelielas iesnas, līdz dzīvībai bīstamām 
reakcijām. Parasti dzīvībai bīstamo reakciju laikā 
tajā iesaistās vairākas orgānu sistēmas. Pirmajā 
brīdī var būt apgrūtināta elpošana, spiedošas 
sāpes krūtīs, uz ādas parādās sarkani, niezoši 
izsitumi, kā arī var būt lūpu, mēles tūska. Tālāk 
var iesaistīties sirds asinsvadu sistēma – krītas 
asinsspiediens, cilvēks kļūst šļaugans, viņam var 
būt krampjainas sāpes vēderā, vemšana, caureja. 
Šādai reakcijai ir savs apzīmējums – anafilaktis-
kais šoks. Tā rezultātā var pat iestāties nāve. Šāda 
vētraina reakcija var parādīties no medikamentu 
ievadīšanas, ēdiena utt. Ir arī tādi cilvēki, kuriem 
anafilaktiska reakcija vērojama no aukstuma, pie-
mēram, no auksta ūdens vai uzturēšanās ārā lie-
los mīnusos.
– Ja anafilakses rašanos veicina aukstums, 
vasarā jābūt uzmanīgiem ar peldēšanos?
– Jā, protams, bet īpaši jāuzmanās tiem, kurus, 
ilgstoši uzturoties ārā aukstā laikā, sāk pārņemt 
dīvainas sajūtas – sāk reibt galva, kājas kļūst ļenga-
nas. Man viena paciente ir teikusi, ka šādos brīžos 
viņu pārņem patīkams nogurums: uznāk vēlme 
apsēsties, aizmigt sniega kupenā. Šādās situāci-
jās, protams, cilvēkiem jābūt ļoti uzmanīgiem. 
Vislabāk ir nevis turpināt uzturēties ārā, bet ieiet 
sasildīties kādās telpās. Savukārt vasarā nekad 
nevajadzētu vieniem doties peldēties, jo ūdens 
Latvijā parasti ir diezgan vēss.
– Kas veicina šādas reakcijas rašanos?
– Te vainojams histamīns, kas izdalās lielā dau-
dzumā. Ne velti alerģisku izpausmju gadījumos 
tiek ieteikts lietot anthistamīna preparātus.
– Drīz sāksies pavasaris, modīsies bites, lapse-
nes. Un sāksies anafilaktisko reakciju sezona 

no kukaiņu kodumiem. Piemēram, pagājušajā 
gadā neatliekamā medicīniska palīdzība sta-
cionāros nogādāja vairāk nekā 200 pacientus 
ar izteiktām alerģiskām reakcijām un anafi-
laksi pēc kukaiņu kodumiem.
– Alerģiska un pat anafilaktiska reakcija var būt 
ne tikai no bitēm, lapsenēm, bet arī no iršiem jeb 
sirseņiem un pārējiem insektiem. Arī šajā gadī-
jumā anafilakse parasti rodas no tā, ka pēkšņi 
organismā lielā daudzumā izdalās histamīns, 
krītas spiediens. Paralēli var būt arī sēcoša elpa, 
spiedoša sajūta krūtīs, sarkani plankumi uz ādas, 
nātrene, tūska. Vislielākās problēmas parasti rada 
bites. Nesen konsultēju vienu ģimeni, kurā vai-
rākās paaudzēs ir anafilaktiska reakcija tieši no 
bišu kodieniem.
Jāuzmanās ir ne tikai no insektiem. Nereti anafi-
laktiskas reakcijas mēdz būt no medikamentiem. 
Tāpēc bez ārstu ieteikuma zāles nevajadzētu lie-
tot. Turklāt ir tādi medikamenti, no kuriem, pirmo 
reizi tos lietojot, nekādas reakcijas nav, bet ar laiku 
tās var parādīties. Tieši tāpat ir ar kukaiņu kodu-
miem – sākumā reakcija var nebūt smaga, bet ar 
katru nākamo reizi arvien lielāka un vēlāk jau kļūt 
pavisam bīstama.
– Cik izplatītas Latvijas iedzīvotāju vidū ir ana-
filaktiskās reakcijas?
– Precīzu statistikas datu par to nav. Būtībā ar ana-
filaktiskām reakcijām reģistrēto pacientu skaits 
nav īpaši liels. Tomēr pieļauju, ka daudzi cilvēki 
nav meklējuši ārstu palīdzību, kaut gan nojau-
tuši, ka kaut kas nav īsti kārtībā. Iespējams, arī 
daudzos neskaidras nāves gadījumos vainojama 
tieši anafilakse. Uzskaite nav precīza, jo bieži reak-
cijas netiek sauktas par anafilaktiskām, bet nodē-
vētas citādi.
– Ja anafilakse atkārtojas un cilvēks jau zina 
par iespējamo reakciju, iekožot kukainim, viņš 
var ķerties pie savā somiņā esošiem medika-
mentiem, ko dakteris izrakstījis vai ieteicis. 
Pavisam citāda ir situācija, ja anafilakse parā-
dās pirmo reizi. Kas tajā brīdī jādara?
– Pats pirmais – pēc iespējas ātrāk jāizsauc neatlie-
kamā medicīniskā palīdzība. Turklāt neko nevajag 
noklusēt. Ir jāpastāsta, ka situācija ir nopietna, lai 
ātrā palīdzība atbrauktu pēc iespējas ātrāk. Ja ir 
iespēja, līdz brīdim, kad ierodas ātrie, pie koduma 
vietas var pielikt kaut ko aukstu. Šāda komprese 

sašaurinās asinsvadus, inde tik ļoti neizplatīsies, 
un reakcija būs mazāka. Otra lieta – vēlams uztu-
rēties svaigā gaisā. Vislabāk, ja var apgulties un 
pacelt kājas gaisā. Ja šādi gadījumi atkārtojas, 
noteikti vajadzētu aiziet pie ģimenes ārsta vai 
alergologa, lai sastādītu plānu, kā šādās situāci-
jās rīkoties. Ar vislielāko varbūtību pacientam tiks 
izrakstīts autoinjektors ar adrenalīnu, ko cilvēks 
pats vai viņam blakus esošie var ievadīt.
– Ja ātrā palīdzība piedāvā braukt uz stacio-
nāru, vai jāklausa mediķiem un tas jādara?
– Noteikti, jo kādreiz pēc dažām stundām mēdz 
būt atkārtota reakcija. Tas nekas, ka mediķi būs 
ievadījuši adrenalīnu un pacientam būs uzlabo-
jusies pašsajūta. It sevišķi pēc pirmreizējas reak-
cijas būtu jāklausa ātrās palīdzības mediķiem un 
jādodas uz kādu no tuvākajām medicīnas iestā-
dēm, kur jāpaliek vismaz sešas stundas.
– Ja cilvēkam jau reiz ir bijusi anafilakse, 
kādus medikamentus viņam vajadzētu turēt 
pa rokai? Kas zāles izrakstīs – ģimenes ārsts 
vai alergologs?
– Vispirms vienmēr vislabāk aiziet pie ģimenes 
ārsta, jo anafilakse ir pietiekami nopietna un 
smaga alerģiska reakcija. Tad vismaz reizi noteikti 
der apmeklēt alergologu, kas ieteiks tālāko rīcī-
bas plānu. Pacientam, kuram mēdz būt anafi-
lakse, vienmēr jānēsā līdzi autoinjektors – speciāli 
sagatavota ierīce ar adrenalīnu, ko pēc vētrainās 
reakcijas sākuma nekavējoties injicē augšstilbā. 
Autoinjektoram jānoņem drošības uzgalis un ar 
asu kustību caur drēbēm tas jāiecērt augšstilba 
muskulī, 10 sekundes jāpatur un nedaudz šī vieta 
jāpamasē. Ja nepieciešams, pēc piecām minūtēm 
var veikt otru injekciju. Šīm zālēm ir gan bērnu, 
gan pieaugušo formas. Paralēli pacientam mēs 
iesakām iedzert kādu antihistamīna preparātu, 
jo, kā jau minēju, histamīns ir galvenā ķīmiskā 
viela, kas izdalās organismā, saskaroties ar aler-
ģisku vielu. Līdz ar to šiem diviem medikamen-
tiem vienmēr jābūt līdzi.
– Vai vienmēr obligāti jālieto autoinjektors?
– Ja cilvēks zina, ka viņam ir alerģija pret zivīm, bet 
ciemos iznāk nobaudīt ēdienu, kurā, kā izrādās, 
ir zivs, visticamāk, pietiks ar pretalerģijas tableti 
un autoinjektors nebūs jāizmanto.
– No kādiem pārtikas produktiem lielākoties 
mēdz būt anafilakse?

– Maniem pacientiem visbiežāk no riekstiem, 
zivīm, vēžveidīgajiem. Maziem bērniem mēdz 
būt arī no olām, piena, bet šajā vecumā tas parasti 
ātri pāriet.
– Vai jūsu pacientiem jau ir pieredze ar medi-
kamentu lietošanu anafilakses novēršanai?
– Jā, protams, man ir vairāki pacienti, lielāko-
ties ar pārtikas alerģiju, kuriem ir nācies lie-
tot autoinjektoru.
– Vai anafilakse var iestāties zobārsta kabi-
netā, pie kosmetologa vai kādā citā vietā?
– Tieši tā – tas var notikt jebkurā vietā. Pie zob-
ārsta šādi gadījumi nav retums. Ir pacienti, 
kuriem anafilaktiska reakcija parādās no lokālās 
anestēzijas. Kosmētikas kabinetā tā var izpaus-
ties, piemēram, ievadot vielas grumbu izlīdzi-
nāšanai. Reizēm vainīga var būt pat matu krāsa. 
Man bija viens pacients, kurš Ēģiptē taisīja hen-
nas tetovējumu – viņam bija ļoti smaga anafi-
laktiska reakcija.
– Tas nozīmē, ka cilvēkiem ar tieksmi uz ana-
filaktiskām reakcijām būtu jāizvairās no kos-
metologa apmeklējuma?
– Ne gluži tā. Drīzāk būtu jābaidās no vielām, kas 
tiek injicētas, piemēram, no botulīna.
– Kā pacienti varētu izvairīties no anafilakses?
– Ja ir kaut mazākās aizdomas, ir jāuztaisa visi 
iespējamie izmeklējumi un jābūt skaidram rīcības 
plānam, ko attiecīgā situācijā darīt. Šī informācija 
ir nepieciešama ne tikai pašam pacientam, bet arī 
līdzās esošajiem ģimenes locekļiem, draugiem. 
Viņiem jābūt lietas kursā par to, ka šim cilvēkam 
mēdz būt anafilaktiska reakcija, un jāzina, kur stāv 
autoinjektors, zāles, un kas būtu darāms, ja sāku-
sies anafilakse. Dažkārt reakcija var būt tik strauja, 
ka cilvēks pats neko nevar izdarīt, tāpēc blakus 
esošajiem ir jāpalīdz.
Vēl es gribētu atgādināt: ja alerģiska reakcija, kaut 
vai tikai nātrene vai piepampums, parādījusies 
pēc kāda medikamenta lietošanas, ir svarīgi pie-
rakstīt tā nosaukumu un informēt par to ārstu, 
kurš izraksta zāles.
– Ko jūs ieteiktu cilvēkiem, kuriem mēdz būt 
anafilaktiskas reakcijas?
– Viņiem jābūt skaidram rīcības plānam, kā rīko-
ties noteiktā situācijā, un pie tā ir jāturas. Labāk 
lieku reizi aiziet pie ārsta un visu smalki izrunāt 
nekā palikt neziņā.

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Alerģiska un pat anafilaktiska reakcija var būt ne tikai no bitēm, lapsenēm, bet arī no iršiem jeb sirseņiem un pārējiem insek-
tiem. Nereti anafilaktiskas reakcijas mēdz būt no medikamentiem. Tāpēc bez ārstu ieteikuma zāles nevajadzētu lietot.

Smagā alerģiskā 
reakcija anafilakse
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JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

ILZE AUSTRUMA

Astma un alerģiskais rinīts mūsdienās 
ir daudzu cilvēku ikdienas sabiedrotais. 
Sadzīves ķīmija, sintētiskie materiāli, 
kosmētika, pārtika, mājas putekļu ērcī-
tes, ziedputekšņi – visas šīs un vēl citas 
lietas var veicināt astmas un alerģiskā 
rinīta rašanos.

Vairāk par šīm saslimšanām stāsta Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas Tuberkulozes un 
plaušu slimību centra pneimonoloģe alergoloģe 
Ineta Grīsle.

– Astma un alerģiskais rinīts – kas šīm abām 
slimībām ir kopīgs?
– Abu saslimšanu pamatā ir alerģija – nepareiza, 
pārspīlēta imūnsistēmas reakcija uz dažādām vie-
lām jeb alergēniem, kuras rezultātā rodas orga-
nisma bojājums. Atšķirībā no astmas un alerģiskā 
rinīta pacientiem vesels cilvēks pret šīm vielām 
nav uzņēmīgs. Alerģijas pamatā ir iekaisums, kas 
var skart dažādus orgānus: ja tas ir bronhos, tad 
būs bronhiālā astma, bet ja deguna gļotādā – 
alerģiskais rinīts. Zinot, ka elpceļi ir vienota sis-
tēma, proti, gaiss, ko ieelpojam caur degunu, tālāk 
nonāk bronhos, tad, runājot par alerģijas izpaus-
mēm, var būt tā, ka cilvēkam ir gan rinīts, gan 
astma. Var būt arī citas alerģijas izpausmes, pie-
mēram, gastrointestinālais (kuņģa-zarnu trakta) 
iekaisums – lielākoties tas sastopams maziem bēr-
niņiem, un to izsauc pārtikas alergēni. No gastro-
intestinālām izpausmēm var minēt caureju, zarnu 
darbības traucējumus. Vēlāk bērniem pievienojas 
ādas alerģijas izpausmes – atopisks dermatīts (dia-
tēze), kuram raksturīgi izsitumi, sausa āda, ādas 
nieze. Par laimi, ar gadiem šī alerģijas izpausme 
pāriet. Tikai atsevišķos gadījumos tā seko līdzi 
visas dzīves garumā.
Ja mēs runājam par elpošanas sistēmu, tad aler-
ģiju rada inhalāciju alergēni – tas, ko cilvēks 
ieelpo. Ir dažādas alergēnu grupas. Tie var būt 
ziedputekšņi, kuriem, par laimi, Latvijā ir tikai 
sezonāls raksturs. Savukārt augu gadu problē-
mas var izraisīt putekļi, pelējums, kā arī dzīvnieku 
(pārsvarā mājdzīvnieku) spalvas, sviedri, urīna 
daļiņas. Tie ir galvenie inhalāciju alergēni.
– Cik bieži Latvijā sastopama astma un aler-
ģiskais rinīts?
– Jāteic, ka mūsu valstī nav veikti epidemiolo-
ģiskie pētījumi, līdz ar to nav statistikas par slim-
nieku skaitu. Vienīgi zinot, ka astmas ārstēšanai 
tiek izrakstītas kompensējamo zāļu receptes, 
pēc tām var spriest, ka Latvijā apmēram 4% jeb 
80 tūkstoši iedzīvotāju slimo ar astmu. Savukārt 
pacientu, kas sirgst ar alerģisko rinītu, parasti ir 
divas reizes vairāk, līdz ar to pēc aplēsēm Latvijā 
tie varētu būt kādi 160 tūkstoši.
– Vai daudziem pacientiem ir abas saslimša-
nas – gan astma, gan alerģiskais rinīts?
– To pateikt ir ļoti grūti. Taču ir zināms, ka 80% 
astmas pacientu ir alerģiskās iesnas. Līdz ar to 
jārēķina, ka šo slimnieku skaits ir pietiekami liels.
– Kas rodas pirmais – alerģiskais rinīts vai 
astma? 
– Tas ir atkarīgs no katra konkrētā indivīda. Būs 
gadījumi, kad sākumā, bērnībā, izpaudīsies astma, 
kam pusaudžu gados vai vēl vēlāk var pievienoties 
alerģiskās iesnas. Bet tikpat labi var būt otrādi – 
vispirms būs alerģiskās iesnas, un tikai vēlāk var 
pievienoties astma. Vēl citos gadījumos abas šīs 
saslimšanas parādīsies kopā. Faktori, no kā tas ir 
atkarīgs, ir grūti prognozējami. Vispirms pacien-
tam jābūt nosliecei uz alerģiju, tā saucamajai 

atopijai. Tā mums visiem ir ģenētiski noteikta – 
var būt un var nebūt. Vēl viens svarīgs moments – 
vai atopisks cilvēks savas dzīves laikā saskaras ar 
alergēnu. Piemēram, ja mājās nav kaķa vai suņa, 
reakcija pret mājdzīvniekiem neizpaudīsies. Viss 
gan var sākties, aizejot ciemos uz vietu, kur ir māj-
dzīvnieki. Vēl varētu pieminēt ziedputekšņus, kas 
Latvijā nav sastopami. Dzīvojot Latvijā, cilvēks pat 
nezina, ka viņam ir alerģija, piemēram, pret ciedru 
koku putekšņiem. Bet, aizceļojot uz Japānu, viņam 
var sākties reakcija.
Alerģijas izpausmes pastiprina arī blakus aps-
tākļi. Ja runā par ziedputekšņu alerģijām, tad 
to smagums atkarīgs no tā, cik daudz gaisā būs 
ziedputekšņu. Ja ārā ir mitrs, apmācies laiks, tad 
ziedputekšņu koncentrācija gaisā ir mazāka. 
Savukārt saulainā, vējainā laikā gaisā ir daudz 
vairāk ziedputekšņu. Vēl alerģiju var provocēt 
arī papildu faktori, piemēram, stress, fiziska slo-
dze, kas reakciju var padarīt smagāku. Piemēram, 
bērns, kuram ir alerģiskās iesnas, pavasarī sporta 
nodarbībā ārā skrien krosu, mēģinot nokārtot 
normatīvus. Slodzes laikā kopā ar alergēniem 
ieelpotā gaisa daudzums pieaug, un tas ir pro-
vocējošs moments – var sākties smagas bronhu 
spazmas jeb astmas lēkme. Manā praksē ir bijuši 
gadījumi, kad, ļoti strauji sākoties pavasarim un 
visam ziedot vienlaikus, cilvēkiem var parādīties 

gan alerģiskais rinīts, gan astmas simptomi. Savu-
kārt citus gadus, kad viss notiek lēnām, pakāpe-
niski, viņiem ir tikai iesnas.
– Kādu alergēnu iedarbībai vairāk ir rakstu-
rīgs alerģiskais rinīts?
– Tie ir inhalācijas alergēni. Pie pastāvīgām alerģis-
kām iesnām vairāk vainojami putekļi un pelējums, 
bet pie sezonālām – ziedputekšņi: koki, pļavu 
zāles, kā arī nezāles.
– Kādas šobrīd ir alerģiskā rinīta ārstēšanas 
iespējas? 
– Pirmais, ko izmanto cīņai ar alerģisko rinītu, ir 
tā saucamie antihistamīna līdzekļi. Gribu uzsvērt, 
ka mums ir pieejamas starptautiskās vadlīnijas, 
kā ārstēt alerģisko rinītu. Rinīts tiek iedalīts gru-
pās: viegls, vidēji smags, smags. Tāpat ņem vērā, 
vai tas ir tikai epizodisks, vai hronisks. Atkarībā 
no smaguma pakāpes ir ieteikumi alerģiskā 
rinīta ārstēšanai.
Faktiski pirmā rekomendācija visiem ir vienāda: 
censties izvairīties no alergēna un arī no kairinā-
tājiem, kas var provocēt iesnas, piemēram, no 
cigarešu dūmiem vai putekļiem. Otrs moments – 
visiem, īpaši viegla rinīta pacientiem, sākumā 
tiek nozīmēti antihistamīni. Tie ir gan tablešu 
formā, gan lokāli pilienu veidā lietojami prepa-
rāti (deguna un acu pilieni). Ir pieejami gan jaunā-
kas, gan vecākas paaudzes anthistamīna līdzekļi. 

Ja pacientam ir hroniskas alerģiskās iesnas un 
smagākas slimības izpausmes, nozīmē spēcīgāku 
pretiekaisuma terapiju – degunā inhalējamos hor-
monus. Jāatzīmē, ka agrāk vienīgā iespēja bija lie-
tot atsevišķi divus preparātus – antihistamīnu un 
hormonu. Tagad vienā preparātā ir kombinētas 
abas šīs medikamentu grupas. Līdz ar to pacients 
daudz ātrāk un efektīvāk var iegūt vēlamo rezul-
tātu un līdz ar to daudz labāk justies.
– Vai var uzskatīt, ka, lietojot pareizās zāles 
alerģiskā rinīta ārstēšanai, pacients uzlabos 
arī astmas gaitu?
– Tas ir pierādīts, jo, kā jau es minēju, pastāv sav-
starpēja saistība starp astmu un alerģisko rinītu. Ja 
pacientam ir iesnas, tas vienmēr iespaidos arī ast-
mas norisi – tās simptomi būs daudz smagāki. Līdz 
ar to obligāti jāārstē katra no pamata saslimša-
nām – gan astma, gan rinīts. Vēl ir pierādīts, ka, lai-
kus uzsākot alerģisko iesnu ārstēšanu, var ne tikai 
aizkavēt, bet daudzos gadījumos pat novērst ast-
mas rašanos. Tāpēc pneimonologi mudina ģime-
nes ārstus pievērst uzmanību tam, vai pacientam 
ar astmu nav arī alerģiskās iesnas un otrādi.
– Ja vienam vai abiem vecākiem ir šīs problē-
mas, kā no astmas un alerģiskā rinīta iespē-
jams pasargāt bērnu?
– Ja vecāki ir alerģiski, ir jādomā par to, kā pasargāt 
bērnu. Tāpēc varu ieteikt konsultēties ar alergo-
logu. Ir pat izrēķināts, ka gadījumos, ja vecākiem ir 
alerģiskās slimības, 50–70% gadījumu arī bērnam 
var parādīties šīs pašas problēmas. Runājot par 
alerģijas profilaksi, vispirms jau mātei pēc iespē-
jas ilgāk jābaro bērns ar krūti. Es noteikti ieteiktu 
bērnu vakcinēt, lai viņš būtu pasargāts no lielām, 
smagām infekcijām. Tajā pat laikā bērnam ir arī 
jāslimo – tādā veidā viņš norūda savu imūno sis-
tēmu. Bērns nedrīkst uzturēties vietās, kur smēķē, 
jo cigarešu dūmi izraisa astmu. Ir, protams, teorija, 
ka ap sevi jāsakopj vide, bet te katram ir individu-
āli ieteikumi. Ja ģimenes locekļiem ir alerģija un 
bērns ir potenciāli alerģisks, iesaka neturēt māj-
dzīvniekus, kā arī izvairīties no pelējuma, putekļu 
uzkrājējiem telpās. Jāseko līdz gaisa temperatū-
rai un mitrumam iekštelpās. Tās bieži jāvēdina.
– Jau minējāt, ka šobrīd Latvijā ir pieejamas 
jaunas zāles alerģiskā rinīta ārstēšanai. Kāda 
ir jūsu pieredze ar šīm zālēm?
– Nevarētu teikt, ka tās ir revolucionāras, bet tās 
ir pirmās, kas satur divu medikamentu – hor-
monu un antihistamīna – kombināciju. Latvijā 
zāles ir pieejamas jau vairāk nekā gadu, tāpēc 
uzkrājusies zināma pieredze darbā ar tām. Varu 
teikt, ka pacieti ļoti atzinīgi novērtē šo medika-
mentu. Efekts ir ļoti labs, un galvenais – ļoti ātrs. 
Runājot tikai par hormonālajiem preparātiem, 
gribu akcentēt, ka ir robeža, cik tālu tie darbojas. 
Savukārt, pieliekot klāt antihistamīnu, var panākt 
labāku efektu. Tā kā alerģiju pamatā ir iekaisums, 
tad, piemēram, alerģiskā rinīta ārstēšana ilgst no 
mēneša līdz pat gadam un ilgāk. Ir svarīgi iegau-
mēt, ka medikamenta efektivitāte nemazinās, ilg-
stoši lietojot, kā arī neveidojas pierašana.
– Kāds ir jūsu ieteikums pacientiem, kuriem 
ir astma, alerģiskais rinīts vai abas šīs 
saslimšanas? 
– Pacientiem jārēķinās ar to, ka mūsdienu medi-
cīna abas slimības nevar izārstēt, taču dod iespēju 
tās veiksmīgi ārstēt un kontrolēt. Ar šīm saslim-
šanām zināmā mērā ir jāsamierinās un jāsadzīvo, 
taču tās nedrīkst ignorēt. Jo ātrāk tiks atklāta sli-
mība, jo vieglāk to ārstēt.
Noslēgumā es gribētu ieteikt visiem iespēju 
robežās sportot, būt fiziski aktīviem – tas stipri-
nās imūnsistēmu. Līdz ar to palīdzēs cīnīties pret 
infekcijām un uzlabos alerģijas kontroli.
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Ineta Grīsle: «Abu saslimšanu pamatā ir alerģija – nepareiza, pārspīlēta imūnsistē-
mas reakcija uz dažādām vielām jeb alergēniem, kuras rezultātā rodas organisma 
bojājums. Atšķirībā no astmas un alerģiskā rinīta pacientiem vesels cilvēks pret šīm 
vielām nav uzņēmīgs.»

Alerģiskais rinīts – kopsolī ar astmu
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TOMS ZVIRBULIS

Daudziem astma ir slimība, par kuras esa-
mību viņi atceras vien dažas reizes gadā. 
Vai nu slimības uzliesmojums ir saistīts ar 
pavasara atnākšanu un ziedēšanas laiku, 
vai saaukstēšanos, jo pavasara siltums 
izrādījies visai mānīgs. Bieži vien aizmirs-
tam, ka vēl 20. gadsimta vidū astma bija 
slimība, kuru ārstēt bija ļoti sarežģīti un 
bieži vien neiespējami.

Par to, kāda šobrīd ir astmas izplatība un ārstēša-
nas iespējas Latvijā, runājam ar pneimonologu 
Dr. Māri Bukovski.

– Latvijas medijos visbiežāk dzirdam par 
sirds asinsvadu slimību risku un ar to sais-
tītiem profilakses pasākumiem. Kāds ir ast-
mas pacientu zināšanu un izpratnes līmenis 
par savu slimību?
– Astmas pacientu izglītošana ir ļoti aktuāla un 
ietver sevī gan informāciju par astmu kā slimību, 
gan tās cēloņiem, riskiem, paasinājumus izrai-
sošiem faktoriem. Ņemot vērā, ka tā ir hroniska 
iekaisuma slimība, tad mēs diemžēl to nevaram 
izārstēt, bet tikai kontrolēt ar regulāru pretiekai-
suma terapiju. Otrs svarīgs aspekts, kas bieži vien 
tiek atstāts novārtā, ir inhalatoru pareiza lietošana. 
Tas ir ļoti būtiski, jo, nepareizi lietojot inhalatoru, 
arī ideāli nozīmēta terapija vienkārši nestrādā. 
Šajā sakarā 2006. gadā tika veikts pētījums, kurā 
mēģināja noskaidrot, kāds ir astmas kontroles 
līmenis pacientu vidū un arī pacientu subjektīvā 
sajūta, vai viņi tiek ar slimību galā. Pētījuma rezul-
tāti parādīja, ka mazliet vairāk nekā pusei pacientu 
ir nekontrolēta astma, neskatoties uz to, ka ir pie-
ejama visa iespējamā ārstēšana. Turklāt aptuveni 
puse pacientu ar nekontrolētu astmu uzskata, ka 
viņiem viss ir kārtībā. 2013. gadā tika publicēti 
līdzīga pētījuma rezultāti, kur tika salīdzināta ast-
mas kontrole 2008. un 2013. gadā. Secinājums ir 
viens – nekas nav mainījies.
– Vai var teikt, ka tie pacienti, kuri savu stā-
vokli apzinās labāk, biežāk nonāk pie pozi-
tīva rezultāta?
– Nesen, balstoties uz mārketinga datiem, tika 
veikts pētījums, kā pacienti lieto kontroles medi-
kamentus – inhalējamos glikokortikoīdus vai to 
kombinācijas ar ilgstošas darbības bronhu dila-
tatoriem. Glābjošos medikamentus, kurus lieto, 
ja parādās astmas simptomi, piemēram, salbuta-
molu, pērk krietni biežāk nekā kontroles medika-
mentus. Ņemot vērā, ka liela daļa pacientu lieto 
tikai glābjošos medikamentus, viņi savu stāvokli 
līdz galam neapzinās.
Daudziem pacientiem nav izteiktu klīnisko sim-
ptomu, kas būtu raksturīgi astmai, tas ir, elpas trū-
kuma lēkmju naktī vai smaguma un čīkstēšanas 
krūtīs, nonākot kontaktā ar kairinātāju. Lielākā 
daļa pacientu ilgstoši klepo, un tas ir viss. Viņiem 
nebūs nevienas elpas trūkuma lēkmes. Var būt 
atsevišķas epizodes ar sēkšanu vai lielāku klepus 
intensitāti naktīs. Par astmu ir jādomā, ja tu klepo 
ilgāk nekā desmit dienas un šādas epizodes atkār-
tojas vairākas reizes sezonas vai gada laikā, un ja 
visas saaukstēšanās «aiziet» uz krūtīm. Tā varētu 
būt galvenā problēma, ka astma tiek uzskatīta 
par ieilgušu bronhītu.

– Jūs minējāt, ka astmu nav iespējams izārstēt. 
Kāpēc mēs nevaram no šīs slimības atbrīvo-
ties pavisam?
– Daudz kas ir atkarīgs no astmas smaguma 
pakāpes. Ja astma ir viegla, tad vienas epizodis-
kas astmas lēkmes adekvāta ārstēšana vairāku 
mēnešu garumā ar inhalējamajiem glikokorti-
koīdiem var novest pie gadiem ilgas remisijas, 
varbūt pat pacientam dzīves laikā vairs šādu lēk-
mju nav, ja vien negadās kādi negatīvi apstākļi. 
Turpretim, ja astma ir vidēji smaga vai smaga, 
ar plaušu funkcijas samazināšanos, tad tas vairs 
nav tik vienkārši. Es pacientiem skaidroju, ka 
iekaisums notiek ģenētiskā līmenī, aktivizējas 
atsevišķas gēnu grupas, kas palīdz uzturēt iekai-
sumu elpceļos. Sasniedzot noteiktu slieksni, šis 
iekaisums sāk izraisīt simptomus. Lietojot inha-
lējamos glikokortikoīdus, kas ir terapijas galvenā 
sastāvdaļa, mēs varam nomākt iekaisumu, bet, 
pārtraucot terapiju, viss atsākas. Pastiprinoties 
iekaisumam, parādās arī klīniskie simptomi. Par 
izārstēšanu runājot, vēlos pieminēt klīnisko pētī-
jumu, kurš tika veikts ar pelēm. Tika īpaši selek-
cionētas peļu grupas, kurām ir tendence būt 
alerģiskām. Peles tika pakļautas alergēnu iedarbī-
bai, visbiežāk – olbaltumam ovalbumīnam. Galu 
galā, veicot autopsiju un histoloģiski izmeklējot 
elpceļus, pelēm tika atrastas tipiskās izmaiņas, 
kas ir raksturīgas astmai. Ja alergēna iedarbībai 
pakļautās peles pēc simptomu parādīšanās sāka 
ārstēt ar glikokortikoīdiem, simptomi izzuda, taču 
izmaiņas elpceļos likvidēt nebija iespējams. Šīs 
izmaiņas izveidojas aptuveni divu nedēļu laikā, 
un šobrīd nav pieejami līdzekļi, lai pēc tam tās 
izlabotu. Ja glikokortikoīdus dod brīdī, kad peli 
sāk provocēt, tad izmaiņas izdodas novērst, bet 
reālajā dzīvē to izdarīt nav iespējams. Tas ir vēl 
viens moments, kāpēc neizdodas astmu izār-
stēt pilnībā.
– Tātad astmu nevar izārstēt, bet var kontro-
lēt. Ko nozīmē kontrolēta astma?
– Tas nozīmē, ka pacientam nav astmas sim-
ptomu, nav fizisko aktivitāšu ierobežojumu. Nav 
elpas trūkuma, nakts astmas epizožu ar klepu, 
čīkstēšanu krūtīs, nav nepieciešami bronhus 
paplašinošie medikamenti. Šie ir galvenie ast-
mas kontroles faktori. Ja pacientam novēro vienu 
vai divus faktorus no šī saraksta, tad var teikt, ka 
astma ir daļēji kontrolēta. Ja neizpilda 3–4 kritē-
rijus, tad astma ir nekontrolēta.
– Kā pacients pats var pārliecināties, kāda ir 
viņa slimības gaita?
– Viņš var aizpildīt ACT testu. Tas sastāv no pie-
ciem jautājumiem saistībā ar ikdienas aktivitāšu 
traucējumiem pēdējo četru nedēļu laikā. Tajā ir 
jautājumi par elpas trūkumu, par dažādiem citiem 
simptomiem, sēkšanu, klepu un tamlīdzīgi, par 
bronhu paplašinātāju lietošanas biežumu. Vis-
beidzot pacientam ir jānovērtē sava spēja kon-
trolēt slimību. Piedāvātie atbilžu varianti tiek 
novērtēti ar punktiem no viens līdz pieci. Viens 
norāda uz nopietnām problēmām, savukārt pieci 
ir ļoti labi. Kopumā testā iespējams saņemt 25 
punktus, kas ir ideāli. Ja iegūts mazāk par 24, tad 
rezultāts uzskatāms par apmierinošu, bet zem 
20 – par sliktu.
– Šis tests noteikti neaizstāj vizīti pie ārsta, jo 
pacients pats objektīvi nav spējīgs novērtēt 
savu veselības stāvokli.

– Tā ir. Piemēram, atnāk pacients ar mokošu 
klepu, sūdzas par elpas trūkumu, bet viņš nav 
lietojis nekādus inhalatorus un pat neap-
zinās, ka viņam ir astma. Šādam 
pacientam četri no pieciem 
testa jautājumiem šķitīs 
neadekvāti. Tādēļ tests 
noteikti neaizstāj vizīti 
pie ārsta.
– Vai tikai ārsta reko-
mendācijas nosaka 
konkrētā medika-
m e nt a l i e t o š a n a s 
ilgumu un devu? 
– Bieži pacients lēmumu 
pārtraukt lietot zāles pieņem pats. Protams, citi 
klausa un lieto zāles regulāri. Medikamentu nelie-
tošanai var būt dažādi iemesli. Piemēram, pēc 
terapijas nozīmēšanas pacients nolemj, ka viņam 
pulverinhalators nepatīk, jo rodas balss aizsma-
kums vai kairinājums. Bronhu paplašinātāji var 
izraisīt tādas blakusparādības kā uzbudinājums, 
tahikardija, roku trīce, un tādēļ zāles netiek lie-
totas. Ir ļoti svarīgi konstatēt visus šos faktorus, 
nekavējoties reaģēt un nozīmēt kādu citu inhala-
toru, kuram nav minēto blakusefektu. Īpaši nozī-
mīga ir inhalatora lietošanas apmācība. Vispirms 
pacients apmeklē ārstu un pēc tam uzreiz dodas 
uz kādu blakustelpu, kur viņu pusstundas vai pat 
stundas garumā apmāca pareizi lietot inhalatoru. 
Vecākiem cilvēkiem un bērniem tas varētu būt 
ilgāks laika posms. Tas garantētu, ka pacients 
ir zinošs un pratīs izmantot terapiju, kas viņam 
ir nozīmēta. Pretējā gadījumā terapijai pozitīva 
rezultāta nebūs. Zāļu pareiza lietošana ir tikpat 
svarīga kā pareiza diagnoze un pareizas ārstēša-
nas nozīmēšana.
– Vai ir kāds universāls līdzeklis, kurš palīdzēs 
jebkuram astmas pacientam?
– Universāls līdzeklis būs jebkurš inhalējamais 
glikokortikoīds. Tikai situāciju sarežģī fakts, ka 
šiem medikamentiem nav tūlītēja simptomātiska 
efekta – tas parādās dažu dienu laikā. Līdz ar to 
pacientam varētu nerasties pārliecinošs iespaids 
par to iedarbīgumu. Kaut gan tieši inhalējamie 
glikokortikoīdi ir mainījuši cīņas ar astmu vēsturi, 
gluži kā antibiotikas mainīja cīņu pret infekcijām. 
No nāvējošas slimības astma ir kļuvusi viegli kon-
trolējama. Daudz labprātāk pacienti lieto kombi-
nētos medikamentus, kuri rada tūlītēju efektu. 
Tajos ir apvienoti inhalējamie glikokortikoīdi 
ar bronhu paplašinātājiem. Lietojot šīs zāles, 
pacients ātri izjūt bronhus paplašinošu efektu, 
un tāpēc šo zāļu kombinācijas ir vispopulārākās. 
Šeit gan jāatzīmē, ka glikokortikoīdi būtu jālieto 
vairāk nekā kombinācijas, jo tās pacientam bieži 
vien nav nepieciešamas. Turklāt glikokortikoīdi 
izmaksās 2–3 reizes lētāk nekā kombinētie medi-
kamenti. Tomēr gan Latvijā, gan visā pārējā Eiropā 
dominē kombinētie inhalatori.
– Kādi ir galvenie efektīvas terapijas iemesli?
– Es šo jautājumu pagriezīšu nedaudz citādi: kādi 
ir galvenie neefektīvas terapijas iemesli? Pirmajā 
vietā ir medikamenta nelietošana, otrajā vietā ir 
nepareiza zāļu lietošana, trešajā vietā ir cita sli-
mība, kuru ārstē kā astmu, bet kura nepadodas 
šai ārstēšanai, ceturtajā vietā ir kāds īpašs ast-
mas paveids. Atgriežoties pie jūsu uzdotā jautā-
juma, es teiktu, ka pats galvenais ir pareizi lietot 

inhalējamos glikokortikoīdus. Ar vai bez bron-
hus paplašinošiem līdzekļiem vai kādas citas 
kombinācijas, bet īstajā brīdī jālieto inhalēja-
mie glikokortikoīdi.
– Ar kādiem izaicinājumiem jūs saskaraties 
ikdienā, ārstējot astmas pacientus?
– Pirmkārt, tie ir pacienti, kuriem ir sūdzības par 
ilgstošu klepu, bet, viņus pareizi izmeklējot un 
ārstējot, rezultāti ir pozitīvi. Otrkārt, pirmajās 
nedēļās, mēnešos pēc diagnozes noteikšanas 
pacienti cītīgi lieto zāles, bet pēc tam inhala-
tori tiek lietoti aizvien retāk. Ir arī situācijas, kad 
pacients pārtrauc to darīt vispār. Medikamen-
tus ārsts ir ieteicis lietot 3–6 mēnešus, bet viņš to 
nedara. Tikt galā ar šo situāciju – tā ir problēma 
un liels izaicinājums visā pasaulē.
– Kādas ir jaunākās tendences astmas ārstē-
šanā pasaulē?
– Galvenokārt inovācijas ir saistītas ar pacientu 
līdzestības palielināšanu. Viens no veidiem, kā 
to uzlabot, ir mobilās aplikācijas jeb drug remin-
der (zāļu lietošanas atgādinātājs) izveidošana. 
Doma ir izveidot tādu aplikāciju, kuras bāzes 
versijā pacientam tiktu atgādināts, kad jālieto 
inhalators. Tajā būtu pieejama arī izglītojošā infor-
mācija: pacients varētu ieiet jebkurā mājaslapā, 
lai noskatītos izglītojošus video par to, kā jālieto 
konkrētais inhalators, vai varētu iegūt informāciju 
par sezonālajām alerģijām. Diemžēl šāda aplikā-
cija pašlaik ir pieejama tikai angliski un tiek izman-
tota ļoti ierobežoti. Ir doma ideju attīstīt tālāk un 
radīt nelielas elektroniskas ierīces, kas fiksē inha-
latora nospiešanas brīdi un nosūta šo informā-
ciju uz centrālo serveri. Ja mobilā aplikācija tikai 
atgādina par zāļu lietošanu no rīta un vakarā, šī 
ierīce atgādinātu pacientam par zāļu lietošanu, ja 
no inhalatora ilgāku laiku nav saņemts signāls. Ja 
signāls tiek saņemts, tad viss ir kārtībā un ierīce 
neko nesaka. Ja signāla nav, pienāk atgādinājums, 
ka jūs nelietojat sev izrakstītos medikamentus. 
Ir vēl kāda ļoti laba ideja. Pirmais (un galvenais) 
medikaments pacientam ir astmu kontrolējošais 
glikokortikoīds, otrs ir salbutamols (bronhu papla-
šinātājs), kuru lieto pēc vajadzības. Ja pacients 
pēkšņi sāk biežāk lietot inhalatoru numur divi, 
atpakaļ nāk trauksme, ka kaut kas ir jādara. Pie-
mēram, ja bijušas sešas inhalācijas divas dienas 
pēc kārtas, ierīce nosūtīs ieteikumu doties pie 
ārsta. Ja divas dienas pēc kārtas ir 25 inhalāci-
jas, varētu sekot ieteikums zvanīt uz numuru 112. 
Pusaudžiem vai bērniem šādas aplikācijas varētu 
instalēt arī vecāku telefonos, lai sekotu, vai viņu 
atvase pastiprināti nelieto salbutamolu. Iespēju 
šo piedāvājumu attīstīt ir ļoti daudz.

PACIENTU IZGLĪTĪBAI
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Māris Bukovskis: «Pats galvenais efektīvas astmas tera-
pijas priekšnoteikums ir pareizi lietot inhalējamos 
glikokortikoīdus.»

Māris Bukovskis:  
«No nāvējošas slimības astma  
ir kļuvusi viegli kontrolējama»



Plaušu
veselības avīze

Ieskaties!
www.elpobrivi.lv

Aizpildiet testu un jautājiet ārstam!

Izglītojošs materiāls pacientiem. Lai saņemtu personiska rakstura medicīniskus ieteikumus, lūdzu, konsultēties ar veselības aprūpes speciālistu.
Materiālu atbalsta GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 11, Rīga, LV/RESP/0006/15; 02/2015

Apvelciet atbilstošo!

itknuP imujātuaJ

Vai Jūs klepojat vairāk nekā citi cilvēki?................ 2

Vai Jūsu klepus „nāk no krūtīm” nevis no kakla? .. 2

Vai minētie simptomi pasliktinās 
apguļoties?

Klepus ........................................................ 1

Smagums krūtīs ......................................... 1

Čīkstēšana (sēkšana, trokšņi) krūtīs ............ 1

Elpas trūkums ............................................. 1 

Vai minētie simptomi pasliktinās pēc 
nelielas fiziskas slodzes?

Klepus ........................................................ 1

Smagums krūtīs ......................................... 1

Čīkstēšana (sēkšana, trokšņi) krūtīs ............ 1

Elpas trūkums ............................................. 1 

Vai minētie simptomi pasliktinās pēc 
smiešanās vai raudāšanas?

Klepus ........................................................ 1

Smagums krūtīs ......................................... 1

Čīkstēšana (sēkšana, trokšņi) krūtīs ............ 1

Elpas trūkums ............................................. 1 

itknuP imujātuaJ

Vai minētie simptomi pasliktinās pēc 
runāšanas pa tālruni?

Klepus ........................................................ 1

Smagums krūtīs ......................................... 1

Čīkstēšana (sēkšana, trokšņi) krūtīs ............ 1

Elpas trūkums ............................................. 1 

„Asthma Screening Questionnaire” B.Shin et al. J Investig Allergol Clin Immunol 2010

Punktu summa

Ja Jūsu kopējais punktu skaits ir 4 un vairāk, 
iespējams, ka Jums ir bronhiālā 
astma un būtu ieteicams konsultēties ar 
ārstu par savu plaušu veselību.
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SPECIĀLISTA PADOMS

LUDMILA GLAZUNOVA

Ja cilvēkam ir noteikta diagnoze astma 
vai hroniska obstruktīva plaušu slimība 
(HOPS), par viņa līdzgaitnieku kļūst inha-
lators, kas atvieglo elpošanu un tātad 
arī dzīvi.

Daudziem pacientiem ir aizspriedumi pret šo 
ārstēšanas metodi. Vēl būtiskāka problēma ir 
tā, ka ļoti daudziem slimniekiem ir problēmas 
ar inhalatoru lietošanu – viņi pārāk sekli elpo vai 
arī neiemācās koordinēt elpu ar inhalatora iepū-
šanu – medikaments paliek kaklā –, un ārstēšana 
nedod gaidītos rezultātus.
Uz sarunu par inhalatoru lietošanu aicinājām 
Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma 
izglītības institūta ārstu prakses alergoloģi pnei-
monoloģi Antru Beķeri.

– Kā inhalācijas ierīces atšķiras cita no citas?
– Pamatā ir divas inhalācijas ierīču grupas. Pirmā 
ir dozētie aerosoli, kur medikamenti elpceļos 
nonāk ar gāzes palīdzību. Otra lielākā grupa ir 
pulverveida inhalatori. Tie nesatur nesējgāzi, 
un šos inhalatorus pacients darbina ar ieelpu. 
Ja runājam par klīnisko nozīmi, tad ir pierādīts, 
ka pacienti labāk ieelpo no pulverveida ierīcēm, 
jo tur nav nepieciešama tik labi saskaņota kus-
tība. Piemēram, ja pacienti lieto dozētos inhala-
torus, tad no sākuma jāizdara dziļa izelpa, ierīce ir 
jānospiež, un tūlīt ir jāveic dziļa ieelpa. Ja pacien-
tam to neizdodas koordinēt, medikaments paliek 
kaklā un nedod gaidīto efektu. No pulverveida 
inhalatora pacientam aktīvi ir jāveic pietiekoši 
dziļa un ilgstoša ieelpa, un tikai tad medikaments 
nonāk elpceļos.
– Kā jūs izvērtējat, kuru no inhalatoriem 
pacientam izrakstīt?
– Katrs pacients ir ļoti individuāls. Viens no izvēles 
rādītājiem – cik dziļi viņš var ievilkt elpu. Maziem 
bērniem mēs pulverveida inhalatorus nenozīmē-
sim, jo viņi nemācēs no tiem ieelpot. Šādā situācijā 
mēs izmantojam dozētos inhalatorus ar speciālu 
ierīci, ko sauc par krājtelpu. Maziem bērniem krāj-
telpa ir ar masku, caur kuru bērniņš elpo, un medi-
kaments nonāk elpceļos. Otra grupa, kam dodam 
dozētos inhalatorus un krājtelpu ar masku vai 
iemuti, ir gados veci cilvēki, kuri arī nevar pietie-
kami spēcīgi ieelpot. Izvērtējot elpas dziļumu, 
mēs atrodam piemērotāko inhalatoru.
– Vai inhalatora izvēle ir atkarīga arī no 
pacienta vēlmēm?
– Jā, viņi, protams, mēdz pateikt savas vēlmes, 
varbūt pacientam ir bijusi agrāka pieredze ar inha-
latoru lietošanu, varbūt kādam ģimenes locek-
lim. Līdz ar to šī ierīce viņam ir pazīstamāka, viņš 
tai vairāk uzticas. Katrā ziņā tā ir abpusēja vie-
nošanās – es iesaku, kas šādā situācijā pacien-
tam varētu būt piemērotāks, bet ir jāņem vērā 
arī pacienta izvēle.
– Cik liela nozīme pacientu aprūpē ir nozīmē-
tajam inhalatoram?
– Ja pacients ir iemācījies pareizi lietot savu inha-
latoru, ārstēšanai ir labs rezultāts un nav nekādu 
problēmu, inhalācija mainīta netiek. Ja ir kādas 
problēmas, ja mēs nākamajā vizītē secinām, ka 
nav vēlamo rezultātu, tad mēs vēlreiz pārbau-
dām, kā pacients lieto inhalatoru. Ja ieelpa nav 
pietiekami dziļa, mēs izvēlamies citu ierīci, kuras 
lietošana pacientam ir efektīvāka. Ja pacients 
nepareizi lieto ierīci, vēlreiz notiek apmācība.
Jāņem vērā ne tikai elpošanas dziļums, bet arī 
citas īpatnības. Ja pacientam trīc rokas, tad 

nebūtu pareizi ieteikt inhalatoru, kurš jāuzpilda 
ar kapsulām, jo viņam radīsies problēmas ar kap-
sulas ievietošanu. Tāpat arī rūpīgāk jāpiemeklē 
ierīce pacientiem ar izteiktām pirkstu locītavu 
deformācijām. Tas vairāk attiecas uz gados vecā-
kiem cilvēkiem.
Ir arī inhalatori, kuriem ir vajadzīgs dziļāks ieel-
pas ceļš. Mums ir pieejamas speciālas ierīces jeb 
t.s. testerīši ar speciālām svilpītēm, lai mēs varētu 
kontrolēt, cik dziļi pacients spēj ieelpot. Ja viņš ar 
ieelpu nespēj pulveri izdabūt no ierīces, tad mēs 
izmantojam dozētos inhalatorus ar krājtelpām.
– Vai ir iespējams atdalīt aktīvās vielas, ko 
pacients ieelpo, no ierīces, ar kuru tas tiek 
darīts, vai arī tas ir viens veselums?
– Es uzskatu, ka tas ir viens veselums, jo pētījumi 
par medikamentu efektivitāti tiek veikti ar kon-
krētu ierīci. Protams, var paņemt vienu medi-
kamentu un ielikt citā ierīcē bez pētīšanas, bet 
mēs nezināsim, cik tas būs efektīvs. Ir ļoti daudz 
dažādu nianšu, kādēļ kāds medikaments ir pie-
mērots konkrētajai ierīcei. Piemēram, svarīga ir 
turbulences plūsma.
– Vai ir iespējams saņemt nepieciešamo tera-
piju vienā inhalatorā, kas būtu gan pamatte-
rapija, gan glābējinhalators?
– Šāda iespēja mums ir gan ar pulverveida inhala-
toru, gan ar dozēto inhalatoru. Šie medikamenti 
ir gan ātras darbības bronhu paplašinātāji, gan 
arī ārstējošās zāles. Ja pacientam trūkst elpas, 
viņš iepūš papildu devu, tādējādi nodrošinot gan 
pretiekaisuma efektu, gan bronhus paplašinošo 
terapiju, līdz ar to, lietojot šos medikamentus, 
paasinājumi ir retāki. Tas ir arī ērtāk, jo pacientam 
ir jālieto tikai viena ierīce, nevis jāapgūst divu vai 
vairāku ierīču lietošana.
– Cik būtiska inhalatora lietošanā ir apmācība, 
un kā tā notiek?
– Lai medikaments dotu vajadzīgo efektu, cil-
vēkam inhalatora lietošana ir jāizskaidro soli 
pa solim. Piemēram, pirms inhalācijas jāizpūš 
gaiss, lai pēc tam mēs varētu izdarīt ļoti dziļu, 
pietiekami garu ieelpu, nevis tādu īsu ievilcienu. 
Pēc inhalācijas nedrīkst strauji izelpot – ir jāaiz-
tur elpa, cik nu kurš var, un tikai tad var mie-
rīgi izelpot.
Pacients, uzzinot diagnozi astma vai HOPS, 
parasti ir ļoti satraucies un nespēj pirmajā reizē 

pietiekami precīzi apgūt inhalatora lietošanu, jo 
domas kavējas citur. Tāpēc arī saviem pacientiem 
vienmēr saku: ja, aizejot mājās, nav īsti skaidrs, 
kā lietot inhalatoru, tad jāgriežas pēc palīdzības 
un vēlreiz jāmācās. Ne vienmēr uzreiz izdodas 
uztvert visas nianses, dažkārt šis process ir ilg-
stošāks. Gadās, ka pacients atnāk un apgalvo, ka 
inhalators nekam neder. Tad mēs vēlreiz skatā-
mies, cik pareizi viņš to lieto.
Statistika ir samērā bēdīga: varbūt tikai kādi 
30–40% pacientu uzreiz iemācās pareizi lietot 
inhalatoru. Ir bijuši pētījumi, kuros salīdzināti 
pacienti ar medicīnisko izglītību. Izrādās, ka arī viņi 
ne vienmēr uzreiz iemācās pareizi lietot šīs ierīces.
Lielākā problēma ir tā, ka cilvēki elpo ļoti sekli, 
viņi nemāk dziļi ievilkt gaisu. Pat cilvēki ar labiem 
rādītājiem neprot fizioloģiski pareizi elpot. Inhala-
tora lietošanas apmācība ir ļoti svarīga, un patie-
sībā mēs nedrīkstētu izlaist pacientu no kabineta, 
iekams viņš nav iemācījies pareizi ierīci lietot.
– Cik ilga var būt šī apmācība?
– Ir cilvēki, kas uzreiz saprot, kā inhalācija izda-
rāma. Apmācība dažkārt aizņem kādas piecas 
minūtes – un viss ir kārtībā. Taču mēdz būt arī 
savādāk. Es 20–25 minūtes mācu, stāstu un skaid-
roju, kā lietot inhalatoru, bet beigās pacients 
pajautā: «Vai tad zāļu man nebūs?» Iznāk, ka visu 
laiku esmu runājusi pa tukšo un pacients nav 
sapratis – inhalators arī ir zāles. Varbūt šādai situā-
cijai ir tīri psiholoģisks cēlonis, jo, pēc pacienta 
domām, zāles ir pote vai tablete, un neslēpsim – 
tās ir arī bailes no pierašanas pie inhalatoriem. 
Daudzi pacienti tos negrib lietot. Bet šādu sli-
mību gadījumos inhalators ir efektīvākā ārstē-
šanas metode, jo tablete, kad to norij, cirkulē pa 
visu organismu, savukārt ar inhalatora palīdzību 
medikaments nonāk tieši tur, kur tas nepiecie-
šams, un mazāk kaitē organismam.
– Ja pacientam ir grūtības ar inhalatora lie-
tošanas apgūšanu un ja nesanāk ar pirmo un 
otro reizi, vai viņš var iet mācīties pie ģimenes 
ārsta, vai tikai pie speciālista?
– Ģimenes ārsts pacientam ir vieglāk pieej-
ams. Tāpēc noteikti var griezties pie ģimenes 
ārsta. Taču ir izveidoti arī astmas un hroniskas 
obstruktīvas plaušu slimības pacientu apmācī-
bas kabineti, Rīgā tādi ir vairākās slimnīcās un 
ārstu praksēs. Iepriekš sazinoties un piesakot 

vizīti, var nākt un mācīties, un šī ir valsts apmak-
sāta vizīte.
Arī es saviem pacientiem atgādinu: ja viņi nopērk 
inhalatoru, bet, mājās atnākot, saprot, ka nemāk 
ar to rīkoties, ir jānāk atpakaļ pie mums – mēs 
parādīsim un izstāstīsim.
– Ja pacients pierod pie kāda noteikta inha-
latora, tad arī mēģināt pie tā turēties, vai arī 
maināt ierīces?
– Neviens pacients labprāt negrib mainīt inhala-
toru. Ja ir labi rezultāti, negrib mainīt arī medika-
mentus. Ja nāk cits – atkal jāmācās lietot no jauna.
– Kāda ir pacientu līdzestība astmas un HOPS 
ārstēšanā? Vai gadās, ka cilvēks jūtas labi, 
inhalators ir beidzies, un viņš nesteidz nākt 
pēc jauna?
– Jā, pacienti bieži pārtrauc medikamentu lieto-
šanu un atnāk, kad atkal kļūst slikti. Lielākoties 
pacientu līdzestība ir labāka, ja slimība ir smagāka. 
Viņi saprot, ka medikamenti palīdz, un tāpēc viņi 
ir gatavi sadarboties. Līdzestību var vērtēt pēc 
tā, cik bieži pacients nāk pēc medikamenta. To 
labāk redz ģimenes ārsts. Reizēm statistika rāda, 
ka pacients izmanto vidēji četrus ārstējošā medi-
kamenta oriģinālus gadā, kas ir krietni par maz. 
Toties glābējinhalators tiek lietots biežāk. Dažkārt 
cilvēks lieto tikai glābējinhalatoru, pat četras pie-
cas reizes dienā, lai gan normāli būtu to lietot ne 
vairāk kā divas reizes nedēļā, kas liecina par labi 
kontrolētu astmu. Pēc glābējinhalatora lietošanas 
jūt tūlītēju efektu, bet diemžēl ne ilgstošu. Pēc 4–6 
stundām medikamenta iedarbības laiks beidzas, 
un atkal parādās elpas trūkums.
– Kādas var būt sekas, ja aptiekā nav pieej-
ams nepieciešamais inhalators un vietā tiek 
piedāvāts cits?
– Pacienti var to nepareizi lietot, un līdz ar to 
ārstēšana nedod efektu. Īstenībā pacientu neva-
jadzētu izlaist no aptiekas, ja ierīce tiek mainīta 
un viņš neprot rīkoties ar jauno inhalatoru. Ja cil-
vēkam uz zāļu kastītes uzraksta «pa vienai table-
tei divas reizes dienā pirms vai pēc ēšanas», tad 
parasti nav problēmas ar medikamentu lietošanu. 
Inhalatoriem nepietiek, ja tikai norāda inhalāciju 
skaitu, pacients ir jāapmāca. Kāda ir reālā situā-
cija, ja aptiekā iedod citu inhalatoru, mēs nezinām. 
Tāpēc šādos gadījumos būtu jānāk uz konsultāciju 
un jāiemācās rīkoties ar jauno inhalatoru.

Iemācīties pareizi lietot inhalatoru ir pats svarīgākais! Nav jēgas nozīmēt inhalatoru, ja neiemāca ar to pareizi rīkoties.

Inhalatoru pareizi lietot ir jāmācās
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Arvien biežāk pacientiem ar vienu hro-
nisku saslimšanu parādās vēl citas blakus 
slimības. Cukura diabēta pacientiem vis-
biežāk tiek diagnosticētas kardiovasku-
lāras problēmas.

Kā ir ar diabētu un bronhiālo astmu? Cik bieži 
sastopami šādi pacienti, un kas viņiem būtu jāzina 
un jāievēro? Par to runājam ar Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas un Latvijas Uni-
versitātes medicīniskās pēcdiploma izglītības 
institūta ārstu prakses pneimonoloģi alergoloģi 
Antru Beķeri.

– Kādu pacientu jūsu praksē ir vairāk, vai tādu 
diabēta pacientu, kuriem attīstījusies astma 
un tādēļ pacients atnācis pie jums, vai tādu, 
kuriem jau ilgus gadus bijusi astma un tad 
pievienojies diabēts?
– Sākšu ar mazu skaidrojumu. Cilvēkiem pēc 50 
gadu vecuma sasniegšanas vairāk sāk parādīties 
hroniskas slimības: cukura diabēts, kardiovasku-
lārās un citas slimības. Bronhiālā astma var sāk-
ties jebkurā vecumā. Ap 50 gadu vecumu var tikt 
diagnosticēta arī bronhiālā astma. Tas nav pārstei-
gums, jo organisms noveco, un līdz ar to vairāk 
attīstās hroniskas slimības. Var rasties priekšstats, 
ka šīs slimības viena otru izraisa, bet varbūt tā 
nemaz īsti nav. Šo slimību attīstību ietekmē arī 
ģenētiski noteikti faktori un cilvēka dzīvesveids. 
Pastāv liela savstarpēja saistība starp paaugsti-
nātu ķermeņa svaru un dažādu slimību attīstību. 
Tādos gadījumos gan metabolais sindroms, gan 
cukura diabēts, gan kardiovaskulārās slimības un 
bronhiālā astma attīstās biežāk. Liekais svars ir 
viens no slimību kopējiem riska faktoriem. Tauku 
šūnas, ja to ir par daudz, izdala iekaisuma media-
torus un izraisa organismā iekaisumu, kura rezul-
tātā slimība var attīstīties.
Es gan nevarēšu precīzi atbildēt uz jūsu jautā-
jumu, kādu pacientu manā praksē ir vairāk. Daudz 
kas ir atkarīgs no tā, pie kura speciālista ģimenes 
ārsts pacientu aizsūta vai viņš pats aiziet.
Ja cukura diabēta pacientam sāk trūkt elpas, viņš 
gudro, kas to varētu izraisīt. Visbiežāk pirmā doma 
ir par kādu kardiovaskulāru slimību. Ja tomēr izrā-
dās, ka problēma ir citviet, tad cilvēks nonāk pie 
pneimonologa. Veicot spirometriju, mēs konsta-
tējam elpceļu sašaurināšanos. Vēl viens ietekmē-
jošs faktors var būt neselektīvu beta blokatoru 
lietošana, kad pakāpeniski vai pēkšņi parādās 
elpas trūkums. Reizēm pat nevar saprast, kāpēc 
tā, jo visu dzīvi nekas tamlīdzīgs nav novērots, bet 
tieši beta blokatori astmas pacientiem var izraisīt 
elpas trūkumu.
Attiecībā uz jaunākiem pacientiem, manuprāt, 
nav tik lielas saistības starp astmu un cukura dia-
bētu. Es neesmu novērojusi, ka šīs slimības varētu 
viena otru ietekmēt.
– Kādi ir pirmie astmas simptomi, kad diabēta 
pacientam jāvēršas pie sava ģimenes ārsta 
vai pneimonologa?
– Parasti astmas simptomi sākas diezgan strauji. 
Ja tā ir klasiska astma, tad būs lēkmjveidīgs elpas 
trūkums, kas parādās kāda provocējoša faktora 
ietekmē – slodze, kontakts ar alergēnu, vīrusa 
infekcija, saaukstēšanās vai kas cits. Tie būs sausi, 
pīkstoši trokšņi krūtīs. Šīs pazīmes nevajadzētu 
atstāt bez ievērības, ir jāgriežas pie ārsta un jāiz-
stāsta sava problēma.
Ir arī atipiski varianti, piemēram, astmas klepus 
variants, kad cilvēks var gadiem ilgi klepot, nezi-
not, ka viņam ir astma. Klepus lēkmes parādās 
pēc vīrusa infekcijām, pie dažādiem kairināju-
miem vai slodzes, gaisa maiņas, lietojot sadzīvē 

ķīmiskas vielas. Šāda situācija var būt ilgstoša, 
kamēr ārsts iedomājas, ka pacientam tā varētu 
izpausties astma.
– Tā kā diabēta pacientiem bieži tiek konsta-
tētas arī kardiovaskulāras saslimšanas, nav 
brīnums, ka astmas pazīmes sākotnēji tiek 
uzskatītas par sirds slimības pazīmi.
– Ja cilvēks ir pusmūžā vai vecāks, ārstam pirmā 
doma ir par koronāru slimību, bet tad, kad 
pacients tiek izmeklēts, secinām, ka vajag veikt 
spirometriju. Faktiski 20 minūšu laikā varam dot 
atbildi, vai pacientam ir elpceļu sašaurināšanās. 
Cilvēki gados bieži vien arī paši domā, ka viņus 
piemeklējušas sirds problēmas, jo viņi vairs nevar 
tik ātri paiet, ātrāk nogurst. Cilvēki ar lieko svaru 
domā, ka elpas trūkums ir saistīts ar to, tāpēc 
savam stāvoklim nepievērš īpašu uzmanību.
– Kādi izmeklējumi būtu jāveic, lai noteiktu 
precīzu astmas diagnozi?
– Es gribētu aicināt: ja ir sūdzības par elpas trū-
kumu, vajag veikt spirometriju. Tas ir ļoti viegls 
elpošanas izmeklējums, kur ātri ir redzama 
atbilde – vai nu ir obstrukcija (elpceļu sašaurinā-
šanās), vai tās nav. Ja būs vajadzīgi papildu testi 
vai izmeklējumi, to pateiks pneimonologs. Jo vai-
rāk ir blakusslimību, jo slimību ir ne tikai grūtāk 
atpazīt, bet arī grūtāk kontrolēt.
– Kādu ietekmi var radīt tas, ka pacientam 
vienlaikus jālieto gan medikamenti pret 
astmu, gan diabēta terapija? Vai cukura dia-
bēts var ietekmēt astmas smaguma pakāpi?
Medikamentu lietošana var ietekmēt otras slimī-
bas gaitu. Piemēram, ja kardioloģisks pacients, 
kuram ir arī astma, lieto beta blokatorus, viņa elp-
ceļi var sašaurināties. Savukārt, ja astmas pacients 
ar kardioloģiskām problēmām daudz lieto bronhu 

paplašinātājus, viņam ir jāuzmanās, vai nesākas 
ritma traucējumi, sirdsdarbības paātrināšanās.
Inhalējamie kortikosteroīdi, kas astmas pacien-
tam jālieto, lai kontrolētu iekaisumu elpceļos, 
palielina risku sliktākai cukura diabēta kontro-
lei. Jo sevišķi, ja ir jālieto lielas devas vai saasinā-
jumu gadījumos kortikosteroīdi jālieto perorāli vai 
intravenozi. Tad bieži paaugstinās arī glikēmijas 
rādītāji. Ir zinātniskas publikācijas, kurās teikts: ja 
cilvēkam nav cukura diabēta, bet ģenētiski viņam 
ir nosliece uz to, ir palielināts svars un ģimenē 
ir bijis cukura diabēts, tad astmas pacientiem, 
kuriem nepieciešams augstās devās lietot inha-
lējamos vai perorālos kortikosteroīdus, ir zināms 
risks cukura diabēta attīstībai.
Savukārt, ja cukura diabēts tiek slikti kontrolēts, 
tas ir risks infekciju attīstībai. Infekcija var izsaukt 
astmas saasinājumu. Redziet, tas ir kā apbur-
tais loks.
Es gribētu astmas pacientus aicināt regulāri lie-
tot nozīmēto terapiju, lai uzliesmojumi būtu 
retāki un kortikosteroīdu tabletes, kas var 
izsaukt citas problēmas, nebūtu jālieto. Astma 
ir hroniska slimība, un tai ir vajadzīga pastāvīga 
ārstēšana. Turklāt, jo vēlākos gados astma sākas, 
jo grūtāk tā padodas ārstēšanai. Tāpēc ir jārēķi-
nās, ka terapija ir nepieciešama nepārtraukti. Ir 
jāatrod līdzsvars starp hronisko slimību ārstē-
šanu un kontroli.
– Pacientiem, kuriem ir astma un diabēts, 
ir jāsasniedz gan diabēta, gan astmas kon-
trole. No jūsu teiktā var secināt, ka to nav 
viegli izdarīt.
– Astmas kontrole no virknes citu slimību kontro-
les atšķiras ar to, ka ir nedaudz sarežģītāka. Mums 
ir tikai viens objektīvs rādītājs – spirometrija, kuras 

laikā mēs izvērtējam, cik lieli plaušu ventilācijas 
traucējumi ir pacientam. Kontrole balstās arī uz 
subjektīviem kritērijiem. Mēs pacientiem jautā-
jam, cik bieži viņš ir lietojis glābējinhalatorus – 
īsas darbības bronhu paplašinātājus –, cik bieži 
viņam ir elpas trūkums vai klepus lēkmes, vai viņš 
naktī labi guļ, kā panes slodzi. Tad, summējot visus 
šos rādītājus, mēs izvērtējam, vai astma ir kon-
trolēta vai nav.
Reizēm spirometrijas rādītāji ir tuvu normai, bet 
cilvēks tomēr izjūt ar astmu saistītās problēmas. 
Tas nozīmē, ka iekaisums elpceļos pastāv, un var-
būt pretiekaisuma zāļu deva ir par mazu. Daž-
kārt subjektīvās sūdzības ir ļoti grūti izvērtēt, it 
sevišķi vecāka gadagājuma slimniekiem: vai elpas 
trūkums ir saistīts ar kardiālām problēmām vai 
elpošanu. Tas prasa ļoti rūpīgu darbu. Mēs nekad 
astmas kontroli nevērtējam pēc viena kritērija.
– Kādi būtu jūsu ieteikumi un vēlējumi 
pacientiem, lai viņi savas slimības veiksmīgi 
kontrolētu? 
– Ja ir problēma, nevajag baidīties to risināt. Cil-
vēki nevēlas lietot hormonus saturošos inha-
lējamos kortikosteroīdus, bet, ja mēs atrodam 
iedarbīgu mazāko devu, kuru saņemot, cilvēks 
jūtas labi, tad bieži vien šīs devas neizraisa blakus-
efektus. Citāda ir situācija, ja pacients paārstējas, 
bet, kļūstot labāk, zāles lietot pārtrauc. Tad rodas 
slimības saasinājums, un nepieciešamo zāļu devas 
ilgstošu laiku būs lielākas. Varbūt, lai situāciju atri-
sinātu, vajadzēs lietot arī hormonu tabletes. Pie-
redze rāda, ka to pacientu stāvoklis, kuri regulāri 
lieto noteiktās uzturošās devas, ir stabilāks. Vēl 
gribu atgādināt, ka ir jāpievērš uzmanība savam 
svaram. Tas ietekmē iekaisuma rādītājus un ir riska 
faktors faktiski visām hroniskajām slimībām.
Es arī aicinu citu specialitāšu ārstus neteikt, ka tad, 
ja pacientam ir cukura diabēts, kortikosteroīdus 
nedrīkst lietot. Jārod iespēja panākt līdzsvaru, 
lietojot mazākas devas. Man ir ļoti maz pacientu, 
kuriem, lietojot inhalējamos kortikosteroīdus, ir 
grūti kontrolēt glikēmiju. Cilvēkam ir jāievēro 
diēta, jābūt fiziski aktīvam, lai kortikosteroīdi tik 
daudz neietekmētu citus procesus organismā.
Jāatceras: ja ir astma un kardiovaskulāras problē-
mas, vajag regulāri ārstēties. Astmas paasinājumu 
laikā vairāk tiek lietoti glābējinhalatori (īsas darbī-
bas bronhodilatatori) – papildus 6–10 inhalācijas 
dienā –, kas rada ļoti lielu slodzi sirdij. Inhalācijas 
paātrina sirdsdarbību, var pieaugt asinsspiediens, 
pat rasties krampji. Ja medikamenti tiek lietoti 
nekontrolēti, var novērot vairāk problēmu. Arī 
lietojot beta blokatorus, jābūt uzmanīgiem. Kon-
sultējieties ar savu ārstu!
Es noteikti iesaku regulāri kontrolēt savu veselī-
bas stāvokli. Kontaktēties gan ar speciālistu, gan 
ģimenes ārstu. Līdzko rodas kādas problēmas, 
labāk ir nākt un stāstīt, nevis savu stāvokli ignorēt. 
Lietojot kortikosteroīdus, jāatceras par osteopo-
rozes risku, it sevišķi vecāka gadagājuma cilvē-
kiem. Astmas ārstēšanā šobrīd nekā efektīvāka 
par inhalējamiem kortikosteroīdiem nav, tāpēc 
tie ir jālieto.

Bronhiālā astma un cukura diabēts. Kā sadzīvot?
JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Antra Beķere: «Es gribētu astmas pacientus aicināt regulāri lietot nozīmēto terapiju, 
lai uzliesmojumi būtu retāki un kortikosteroīdu tabletes, kas var izsaukt citas problē-
mas, nebūtu jālieto. Astma ir hroniska slimība, un tai ir vajadzīga pastāvīga ārstēšana.»
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Metabolais sindroms – kombinēti dažādi cukura vielmaiņas 
traucējumi (abdominālā (vēdera) aptaukošanās, paaugstināts 
triglicerīdu, zema blīvuma holesterīna līmenis, pazemināts augsta 
blīvuma holesterīna līmenis, paaugstināts asinsspiediens, paaug-
stināts cukura līmenis asinīs), kas palielina risku saslimt ar 2. tipa 
cukura diabētu un sirds un asinsvadu slimībām.
Bronhodilatatori – zāles, kas veicina bronhu paplašināšanos.
Kortikosteroīdi – pastāvīgās uztu-
rošās terapijas līdzekļi, kas mazina 
iekaisumu elpceļos un ir jālie-
to regulāri.

Skaidrojošā vārdnīca
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SIEVIETES VESELĪBAI

INNA ZVIRBULE

Kā zināms, grūtniecība ir ne tikai viens 
no skaistākajiem, bet arī atbildīgākajiem 
brīžiem sievietes dzīvē, jo prasa pastipri-
nātas rūpes ne tikai par savu, bet arī par 
gaidāmā mazuļa veselību. Tā kā astma ir 
izplatīta slimība, attiecīgi samērā augsts ir 
arī topošu māmiņu skaits, kurām noteikta 
diagnoze – astma.

Sarunā ar P. Stradiņa Klīniskās universitātes slim-
nīcas pneimonoloģi Zaigu Kravali vēlamies 
noskaidrot, kā astma var ietekmēt grūtniecību, un 
kas būtu jāzina topošajai māmiņai, kurai ir astma.

– Astma mūsdienās ir samērā bieži sastopama, 
tātad ar to arvien biežāk sastopas arī grūt-
nieces. Vai astma var ietekmēt grūtniecības 
gaitu? 
– Astma ir viena no biežākajām hroniskajām sli-
mībām, kas sastopama grūtniecēm: kopumā 
3–8% grūtnieču ir bronhiālās astmas diagnoze. 
Grūtniecēm ar astmu ir neliels, tomēr statistiski 
ticami augstāks ar grūtniecības norisi saistīts 
komplikāciju risks. Jāatceras, ka astma grūt-
niecību būtiski var ietekmēt tad, ja astma nav 
kontrolēta. Piemēram, sieviete, baidoties no 
iespējamām medikamentu blakusparādībām, 
pārtrauc astmas medikamentu lietošanu, un 
elpošanas problēmu dēļ rodas gan mātes, gan 
gaidāmā bērna skābekļa bads, kas rada būtiskas 
izmaiņas bērniņa attīstībā. Labi kontrolētai ast-
mai iespējamais ar grūtniecību saistītais sarež-
ģījumu risks ir neliels.
– Vai ir iespējams, ka astma sāk izpausties tieši 
grūtniecības laikā un iepriekš nekādu sim-
ptomu nav bijis?
– Ir iespējams, ka par astmas diagnozi pirmo reizi 
jāaizdomājas tieši grūtniecības laikā, ja parādās 
astmai raksturīgie simptomi – elpas trūkums, kle-
pus, čīkstēšana krūtīs. Nereti šie simptomi modina 
pacienti naktīs vai parādās agri no rīta.
– Vai astmas diagnostika grūtniecības laikā 
kaut kā atšķiras no parastajām diagnostikas 
metodēm? 
– Pirmkārt, ir jāizvērtē pacientes sūdzības, jāno-
skaidro, kādos apstākļos tās parādās. Lai apstipri-
nātu diagnozi, tiek veikts bronhodilatācijas tests, 
ar kura palīdzību var noteikt elpceļu caurejamību, 
mērot ieelpotā un izelpotā gaisa tilpumus, kā arī 
maksimāli forsētas izelpas ātrumu. Būtiskākais 
rādītājs astmas diagnostikā ir FEV1 – forsētas izel-
pas tilpums pirmajā sekundē. Pēc FEV1 noteik-
šanas pacientei ir jāieelpo bronhus paplašinošs 
medikaments un pēc 15–20 minūtēm elpoša-
nas tests jāatkārto. Ja FEV1 uzlabojas par 12% un 
vairāk, tiek apstiprināta astmas diagnoze. Atšķi-
rībā no citām pacientu grupām grūtniecības laikā 
neiesaka izmantot bronhoprovokācijas testu, kura 
laikā var apstiprināt bronhu sašaurināšanos ast-
mas pacientiem.
– Astma var ietekmēt grūtniecību, bet vai 
grūtniecība var kaut kādā veidā ietekmēt 
astmas gaitu?
– Jā, ir zināms, ka grūtniecība var ietekmēt astmu. 
Statistika liecina, ka apmēram 30% gadījumu ast-
mas gaita grūtniecības laikā ir nemainīga, 30% 
gadījumu astma kļūst vieglāka, tomēr 30% gadī-
jumu astmas norise kļūst smagāka. Astmas gaitas 
pasliktināšanās biežāk notiek otrā grūtniecības 
trimestra beigās, trešā trimestra sākumā. Pēdējo 
četru grūtniecības nedēļu laikā pirms dzemdī-
bām astma parasti kļūst vieglāka un uzliesmo-
jumi dzemdību laikā ir ārkārtīgi reti.
– Runājot par astmu un grūtniecību, kam vēl 
būtu pastiprināti jāpievērš uzmanība?

– Pacientēm ar astmu grūtniecības laikā ir palie-
lināts dažādu komplikāciju risks, galvenokārt tās 
var būt priekšlaicīgas dzemdības, auglis ar sama-
zinātu dzimšanas svaru, preeklampsija (paaugsti-
nāts asinsspiediens kopā ar palielinātu olbaltumu 
daudzumu urīnā). Šīs saslimšanas ievērojami bie-
žāk sastopamas pacientēm ar slikti kontrolētu 
astmu. Bieži vien sievietes, paliekot stāvoklī, atsa-
kās no jebkādu medikamentu lietošanas, jo bai-
dās, ka tas var negatīvi ietekmēt grūtniecību, 
nodarīt kaitējumu bērniņam. Es gribu iedrošināt 
sievietes turpināt astmas terapiju, lai saglabātu 
labu astmas kontroli un ievērojami mazinātu ar 
astmas kontroles pasliktināšanos un uzliesmo-
jumu attīstību saistītos riskus.
– Ir zināms, ka astma un alerģija ir cieši sais-
tītas savā starpā, apmēram 50% gadījumu 
astmai ir alerģiska izcelsme. Vai grūtniecības 
laikā var pastiprināties dažādas alerģiskas 
izpausmes, varbūt parādīties jaunas?
– Tādas situācijas ir iespējamas. Bieži grūtniecēm 
ar astmu alergēni jau ir zināmi, tādēļ ir skaidrs, 
kā no tiem izvairīties. Tā var būt mājas putekļu 
ērcīte, kaķu un suņu ādas epitēlijs, sadzīves ķīmi-
jas līdzekļi utt. Ja alergēni līdz šim nav noteikti, ir 
iespējams noteikt specifiskos IgE asinīs, tādā veidā 
iegūstot informāciju par iespējamiem alergēniem.
Grūtniecēm noteikti ir jāatmet smēķēšana, nepie-
ciešams arī izvairīties no atrašanās piesmēķētās 
telpās. Mēs visi zinām, ka smēķēšana ir kaitīga, bet 
grūtniecības laikā parādās vēl papildu ar smēķē-
šanu saistīti riska faktori. Turpinot smēķēt, bērniņš 
neattīstās pilnvērtīgi, cieš no skābekļa bada, bet 
pašas sievietes biežāk slimo ar dažādām infek-
cijas slimībām, piemēram, bronhīts vai deguna 
blakusdobumu iekaisums. Šo slimību dēļ var būt 
nepieciešama papildu medikamentu lietošana, 
kas var kaitēt gaidāmajam mazulim.
– Vai elpas trūkums grūtniecības laikā vien-
mēr ir saistāms ar astmu?
– Elpas trūkums grūtniecības laikā var būt saistīts 
gan ar grūtniecības radītām fizioloģiskām pār-
maiņām organismā, gan citām ar astmu nesais-
tītām veselības problēmām. Ja pacientei parādās 
sauss klepus, elpas trūkums, čīkstēšana krūtīs, 
īpaši naktī un agrās rīta stundās, tad jādomā 
par astmu. Protams, ir nepieciešams regulāri 
novēroties pie pneimonologa un veikt spiro-
grāfiju, lai izvērtētu plaušu funkciju un astmas 
kontroles līmeni. Grūtniecēm tiek rekomendēta 
pīķa izelpas plūsmas (PEF) mērīšana, lai laikus 

mājas apstākļos varētu konstatēt astmas kon-
troles pasliktināšanos.
– Vai, uzzinot faktu par grūtniecības iestā-
šanos, astmas pacientei būtu jāatceļ esošā 
astmas terapija, lai nekaitētu gaidāma-
jam mazulim? Pie kura speciālista griezties 
pēc padoma?
– Ideālā gadījumā ir nepieciešama ginekologa 
un pneimonologa sadarbība, jo labam grūtnie-
cības atrisinājumam ir nepieciešama gan vesela 
mamma, gan pilnvērtīga bērniņa attīstība.
Noteikti nedrīkst pārtraukt astmas medikamentu 
lietošanu, jo jebkurš astmas uzliesmojums kaitē 
bērniņam daudz vairāk nekā medikamenti, kuri 
ir pieejami astmas ārstēšanai. Ja līdzšinējā tera-
pija nodrošina labu astmas kontroli, tad terapi-
jas maiņa nav nepieciešama. Tomēr, ja ārstēšana 
nenodrošina pietiekamu astmas kontroli vai 
astma pirmo reizi tiek diagnosticēta grūtniecī-
bas laikā, tad terapijā tiek rekomendēts uzsākt ar 
budesonīdu, kas ir ilgstoši zināms medikaments 
astmas terapijā un ir pierādīts kā drošākais no 
pašlaik pieejamiem inhalējamiem kortikostero-
īdiem lietošanai grūtniecības laikā.
– Ko nozīmē termins «kontrolēta astma»? Cik 
tas ir svarīgi astmas pacientiem?
– Ja, noteiktās devās lietojot nozīmētos medi-
kamentus, pacients neizjūt astmas simptomus 
dienas laikā, astma nemodina viņu naktī, turklāt 
viņam nav jālieto «glābšanas» inhalatori, tad var 
uzskatīt, ka astma ir labi kontrolēta. Astmas kon-
troli palīdz izvērtēt arī astmas kontroles tests, kas 
ir pieejams gan ambulatorajās iestādēs, gan slim-
nīcās, gan arī internetā. Testā ir iekļauti pieci vien-
kārši jautājumi par astmas simptomu kontroli. 
Jo vairāk punktu tiek iegūts, atbildot uz jautāju-
miem, jo labāka ir astmas kontrole. Grūtniecēm ar 
astmu regulāri ik mēnesi jāveic spirometrija, kas 
ļauj novērtēt plaušu funkcionālos rādītājus. Izvēr-
tējot iegūtos rezultātus, var veikt astmas ārstēša-
nas korekcijas, ja tādas ir nepieciešamas.
– Ko jūs ieteiktu astmas pacientiem, lai pēc 
iespējas izvairītos no slimības paasinājumiem?
– Kontrole un regulāra medikamentu lietošana 
noteikti palīdz izvairīties no astmas paasināju-
miem. Ir ļoti svarīgi, lai pacients medikamentus 
lietotu pareizi. Galvenokārt tas attiecas uz inhala-
toriem, jo nereti pacientiem inhalatora lietošanas 
tehnikas apgūšana rada problēmas. Tāpēc pnei-
monologam vai ģimenes ārstam vizītes laikā ir 
jāpārliecinās par to, ka pacients inhalatoru tiešām 

lieto pareizi un saņem (ieelpo) paredzēto medi-
kamenta devu.
– Kāda astmas terapija ir vispiemērotākā grūt-
niecības laikā?
– Kopumā astmas terapija grūtniecības laikā neat-
šķiras no ierastās astmas terapijas. Tās pamatā ir 
inhalējamie kortikosteroīdi – ar šiem medikamen-
tiem var saglabāt labu plaušu funkciju un sama-
zināt uzliesmojumu risku. Gadījumā, ja astma ir 
labi kontrolēta, tad terapiju grūtniecības laikā mai-
nīt nav vēlams, jo nevajadzīga terapijas maiņa var 
pasliktināt astmas gaitu un palielināt uzliesmojumu 
risku. Tomēr, ja astma tiek pirmo reizi diagnosticēta 
tieši grūtniecības laikā vai arī ir nepieciešama tera-
pijas maiņa, tad, kā jau minēju iepriekš, tiek reko-
mendēts izmantot ilgstoši zināmus medikamentus, 
kas ir pārbaudīti reālajā dzīvē. Ja ir nepieciešams, 
terapijā var pievienot arī garas darbības bronho-
dilatatorus (bronhu paplašinātājus).
– Vai astma var atstāt ietekmi uz dzemdību 
norisi? 
– Ja astma ir labi kontrolēta, tad dzemdību norise 
neatšķiras. Protams, ja grūtniecei ir smaga vai 
nekontrolēta astma, komplikāciju risks ievēro-
jami pieaug. Jau pirms dzemdībām tiek pieņemts 
lēmums, vai ir nepieciešams ķeizargrieziens. 
Dzemdību laikā ir svarīgi turpināt ierasto astmas 
terapiju. Ja ir runa par atsāpināšanas metodēm, 
tad tiek ieteikta epidurālā anestēzija. Gadījumos, 
kad nepieciešama dzemdību stimulācija vai medi-
kamenti asiņošanas kontrolei, ginekologi izdara 
izvēli par labu konkrētai medikamentu grupai, 
ņemot vērā astmas diagnozes esamību.
– Kad dzemdības ir laimīgi aiz muguras, 
priekšplānā izvirzās citi jautājumi. Ja māte 
lieto astmas medikamentus un baro bērnu ar 
krūti, kādu ietekmi tas atstāj uz bērnu?
– Pacientes ar astmu tiek iedrošinātas barot bēr-
niņu ar krūti, jo neviens no astmas medikamen-
tiem nav aizliegts zīdīšanas laikā. Turklāt barošana 
ar krūti bērniņam samazina astmas attīstības un 
alerģisku izpausmju veidošanās risku.
– Kādi ir jūsu ieteikumi sievietēm ar bron-
hiālo astmu?
– Es domāju, ka pats svarīgākais ir regulāri lietot 
nozīmētos medikamentus, neatteikties no tiem 
un nebaidīties! Tikai tādā veidā var panākt labu 
astmas kontroli. Vēlreiz gribu atgādināt, ka labā-
kai astmas kontrolei un veselībai kopumā ir sva-
rīgi atmest kaitīgos ieradumus un izvairīties no 
jau zināmiem alergēniem.

Noteikti nedrīkst pārtraukt astmas medikamentu lietošanu, jo jebkurš astmas uzliesmojums kaitē bērniņam daudz vairāk nekā 
medikamenti, kuri ir pieejami astmas ārstēšanai.

Grūtniecības laikā astmas medikamenti ir jālieto!
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ĀRSTA PADOMS

ANNA KALNIŅA

Cilvēkiem, kas slimo ar bronhiālo astmu, 
neatņemama dzīves sastāvdaļa ir inha-
lējamie medikamenti – vai nu regulārai 
lietošanai, vai kursa veidā. To lietošanu 
nereti pavada arī bažas par preparātu 
blakus ietekmi uz veselību un ļaušanās 
dažādiem mītiem, kuru rezultātā dažkārt 
zāļu lietošana tiek patvaļīgi pārtraukta.

Mediķu viedoklis ir skaidrāks par skaidru: astma ir 
pārāk nopietna un dzīves kvalitāti traucējoša sli-
mība, lai pret to drīkstētu izturēties nenopietni. 
Kopā ar speciālistiem iespējams atrast katram 
pacientam piemērotāko medikamentu un, ja arī 
kāds izraisa nevēlamas blakusparādības, ir iespē-
jams atrast citu, kas līdzēs daudz labāk. «Jebkurā 
gadījumā blakusparādības nav liela maksa par to, 
lai, izmantojot modernos preparātus, varētu dzī-
vot pilnvērtīgi un neciestu no astmas,» apgalvo 
otolaringologs Valdis Miglāns, Plaušu veselības 
avīzei stāstot par bronhiālās astmas medikamentu 
blaknēm no savas specialitātes skatupunkta.

Vai vienmēr vainojami 
medikamenti?
Viena no biežākām blaknēm inhalējamo gliko-
kortikoīdu gadījumā ir rīkles un mutes gļotādas 
kandidoze jeb sēnīte. Tā tiek novērota vairāk 
nekā 10% pacientu, kuri ārstē astmu ar steroīdu 
inhalatoriem. Jāatzīst, ka bieži – vairāk nekā 1% 
gadījumu – novēro arī citas augšējo elpceļu blak-
nes – deguna simptomus, aizsmakumu, bronhīta 
simptomus u.c., stāsta Valdis Miglāns. Tomēr viņš 
ir pārliecināts, ka ne visos gadījumos tās patiešām 
uzskatāmas par medikamentu blaknēm, jo tikpat 
labi šīs parādības saistāmas ar astmas stāvokli un 

astmu pavadošajām slimībām. «Piemēram, kā ste-
roīdu blaknes ir norādīts klepus un elpas trūkums, 
kas ir arī pašas bronhiālās astmas simptomi. Savu-
kārt iesnas ir elpceļu un deguna dobuma refleksu 
loka sastāvdaļa, tātad ir pavisam normāli, ja pie 
klepus novērojamas arī iesnas. Glikokortikoīdu 
ietekmē var veidoties arī hronisks laringīts jeb 
hronisks balss saišu iekaisums. Taču nevar pilnīgi 
droši apgalvot, ka tas ir izveidojies medikamentu 
vai arī bieža klepus dēļ, kura rezultātā regulāri tiek 
pārpūlēts balss aparāts.»

Viena no problēmām – sēnīte
Kā iepriekš minēts, tad viena no biežāk sasto-
pamajām problēmām ir rīkles un mutes kandi-
doze jeb, tautas valodā runājot, sēnīte. «Mutes 

un rīkles gļotādas ir klātas ar acīm neredzamu 
aplikumu, kas sastāv no mikrobiem, vīrusiem un 
sēnītēm; to sauc par biofilmu. Normālā situācijā 
biofilmas sīkbūtnes sadzīvo ar cilvēka organismu. 
Kandidoze ir gļotādu kolonizējoša sēnīšu infekcija, 
kas var attīstīties gadījumos, kad nepietiekami 
darbojas imūnsistēma, un to var provocēt stero-
īdu inhalācijas,» skaidro V. Miglāns. «Inhalējamo 
medikamentu mērķis ir pārtraukt iekaisumu, kas 
norisinās bronhu gļotādā. Zināmā veidā ar to tiek 
bremzēta gļotādas imūnfunkcija, līdz ar to gan no 
mehāniska kairinājuma, gan no medikamentiem 
attīstās slimība, kas pilnīgi veseliem cilvēkiem ar 
veselu gļotādu neattīstītos – sēnītes ņem virs-
roku un pārmērīgi savairojas.» Jautāts par rīkles 
un mutes kandidozes simptomiem, ārsts uzskaita 
vairākas pazīmes: sāpošs, sūrstošs kakls, vietām 
mutes dobumā, uz mēles un citām rīkles struk-
tūrām redzamas baltas sēnīšu kolonijas. «Parasti 
nav novērojama paaugstināta temperatūra un 
īpaši mokošs pacienta stāvoklis,» uzsver ārsts.

Viņš ir pārliecināts, ka kandidoze pacientam 
ar samērā stabilu veselības stāvokli nav bīstama 
un ka tā katrā ziņā nav iemesls pārtraukt bron-
hiālās astmas medikamentu lietošanu. «Salīdzi-
nājumam varu teikt, ka daudz lielākas problēmas 
sēnīte sagādā tajos gadījumos, ja medikamenti 
jālieto tablešu vai injekciju veidā, vai arī pacien-
tam ir vēl kāda cita smaga slimība – hepatīts, 
tuberkuloze, onkoloģiska, hematoloģiska sli-
mība, HIV/AIDS, cukura diabēts vai cita imunitāti 
bremzējoša slimība, jo tad pacienta imūnsistēma 
ir daudz novājinātāka.»

Kandidozes ārstēšana
«Kandidozi mēs nevaram ārstēt kā mikrobu infek-
ciju, lietojot antibakteriālus medikamentus, jo 
tie negatīvi ietekmēs biofilmu un veicinās sēnīšu 
vairošanos. Ir pieejami dažādi mutes skalojamie 
līdzekļi un sūkājamās tabletes, taču viena no 
nostājām ir tāda, ka arī no šo līdzekļu lietošanas 
vajadzētu izvairīties, jo dažas reizes tie var palīdzēt, 
bet vēlāk sēnīte pielāgosies un gļotādas dabīgais 
līdzsvars neiestāsies,» stāsta V. Miglāns. Šādu zāļu 
vietā ārsts iesaka lietot dažādus augu valsts izcel-
smes līdzekļus, ekstraktus, dabīgā veidā iegūtus 
pretsēnīšu, pretmikrobu, pretvīrusu līdzekļus, kā 
arī «mājas aptiekas» palīgus – ķiplokus, stipru tēju.

«Efektīvāk mutes un rīkles kandidozi izdodas 
ārstēt ar krāsvielu aplikācijām – metilēna zilo, Kas-
telāna šķīdumu, kad pacients pats vai ar kāda 
palīdzību apstrādā mutes un rīkles gļotādu, cik 
to ļauj vemšanas reflekss. Dažkārt pietiek vienu 
reizi izsmērēt rīkles un mutes gļotādu, un slimība 
pati atkāpjas.» V. Miglāns uzsver, ka sēnītes mutes 
dobumā un rīklē ir viegli aizsniedzamas un apstrā-
dājamas, līdz ar to nebūtu vajadzīgi iekšķīgi lieto-
jamie medikamenti.

Vaicāts, vai, sastopoties ar kandidozi, cilvēkam 
jāvēršas pie ārsta, vai arī viņš drīkst cīnīties ar sli-
mību saviem spēkiem, V. Miglāns atbild, ka, sasto-
poties ar to pirmo reizi, vajadzētu konsultēties ar 
savu pneimonologu, taču tajos gadījumos, kad 
par sēnītes klātbūtni pacients ir pilnīgi pārlieci-
nāts, to pazīst un citu veselības traucējumu nav, 
viņš var pats par sevi parūpēties. «Bet uzmanīties 
vajag, ja ir izteikti apgrūtināta rīšana, ja ir stipras 

vienpusējas sāpes, ārēji vai iekšēji piemilzumi 
kaklā, augsta temperatūra, ir citas smagas bla-
kus slimības. Tad noteikti ir jādodas pie ārsta, jo ir 
taču iespējams saslimt arī ar citu smagu strutainu 
kakla daļas slimību.»

Profilaktiskie pasākumi
«Vispirms jāuzsver, ka visi modernie inhalējamie 
astmas medikamenti ir optimizēti, lai tie, pirm-
kārt, būtu jālieto pēc iespējas retāk, otrkārt, lai 
tie nonāktu pēc iespējas dziļāk elpceļos, nevis 
«nokristu» mutes dobumā vai tml., treškārt, 
nokļūstot asinsritē, tie vairs nedarbojas gluži tā, 
kā konkrētās grupas medikamenti,» V. Miglāns 
uzsver inhalatoru priekšrocības. Ārsts nosauc vai-
rākus galvenos profilakses pasākumus. Pirmkārt, 
tā ir pareiza inhalatora lietošana, ievelkot medi-
kamentu pēc iespējas dziļāk elpceļos. Otrkārt, 
pēc inhalācijas veikšanas obligāti jāizskalo mutes 
dobums un rīkle, cik tas ir iespējams.

Kā profilaktisku pasākumu var minēt arī kopīgu 
astmas un alerģisko iesnu ārstēšanas taktiku (pro-
tams, ja pacientam izpaužas abas slimības), kas 
savukārt samazinātu zāļu lietošanas nepiecieša-
mību: «Šo slimību gadījumā ir jāārstē gan dziļie, 
gan augšējie elpošanas ceļi. Tas attiecas ne tikai 
uz alerģiskajām iesnām, bet arī gadījumiem, kad 
ir deformēta deguna starpsiena, nepareizi vei-
dots deguna dobums, bieži deguna blakusdo-
bumu iekaisumi. Šādi pacienti nereti ir ārstējami 
ķirurģiskā ceļā. Ja deguns labi strādās, tad arī ast-
mas gaita kļūs vieglāka un tās ārstēšana sagādās 
mazāk problēmu.»

Viena no biežākām blaknēm inhalējamo glikokortikoīdu gadījumā ir rīkles un mutes gļotādas kandidoze jeb sēnīte. Sastopo-
ties ar to pirmo reizi, vajadzētu konsultēties ar savu pneimonologu, taču tajos gadījumos, kad par sēnītes klātbūtni pacients ir 
pilnīgi pārliecināts, to pazīst un citu veselības traucējumu nav, viņš var pats par sevi parūpēties.

Ja deguns strādā, 
problēmu mazāk

Kandidozi nevar ārstēt 
kā mikrobu infekciju, 
lietojot antibakteriālus 
medikamentus, jo 
tie negatīvi ietekmēs 
biofilmu un veicinās 
sēnīšu vairošanos.
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Obstruktīvas miega apnojas sindroms 
(OMAS) ir nopietna medicīniska un soci-
āla problēma, kas prasa pienācīgu uzma-
nību, jo bieži vien norit bez vajadzīgās 
ievērības un risinājumu meklēšanas.

Kas slēpjas aiz šī nosaukuma un kā tas tieši vai 
pastarpināti var skart ikvienu no mums, stāsta 
Miega apnojas diagnosticēšanas un ārstēšanas 
aizsācējs Latvijā, miega slimību konsultants, ārsts 
anesteziologs Juris Svaža.

– Kas ir obstruktīvas miega apnojas sindroms 
(OMAS) un cik bieži tas sastopams?
– OMAS ir bieži sastopama slimība. Tā skar ap 
5% pieaugušo, kā arī bērnus. Ir slimības, kuru 
pastāvīgs pavadonis ir OMAS. Ja cilvēkam ir 
rezistenta hipertensija (slikti padodas ārstēša-
nai), tad 60–80% gadījumu ir arī apnoja. 2. tipa 
cukura diabēta gadījumā šis sindroms ir aptuveni 
36% slimnieku.
– Kādi simptomi liecina, ka cilvēkam ir OMAS?
– Simptomi ir skaļa, intensīva krākšana, taču 
jāņem vērā, ka tās var arī nebūt. Pauzes elpo-
šanā, smakšana, ko parasti pamana kāds, kurš 
to dzird, nemierīgs miegs, kad pacienti smok un 
grozās. Miegainība dienā, jo naktī nav atpūties, 
liekais svars, paaugstināts asinsspiediens, cukura 
diabēts, nogurums un galvassāpes no rīta, poten-
ces traucējumi.
Tad, kad cilvēkam vērojams šo simptomu kopums, 
mēs sakām, ka tas ir OMAS. Tā ir viena slimība, kas 
apvieno daudzas slimības.
Smagu miega apnojas formu gadījumos viens 
no simptomiem ir arī bieža čurāšana naktī. Vīrieši 
bieži domā, ka vainīga ir prostata. Šis simptoms ir 
arī sievietēm. Tas ir saistīts ar negatīvā spiediena 
ietekmi uz sirdi. Normālā stāvoklī krūškurvī nav 
negatīvā spiediena, bet apnojas gadījumā tas 
rodas, jo krūškurvis izplešas, bet gaiss plaušās 
neiekļūst. Viena elpošanas apstāšanās epizode 
var ilgt pusminūti, minūti un ilgāk. Šajā laikā var 
būt daudzi ieelpas mēģinājumi, kas rada negatīvo 
spiedienu, un tas ietekmē sirdi. Sirds labā daļa 
pārpildās ar asinīm, un organisms uz to reaģē tā, 
ka sāk papildus izvadīt šķidrumu urīna veidā, lai 
atvieglotu sirdij darbu.
– Kādi faktori veicina OMAS rašanos un 
attīstību? 
– OMAS nav tādu ierosinātāju kā daudzām citām 
slimībām: vīrusi, baktērijas vai sarežģītas mutā-
cijas. Šeit darbojas faktori, kas sašaurina elpce-
ļus, un biežākais no tiem ir liekais svars, kas ir pie 
vainas 80–90% miega apnojas gadījumu. Tauki 
var nogulsnēties visur un var veidoties gan iek-
šējā, gan zemādas aptaukošanās. Zemādas aptau-
košanās vizuāli izskatās sliktāk, bet ir veselībai 
salīdzinoši mazāk kaitīga un neietekmē iekšējo 
orgānu darbību. Iekšējā aptaukošanās ir kaitī-
gāka.Tās rezultātā arī kakls kļūst resnāks, padarot 
elpceļus šaurākus un veicinot elpošanas traucē-
jumu rašanos.
– Vai ir vēl kādas ar lieko svaru nesaistītas 
ķermeņa fiziskās īpatnības, kas var sekmēt 
OMAS attīstību?
– Elpceļus var sašaurināt arī skeleta īpatnības, kas 
nereti tiek pārmantotas, piemēram, plakana seja 
vai abi žokļi virzīti uz aizmuguri. Attiecīgi mīkstie 
audi piemērojas skeleta īpatnībām, un tas viss 
kopā padara elpceļus šaurākus. OMAS rašanos 
var sekmēt arī palielināta izmēra «liekie audi». Vis-
biežāk tie ir tā saucamie limfoīdie audi, adenoīdi, 

lielas mandeles, it sevišķi tas ir raksturīgi bērna 
vecumā. Tāpēc arī bērniem var būt miega apnoja, 
it īpaši pirmsskolas vecumā.
– Kāpēc šiem cilvēkiem naktī apstājas 
elpošana? 
– Fizikas likumi nosaka: ja ir šauri elpceļi, ieelpā 
tiem ir tendence nosprostoties. Mīkstos audus 
vaļā notur muskulatūras tonuss, cilvēkam 
iemiegot, tonuss kļūst vājāks un elpceļi sašau-
rinās. OMAS pacientiem tie jau tāpat ir sašauri-
nāti, un, miega laikā elpojot, tie kļūst ļoti šauri. 
Gaisa plūsma, stipri plūstot, izraisa vibrācijas, kas 
izpaužas kā krākšana. Cilvēks miegā smok, un, 
ja tas turpinās gadu gadiem, var izsaukt dažā-
das saslimšanas.
Miegs strukturāli sastāv no 4–6 cikliem, ir dažādi 
miega dziļumi: lēnais, ātrais, sapņu miegs. Kad 
elpošana apstājas, nostrādā aizsargmehānismi, 
kas liek elpošanai atjaunoties. Apstāšanās var 
notikt, tikai esot dziļajā miegā. Lai elpošana atjau-
notos, cilvēkam uz kādu brīdi ir jāatgriežas sek-
lākā miegā, taču pilnībā viņš neatmostas. Rodas 
miega fragmentācija.
– Kādas ir neārstēta OMAS sekas?
– Šiem cilvēkiem miegā cikliski trūkst skābekļa. Šis 
faktors iedarbina tādu sarežģītu mehānismu kā 
oksidatīvais stress un iekaisums, kas veicina atero-
sklerozes un hipertensijas attīstību. Hipertensiju 
veicina arī cits faktors: katru reizi, kad trūkst skā-
bekļa, organismā rodas trauksme. Samazinoties 
skābekļa daudzumam, pastiprinās sirdsdarbība, 
pieaug asinsspiediens un paaugstinās asinsvadu 
tonuss, pēc kāda laika varbūt pievienojas sirds 
mazspēja, ātrāk attīstās ateroskleroze. Sirdij un 
asinsvadu sistēmai naktī ir ievērojama slodze. 
Minētie faktori kopumā noved pie sirds asinsvadu 
saslimšanām, tas ietekmē arī vielmaiņu, ir ten-
dence palielināties svaram, paaugstinās cukura 
līmenis asinīs, kas veicina 2. tipa cukura diabēta 
attīstību. Miegā ir jānotiek citiem procesiem, orga-
nismam nav jājūt trauksme.
OMAS slimniekiem ir raksturīgi neiroloģiskie 
simptomi – miegainība, nogurums, atmiņas 

traucējumi, depresija. Jo cilvēks ir vairāk nogu-
ris, jo grūtāk sevi mobilizēt kustēties. Rezultātā 
palielinās svars. Savukārt, pieaugot svaram, 
apnoja kļūst arvien smagāka. Slimības attīstība 
ir kompleksa, tomēr primārais cēlonis ir smak-
šana naktī, kas turpinās gadiem un ko neviens 
nav pamanījis. Šie cilvēki bieži nomirst ar insultu 
vai infarktu.
– Kādas ir miega apnojas diagnostikas 
iespējas? 
– Lai uzzinātu, vai cilvēks ir slims, mēs veicam 
miega izmeklējumu un noskaidrojam, cik apno-
jas un hipopnojas (pilnīgas un daļējas elpošanas 
apstāšanās epizodes) ir nakts laikā. Līdz piecām 
epizodēm stundā var uzskatīt par normu, un cil-
vēks skaitās vesels. Ja šo epizožu ir vairāk nekā 
30 vienā stundā, tā jau ir smaga apnojas forma. 
Smagiem slimniekiem naktī var būt pat 300–600 
apnojas epizožu.
Diagnostiku var veikt, vadoties no simptomiem 
un klīniskajām pazīmēm (kakla apkārtmērs, stā-
voklis mutē, mandeļu izmērs, elpceļu vizualizā-
cija, liekais svars) un minētajiem simptomiem. Ja 
ir rezistenta hipertensija, kas slikti koriģējama ar 
zālēm, pastāv liela iespējamība, ka cilvēkam būs 
miega apnoja. OMAS ir sastopams līdz 83% šo 
pacientu. Hipertensijas pamatā bieži ir elpošanas 
traucējumi un, kamēr tos nenovērš, arī asinsspie-
dienu nevar normalizēt. Es novērtēju konkrēto 
gadījumu un izdaru secinājumus, cik liela ir 
iespēja, ka cilvēkam var būt elpošanas traucē-
jumi miegā. Ja tā ir augsta, ir jāveic miega izmek-
lējums, jo tikai tas var sniegt objektīvu atbildi. 
Pie mums nāk arī parasti krācēji, kuriem varam 
pateikt, ka risks nav liels, bet, lai būtu droši, varam 
veikt miega izmeklējumu.
Ja OMAS risks ir augsts, es pacientus informēju, ka 
medicīniskās indikācijas mudina veikt šo izmek-
lējumu. Vairumā gadījumu tas tiek izdarīts mājās. 
Mēs dodam pacientam aparatūru uz mājām, med-
māsa apmāca, kā to lietot, un, izanalizējot nakts 
miega rādītājus, mēs iegūstam nepieciešamo 
informāciju. Ja pacientam ir slimība smagā formā, 

viņš ir gados vecāks, ir citas smagas saslimšanas, 
pats nevar tikt galā, izmeklējums tiek veikts pie 
mums miega laboratorijā. Īpaši smagos gadīju-
mos to veic slimnīcā.Viens no galvenajiem rādī-
tājiem, ko izvērtējam, ir apnojas–hipopnojas 
indekss (AHI), kas parāda notikumu skaitu vienā 
miega stundā.
– Kā varat palīdzēt OMAS pacientiem?
– Ārstēšanas pamatuzdevums ir atjaunot nor-
mālu elpošanu. Ja tas ir OMAS, pacientu jau 
primāri ārstē kardiologs, endokrinologs un 
citi speciālisti, mēs tikai novēršam elpošanas 
traucējumus. 
Viens no veidiem ir ķirurģiska operācija augšē-
jos elpceļos, taču tas galvenokārt der tikai vieg-
lām OMAS formām un krācējiem, kuriem nav 
šīs saslimšanas. Rezultāti ir labi, taču pacienti 
rūpīgi jāizvērtē. Ne visiem šī metode ir pie-
mērota. Otra iespēja ir lietot mutes aparatūru. 
Vienkāršākā ir speciāla kape, ko uzliek pirms 
gulētiešanas un kas pabīda zodu uz priekšu, 
tādējādi palielinās sprauga elpceļos un smak-
šana tiek novērsta. Taču problēma ir tāda, ka ar 
šo metodi mēs neko neizmainām ne degunā, 
ne aizdegunē, ne mutes aukslēju līmenī. Tāpēc 
smagi OMAS pacienti lieto īpašus aparātus, 
un labāka metode par tiem nav izdomāta. To 
sauc par CPAP jeb pozitīvā spiediena terapiju. 
Uz deguna tiek uzlikta maska un pa caurulīti 
degunā tiek pūsts nedaudz gaisa. Tādā veidā 
cilvēkam palīdz ieelpot, bet nedaudz apgrū-
tina izelpu. Gaiss iet ārā, bet spiediens spiež to 
atpakaļ. Tādējādi rodas pozitīvais spiediens, kas 
elpceļiem neļauj noslēgties. Elpceļi tiek papla-
šināti, un obstrukcija tiek novērsta.
Daudzi zina vai nojauš, ka viņiem ir šī problēma, 
bet nez kāpēc nevar izšķirties un griezties pēc 
palīdzības.Tomēr vajadzētu saprast, ka mēs 
varam palīdzēt, un ārstēšana ievērojami uzlabo 
dzīves kvalitāti. Agrīni uzsākot ārstēšanu, cilvēks 
neiedzīvojas citās kaitēs, bet, arī uzsākot ārstē-
šanu vēlāk, var pilnvērtīgi atgriezties darbā un 
sociālajā apritē.

OMAS dēļ bez elpas
1. Krākšana (Snooring)
Vai Jūs skaļi krācat (skaļāk nekā runājat, pietiekami skaļi, lai to 
varētu dzirdēt cauri aizvērtām durvīm)? 
  Jā   Nē 
2. Nogurums (Tired)
Vai Jūs bieži jūtaties noguris, vai esat miegains dienas laikā? 
  Jā   Nē 
3. Novērojumi (Observer)
Vai kāds Jums ir novērojis elpošanas apstāšanos miega laikā? 
  Jā   Nē 
4. Asinsspiediens (Blood Pressure)
Vai Jums ir paaugstināts asinsspiediens? 
  Jā   Nē 
5. Ķermeņa masas indekss (BMI)
Jūsu ķermeņa masas indekss (ĶMI) > 35?
  Jā  Nē 
6. Vecums (AGE)
Vai esat vecāks par 50 gadiem? 
  Jā   Nē 
7. Kakla apkārtmērs (Neck)
Vai Jūsu kakla apkārtmērs pārsniedz 40 cm? 
  Jā  Nē 
8. Dzimums (Gender)
Vai esat vīrietis? 
  Jā   Nē 

Ja pacients atbildēja ar «Jā» uz trim vai vairāk jautā-
jumiem, pastāv paaugstināts risks, ka pacients cieš no 
miega apnojas.

STOP – BANG tests miega 
apnojas riska noteikšanai
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Juris Svaža: «OMAS simptomi ir skaļa, intensīva krākšana, pauzes elpošanā, smak-
šana, nemierīgs miegs, miegainība dienā, liekais svars, paaugstināts asinsspiediens, 
cukura diabēts, nogurums un galvassāpes no rīta, potences traucējumi.»
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Latvijas Tuberkulozes un plaušu 
slimību ārstu asociācijas valdes 
priekšsēdētājs

Ko nozīmē četri «maģiskie» 
burti HOPS?
HOPS – tā ir Hroniska Obstruktīva Plaušu Slimība. 
Agrāk mēs šo slimību saucām citādi – plaušu 
emfizēma un/vai hronisks obstruktīvs bronhīts. 
HOPS raksturo:

 zneatgriezeniski gaisa plūsmas traucējumi elp-
ceļos (obstrukcija),
 zslimības pamatā ir iekaisums kā atbildes reakcija 
uz kaitīgu aerosolu daļiņu vai gāzu inhalāciju, 
galvenokārt tā ir cigarešu smēķēšanas sekas,
 zgalvenā sūdzība ir elpas trūkums – sākotnēji 
pie slodzes, vēlāk arī miera stāvoklī, pārsvarā 
gadījumu novēro arī klepu ar krēpām,
 zslimība lēni, bet nepārtraukti progresē,
 zkaut gan HOPS ir plaušu slimība, tā izraisa arī 
būtiskas pārmaiņas citos orgānos (asinsvados, 
sirdī, muskuļos).
 zSvarīgi zināt, ka HOPS ir bieži sastopama, taču 
novēršama, ārstējama un viegli diagnosticē-
jama slimība!

Kuras cilvēku grupas var 
saslimt ar HOPS?
Attīstītās valstīs (arī Latvijā) 80–90% gadījumu 
HOPS cēlonis ir smēķēšana, pārējos gadījumos – 
galvenokārt arodfaktori. No plaušu slimību spe-
ciālista (pneimonologa) viedokļa nav vesela 
smēķētāja – iekaisums elpceļos attītās VISIEM 
regulārajiem smēķētājiem, savukārt HOPS – kat-
ram otrajam!

Kā var diagnosticēt šo slimību?
HOPS diagnosticēt ir ļoti viegli – jāveic spiro-
metrija! Samērā lēts un mūsdienās plaši pieej-
ams izmeklējums. Ar spirometriju (spirogrāfiju) 
var izmērīt «cik daudz?» un «cik ātri?» mēs varam 
ieelpot un izelpot. Svarīgākais rādītājs ir FEV1 – 
maksimālais gaisa daudzums, ko varam izelpot 
pirmajā sekundē. Jo šaurāki elpceļi, jo lēnāka izel-
pas plūsma, jo mazāk var izelpot.

Spirometrija būtu jāveic:
 z ilgstošiem smēķētājiem,
 zaroda riska gadījumā,
 z ja simptomi liecina par iespējamu plaušu sli-
mību (elpas trūkums!!!),
 zģimenē biežas plaušu slimības.
 zSpirometrs ir pieejams katrā pneimonologa 
kabinetā, faktiski visās lielākajās Latvijas poli-
klīnikās, arī atsevišķās ģimenes ārstu praksēs.

Es smēķēju jau 25 gadus. 
Vai man var būt HOPS?
Protams. Jebkurā gadījumā vēlams veikt spiro-
metriju (un, protams, pārtraukt smēķēt).

Mēģiniet godīgi atbildēt uz diviem jautājumiem:
 zVai jums no rīta nav regulāri jāatkrēpojas? Pre-
tēji daudzu smēķētāju uzskatam tā nav norma 
un liecina par hronisku bronhītu.
 zKurā stāvā, kāpjot pa trepēm, jums jāapstājas 
elpas trūkuma dēļ? Elpas trūkums ir nepatīkama 
sajūta, un HOPS slimnieki apzināti un neap-
zināti izvairās no slodzes, tādējādi it kā elpas 

trūkuma tās laikā nav, bet patiesībā jāapstājas 
jau otrajā–trešajā stāvā. Veselam indivīdam arī 
50–60 gadu vecumā bez problēmām būtu jāuz-
kāpj vismaz 5–6 stāvā.
 zSmēķētājiem ar iepriekš minētajām sūdzībām 
obligāti nepieciešams doties pie ārsta un cita 
starpā veikt arī spirometriju.

Kāda ir efektīvākā HOPS ārstēšana 
(t.s. «zelta standarts»)?
Atmest smēķēšanu, kā arī regulāri un pareizi 
lietot inhalējamos bronhus paplašinošos (dila-
tējošos) līdzekļus.

Smēķēšanas atmešana ir visefektīvākā iespēja 
būtiski samazināt iekaisumu elpceļos un palēni-
nāt slimības progresēšanu. Bronhus paplašinošie 
līdzekļi ne tikai efektīvi mazina elpas trūkumu, 
bet arī uzlabo fiziskās slodzes toleranci un dzīves 
kvalitāti kopumā, būtiski mazina uzliesmojumu 
biežumu, kā arī mirstību (!).

Diemžēl daudziem slimniekiem šo patiešām 
efektīvo zāļu pieejamību ierobežo valsts institū-
ciju nespēja vai nevēlēšanās pildīt solīto – atjau-
not uz laiku (!) pazemināto (no 75% uz 50%) 
medikamentu kompensācijas apjomu ne tikai 
HOPS, bet arī daudzām citām plaušu slimībām.

Kuram speciālistam būtu 
jāapstiprina HOPS diagnoze un 
jārekomendē sākotnējā ārstēšana?
Tas noteikti ir pneimonologs (plaušu slimību spe-
ciālists). It kā jau ārstēšanu varētu uzsākt arī ģime-
nes ārsts, bet ... .

Pirmkārt, speciālistam nepieciešams pre-
cizēt diagnozi. Iespējams, ka pacientam ir arī 
kāda cita slimība, savukārt daļai (katram piek-
tajam, sestajam) HOPS slimnieku vienlaikus ir arī 
bronhiālā astma, un viņiem bez bronhus papla-
šinošajiem līdzekļiem obligāti jālieto arī inhalēja-
mie glikokortikoīdi.

Otrkārt, visi HOPS slimnieki nav vienādi – 
eksistē t.s. fenotipi. Piemēram, daļai pacientu 
klīniskajā ainā prevalē hronisks bronhīts (daudz 
krēpu), savukārt citiem – plaušu emfizēma (zema 
slodzes tolerance, apspīlēta krūškurvja sajūta). 
Daļai pacientu ir bieži slimības uzliesmojumi, 
citiem tādus vispār nenovēro. Bez iepriekš minē-
tajiem eksistē arī citi medikamenti un ārstēšanas 
iespējas, par kurām lemt tomēr ir pneimono-
loga kompetencē.

Treškārt, plaušu slimību speciālisti un viņu 
māsas ir labāk sagatavoti motivēt pacientu un 
palīdzēt viņam atmest smēķēšanu.

Ceturtkārt, varbūt pats svarīgākais  – tā 
ir optimālā inhalatora piemeklēšana un 
pacientu apmācība.

Kāpēc inhalācijas ierīcei 
ir tik liela loma?
Medikamentu inhalācijai ir ļoti liela priekšrocība – 
zāles nokļūst tieši elpceļos, tādējādi iespējams 
lietot desmitām reižu mazākas devas nekā iek-
šķīgi. Šāds zāļu ievadīšanas veids mazāka bla-
kusparādību riska dēļ ir arī daudzkārt drošāks. 
Galvenā problēma – inhalatorus nepieciešams 
lietot pareizi, jo tikai tādā gadījumā iespējams 
panākt vēlamo efektu. Pareizāk būtu teikt, ka, 
lietojot inhalatorus nepareizi, efekta vispār nav!

Nespēja apgūt konkrēta inhalatora pareizas 
lietošanas instrukciju nav tikai bērnu problēma. 

Tā pārsteidzoši bieži ir problēma pieaugušiem 
pacientiem pat ar augstāko izglītību, nemaz neru-
nājot par vecāka gadagājuma HOPS slimniekiem. 
Ne velti dažas pēdējo gadu ārstēšanas vadlīnijas 
rekomendē pārbaudīt vecāka gadagājuma HOPS 
pacientu inhalatoru lietošanas tehniku katra (!!) 
ārsta apmeklējuma laikā.

Šobrīd astmas un HOPS slimnieku ārstēšanā 
ir pieejami desmit dažādi inhalatori. Tas ir ļoti 
labi, jo paver papildus iespējas piemeklēt opti-
mālo inhalatoru.

Jāpiebilst, ka daudzviet valstī ir Bronhiālās 
astmas un HOPS slimnieku apmācības kabineti, 
kuros strādā apmācītas māsas un speciālisti. Šiem 
kabinetiem ir tāmes finansējums un, piemēram, ar 
ārsta nosūtījuma par apmācību pie māsas pacien-
tam nekas nav jāmaksā.

Kāpēc HOPS slimniekam ir tik 
svarīgi saglabāt ikdienas fizisko 
aktivitāti, ja slodzes gadījumā 
viņš riskē izjust elpas trūkumu?
HOPS slimnieka elpceļi izelpā ir šaurāki nekā 
ieelpā, līdz ar to arī izelpa ir salīdzinoši ilgāka. 
Elpojot mierīgi, HOPS slimnieka pārmērīgi uzpūs-
tās plaušas pagūst iztukšoties, taču, elpojot bie-
žāk, tās arvien vairāk nepagūst izelpā pilnvērtīgi 
iztukšoties un var novērot papildu uzpūšanos. 
Slodzes gadījumā tas arī ir galvenais cēlonis, 
kāpēc slimniekam jāapstājas (viņš vienkārši vairs 
nespēj ieelpot!).

Jo netrenētāki un, atvainojiet, tizlāki mēs esam, 
jo vairāk slodzes gadījumā mēs hiperventilējam 
(elpojam biežāk un/vai dziļāk). Ja jūs regulāri 
nesportojat, mēģiniet paanalizēt savas sajūtas, 
skrienot pakaļ tramvajam vai ātrākā solī uzkāpjot 
3–4 stāvā. HOPS slimniekam veidojas apburtais 
loks. Slodzes gadījumā viņam ir elpas trūkums, 
tādēļ viņš no tās izvairās. Jo vairāk viņš izvairās, 
jo netrenētāks kļūst un attiecīgi vairāk hiperven-
tilē. Jo vairāk hiperventilē, jo pie mazākas slodzes 
parādās elpas trūkums, utt.

Tādēļ HOPS slimniekam obligāti jācenšas sagla-
bāt ikdienas fiziskā aktivitāte. Diemžēl Latvijā 
atšķirībā no daudzām citām Eiropas valstīm neek-
sistē profesionālas un valsts apmaksātas HOPS 
slimnieku rehabilitācijas programmas (parasti 
ilgst divus mēnešus) un attiecīgas klīnikas.

Vai ar HOPS slimo arī sievietes?
Sievietei smēķēšanas sekas ir vismaz tikpat nopiet-
nas kā vīriešiem – katrs otrais smēķētājs nomirst 
priekšlaikus no smēķēšanas izraisītas slimības.

Vai HOPS (un plaušu vēzis) ir vīriešu slimība? 
Latvijā pārliecinoši JĀ, jo vēl 80-jos gados smē-
ķētāju vīriešu bija kādas 5–6 reizes vairāk nekā 
sieviešu (šobrīd regulāri smēķē 45–50% vīriešu un 

15–20% sieviešu, savukārt pusaudžu vidū starpību 
faktiski vairs nevēro – ap 40%!). Tomēr pasaulē, 
piemēram, ASV tās arvien vairāk kļūst tieši par 
sieviešu slimībām. Kāpēc?

Pirmkārt, sievietes ir jutīgākas pret atkarības 
veidošanos no nikotīna.

Otrkārt, tās negatīvā nozīmē ir «apzinīgākas» 
smēķētājas, jo «ievelk» tabakas dūmus dziļāk plau-
šās un ilgāk aiztur elpu ieelpā.

Treškārt, pusaudzēm vairāk nekā zēniem smē-
ķēšana aizkavē normālu plaušu attīstību.

Ceturtkārt, šķiet, ka tieši sievietēm smēķētājām 
HOPS un plaušu vēzis attīstās biežāk.

Tomēr, runājot par sievietes smēķēšanu, 
jādomā, pats sliktākais ir grūtnieces smēķēšana. 
Tā ir klaja vardarbība pret pašas bērnu.

Vai HOPS ir nāvējoša slimība?
JĀ. Šobrīd pasaulē HOPS ir trešais biežākais nāves 
cēlonis. Tieši ar pašu HOPS, progresējot elpoša-
nas nepietiekamībai (nosmokot!), nomirst ceturtā 
daļa slimnieku, savukārt 2/3 gadījumu viņi mirst 
ar sirds un asinsvadu slimībām vai plaušu vēzi. 
HOPS slimniekiem ir 2–4 reizes augstāks miokarda 
infarkta, insulta vai pēkšņas nāves risks. Kāpēc tā? 
Šobrīd gan aterosklerozes, gan miokarda infarkta 
(sirds vainagartēriju vai tās zaru tromboze) attīs-
tību pamatā skaidro ar iekaisumu. HOPS slimnie-
kiem no plaušām asinsritē «ieskalojas» ne tikai 
smēķēšanas toksiskie produkti, bet arī iekaisuma 
mediatori. Vīriešiem asinsvadu bojājums vecina 
arī erektīlās funkcijas traucējumus. Daļa HOPS 
slimnieku novājē (mazinoties muskuļu masai), 
viņiem ir paaugstināts cukura diabēta un osteo-
porozes risks.

Pāragras nāves riska prognozei kopumā, kā arī 
mirstībai tieši ar sirds un asinsvadu slimībām paze-
mināta plaušu funkcija (FEV1) ir vairākas reizes 
būtiskāks faktors nekā holesterīna līmenis asinīs!

Ko HOPS pacients pats var darīt 
savas plaušu veselības labā?
Pirmkārt, atmest smēķēšanu. Gan šajā jautājumā, 
gan vispār HOPS ārstēšanā nepārvērtējami sva-
rīga ir sadarbība ar savu ģimenes ārstu un plaušu 
slimību speciālistu.

Otrkārt, pareizi un regulāri visu gadu lietot ārsta 
ordinēto ārstēšanu, arī tajos gadījumos, ja šķiet, 
ka jūties labāk.

Treškārt, ievērot elementāru higiēnu – biežāk 
mazgāt rokas, jo vīrusu infekcija («saaukstēša-
nās»), kas ir biežākais HOPS uzliesmojuma izraisī-
tājs, tiek pārnēsāta galvenokārt ar rokām.

Ceturtkārt, katru gadu vakcinēties pret gripu!
Piektkārt, būt fiziski aktīvam ik dienu!
Jo mazāk HOPS pacients smēķē (nesmēķē!), jo 

aktīvāks ir ikdienā, jo ilgāk viņš dzīvo!

Attīstītās valstīs (arī Latvijā) 80–90% gadījumu HOPS cēlonis ir smēķēšana. Iekaisums 
elpceļos attīstās visiem regulārajiem smēķētājiem, savukārt HOPS – katram otrajam!

Biežāk uzdotie  
jautājumi par HOPS
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Plaušu
veselības avīze

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

ANNA KALNIŅA

Uzzinot par nepatīkamu diagnozi, cilvē-
kam ir tieksme slimību uztvert kā vienu 
konkrētu agresoru. Nereti viņš nemaz 
neaizdomājas, ka pie radušās situācijas 
varētu būt vainojamas vairākas slimības, 
kuru rašanos, iespējams, ietekmējis viņa 
izvēlētais dzīvesveids un apzināti uzturē-
tie kaitīgie ieradumi.

Plaušu veselības avīzei par kardiovaskulāro prob-
lēmu un plaušu slimību, īpaši hroniskas obstruk-
tīvas plaušu slimības (HOPS) ciešajiem saskares 
punktiem stāsta asociētais profesors Gustavs 
Latkovskis, Latvijas Kardioloģijas centra Invazī-
vās kardioloģijas nodaļas kardiologs.

Kopīgas iezīmes
«Sirds asinsvadu un plaušu slimību vienlaicīga 
esamība nav retums, un tās savā starpā ir cieši 
saistītas,» stāsta kardiologs Gustavs Latkovskis, kā 
pirmo to saskares punktu nosaucot galveno riska 
faktoru, proti, smēķēšanu. «Smēķēšana vismaz 
divas reizes palielina infarkta risku, aterosklerozes 
attīstību u.c. sirds un asinsvadu slimības, tāpat tā 
ir arī viens no galvenajiem HOPS riska faktoriem. 
Vairāk nekā 90% HOPS slimnieku ir smēķētāji vai 
arī agrāk ir smēķējuši. Otra kopīga iezīme: abu 
slimību mehānisma pamatā ir iekaisums – pār-
svarā atkal no smēķēšanas, bet to var veicināt arī 
infekcijas un sirds asinsvadu slimību gadījumā arī 
mazkustīgs dzīvesveids. Ja cilvēka organismā ilgu 
laiku notiek iekaisums, kā tas ir HOPS gadījumā, 
viņam ātrāk progresē ateroskleroze, kā arī ievē-
rojami paaugstinās infarkta risks.»

Ārsts skaidro, ka gan kardiovaskulāro slimību, 
gan HOPS gadījumā notiek kāda sašaurināšanās. 
«Vienā gadījumā tā ir asinsvadu sašaurināšanās, 
kas izraisa tā saukto stenokardiju, bet sašaurinā-
jumu plīšana izraisa trombu attīstību, kas savu-
kārt noved pie miokarda infarkta. HOPS gadījumā 
sašaurinās mazākie bronhi, kā rezultātā gaiss, kas 
nonāk plaušu alveolās, izelpas brīdī daļēji tiek 
iesprostots, un ir apgrūtināta tā izplūšana.» Cil-
vēks jūt apgrūtinātu elpošanu, un reizēm viņam 
nemaz nav skaidrs, vai šī problēma saistīta ar plau-
šām vai arī sirds un asinsrites sistēmu, respek-
tīvi, abām slimībām ir līdzīgi simptomi, jo elpas 
trūkums var būt gan HOPS, gan sirds mazspē-
jas pazīme.

Slimību savstarpējā ietekme
Hroniskai obstruktīvai plaušu slimībai progresē-
jot, plaušās rodas dažādas izmaiņas, kas savukārt 
rada izmaiņas arī sirds un plaušu asinsritē, kuru 
ietekmē rodas asinsrites mazspēja. «Pacientiem 
ar smagu HOPS plaušu artērijā ir traucēta skābekļa 
pieplūde, kas var radīt asinsspiediena paaugsti-
nāšanos sirds labajā pusē un līdz ar to arī sirds 
mazspēju,» skaidro G. Latkovskis. «Tai savukārt 
kā komplikācija var pievienoties dažādas aritmi-
jas, piemēram, mirdzaritmija.»

Pie citām sirdi un asinsvadus negatīvi ietek-
mējošām plaušu slimībām G. Latkovskis min pul-
monālo arteriālo hipertensiju: «Tā var būt gan 
primāra slimība, gan arī sekas citām problēmām. 
Plaušu artērijās, kas nogādā venozās asinis no 
labā sirds kambara uz plaušām, pieaug asins-
spiediens, kas var attīstīt sirds mazspēju, parā-
dās tūska, elpas trūkums.»

Elpas trūkums kā viens no pirmajiem simpto-
miem attīstās arī pacientiem ar sirds kreiso daļu 
mazspēju: «Plaušu asinsvadu sistēmā rodas sastrē-
gums, kas palielina šķidruma daudzumu plau-
šās. Smagākajos gadījumos šķidrums var sākt 

krāties starp krūšu kurvi un plaušām, no kurie-
nes to šādos gadījumos speciāli atvelk.»

HOPS – sirds slimību marķieris
Jautāts, vai HOPS var uzskatīt par vēl būtiskāku 
sirds un asinsvadu slimību riska faktoru nekā 
holesterīna skaitlis, G. Latkovskis atbild, ka šāds 
apgalvojums ir visai provokatorisks. Viņš uzsver, 
ka drīzāk HOPS ir nemodificējams sirds slimību 
riska marķieris, nevis riska faktors: «Sirds sli-
mību svarīgākie riska faktori tomēr ir smēķē-
šana, paaugstināts holesterīna līmenis, glikozes 
vielmaiņas traucējumi u.c. Kā jau minēts, HOPS 
pacienti lielākoties ir daudz smēķējoši vai smē-
ķējuši cilvēki. Tiklīdz mēs saskaramies ar HOPS, 
ir skaidrs, ka, visticamāk, pacientam būs augsts 
sirds slimību risks, līdz ar to holesterīna līmenis 
noteikti būs jāsamazina.»

Jāpārbauda abi orgāni
«Ja redzam, ka pacientam ir viena vai otra prob-
lēma – HOPS vai kardiovaskulāras slimības –, 
noteikti jāpārbauda arī otrs orgāns. Smēķējošiem 
sirds un asinsvadu slimību pacientiem iesakām 
pārbaudīt plaušu funkciju ar spirogrāfijas metodi, 
nosakot, vai nav vērojami plaušu ventilācijas funk-
cijas traucējumi,» uzsver G. Latkovskis. «Savukārt 
pacientiem ar hronisku obstruktīvu plaušu sli-
mību obligāti jāpārbauda holesterīna līmenis, 
asinsspiediens, glikozes vielmaiņas traucējumi. 
HOPS pacientam ir rūpīgi jānosaka kardiovasku-
lāro slimību risks, jānoskaidro, vai artērijās jau nav 
izgulsnējies holesterīns.»

G. Latkovskis skaidro, ka, visticamāk, HOPS 
pacientam būs jālieto holesterīnu mazinoši 
medikamenti: «Jāņem vērā, ka HOPS pacienti ir 
sirds un asinsvadu slimību augsta riska grupā, 
līdz ar to arī maksimālā norma, kuru holesterīna 

līmenis pārsniegt nedrīkst, viņiem būs zemāka 
nekā vairāk vai mazāk veseliem cilvēkiem. Vis-
ticamāk, zema blīvuma (sliktā) holesterīna līme-
nim vajadzēs būt zem 2,5 mmol/l, bet, ja tiks 
konstatēta holesterīna izgulsnēšanās asinsva-
dos, tad tam jābūt mazākam par 1,8 mmol/l jeb 
kā jaundzimušajam.»

Ārsts uzsver, ka holesterīna līmeņa samazi-
nāšanai ir ļoti būtiska nozīme, jo tas ir galvenais 
paņēmiens, kā samazināt infarkta risku. Līdzīgi 
tas ir arī diabēta gadījumos – glikozes līmeņa 
normalizēšana vēl nenozīmē riska faktora pil-
nīgu novēršanu; arī šajos gadījumos, lai maksi-
māli samazinātu iespējamo saslimšanu ar sirds un 
asinsvadu slimībām, ir jālieto holesterīna līmeni 
mazinoši medikamenti.

Profilaktiski pasākumi
Protams, ka ikviens cilvēks mūsdienās apzinās, 
ka daudzu slimību novēršana ir viņa paša rokās, 
un dziļi sevī nojauš, ka lielā mērā pie problēmām 
vainojams arī viņš pats, tomēr klusībā aizvien vēl 
cer, ka atradīsies kāda brīnumtabletīte, kas visas 
kaites kā ar roku atņems, pat ja pats turpinās grē-
kot. Tā, protams, nav.

Arī HOPS un sirds asinsvadu slimību gadījumos 
galvenie profilaktiskie pasākumi saistīti ar cilvēka 
dzīvesveida un ieradumu korekciju. Pirmkārt un 
galvenokārt, vajadzētu atteikties no kaitīgā iera-
duma – smēķēšanas, kas nereti ir visu nelaimju 
cēlonis. Otrkārt, ir jāpievērš uzmanība uzturam: 
«Ja vēlamies mainīt holesterīna līmeni, no uztura 
jāizslēdz transtaukskābes. Piesātinātajiem taukiem 
vajadzētu aizņemt mazāk par 10% no ikdienas 
ēdienkartes, respektīvi, nevajag pārlieku aizrauties 
ar dzīvnieku un piena produktiem. Vairāk jāēd dār-
zeņi un augļi, nepiesātinātie tauki. Īpaši ieteicami ir 
lapu salāti ar svaigiem dārzeņiem un olīveļļu. Divas 

trīs reizes nedēļā vēlams ēst treknas zivis, neēst 
sarkano gaļu katru dienu. Lai samazinātu trigli-
cerīdu līmeni organismā, ļoti svarīgi samazināt un 
izslēgt no ēdienkartes t.s. ātros ogļhidrātus, tas ir, 
saldinātus dzērienus, konditorejas izstrādājumus 
un citus saldus produktus, rafinēto miltu ēdienus. 
To vietā labāk lietot t.s. lēnos ogļhidrātus – piln-
graudu produktus, brūnos rīsus, pākšaugus.»

Trešais veselīga dzīvesveida valis ir fiziskās akti-
vitātes, aerobā slodze un visu muskuļu grupu 
nodarbināšana. Ja kāda iemesla dēļ nav iespējams 
apmeklēt sporta zāli vai specifiskus treniņus, tad 
vismaz stundu gara un samērā ātra pastaiga (tā, 
lai justu pulsa un elpošanas paātrināšanos, bet vēl 
nesāktos aizdusa) ir pieejama jebkuram.

Ceturtais princips – zināt un regulāri novērot 
savu holesterīna līmeni un asinsspiedienu, kā arī 
atbilstoši ārsta rekomendācijām tos koriģēt.

Slimas plaušas – jāpārbauda arī sirds

Gustavs Latkovskis: «Visticamāk, HOPS pacientam būs jālieto holesterīna līmeni mazinoši medikamenti. Jāņem vērā, ka viņi ir 
sirds un asinsvadu slimību augsta riska grupā, līdz ar to arī maksimālā norma, kuru holesterīna līmenis pārsniegt nedrīkst, būs 
zemāka nekā vairāk vai mazāk veseliem cilvēkiem. Visticamāk, holesterīna līmenim vajadzēs būt zem 2,5 mmol/l.»
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Saskaņā ar Eiropas Kardiologu asociācijas rekomendācijām
zz Kopējais holesterīns < 5 mmol/l
zz ZBLH (sliktais holesterīns) < 3 mmol/l
zz ABLH (labais holesterīns) > 1,0 mmol/l vīriešiem un 1,2 mmol/l 
sievietēm
zz Triglicerīdi < 1,7 mmol/l

Holesterīna mērķa skaitļi

zz Kopējais holesterīns < 4,5 mmol/l (ja iespējams, tad 4 mmol/l)
zz ZBLH (sliktais holesterīns) < 1,8 mmol/l
zz ABLH (labais holesterīns) > 1,0 mmol/l vīriešiem un 1,2 mmol/l 
sievietēm
zz Triglicerīdi < 1,7 mmol/l

Holesterīna mērķi 
pacientiem ar vairākiem 
KVS attīstības riska 
faktoriem vai pierādītu KVS
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Plaušu
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TOMS ZVIRBULIS

Par tuberkulozi mūsdienās dzirdam retāk 
nekā pirms gadiem 20, bet tas nenozīmē, 
ka slimība ir kļuvusi mazāk bīstama. Bieži 
vien situācija ir pilnīgi pretēja: kaut arī 
saslimšanas gadījumu ir mazāk, nereti 
tie ir ļoti sarežģīti.

Lai uzzinātu, kā cīņa ar šo slimību notiek Latvijā un 
kādi ir panākumi, Plaušu veselības avīze uz sarunu 
aicināja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas stacionāra Tuberkulozes un plaušu sli-
mību centrs galveno ārsti Andru Cīruli.

– Kas ir tuberkuloze un kādi ir tās pirmie 
simptomi? 
– Tuberkuloze ir infekcijas slimība, kura visbiežāk 
skar plaušas, bet var ietekmēt arī citus orgānus. 
Tuberkulozes simptomi nav specifiski tieši šai sli-
mībai, tie ir līdzīgi citām plaušu slimībām. Rakstu-
rīgākie simptomi ir temperatūra, nespēks, svīšana 
naktīs, klepus.
– Tuberkulozei ir savas īpatnības atkarībā no 
pacienta vecuma. Kā tās izpaužas, piemēram, 
bērniem?
– Bērniem visbiežāk sastopama ārpusplaušu 
tuberkuloze – intratorakālo limfmezglu tuber-
kuloze. Šī tuberkulozes forma parasti nenorit tik 
smagi, bērni nav bacilāri, viņu krēpās neatrod 
tuberkulozes mikobaktērijas.
– Ārsti parasti saka: jo ātrāk nosakām diag-
nozi, jo vieglāk slimību ārstēt. Kā tas izpau-
žas tuberkulozes gadījumā?
– Pirmreizējai tuberkulozei ārstēšanās process 
turpinās sešus mēnešus, atkārtotais kurss ilgst 
astoņus mēnešus, bet katrs gadījums ir individu-
āls un nevar tikai rēķināt, cik ilgam tam teorētiski 
vajadzētu būt. Ja slimība ir ielaista, ja ir novēroja-
mas destrukcijas, tad ārstēšanai ir nepieciešams 
ilgāks laiks. Atsevišķos gadījumos, ja plaušu bojā-
jumi saglabājas, ir nepieciešama arī ķirurģiska 
ārstēšana. Īsāk sakot, jo slimība smagāka, jo ilgāk 
tā ir jāārstē.
– Kādas izmaiņas novērojamas cilvēka orga-
nismā, saslimstot ar tuberkulozi?
– Ja sākotnēji temperatūra ir neliela, tad, slimībai 
izplatoties, temperatūra var paaugstināties. Ja 
tuberkuloze ir ielaista, tad pacients zaudē svaru. 
Jau pēc ārējā izskata var pateikt, ka viņš ir smagi 
slims. Galvenais – ir jāpievērš uzmanība sūdzībām. 
Ja ir sūdzības par plaušām, tad jāveic plaušu rent-
genogramma un krēpu izmeklēšana. Tas ir pats 
pamats, ar ko jāsāk.
– Deviņdesmitajos gados tuberkuloze Latvijā 
bija ievērojami izplatītāka nekā šobrīd.
– Deviņdesmito gadu sākumā un astoņdesmito 
gadu beigās bija viszemākā saslimstība ar tuber-
kulozi, bet tad līdz pat 1998. gadam tā auga. Pēc 
tam atkal pakāpeniski samazinājās. 1991. gadā ar 
tuberkulozi saslima 768 iedzīvotāji, 1998. – 1820, 
savukārt 2013. gadā – 776. Saslimušo skaits pašlaik 
ir vairāk nekā divas reizes mazāks, bet ir mainīju-
sies arī pati slimība. Vairāk ir HIV inficētu tuber-
kulozes pacientu. Ja, piemēram, 2011. gadā tādu 
bija 74, tad 2012. gadā jau 110*. Tāpat tuberkuloze 
kļūst rezistentāka pret ārstēšanu. Tās ir galvenās 
izmaiņas, kas notikušas šo gadu laikā. Skatoties 
pēc slimnieku skaita, mēs vēl neesam sasnieguši 
kādreiz iespēto viszemāko līmeni, bet ar katru 
gadu saslimstība mazinās.
– Kāds varētu būt iemesls viļņveidīgajai sli-
mības izplatībai?
– Parasti ir jāmeklē sociāli iemesli, jo šī ir gan 
infekcijas, gan zināmā mērā sociāla slimība. Ja 
mēs paskatāmies apkārt, tad visvairāk slimo val-
stīs, kur ir zemāks dzīves līmenis, ekonomiska 

krīze. Atcerēsimies Latviju deviņdesmitajos 
gados! Līdz ar to arī tuberkuloze uzplauka. 
Pašlaik dzīves līmenis ir nesalīdzināmi uzla-
bojies, tieši tādēļ arī saslimstība ar šo slimību 
ir mazinājusies.
– Tuberkuloze ir slimība, kas vairāk raksturīga 
mazāk attīstītām valstīm?
– Faktiski tā ir. Salīdzinot Eiropas reģiona valstis ar 
Eiropas Savienības valstīm, mazāka saslimstība ir 
vērojama Eiropas Savienībā, jo šajās valstīs ir aug-
stāks dzīves līmenis. Ja mēs skatāmies uz bijuša-
jām Padomju republikām, tad šeit saslimstība ir 
augstāka nekā citās ES valstīs, jo tajās ekonomika 
turpina attīstīties un vēl nav sasniegts tik augsts 
dzīves līmenis. Šobrīd ir ļoti grūti noteikt saslimstī-
bas apmērus konkrētā valstī, jo robežas ir vaļā un 
pacienti var brīvi pārvietoties. Pacients no Latvijas 
var doties uz citām ES valstīm un šo slimību izpla-
tīt. Piemēram, Londonā ir augstāka saslimstība ar 
tuberkulozi nekā Latvijā, jo tur ir ļoti daudz imig-
rantu no valstīm ar augstu saslimstību.
– Jūs minējāt, ka tuberkuloze ir slimība, kas 
pārsvarā ietekmē plaušas. Vai un kādas citas 
orgānu sistēmas tā skar?
– Ārpusplaušu tuberkuloze ir sastopama aptu-
veni 15% saslimšanas gadījumu. Visbiežāk 
sastopamais ārpusplaušu tuberkulozes veids ir 
tuberkulozais pleirīts. Vēl jānosauc jau iepriekš 
minētā intratorakālā limfmezglu tuberkuloze. 
Sastopama arī kaulu un locītavu, centrālās nervu 
sistēmas, nieru un uroģenitālā tuberkuloze, bet 
tie ir atsevišķi, ļoti reti gadījumi, kas turklāt ir 
ļoti grūti diagnosticējami, jo šie pacienti neno-
nāk pie mums, bet gan vispārējā veselības aprū-
pes tīklā. Piemēram, ja gadā ir divi uroģenitālās 
tuberkulozes gadījumi, tad urologi nevar iedo-
māties, ka tā ir tuberkuloze un tādā virzienā 
pacientu neizmeklē.
– Tajos gadījumos, kad šī slimība uzbrūk, pie-
mēram, kauliem, vai pacientam vienalga jādo-
das uz Tuberkulozes centru?
– Jā, ir jābrauc pie mums. Ir atsevišķas tuberkulo-
zes formas, kam ir nepieciešama ķirurģiska ārstē-
šana citur. Tā ārpusplaušu tuberkulozes ķirurģijas 
nodaļa no 1. februāra ir pārcelta uz stacionāru 
Biķernieki. Tomēr pamatārstēšanas metode ir 
medikamentu lietošana, un šeit ārstē gan plaušu, 
gan ārpusplaušu tuberkulozi.

– Vai tuberkuloze var izraisīt kādas blakus-
slimības? 
– Vai tuberkuloze pati to var izdarīt, es nevarēšu 
pateikt, bet ar to biežāk inficējas cukura diabēta 
pacienti. Visi cilvēki ar pazeminātu imunitāti pie-
der tuberkulozes riska grupai. Visaugstākais risks 
saslimt ir HIV slimniekiem.
– Arī tad, ja cilvēks ir vienkārši saaukstējies, 
viņam ir pazemināta imunitāte.
– Redziet, lai saslimtu, ir nepieciešams kontakts 
ar slimnieku. Tuberkulozei ir divi attīstības ceļi. 
Viens no tiem, kad, nonākot kontaktā ar slimības 
nēsātāju, cilvēks saslimst. Otrs, kad, nonākot kon-
taktā ar slimnieku, cilvēks inficējas, tomēr uzreiz 
nesaslimst. To sauc par latentu tuberkulozes infek-
ciju. Šajā gadījumā saslimšana ir iespējama dzīves 
laikā, brīdī, kad organisma imunitāte ir pazemi-
nāta. Tiek uzskatīts, ka inficēta ir viena trešdaļa 
sabiedrības, daži domā – pat vairāk.
– Kādi vēl ir tuberkulozes riska faktori, ja 
neskaita HIV un cukura diabētu?
– Tās ir onkoloģiskas, hematoloģiskas saslimša-
nas, ilgstoša medikamentu lietošana, kas sama-
zina imunitāti. Bioloģisko medikamentu lietošana 
arī ir pieskaitāma riska faktoriem.
– Kādus preventīvus pasākumus mēs varētu 
veikt, lai ierobežotu slimības izplatību?
– Laikus tuberkulozi atklāt un efektīvi ārstēt. Tik-
līdz pacients saņem adekvātu ārstēšanu, risks, 
ka viņš varētu inficēt apkārt esošos, ievērojami 
samazinās. 
– Vai var uzskatīt, ka tuberkulozes atklāšana 
un ārstēšana Latvijā norit veiksmīgi?
– Ņemot vērā to, ka saslimstība mazinās, gribē-
tos ticēt, ka situācija nav tik slikta. No otras puses, 
mēs redzam, ka pacienti, kas pie mums ārstējas, 
iestājas ar smagām un ielaistām formām. Šajā 
gadījumā man gribētos teikt, ka situācija nav tik 
laba. Turklāt tādi pacienti ir infekcijas avots. Ja 
viņi ilgstoši ir bijuši bacilāri, viņiem ir bijusi iespēja 
inficēt daudzus cilvēkus. Ar ielaistu tuberkulozi 
pie mums parasti nonāk sociālās riska grupas 
pacienti. Tāpēc ir labi, ka tuberkulozes speciālists 
ir pieejams bez maksas. Šajā sakarā ir grūti izskaid-
rot, kādēļ ir pacienti, kuri pie mums nenāk un tiek 
atvesti tādā stāvoklī, ka nomirst diennakts laikā.
– Tad noteikti ļoti svarīga ir pacientu izglī-
tošana. 

– 24. martā ir Pasaules Tuberkulozes diena, un 
mēs šīs dienas ietvaros plānojam Rīgas sabied-
riskajā transportā izvietot izglītojošus materiālus 
par tuberkulozi un klepus higiēnu.
– Latvija ES prezidentūras laikā cīņu ar tuber-
kulozi izvirzījusi par vienu no prioritātēm 
veselības jomā. Vai šo slimību varam uzska-
tīt par draudu visā ES?
– Lai arī saslimstība samazinās, tuberkuloze vēl 
arvien ir liela problēma. It sevišķi multirezistentā 
tuberkuloze. Šīs tēmas arī tiks analizētas pasāku-
mos, kuri risināsies Eiropas prezidentūras laikā 30. 
un 31. martā Nacionālajā Bibliotēkā. Arī Slimību 
profilakses un kontroles centrs 1. un 2. aprīlī rīko 
seminārus tuberkulozes ārstēšanas ekspertiem.
– Ko saprot ar terminu «multirezistenta tuber-
kuloze»? 
– Tuberkulozes ārstēšanā tiek izmantoti divi ļoti 
spēcīgi medikamenti. Ja tuberkulozes izsaucējam 
ir rezistence jeb nejutība vienlaikus pret abiem, 
tad to sauc par multirezistentu tuberkulozi. Ja 
no ierindas ir izsisti visspēcīgākie medikamenti, 
tad mums ir jāķeras pie citām zālēm. Ir tā sauk-
tās otrās rindas zāles. Šie medikamenti ir mazāk 
efektīvi un tiem ir vairāk blakusparādību. Līdz 
ar to pacienta ārstēšana ilgst ne vairs iepriekš 
minētos 6–8 mēnešus, bet 2–3 reizes ilgāk – vidēji 
20 mēnešus.
– Ārstēšanas kursa laikā pacientam ir jāatro-
das stacionārā?
– Nē, pavisam noteikti, nē. Šis process ir ļoti mai-
nījies kopš brīža, kad es sāku strādāt un pacienti 
tiešām 6–8 mēnešus atradās stacionārā. Šobrīd, 
ja pacientam krēpu uztriepē atrod tuberkulozes 
mikobaktērijas, tad viņš skaitās bacilārs, un šādos 
gadījumos gan pacients atrodas stacionāra izo-
latorā aiz slēgtām durvīm. Ir gadījumi, kad var 
izolēt arī mājās, bet tādā gadījumā pacientam 
ir jāpieved klāt medikamenti. Pirmā kontroles 
analīze ir pēc divām nedēļām. Ja krēpās netiek 
atklātas tuberkulozes baktērijas, ārstēšanos var 
turpināt ambulatori.
– Vai ar multirezistentu tuberkulozi biežāk 
slimo konkrēta sociālā slāņa vai vecuma 
pacienti? 
– Tā nav. Saslimt var, nonākot kontaktā ar 
pacientu, kuram ir multirezistentā tuberkuloze un 
kurš ir bacilārs. Taču iespējams, ka tuberkulozes 
pacientam sākotnēji ir pret zālēm jutīga tuberku-
loze. Tā tiek izārstēta, bet pēc laika notiek recidīvs, 
un šoreiz mēs konstatējam multirezistentu tuber-
kulozi. Šādai slimības izpausmei ir divi iespēja-
mie varianti. Pirmais, pacients nav kārtīgi lietojis 
zāles, un tāpēc ir izveidojusies multirezistence. 
Otrs ceļš, kurš gan ir ievērojami mazāk ticams, ir 
inficēšanās stacionāros, kuros nav stingras infek-
cijas kontroles, un pacients, kurš ārstējas ar jutīgo 
tuberkulozi, nonāk kontaktā ar multirezistentās 
tuberkulozes pacientu. Tas var būt jebkurš – gan 
pieaugušais, gan bērns.
– Vai Latvijā tuberkulozei, tai skaitā multire-
zistentajai, ir pievērsta gana liela valsts ies-
tāžu un sabiedrības uzmanība?
– Patiesībā mēs runājam daudz, bet parasti tas 
notiek kampaņveidīgi, kad tuvojas Tuberkulo-
zes diena vai kādi citi lieli pasākumi. Sabiedrība, 
pēc manām domām, ir gana labi informēta par 
tuberkulozi, bet arī ļoti no tās baidās. Un ne tikai 
sabiedrība, arī medicīnas darbinieki. Vai pie vai-
nas ir nezināšana, vai kas cits? Vienīgā izeja ir par 
to runāt vēl vairāk. Protams, ir jābūt uzmanīgam, 
arī nedaudz jābaidās, bet, ievērojot visus infek-
cijas kontroles pasākumus, mums pēdējo gadu 
laikā tuberkulozes saslimšanas gadījumu perso-
nāla vidū nav bijis.

* Slimību profilakses un kontroles centra dati

Tuberkuloze – sabiedrības labklājības mēraukla
JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Andra Cīrule: 
«Saslimušo skaits 
pašlaik ir vairāk 
nekā divas rei-
zes mazāks nekā 
1998. gadā, bet 
ir mainījusies arī 
pati slimība. Vai-
rāk ir HIV inficētu 
tuberkulozes 
pacientu. Tāpat 
tuberkuloze kļūst 
rezistentāka pret 
ārstēšanu.»Fo
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FOKUSS

ILZE AUSTRUMA

Vidēji viens no trim tūkstošiem jaundzi-
mušo piedzimst ar ļoti nopietnu ģenē-
tisku slimību cistiskā fibroze (CF). Latvijā 
gan to diagnosticē ievērojami retāk – gadā 
pie pneimonologa nonāk apmēram divi 
šādi pacienti.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pneimono-
loģe Vija Švābe stāsta, kas ir cistiskā fibroze, kā to 
iegūst, diagnosticē un ārstē.

– Kas ir cistiskā fibroze jeb mukoviscidoze?
– Tā ir ģenētiski nosacīta, pārmantota saslim-
šana, ko var iegūt tikai no vecākiem. Lai bērnam 
iedzimtu cistiskā fibroze, abiem vecākiem jābūt 
patoloģiskam gēnam. Viņi paši var būt gēna nēsā-
tāji un tajā pašā laikā pilnīgi veseli, bet, ja bērns 
no abiem vecākiem saņem gēnu ar defektu, viņš 
piedzimst slims.
– Kā šo gēnu nosaka – ar analīžu palīdzību?
– Diemžēl iepriekš to neviens nenosaka, citādi visi 
cilvēki Latvijā un pasaulē būtu jāizmeklē. Gēna 
nēsātāju ir daudz – no katra simta četri vai pieci. 
Ja viņi sagadās pārī un rada bērnus, tad pastāv 
iespēja, ka viņu bērns piedzims ar CF. Par laimi, 
slims ir tikai viens no trim tūkstošiem jaundzimušo. 
Šī saslimšana biežāk tiek konstatēta baltās rases 
pārstāvjiem, tumšādainiem cilvēkiem tā ir reti.
– Cik izplatīta cistiskā fibroze ir Latvijā?
– Uz šo jautājumu atbildēt nav nemaz tik vienkārši. 
CF kabineta uzskaitē ir 43 pacienti, kuriem diagnosti-
cēta šī slimība. Tas gan nenozīmē, ka pacientu tiešām 
ir tik maz. Latvijā gadā piedzimst apmēram 20 tūk-
stoši bērnu. Tātad, ja slims ir viens no trim tūkstošiem, 
tad teorētiski gadā seši septiņi bērni piedzimst ar CF. 
Taču ģimenes ārsti pie mums gadā nosūta apmē-
ram divus pacientus. Kur paliek pārējie, nav zināms. 
Visticamāk, viņi nomirst, pirms uzstādīta diagnoze.
– Jūs runājat tikai par bērniem, un rodas sajūta, 
ka viņi neizdzīvo līdz pieaugušo vecumam.
– Pirms 30 gadiem viņi tiešām nenodzīvoja ilgāk 
par pirmo gadu. Bet tagad situācija pasaulē ir mai-
nījusies – viņi dzīvo apmēram līdz 35 gadu vecu-
mam un pat ilgāk. Latvijā vecākajam CF pacientam 
ir 32 gadi. 18 gadu slieksni mūsu valstī pārkāpuši 12.
– Kā šī slimība sākas?
– Bērns, kuram ir CF, piedzimst ar normālu svaru, 
bet ar aizkuņģa dziedzera nepietiekamību. Tas 
nozīmē, ka pirmās pazīmes ir gremošanas trau-
cējumi – caureja bez apstājas, un bērns nepieņe-
mas svarā. Viņš nespēj pat pilnībā sagremot mātes 
pienu, kaut gan tas rada samērā vismazākās prob-
lēmas. Daudz nopietnākas rodas, kad bērnu sāk 
piebarot. Bet tā ir tikai viena monētas puse, jo ar 
medikamentiem tā uzveicama. Dzīvībai bīstamāks 
ir plaušu bojājums – tas ir iemesls, kas CF pacien-
tiem sabojā dzīves kvalitāti un saīsina dzīvi. Plau-
šās (sākumā bronhos) rodas viskozs, biezs sekrēts. 
Var teikt, ka mums visiem plaušās veidojas sek-
rēts – tas ir vajadzīgs, lai mitrinātu gļotādu. Bet 
CF pacientiem sekrēts ir biezs, ķepīgs, lipīgs, kā 
rezultātā jau agri sākas iekaisums bronhos. Ja vēl 
pievienojas vīrusi un baktērijas, slimība uz priekšu 
virzās straujiem soļiem.
– Kā CF tiek diagnosticēta?
– Latvijā ir pieejama tā sauktā sviedru prove, ko 
veic pacientiem ar aizdomām par šo saslimšanu. 
Tā gandrīz simtprocentīgi pierāda CF esamību, 
ja tāda ir. Vēl nepieciešama ģenētiskā izmeklē-
šana – arī to Latvijā var izdarīt. Pie diagnostikas 
svarīgs ir jaundzimušo skrīnings, ko veic diezgan 
daudzās Eiropas valstīs, bet Latvijā valsts ekono-
miskās situācijas dēļ tāda nav. Ja visi jaundzimušie 
tiktu izmeklēti, tad apmēram mēneša vecumā šī sli-
mība tiktu noteikta un neviens pacients nepazustu, 
nenomirtu bez diagnozes, bet viņu sāktu ārstēt jau 

pirmajos dzīves mēnešos. Tas ir ļoti nepieciešams, 
lai pagarinātu CF dzīvildzi.
– CF nav ārstējama kā astma – ar inhalatoriem?
– Astma ir slimība, kuru ar inhalatoriem var vis-
maz aizkavēt un piebremzēt. Turklāt astma var arī 
neprogresēt, savukārt CF progresē, kļūst smagāka. 
Kā jau minēju, iekaisums bronhos sākas no dzimša-
nas. Bieži vien vecāki un ģimenes ārsts šīs bronhu 
problēmas mēģina risināt ar dažādām zālēm, līdz 
ar to problēmu tikai padziļinot. CF gadījumā ir sva-
rīgi pēc iespējas ātrāk uzsākt pareizu ārstēšanu. 
Ja vecāki un ģimenes ārsts, kas, iespējams, nav tik 
zinošs par CF, to nepamana un nenosūta pie mums, 
mēs bērnu ieraugām tikai trīs vai pat piecu gadu 
vecumā, kad ārsts ar viņu nekādi vairs netiek galā. 
Parasti bērni klepo, ja viņiem ir vīrusu infekcija, 
bet CF pacientiem klepus ir gandrīz bez apstājas. 
Atšķirībā no astmas, kurai ir sauss, rejošs klepus, CF 
gadījumā tas ir produktīvs, jo bronhos ir sekrēts. 
Sekrētam parasti pievienojas infekcija, kuras izsau-
cēji ir nevis parastais pneimokoks, bet stafilokoks, 
hemofīlā nūjiņa un pseidomona; un pat burkhol-
dērija – baktērija, kas iedzīvojas bronhos un nekādi 
nav dabūjama no tiem ārā. Kaut arī pacienti regu-
lāri saņem antibiotikas, iekaisums tomēr atsākas.
– Kas notiek bronhos, ja tajos ir pastāvīgs 
iekaisums? 
– Tie deformējas līdz bronhektāzēm – bronhu 
paplašinājumiem, kuros uzkrājas inficētais sek-
rēts. Tā rezultātā samazinās plaušu virsma. Līdz ar 
to slimnieks nevar normāli elpot un apgādāt sevi ar 
skābekli. Ir iekaisums ar klepu, ar pastāvīgām krē-
pām, elpas trūkumu, un beidzot pievienojas elpo-
šanas nepietiekamība. Ja ir šāds hronisks plaušu 
bojājums, seko arī sirds problēmas ar hronisku 
asinsrites un elpošanas nepietiekamību.
– Skan šausmīgi.
– CF ir ļoti īpatnēja. Ar to nodarbojos jau apmē-
ram 30 gadus – sekoju līdzi tam, kā pasaulē attīs-
tās interese par šo slimību. Pētījumi aizgājuši tiktāl, 
ka tagad atrasta iespēja koriģēt slimības defektus, 
ko izraisa gēns. Šādas zāles jau tiek radītas, tomēr 
katram gēna defektam ir nepieciešamas atšķirī-
gas zāles, un pētījumi turpinās. Gēna defekti ir ļoti 
daudzveidīgi, līdz ar to arī slimniekiem klīniskās 
pazīmes nav vienādas. Ir divas galvenās, kuras jau 
minēju – aizkuņģa dziedzera un plaušu bojājums. 
Aizkuņģa dziedzera mazspēju koriģē ar fermen-
tiem – slimnieks saņem fermentu preparātus, līdz 
ar to gremošana viņam normalizējas gandrīz pil-
nībā, bērns normāli pieņemas svarā, viņam uzsūcas 

uzturvielas. Arī plaušu problēmu kaut cik var kori-
ģēt – pacients inhalē bronhu paplašinātājus un 
krēpu šķīdinātājus –, līdz ar to bronhi nedaudz attī-
rās, un iekaisums tik ļoti nopietni netraucē dzīvot. 
Tomēr ir virkne citu lietu, kas CF pacientiem jāie-
vēro, piemēram, atkarībā no baktērijas, kas atrodas 
bronhos – papildus visu mūžu vairākas reizes dienā 
jāinhalē antibiotikas. Vēl sakarā ar to, ka viņiem ir 
hroniska iekaisuma paasinājumi jeb uzliesmojumi, 
trīs vai četras reizes gadā jāsaņem antibiotikas arī 
intravenozi. Ja kaut ko nedara, slimība progresē ļoti 
strauji. Pareizi ārstējoties, dzīvi var pagarināt. Vēl 
slimniekiem pašiem mājās noteikti jānodarbojas 
ar ārstniecisko fizkultūru. Ja viņi bronhus nedrenēs, 
neveicinās krēpu izdalīšanos, tad ar medikamen-
tiem vien būs par maz.
– Slimniekiem jādzīvo tikai mājās jeb viņi var 
apmeklēt bērnudārzu, skolu?
– Daži neiet uz bērnudārzu vai skolu, jo bieži slimo ar 
vīrusinfekcijām, kā rezultātā bakteriālais iekaisums 
aktivizējas. Lai gan faktiski viņi var mācīties un pat 
apmeklēt augstskolu. Starp citu, CF pacienti ir ļoti 
apņēmīgi, čakli, ar gribasspēku apveltīti. Sasniedzot 
attiecīgo vecumu, viņi visi mācās augstskolā un vēlas 
strādāt. Vienīgi viņiem ir problēmas ar darbu, jo 
nevar strādāt pilnu darbadienu, tāpēc darba devēji 
nav visai atsaucīgi. Visiem ir invaliditāte kopš bērnī-
bas, jo slimība ļoti ierobežo dzīves kvalitāti. Ejot uz 
skolu, līdzi jāņem fermentu preparāta kapsulas. Tās 
jādzer, ēdot pusdienas. Citi bērni skatās un izsmej: 
ko tu tur tādu ēd, vai esi narkomāns? Tāpat, ja skolas 
diena gara, dienas vidū jāinhalē zāles.
– Vai CF slimniekiem ir kādi ierobežo-
jumi ēdienkartē?
– Ēst viņi var visu, turklāt viņiem jāēd daudz un 
bagātīgi. Tikai noteikti jālieto minētie fermenta pre-
parāti. Vēl viņiem vajadzētu nodarboties ne tikai ar 
ārstniecisko fizkultūru – bronhodrenāžas vingrinā-
jumiem –, bet noteikti pievērsties arī kādām sporta 
aktivitātēm. Ir jāattīstās fiziski, tad viņi varēs ilgāk 
un labāk dzīvot. Ja viņi būs vārguļi un sēdēs mājās, 
tad nespēs ar slimību cīnīties. Protams, paasinā-
jumu laikā gan no fiziskām aktivitātēm jāizvairās. 
CF pacientiem ir vēl dažādas problēmas. Viņu orga-
nisms nespēj izmantot taukos šķīstošos vitamīnus, 
tāpēc vajadzīgas papildus vitamīnu devas. Tāpat CF 
pacientiem jāseko līdzi savai kaulu sistēmai, jo, ja 
nav D vitamīna, pastāv liela iespēja, ka labi neuz-
sūksies kalcijs. Līdz ar to var būt vāja kaulu sistēma. 
Un vēl – daudzi pacienti nevar tik daudz apēst, lai 
varētu pieņemties svarā, tāpēc papildus parastajam 

uzturam viņiem vajadzīgs speciāls, ārstnieciskais. 
Šobrīd šis jautājums valsts līmenī ir atrisināts – 
Nacionālais Veselības dienests CF slimniekiem pie-
šķīris līdzekļus, lai visi, kam tas ir vajadzīgs, varētu 
saņemt ārstniecisko uzturu. Tāpat Nacionālais Vese-
lības dienests jau daudzus gadus CF pacientiem 
simtprocentīgi kompensē visus medikamentus.
– Vai CF kabineta uzskaitē ir arī pieaugušie?
– Tā ir lieta, kuru mēs nekādi nespējam atrisināt. 
Kā jau minēju, CF slimnieku vidū ir 12 pieaugušie, 
un mēs viņus negribētu novērot un turēt uzskaitē 
Bērnu slimnīcā. Ar pieaugušiem ir savādāk nekā 
ar bērniem. Viņi, piemēram, vēlas dibināt ģime-
nes, radīt bērnus. Ar šiem jautājumiem neviens 
mūsu speciālists – bērnu ārsts nenodarbojas. Tāpat 
viņiem var rasties dažādas veselības problēmas, 
ko ārstē pieaugušo speciālisti. Mēs vēlamies, lai 
slimnieki, kas vecāki par 18 gadiem, ārstētos pie-
augušo slimnīcā.
– Ļoti bieži vecāki, kuru bērni ir slimi, lūdz zie-
dot naudu, lai ārstētu savas atvasītes ārze-
mēs. Vai šajā gadījumā ir kāda jēga vākt 
ziedojumus? 
– Uz ārzemēm konsultēties braukusi tikai viena 
meitene ar vecākiem. Atgriežoties atpakaļ, viņi 
teica, ka nav jēga turp doties, jo Latvijā var saņemt 
tādu pašu palīdzību kā ārzemēs, ja sakārto sociālo 
palīdzību. Uz konsultācijām kaimiņvalstī Igaunijā, 
konkrēti Tartu, mēs sūtām pacientus, kam varētu 
izdarīt plaušu transplantāciju. Divi jau bijuši, tagad 
konsultēties brauks trešā paciente. Latvijā plaušas 
netransplantē, un arī līdzekļi šim mērķim netiek pie-
šķirti. Pirmā paciente, ja viņa sagaidīs savu donoru, 
savāca līdzekļus ar Ziedot.lv palīdzību. Pārējiem 
plaušu transplantācijai līdzekļu šobrīd nav.
– Kā pagarinās dzīvildze ar transplantētām 
plaušām? 
– Ir pētījumi, ka CF pacientiem ar transplantētām 
plaušām mūžs pagarinās apmēram par pieciem 
gadiem, bet varbūt pat ilgāk. Pasaules pieredze 
rāda, ka atsevišķos gadījumos slimnieki pēc trans-
plantācijas nodzīvojuši pat 20 gadus. Bet transplan-
tācija ir sarežģīta lieta – var būt dažādas grūtības 
operācijas laikā, pēc tās. Tomēr tā CF pacientiem ir 
liela cerība, un viņi sāk pierast pie domas, ka varētu 
to veikt. Gribu piebilst, ka tad, kad pacientu vese-
lība pasliktinās un iestājas plaušu mazspēja, viņiem 
nepieciešami skābekļa aparāti. Mājās viņiem nepie-
ciešams stacionārs skābekļa koncentrators, bet 
vajadzīgs arī portatīvais, lai varētu iziet no mājas. 
Mums šobrīd šādi aparāti ir četriem pacientiem.
– Ir vēl kādas problēmas, par kurām vajadzētu 
padomāt valsts līmenī?
– Problēma ir tā, ka pieaugušajiem jāmaksā 
pacienta iemaksa par slimnīcu, un tas viņiem nav 
pa kabatai, jo lielākā daļa dzīvo tikai no savas inva-
liditātes pensijas. Arī citi ārstu pakalpojumi viņiem 
ir par maksu. Par slimnīcu nav jāmaksā tikai pirmās 
grupas invalīdiem. Mūsu pacientu vidū tādu ir tikai 
trīs. Šobrīd, pateicoties Ziedot.lv savāktajai naudai, 
pieaugušie pacienti par uzturēšanos slimnīcā var 
nemaksāt. Bet tas ir tikai pagaidu pasākums, ko 
organizējusi CF pacientu un vecāku organizācija.
– Kāds būtu jūsu vēlējums CF pacientiem un 
viņu vecākiem?
– CF slimniekiem un viņu vecākiem vajadzētu ticēt 
saviem ārstiem. Vecākiem vairāk jāvelta laiks savu 
bērnu ārstēšanai, kaut gan es labi viņus saprotu – 
nav viegli to izdarīt, jo jāstrādā, jāpelna nauda, lai 
varētu izdzīvot. Novēlu pacientiem un vecākiem 
nezaudēt cerību, jo zinātne ļoti attīstās arī sais-
tībā ar šo slimību. Un galvenais – bērniem jābūt 
fiziski aktīviem, jāiet gan bērnudārzā, gan skolā. 
Un jāturpina dzīvot. Mums ir viena paciente, kas 
strādā pilnu darba dienu, brauc ekskursijās ar dar-
babiedriem un bijušiem skolasbiedriem, lai gan 
viņa ir ļoti nopietni slima. Visiem ir vajadzīga uzņē-
mība un ticība dzīvei.

Cistiskā fibroze – priecāties par katru nodzīvoto dienu

Vija Švābe: «Cis-
tiskā fibroze ir 
ģenētiski nosa-
cīta, pārmantota 
saslimšana, ko 
var iegūt tikai 
no vecākiem. 
Lai bērnam 
iedzimtu cistiskā 
fibroze, abiem 
vecākiem jābūt 
patoloģiskam 
gēnam. Viņi paši 
var būt gēna 
nēsātāji un tajā 
pašā laikā pilnīgi 
veseli, bet, ja 
bērns no abiem 
vecākiem saņem 
gēnu ar defektu, 
viņš piedzimst 
slims.»Fo
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Plaušu
veselības avīze

TOMS ZVIRBULIS

Gandrīz katram no mums dzīvē ir nācies 
sastapties ar situāciju, kad sagrieztais 
pirksts pēc pāris dienām kļūst divreiz 
lielāks, no rīta pamostoties ir piepampis 
vaigs, jo mieru neliek sāpošais zobs, vai 
piemeklē citas kaites, kuru ārstēšanai ir 
nepieciešamas antibiotikas.

Šos preparātus varam saņemt tikai pēc ārsta norī-
kojuma, bet bieži vien cenšamies šo barjeru apiet 
un meklējam zāles pa citiem ceļiem. Ar ģimenes 
ārstes Daces Gobergas palīdzību centīsimies 
noskaidrot, kādas var būt sekas šādai rīcībai, kā 
antibiotikas būtu jālieto pareizi un kāpēc pirms 
to lietošanas jākonsultējas ar ārstu.

– Vai jūsu praksē bieži nākas sastapties ar 
pacientiem, kuri nodarbojas ar pašārstēšanos?
– Protams, ka nākas sastapties ar šādiem pacien-
tiem. Vai vispār ir iespējama situācija, kad visi 
pacienti vajadzības gadījumā dodas pie ārsta un 
klausa viņa norādījumus?
– Varbūt ir kāda konkrēta pacientu grupa, kam 
tas ir vairāk raksturīgs?
– To ir grūti pateikt. Pirmie prātā nāk jauni cilvēki, 
kuriem nav laika, lai dotos pie ārsta. Cilvēki, kuri 
strādā, aizbildinās, ka viņiem nav laika pieraks-
tīties pie ārsta vai nav vēlēšanās izņemt darba 
nespējas lapu. Ir cilvēki, kuri vienkārši nodar-
bojas ar pašārstēšanos. Lieto dažādus uztura 
bagātinātājus vai arī kaimiņu ieteiktos medika-
mentus. Ir grūti pateikt, vai ir kāda īpaša grupa. 
Tie ir dažādi cilvēki.
– Cik smagas var būt sekas, ja medikamenti 
tiek lietoti nepamatoti?
– Vajadzētu precizēt, par kādiem medikamentiem 
ir runa. Ja pacientam nav novērojama nekāda 
nopietna saslimšana un viņš lieto uztura bagāti-
nātājus, tad sekas visdrīzāk nebūs nopietnas. Ja tā 
ir kāda nopietnāka saslimšana un pacients nodar-
bojas ar pašārstēšanos, tad sekas var būt kā jau 
jebkurai slimībai, kas netiek ārstēta pareizi. Svarīgi 
ir tas, ko cilvēks cenšas izārstēt. Ja slimība pāriet 
bez komplikācijām un sarežģījumiem, tad pašār-
stēšanās nebūs problēma. Ja bez ārsta konsultā-
cijas tiek lietoti medikamentiem, kurus izsniedz 
tikai ar recepti, kam ir konkrētas indikācijas un kuri 
ir jālieto tikai tad, kad ir patiešām nepieciešami, 
sekas var būt nopietnas. Blakusparādības ir iespē-
jamas katram medikamentam, un ir jāizvērtē, vai 
ir nepieciešams tās lietot, vai nē. Katrs gadījums 
var būt ļoti individuāls.
– Kā, jūsuprāt, vajadzētu izglītot pacientus, lai 
pašārstēšanās gadījumi kļūtu par pagātni vai 
vismaz būtu sastopami ļoti, ļoti reti?
– Ārsti ar pacientiem runā katru reizi, kad slimnieki 
meklē palīdzību. Mediķi uzsver, ka nodarboties ar 
pašārstēšanos nedrīkst, ka ir regulāri jāapmeklē 
dakteri, ja rodas veselības problēmas. Tikai viņi var 
novērtēt situāciju, pacienta veselības stāvokli, kā 
arī noteikt, kādi medikamenti viņam ir nepiecie-
šami. Šai informācijai ir jābūt pieejamai sabied-
riskajā telpā, par to ir jāraksta, par to ir jārunā.
– Vai jūs domājat, ka šai informācijai jābūt 
pieejamai vēl lielākos apjomos, piemēram, 
izsūtot veselības aprūpes informāciju ar 
īsziņu vai e-pastu palīdzību gripas aktivitā-
tes perioda sākumā?
– Es nedomāju, ka tas būtu nepieciešams. Cil-
vēki reti kad nopietni uztver mazos ziņojumus 

e-pastos vai īsziņas telefonā. Arī profilaktiska-
jām pārbaudēm, uz kurām valsts rakstiski uzai-
cina sievietes, atsaucība nav liela. Es uzskatu, ka, 
apmeklējot ģimenes ārstu un noskaidrojot, kāpēc 
kāda pārbaude ir nepieciešama, rezultāts ir gana 
augsts. Sūtīt vispārīgu informāciju ar īsziņām un 
e-pastiem būtu lieki.
– Kāpēc medikamentiem ir atšķirīgs lietoša-
nas ilgums? Piemēram, pretsāpju zāļu anotā-
cijā tiek rakstīts, ka tās drīkst lietot ne ilgāk 
kā 10, citas – 15 dienas.
– Nav tā, ka pretsāpju zāles var lietot tikai šo 
periodu. Ir medikamenti, kuriem dažādu saslim-
šanu gadījumā ir atšķirīgs lietošanas periods. Kaut 
vai tie paši nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, ko 
pilnīgi citādi lieto drudža un hronisku slimību, 
piemēram, reimatoīdā artrīta gadījumos. Dažādi 
medikamenti arī iedarbojas dažādi. Katram ir sava 
farmakokinētika, iedarbības laiks, slimības, pret 
kurām tās lieto. Šeit atkal neatsverams ir ārsta 
padoms, jo viņš zina, kādas zāles nozīmēt un vai 
ir nepieciešami kādi papildu medikamenti vai 
procedūras. Pretsāpju zāļu lietošanas gadījumā 
tās varētu būt zāles, kas palīdz pasargāt kuņģi. 
Tieši tāpēc ir jāiet pie daktera un tāpēc dau-
dzas zāles izsniedz tikai pret receptēm. Mediķis 
izraksta recepti un ir atbildīgs par to, kā pacients 
šīs zāles lieto.
– Antibiotikas ir zāles, kuras izsniedz tikai pret 
recepti, taču daudziem mājās no kādas sli-
mošanas reizes tās bieži vien ir saglabājušās. 
Dažkārt saslimšanas gadījumā tiek nolemts, 
ka pienācis laiks iesākto iepakojumu pabeigt. 
Kādēļ, izrakstot antibiotikas, ārsts stingri 
nosaka, cik ilgi tās lietot? Kādēļ nedrīkst pār-
traukt medikamenta lietošanu, pat ja simp-
tomi šķietami ir izzuduši?
– Antibiotikām un antibakteriālajiem līdzekļiem 
ir stingras indikācijas, kad, kādās devās un cik ilgi 
tos lietot. Antibiotikas lieto dažādu infekciju gadī-
jumā, taču tās iedarbojas tikai uz baktērijām, bet 
neiedarbojas uz vīrusiem. Antibiotikas ir bakte-
riostatiskas un baktericīdas. Pirmās aptur baktē-
riju vairošanos, bet otrās baktērijas iznīcina. Tieši 
tāpat kā citiem medikamentiem antibiotikām ir 
konkrēts laiks, cik ilgi tās uzturas organismā un 
kāda ir to ietekme. Tas, ka pazūd simptomi, nav 
nopietns rādītājs, lai zāļu lietošanu pārtrauktu. 
Simptomi var pazust ļoti ātri, tas var notikt jau 
tūlīt pēc zāļu lietošanas kursa uzsākšanas, lai gan 
slimība vēl nebūt nav izārstēta. Iedarbībai pret 
noteiktām baktērijām ir jāturpinās noteiktu laiku, 
lai šo slimību uzvarētu.
– Dažādu antibiotiku kursa ilgums un devas 
lielums atšķiras. Kāpēc vienas zāles jālieto, 
piemēram, nedēļu pa trim tabletēm dienā, 
bet citas tikai trīs dienas pa vienai tabletei?
– Tā atkal ir farmakokinētika. Dažādas antibio-
tikas darbojas dažādi. Un dažāds ir arī to uztu-
rēšanās laiks organismā. Tieši tādēļ katram 
medikamentam ir noteiktas devas un lietoša-
nas ilgums. Nav tā, ka vienām zālēm var būt 
tikai viena lietošanas kombinācija. Jūs minē-
jāt antibiotikas, kuras lieto pa vienai table-
tei trīs dienas. Ir gadījumi, kad tās pašas zāles 
jālieto pa vienai tabletei sešas dienas. Tāpēc tā 
ir ārsta atbildība. Ārsts zina, ko, cik un kāpēc viņš 
nozīmē. Devas palielināšana ārstēšanas kursu 
nekādā gadījumā nesamazina. Ja ārstēšana tiek 
pārtraukta ātrāk, baktērijām izveidojas tā sau-
camā rezistence pret konkrēto medikamentu, 
un tas kļūst neefektīvs.

– Cik bieži jūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad 
rezistences dēļ vai kādu citu apstākļu ietekmē 
ir nepieciešams turpināt antibiotiku terapiju 
jau pēc izieta antibiotiku kursa? Kā jūs moti-
vējat pacientu, kad viņš neredz nekādu prog-
resu cīņā ar slimību?
– Ja antibakteriālajai terapijai rezultātu nemana 
trīs četru dienu laikā, tad antibakteriālais līdzek-
lis ir jāmaina. Ar noteikumu, ka zāles tiek lietotas 
tādā devā, kādu noteicis ārsts. Pacientu, kuram ir 
izrakstīts antibakteriāls līdzeklis, nedrīkst palaist 
ar vārdiem: «Atnāc pēc desmit dienām». Jābūt 
kaut vai telefoniskam kontaktam, lai noteiktu, 
vai ir novēroti kādi uzlabojumi, varbūt ir jāveic 
analīzes, lai novērtētu stāvokli.
– Kādas alternatīvas var piedāvāt cilvēkiem, 
kuriem ir alerģija pret plaši pielietotām anti-
biotikām, piemēram, penicilīnu grupas medi-
kamentu amoksicilīnu?

– Alternatīvas ir, jo zāļu grupu ir daudz un izvē-
les iespējas ir plašas. Ja pacienti jau zina, ka viņi 
nepanes konkrēto medikamentu, tad brīdina par 
to ārstu, un ārsts izvēlas citu medikamentu. Ja 
viņi par alerģiju nezina un no nozīmētā medika-
menta sākas alerģiska reakcija, tad pacients grie-
žas pie ārsta un ārsts maina terapiju. Kā jau minēju 
iepriekš, tad izvēles iespējas ir lielas.
– Vai, jūsuprāt, nākotnē daļu antibiotiku 
varētu pacientiem pārdot bez receptes?
– Antibakteriālos līdzekļus nedrīkst pārdot bez 
receptēm, tas nebūs pareizi. Antibakteriālajai tera-
pijai ir stingras indikācijas – ir noteikts, kad tās ir 
un kad nav vajadzīgas. Antibakteriālā terapija 
neārstē vīrusu saslimšanas, taču pacients diezin 
vai pats ir spējīgs izvērtēt, vai viņam ir vīrusu vai 
bakteriāla saslimšana un vai viņam ir nepiecieša-
mas antibiotikas. Ja pacients varēs šos līdzekļus 
brīvi nopirkt, viņš to arī darīs. Palietos zāles pāris 

Lietot antibiotikas bez ārsta ziņas nedrīkst!
FOKUSS

Dace Goberga: «Antibiotikām ir stingras indikācijas, kad, kādās devās un cik ilgi tās 
lietot. Antibiotikas lieto dažādu infekciju gadījumā, taču tās iedarbojas tikai uz bak-
tērijām, bet neiedarbojas uz vīrusiem. Pacients pats diezin vai ir spējīgs izvērtēt, vai 
viņam ir vīrusu vai bakteriāla saslimšana un vai viņam ir nepieciešamas antibiotikas. 
Tāpēc antibakteriālos līdzekļus nedrīkst pārdot bez receptēm.»
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dienas, līdz simptomi mazināsies, un pārtrauks. 
Bet slimība jau nebūs izārstēta. Tāpēc antibakte-
riālās terapijas zāles nevar pārdot bez receptēm.
– Vai jums bieži savā praksē ir nācies saskar-
ties ar gadījumiem, kad pacientiem trūkst 
naudas, lai varētu iegādāties izrakstītos anti-
bakteriālos līdzekļus?
– Pacients mums parasti to pasaka, turklāt mēs 
savus pacientus pazīstam. Katrā ziņā, jautājumu 
izrunājot, gandrīz vienmēr ir iespējams rast kom-
promisu un medikamentu, kurš ir lētāks. Bērniem 
līdz trīs gadu vecumam ir atsevišķas saslimšanas, 
kur valsts kompensē medikamentu iegādi. Tad 
mēs kompensējamos medikamentus arī izraks-
tām. Cilvēkiem, kuri neietilpst šajā vecuma grupā, 
mēs piemeklējam citas zāles. Vēlos vēlreiz uzsvērt, 
ka iespējas ir ļoti plašas. Antibakteriālā terapija 
medikamentu izvēles ziņā ir ļoti elastīga.
– Parasti, saslimstot ar klepu vai saaukstē-
šanos, mēs uzskatām, ka pietiek aiziet uz 
aptieku un iegādāties kādu sīrupu, lai izār-
stētos. Ja šāda ārstēšanās nepalīdz, pēc cik 
ilga laika vajadzētu griezties pēc palīdzības 
pie ārsta?
– Tas ir ļoti individuāli. Vispirms ir jāskatās, kāds 
ir klepus. Ja tiešām tā ir saaukstēšanās un cilvēks 
klepo tikai nedēļu un nav temperatūras vai kādu 
citu simptomu, piemēram, nespēka vai elpas trū-
kuma, un klepus nav mokošs, tad nedēļu sīru-
pus var dzert droši un ārstēties pats. Taču, ja 
klepus nepāriet un pievienojas citi simptomi, ir 
nekavējoties jāgriežas pie ārsta. Bērniem gan šo 
nedēļu nevajadzētu gaidīt, jo viņu anatomiskā 
uzbūve ir savādāka. Ja klepus ir vairākas dienas, 
tad noteikti vajadzētu atrādīties ārstam. Protams, 
viss ir jāizvērtē ļoti individuāli. Ir gadījumi, kad 
ārsta palīdzība ir jāmeklē jau pirmajā dienā. Ir rei-
zes, kad, klepum sākoties, mēs jau varam saklau-
sīt trokšņus.
Pacienti, kuriem ir hroniskas saslimšanas, piemē-
ram, HOPS (hroniska obstruktīva plaušu slimība) 
vai astma, jau paši zina savu terapiju un savu stā-
vokli, un kā rīkoties paasinājumu gadījumos. Taču 
arī viņiem, ja terapija nav sekmīga, jāgriežas pie 
ārsta un ārstēšana jāmaina. Īsāk sakot, cilvēkiem 
nevajadzētu staigāt apkārt ar domu, ka klepus 
gadījumā pie ārsta doties nav nepieciešams. Arī 
pa telefonu ārsts nekad nevarēs pacientam sniegt 
vislabāko palīdzību.
– Vai pacientiem, kuriem ir hroniskas saslim-
šanas un kuri ikdienā lieto medikamentus, 
zāļu mijiedarbības dēļ antibiotiku kursa laikā 
ir jāpārtrauc lietot pārējās zāles?
– Atsevišķiem medikamentiem var būt negatīva 
ietekme vai mijiedarbība, bet to dakteris izstāstīs 
katram pacientam individuāli, izrakstot antibakte-
riālos līdzekļus. Tādas nianses ārsti labi pārzina un 
vajadzības gadījumā pievērsīs pacienta uzmanību 
šim jautājumam. Ģimenes ārsts ir informēts par 
to, ko pacients lieto ikdienā. Ja ir nepieciešams, 
tad antibiotiku kursa laikā medikamentu, ar kuru 
tas mijiedarbojas, pārstāj lietot un atsāk tikai pēc 
kursa beigām.
– Runājot par vairāku medikamentu mijiedar-
bību, vai ir iespējams vienlaikus lietot dažā-
das iedarbības antibiotikas?
– Jā, to var darīt, ja ir tāda nepieciešamība.
– Vai ir kādi antibakteriālie medikamenti, 
kurus lieto biežāk nekā citus?
– Viss ir atkarīgs no saslimšanas. Pie urīnceļu 
infekcijām tie būs vienas grupas medikamenti, 
plaušu saslimšanām jau citas un gremošanas 

trakta saslimšanu gadījumā atkal citi līdzekļi, ja 
tiešām ir nepieciešama antibakteriālā terapija. 
Tā savukārt ir ārsta kompetence. Ārstiem, kuriem 
ir padziļinātas zināšanas šajā nozarē, ir vieglāk 
noteikt, kuras zāles konkrētajā gadījumā pacien-
tam izrakstīt. Protams, antibakteriālajā terapijā 
ārstēšanas metodi var izvēlēties, ņemot vērā uzsē-
jumu rezultātus. Šis paņēmiens palīdz gadīju-
mos, kad ir grūti noteikt, kādu ārstēšanas metodi 
izmantot. Strutainu infekciju gadījumā uzsējumus 
veic, lai noteiktu, kāda baktērija izaug un pret ko 
tā ir jutīga.
– Ir saslimšanas, kuras ietekmē vairākas 
orgānu sistēmas, tad, iespējams, ir jālieto t.s. 
plaša profila antibiotikas. Paskaidrojiet sīkāk 
to darbības principus!
– Vienkārši runājot, baktērijas iedalās grampozi-
tīvās un gramnegatīvās. Ir antibakteriālie līdzekļi, 
kas darbojas tikai uz grampozitīvām, tikai uz 
gramnegatīvām vai grampozitīvām un negatī-
vām baktērijām. Tās arī ir plaša profila antibiotikas. 
Diagnosticējot saslimšanu, ārsts apmēram zina, 
kāda baktērija varētu izraisīt saslimšanu gremo-
šanas traktā un kāda baktērija to dara elpceļos. 
Ņemot to vērā, dakteris nozīmē atbilstošu tera-
piju. Gribu vēl piebilst, ka plaša spektra antibio-
tikas iedarbojas uz vairāku tipu baktērijām, nevis 
uz vairākām orgānu sistēmām.
– Kādas ir tipiskākās antibiotiku lietoša-
nas blakusparādības?
– Visbiežāk antibiotikas negatīvi ietekmē gremo-
šanas traktu. Protams, ir antibiotikas, ko nevar dot 
maziem bērniem, jo to sastāvā ir ototoksiskas vai 
nefrotoksiskas vielas.
– Ikdienā, lietojot antibiotikas, komplikāci-
jas visbiežāk skar zarnu traktu? Tad noteikti 
var lietot zarnu mikrofloru aizsargājo-
šus preparātus.
– Jā, tās ir probiotikas. Ir preparāti, kurus var lie-
tot kopā ar antibiotikām. Ja cilvēki jau zina, ka 
viņiem parasti ir šādas problēmas, tad profilak-
tiskos pasākumus var uzsākt laikus. Katrā ziņā šis 
ir jautājums, kas vēlreiz pierāda: antibiotikām ir 
stingri noteiktas indikācijas, kad tās var un vajag 
lietot. Kad esam saslimuši, mūsu organismā nav 
tikai iznīcināmā mikroflora. Cilvēka ķermenī ir ļoti 
daudz vajadzīgu un nepieciešamu baktēriju, bez 
kurām mēs nevaram iztikt. Tajā pašā zarnu traktā 
ir ļoti daudz šādu baktēriju. Neviens antibakteriā-
lais līdzeklis nav tik selektīvs, ka vērstos tikai pret 
sliktajām baktērijām. Tas ietekmē visu mikrofloru, 
arī labo. Tāpēc antibiotikām ir jābūt tikai un vienīgi 
recepšu medikamentiem, ko pēc rūpīgas slimības 
izvērtēšanas izraksta ārsts.
– Vai blakusparādības ilgst tikai antibiotiku 
lietošanas kursa laikā, vai tās var novērot arī 
pēc tam?
– Var, protams, ka var. Ja zarnu trakta dabīgā mik-
roflora ir izgājusi no ierindas, tad blakusparādī-
bas var būt ilgstošas. Tad probiotikas var palīdzēt 
atjaunot zarnu mikrofloru.

Lietot antibiotikas bez ārsta ziņas nedrīkst!

Kad lietot antibiotikas?
Antibiotikas tiek izrakstītas, ja saslimšanā ir vai-
nojamas baktērijas, nevis vīrusi. Saaukstēšanos 
un gripu izraisa vīrusi, ne baktērijas. Antibio-
tikas pret vīrusiem nav efektīvas. Izmanto-
jot pareizi, antibiotikas ir efektīvs veids cīņā 
ar slimībām.

Antibiotikas jālieto tikai ārsta diagnosticētas 
bakteriālās infekcijas gadījumā, precīzi ievēro-
jot noteikto zāļu lietošanas devu un ilgumu.

Kāda ir pareiza deva?
Recepte tiek izrakstītas uz laiku, kāds orga-
nismam nepieciešams, lai ar medikamentu 
palīdzību uzvarētu kaitīgās baktērijas. Ja jūs 
pārtrauksiet lietot antibiotikas pirms kursa 
beigām, visas baktērijas nebūs iznīcinātas, un 
infekcija var atjaunoties.

Izejot tikai daļēju ārstēšanās kursu, var izvei-
doties pret konkrētajām antibiotikām rezisten-
tas baktērijas.

Cik drošas ir antibiotikas?
Antibiotikas pārsvarā ir drošas, ja tiek lietotas 
saskaņā ar ārsta rekomendācijām, taču:
1. Antibiotikas var ietekmēt citu medikamentu 

efektivitāti, tām var būt blakusparādības vai 
pacientam var būt alerģija pret tām.

2. Antibiotikas var nogalināt lielu daļu orga-
nismā esošo baktēriju, to vidū labās bak-
tērijas, izjaucot bakteriālo līdzsvaru. Tādēļ 
iespējamas tādas blakusparādības kā caur-
eja, vaginālās infekcijas vai citas problēmas.

3. Ja jūs lietojat antibiotikas nepamatoti, ir 
iespējama pret antibiotikām rezistentu 
baktēriju veidošanās. Ja jūs saslimstat un 
slimību izraisījušās baktērijas ir rezistentas 
pret izrakstītajām zālēm, slimība var ieilgt, 
un jums būs atkārtoti jādodas pie ārsta, lai 
viņš izrakstītu zāles, kuras nogalina baktē-
rijas. Nopietnākas saslimšanas gadījumā 
var būt nepieciešama hospitalizācija vai 

slimība var beigties ar nāvi, ja infekciju nav 
iespējams apturēt. Papildus iepriekš minē-
tajam jūs kļūstat par rezistento baktēriju 
nēsātāju un varat aplipināt ģimenes locek-
ļus vai draugus.

Kā ārsts nosaka, kādas 
antibiotikas izrakstīt?
Ārsts veic izmeklējumus un izvērtē visus sim-
ptomus, lai noteiktu, vai pacientam ir nepiecie-
šamas antibiotikas, un ja ir, tad kādas. Var tikt 
paņemti arī baktēriju paraugi, lai redzētu, kādas 
baktērijas saslimšanu izraisa, piemēram, baktē-
riju uztriepes no kakla, lai noteiktu streptokoku 
klātbūtni. Ja saslimšanas cēlonis ir neskaidrs, 
bet ir aizdomas par baktēriju klātbūtni, ārsts var 
izrakstīt plaša profila antibiotikas, kuras ietekmē 
plašāku baktēriju spektru.

Kas jāzina sievietēm pirms 
antibiotiku lietošanas?
Antibiotikas var izraisīt vaginālās infekcijas, 
piemēram, vaginālo rauga sēnīšu infekciju jeb 
piena sēnīti. Antibiotikas nogalina ne tikai pato-
gēnās baktērijas, bet arī normālo floru vagīnā. 
Rauga sēnītei vairs nav dabīgo ienaidnieku barī-
bas vielu iegūšanā, un tā var pastiprināti augt. 
Rauga sēnīte sāk uzbrukt audiem vagīnā, izrai-
sot vienu vai vairākus simptomus (nieze, dedzi-
nāšanas sajūta, sāpes seksa laikā un izdalījumi 
no maksts). Ja jums ir aizdomas par rauga sēnīšu 
infekciju, konsultējieties ar ārstu.

Antibiotikas var samazināt kontracepcijas 
tablešu efektivitāti.

Gluži tāpat kā citi medikamenti, antibioti-
kas var ietekmēt arī embriju. Tādēļ jums nekad 
nevajadzētu tās lietot, ja neesat pastāstījusi 
ārstam par to, ka esat stāvoklī vai barojat bērnu 
ar krūti.

Avots: The Alliance for the Prudent Use of Antibiotics 

(APUA – Drošas antibiotiku lietošanas alianse)

Farmakokinētika – specifiska farmaceitisko zinātņu nozare 
par zāļu absorbcijas ātrumu, izplatību organismā un izdalīšanos 
no organisma.
Ototoksiskas vielas – var izraisīt dzirdes pa-
sliktināšanos vai pat zudumu, kā arī 
vestibulārā aparāta problēmas.
Nefrotoksiskas vielas – iz-
sauc nieru darbības traucējumus.

Skaidrojošā vārdnīca
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Klepus, elpas trūkums, nespēks – tādi var 
būt vieni no pirmajiem plaušu vēža simp-
tomiem. Tā kā šie simptomi nav rakstu-
rīgi tikai plaušu vēzim, slimnieks ar tiem 
var kādu laiku sadzīvot, negriežoties pie 
ārsta. Tāpēc arī mūsdienās plaušu vēzis 
tiek diagnosticēts vēlīnās stadijās.

Pareizo diagnozi ātrāk noteikt palīdzētu radio-
loģiskie izmeklējumi – rentgens, datortomo-
grāfija, kā arī bronhoskopija, taču bieži vien tie 
netiek veikti laikus. Arī, vērtējot ārstēšanas iespē-
jas, var teikt, ka ārpus Latvijas par plaušu vēža 
ārstēšanu domāts daudz vairāk: slimniekam ir 
iespēja saņemt tieši viņa audzējam piemērotu 
terapiju, tā saukto mērķterapiju, tāpat modernu 
ķīmijterapiju un labu paliatīvo aprūpi. Latvijā šajā 
ziņā esam atpalikuši par gadiem 15 pat no kaimi-
ņiem Igaunijā un Lietuvā. Proti, jaunākie medi-
kamenti, paliatīvā aprūpe – tas viss gulstas uz 
pašu pacientu un viņu radinieku pleciem, uzskata 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
Latvijas Onkoloģijas centra Ķīmijterapijas un 
hematoloģijas klīnikas onkoloģe ķīmijterapeite 
Eva Vecvagare.

– Plaušu vēzis ir viena no izplatītākajām onko-
loģiskajām saslimšanām Latvijā. Kādi ir gal-
venie šīs slimības attīstības un riska faktori?
– Galvenais pierādītais riska faktors ir smēķē-
šana. Plaušu vēzis starp smēķētājiem ir izplatīts 
vismaz 35 reizes vairāk nekā nesmēķētājiem. Lai 
gan var būt arī citi iemesli, jo pēdējos gados pie-
aug saslimšanas gadījumu skaits ar plaušu vēzi 
sievietēm nesmēķētājām. Tas novērots ne tikai 
citur Eiropā, bet arī pie mums. Tātad apgalvot, 
ka nesmēķētāji ir pilnībā pasargāti no šīs onko-
loģiskās saslimšanas, mēs nevaram. Riska faktori 
joprojām tiek pētīti.
– Kas ar plaušu vēzi slimo biežāk – sievietes 
vai vīrieši?
– Attiecība šobrīd ir apmēram pieci pret viens – 
pieci vīrieši, viena sieviete. Taču pēdējos gados 
palielinās tendence sievietēm saslimt ar šo 
onkoloģisko slimību. Kopš 1985. gada sieviešu 
īpatsvars starp saslimušajiem pieaudzis līdz 
22%. Sievietēm nesmēķētājām visbiežāk attīs-
tās adenokarcinoma.
– Kādas ir plaušu vēža dzīvildzes prognozes, 
un kā to ir iespējams ietekmēt?
– Pats galvenais ir savlaicīga diagnostika, taču tā 
«pieklibo» dažādu iemeslu dēļ. Pirmais slimības 
simptoms var būt klepus. Cilvēks klepo, domā-
dams, ka tas ir bronhīts vai saaukstēšanās, un pie 
ārsta bieži vien neaiziet… Ja arī aiziet pie ģime-
nes ārsta, tad viņš ne vienmēr iedomāsies, ka 35 
gadus vecai sievietei varētu būt plaušu vēzis. 
Rentgenizmeklējums ne vienmēr uzreiz parāda 
šo slimību, tāpēc būtu nepieciešama datortomo-
grāfija. Šobrīd pasaulē tiek domāts par vēža skrī-
ningu, bet tas ir pārāk dārgi.
Plaušu vēža sākotnējo stadiju simptomi ir niecīgi. 
Tieši tādēļ šo slimību bieži vien diagnosticē jau 
vēlīnās stadijās. Latvietis ir izturīgs un pie ārsta 
bieži vien aiziet tikai tad, kad citādi vairs nevar – 
viņam krītas svars, jāklepo asinis, ir elpas trūkums, 
augsta temperatūra. Taču tad bieži vien ir par vēlu.

Ja plaušu vēzi diagnosticē pirmajā un otrajā sta-
dijā, tad piecu gadu dzīvildze ir no 38–73%. Savu-
kārt vēlīnākās stadijās – no 2–25%.
– Vai plaušu vēzis izplatās strauji? Kādus orgā-
nus visbiežāk skar metastāzes?
– Plaušu vēzis iedalās divās lielās grupās – sīkšūnu 
un nesīkšūnu. Sīkšūnu vēzis ir agresīvāks audzējs, 
kas ātrāk rada metastāzes, līdz ar to pie šīs formas 
par operāciju jādomā mazāk, bet vairāk par ķīmij-
terpiju un staru terapiju. Savukārt nesīkšūnu vēzis, 
kas ir lielākā plaušu vēža grupa, kopumā ap 85%, 
sadalās ļoti dažādos apakštipos. Latvijā visbiežāk 
sastopams plakanšūnu vēzis, otrā vietā ir adeno-
karcinoma. Sīkšūnu vēzis ātri izplatās, taču vieglāk 
padodas ķīmijterapijai. Lai gan, ātri izplatoties, tas 
var skart arī citus orgānus – galvu, kaulus, aknas…
Nesīkšūnu vēži, ja tos laikus diagnosticē, proti, 
pirmajā vai otrajā stadijā, ir operējami – tas ir 
super! Ja pirms operācijas iziet ķīmijterpiju, tad 
rezultāti ir vēl labāki. Taču konkrēti pateikt, cik 
ātri izplatās nesīkšūnu vēzis, nevar. Tāpat kā to, 
cik ilga būs ārstēšana. Viss atkarīgs no pacienta 
stāvokļa. Ja pacientam jau ir ceturtā stadija, tad 
to var tikai apārstēt un cīnīties par labāku dzīves 
kvalitāti. Lai gan Latvijā pašreizējos apstākļos to 
ir ļoti grūti nodrošināt.

– Kādas metodes mūsdienās visbiežāk tiek 
pielietotas plaušu vēža ārstēšanā?
– Mūsdienās tiek pielietota gan ķirurģija, kas ir 
plaušu vēža terapijas stūrakmens, gan staru tera-
pija un ķīmijterapija. Runājot par ķīmijterapiju 
pie nesīkšūnu vēža, Latvija ir palikusi 90-o gadu 
līmenī laikā, kad mūsu kaimiņi Igaunijā un Lietuvā 
var nodrošināt mērķterapiju. Latvijā nevienu no 
mērķterapijas medikamentiem valsts neapmaksā. 
Tas ir sāpīgi. Pat ja slimību nevar izārstēt, tad ar 
mērķterapiju var panākt ilgāku dzīvildzi un augs-
tāku dzīves kvalitāti.
Ja standarta ķīmijterpijas kursi ir devuši vēlamo 
efektu, ir iespēja plaušu vēzi operēt vai iziet 
staru terapijas kursus. Ja ķīmijterapija nav devusi 
vēlamo rezultātu, šobrīd Eiropā daudzviet tiek 
lietota balstterapija, bet mums šie medikamenti 
nav pieejami. Tāpat Eiropā standarts plaušu vēža 
gadījumā ir specifiskas audzēja audu analīzes, 
kas norāda, kāds ir šis vēzis un kāda ārstēšana 
tam būtu piemērotākā – vai tā ir ķīmijterapija, vai 
mērķterapija. Pie mums tiek veikta tikai histolo-
ģiskā analīze, kas nosaka plaušu vēža veidu, bet 
netiek veiktas mērķreceptoru analīzes.
Viena no progresīvas ārstēšanas iespējām 
Latvijā ir piedalīšanās klīniskajos pētījumos, 

tādējādi saņemot jaunāko terapiju, slimības 
gaitas detalizētu kontroli. Taču slimnieki bieži 
to neizprot, no tās bīstas: viņi nevēloties būt 
par izmēģinājuma trusīšiem. Kādi trusīši! Tā ir 
iespēja bez maksas saņemt modernāko, jau-
nāko terapiju un detalizētu, regulāru slimības 
gaitas izvērtēšanu.
– Vai Latvijā pacientam ir iespēja saņemt spe-
cifisku plaužu vēža terapiju, kas nav valsts 
atmaksāta? 
– Jā, ir iespējams, bet šobrīd tas atkarīgs no paša 
pacienta maksātspējas. Pirms tam gan ar pacientu 
daudz jārunā, lai viņš saprastu, ka ceturtās stadijas 
audzējam neviena ārstēšanas metode nav pana-
ceja – pārdosi māju, apmaksāsi terapiju un būsi 
vesels! Iespējams, terapija palīdzēs, dzīvildze būs 
garāka, bet nebūs tā, ka metastātiska plaušu vēža 
slimnieku var izārstēt pilnībā. Ja runājam par ārs-
tēšanas ilgumu, tad katrs gadījums jāskata indi-
viduāli. Vienota terapijas laika nav.
Kad pirms desmit gadiem sāku strādāt šajā jomā, 
profesors man teica, ka iedzīvošos depresijā, sākot 
ārstēt bezcerīgāko onkoloģijas veidu – plaušu 
vēzi. Šobrīd var teikt, ka situācija ir mainījusies. 
Pateicoties klīniskajiem pētījumiem, arī Latvijā 
daļai slimnieku ir iespēja saņemt savai slimībai 
atbilstošu terapiju, un mums, ārstiem, redzēt 
labus rezultātus. Taču gribētos sagaidīt no valsts 
sapratni un finansējumu šiem jaunās paau-
dzes medikamentiem, lai varētu tos lietot ikdie-
nas praksē.
– Vai ir kādi papildu nosacījumi, lai nesīkšūnu 
plaušu vēža pacienti varētu saņemt speci-
fisku terapiju? Piemēram, analīzes, mutāciju 
noteikšana utt.
– Jā, kā jau minēju, ir iespējama šī audzēja 
audu specifiskā izmeklēšana ar dažādu mutā-
ciju noteikšanu.
– Vai ir arī tādi pacienti, kuri, uzzinot savu 
diagnozi, mēģina meklēt palīdzību ārvalstīs?
– Protams! Daudzi dodas uz ārvalstīm, bet dau-
dzi arī atgriežas, jo konsultācijas tur ir ļoti dārgas.
Situācijas ir dažādas. Daudzi dzīvo sašķeltās ģime-
nēs – viena pusīte Latvijā, viena Lielbritānijā, Īrijā 
vai citur. Gadās ka atnāk slimnieks, kurš no manis 
jau saņēmis rekomendācijas, pēc tam vērsies pie 
speciālista citā valstī. Protams, ir patīkami, ja mans 
profesionālais viedoklis saskan ar ārvalstu speciā-
listu rekomendēto.

Plaušu vēzis Latvijā:  
nepieciešami jauni medikamenti

SPECIĀLISTA VIEDOKLIS
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Mirstība Latvijā – 49,3 uz 100 000 iedzīvotāju gadā
Saslimstība ES – 48,7 uz 100 000 gadā
Saslimstība vīriešiem Latvijā – 87,3 uz 100 000 iedzīvotāju gadā
Saslimstība vīriešiem ES – 82,5 uz 100 000 gadā
2013. gadā Latvijā diagnosticēti 1038 primāri plaušu vēža 
slimnieki

Plaušu vēža epidemioloģija

Pasaulē ik gadu tiek diagnosticēti 1,6 miljoni jaunu saslimšanas 
gadījumu ar plaušu vēzi
Saslimstība sieviešu vidū no 1985. gada pieaugusi līdz 22% no 
visiem saslimušajiem
Biežākā audzēja histoloģiskā forma ir nesīkšūnu plaušu vēzis – NSCLC 
(ap 85%)
Raksturīgi augsti mirstības rādītāji: vidējā piecu gadu dzīvildze 
izplatīta NSCLC gadījumā ir 6%.

FAKTI

Eva Vecvagare: «Plaušu vēža sākotnējo stadiju simptomi ir niecīgi. Tieši tādēļ šo 
slimību bieži vien diagnosticē jau vēlīnās stadijās. Nesīkšūnu vēži, ja tos laikus 
diagnosticē, proti, pirmajā vai otrajā stadijā, ir operējami! Ja pirms operācijas iziet 
ķīmijterpiju, tad rezultāti ir vēl labāki.»

Avots: Slimību profilakses un kontroles centrs, 3. Eiropas Plaušu vēža konference
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Plaušu
veselības avīze

ACI PRET ACI

ANNA KALNIŅA

Paliatīvās aprūpes mērķis ir panākt 
pacientam un viņa tuviniekiem maksi-
māli labākos iespējamos dzīves apstākļus 
un pašsajūtu. Lielākoties paliatīvās aprū-
pes izpratne sabiedrībā saistās ar ļaun-
dabīgo audzēju izraisītajām ciešanām, 
tomēr šāda aprūpe nepieciešama arī citu 
slimību gadījumos, turklāt ne vienmēr 
galvenais sliktas fiziskās pašsajūtas cēlo-
nis ir tieši sāpes.

Par situāciju paliatīvās aprūpes jomā Latvijā, kā 
arī slimniekiem nepieciešamo palīdzību Plaušu 
veselības avīzei stāsta Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas Latvijas Onkoloģijas centra 
Paliatīvās aprūpes nodaļas vadītājs Vilnis Sosārs.

– Cik apmēram Latvijā varētu būt onkolo-
ģisko pacientu, kam nepieciešama palia-
tīvā aprūpe?
– Pirms trim četriem gadiem veiktie aprēķini 
rāda, ka pastāvīga paliatīvā aprūpe un uzrau-
dzība nepieciešama aptuveni 10 000 onkolo-
ģisko pacientu. Vismaz tikpat daudz pacientu 
nepieciešama epizodiska palīdzība. Šo pacientu 
skaits turpina pieaugt. Laika posmā no 2003. līdz 
2013. gadam onkoloģisko slimnieku skaits pie-
auga par 39%, bet 2013. gadā jaunu gadījumu bija 
11 567, kas ir ļoti daudz. Paliatīvās aprūpes sakarā 
ir būtiski, ka ap 40% audzēju diagnostikas brīdī 
jau ir III vai IV stadijā, tātad lielākoties šie audzēji 
radikāli ārstējami vairs nav.
– Vai Latvijas Onkoloģijas centra Paliatīvās 
aprūpes nodaļā tiek sniegta palīdzība arī cil-
vēkiem ar neonkoloģiskām slimībām?
– Tikko gatavotā gada atskaite apliecina, ka apmē-
ram 1% nodaļā uzņemto pacientu sirgst ar neon-
koloģiskām slimībām. Lielākoties tie ir pacienti 
ar ļoti sarežģītām slimībām. Problēma ir tāda, ka 
nepieciešamie medikamenti – opioīdi – no valsts 
puses tiek kompensēti tikai onkoloģiskajiem 
pacientiem; citu slimīgu gadījumos tie var tikt 
kompensēti tikai pēc konsīlija lēmuma. Pareizāk 
būtu, ja tiktu noteiktas konkrētas neonkoloģisko 
diagnožu grupas, kam pieejami kompensējamie 
medikamenti, īpaši opioīdi.
– Kādu citu slimību gadījumos pacientiem var 
būt nepieciešama paliatīvā aprūpe?
– Ir vairākas lielas pacientu grupas, kam šāda 
aprūpe nepieciešama. Pirmkārt, tie ir HIV/AIDS 
slimnieki. Otrkārt, locītavu un mugurkaula iekai-
sumu, deformācijas gadījumi, jo, ja šie slimnieki 
netiek pietiekami ārstēti un aprūpēti, viņi daudz 
ātrāk kļūst darba nespējīgi un iegūst invalīda sta-
tusu. Ap 2005., 2006. gadu Latvijā bija ap 330–350 
tūkstoši šādu pacientu. Treškārt, tās ir dekompen-
sētas sirds un asinsvadu, plaušu, nieru slimības.
Precīzu skaitu, cik cilvēkiem paliatīvā aprūpe būtu 
nepieciešama, ir grūti pateikt, jo Latvijā ir ļoti mai-
nīgs iedzīvotāju skaits, turklāt šajās slimību grupās 
nav izstrādāti precīzi paliatīvās aprūpes kritēriji.
Pēc definīcijas paliatīvā aprūpe nepieciešama 
gadījumos, kad slimība nav radikāli izārstējama 
un to pavada dažādi mokoši simptomi. Piemēram, 
onkoloģiskās slimības pavada vidēji 11 fiziski un 
psihiski simptomi.
– Cik pacientu gadā uzņem Latvijas Onkolo-
ģijas centra Paliatīvās aprūpes nodaļa? Vai uz 
vietām ir liela rinda?
– Šī ir specializētā nodaļa ar 25 gultas vietām. 
Gadā uzņemam aptuveni 700–800 pacientu. 
Rindā jāgaida vidēji 3–4 nedēļas. Ja uz dažādiem 
valsts apmaksātiem izmeklējumiem pacientiem 
nereti jāgaida rindā pat vairāki mēneši, tad šis 
laika posms var arī nešķist ilgs. Tajā pašā laikā 

jāatceras, ka onkoloģiskās slimības pavada dažādi 
grūti panesami simptomi, piemēram, sāpes. Līdz 
ar to diemžēl tiek pārkāpts paliatīvās aprūpes 
princips, ka palīdzība ir jāsniedz 24 stundas dienā, 
septiņas dienas nedēļā utt.
– Kā varētu situāciju uzlabot?
– 2009. gadā tika izstrādāta un apstiprināta piecu 
gadu programma onkoloģijā, kur viena nodaļa 
veltīta arī paliatīvajai aprūpei. Diemžēl krīzes 
iespaidā nekas no cerētā faktiski nav izpildīts. 
Protams, ka viena nodaļa ar 25 gultas vietām 
uz visu Latviju ir kā piliens jūrā. Par optimālām 
nav uzskatāmas arī idejas nodaļu paplašināt, jo 
trūkst apmācītu speciālistu, māsu palīgu, turklāt 
šis darbs ir emocionāli ļoti smags. Arī pasaules 
pieredze liecina, ka paliatīvās aprūpes nodaļās 
25 gultas vietas ir optimāls skaits, lielākas nekur 
neveido. Izņēmums ir Svētā Kristofera hospiss 
Londonā, kas uzskatāms par pasaules mēroga 
paliatīvās aprūpes centru – izcilu zinātnes un prak-
ses sadarbības paraugu ar atbilstošu finansējumu.
Latvijā par prioritāru uzskatāma paliatīvās aprū-
pes sistēmas izveidošana, pievēršoties reģionā-
lajām slimnīcām Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, 
Ventspilī u.c., piemērojot tām paliatīvās aprūpes 
organizācijas statusu un piešķirot atbilstošu finan-
sējumu. Šādi atbalsta punkti reģionos ir nepiecie-
šami, jo pacienti bieži vien mēro tālo ceļu uz Rīgu, 
lai dažkārt saņemtu tikai konsultāciju.
Tāpat ir jābūt arī dienas centriem īslaicīgai 
pacientu stacionēšanai un mobilajām koman-
dām, kas sadarbībā ar speciālistiem un ģimenes 
ārstiem varētu aprūpēt pacientus mājās.
Nākamā problēma ir izglītība. Pieminētais plāns 
paredzēja, ka jābūt sešām akreditētām paliatīvās 
aprūpes programmām augstākās izglītības ies-
tādēs, tomēr šāda programmu akreditācija nav 
notikusi. Paliatīvā aprūpe ir iekļauta citās prog-
rammās, tomēr ar to nepietiek. Turklāt paliatīvajā 
aprūpē nav rezidentūras, bet bez tās speciālistus 
sagatavot nav iespējams…
– Cik ilgi pacienti parasti uzturas nodaļā un 
kā viņus šajā laikā ārstē? Vai galvenais ārstu 
uzdevums ir noņemt sāpes?
– Paliatīvās aprūpes nodaļā pacienti parasti uztu-
ras līdz septiņām dienām. Pirmais un galvenais 
mediķu uzdevums ir diagnosticēt simptomu 

cēloņus. Simptomi var būt dažādi – ne tikai sāpes, 
bet arī elpas trūkums, izteikta nieze, barības vada 
sašaurinājums, kas apgrūtina pārtikas un šķid-
ruma uzņemšanu, slikta dūša un daudzi citi. Tikai 
30–40% apgrūtinājumu rada tieši pats audzējs, 
pārējie rodas no dažādām blakus slimībām, ieskai-
tot hronisku obstruktīvu plaušu slimību (HOPS), 
īpaši smēķētājiem, bronhiālo astmu, sirds asins-
vadu slimības, diabētu, gremošanas trakta, nei-
roloģiskas u.c. saslimšanas.
Pēc diagnostikas tiek sākta ārstēšana, un septiņu 
dienu laikā jāpaveic patiešām daudz. Bez pamata 
ārstēšanas nodaļā tiek sniegta arī psihoterapei-
tiskā palīdzība gan pacientam pašam, gan – kas 
būtiski – arī viņa tuviniekiem. Nereti pacientiem 
nepieciešama saruna ar kapelānu. Tāpat jāsakārto 
arī sociālie jautājumi, piemēram, kā izdzīvot no 
pensijas un turklāt iegādāties medikamentus, 
kas konkrētajā gadījumā varbūt netiek kompen-
sēti. Tāpat jāsakārto plāns turpmākajai aprūpei 
mājas apstākļos.
Paliatīvā aprūpe ir ļoti komplicēta nozare, kurā 
vajadzīgas visdažādākās metodes un terapijas 
– sākot no ķirurģijas, staru un ķīmijterapijas, bei-
dzot ar fizioterapiju, psihoterapiju un iemaņām 
sociālajā un pastorālajā darbā.
– Viens no lielākajiem onkoloģisko pacientu 
biediem un objektīvi grūti izturamajiem simp-
tomiem ir sāpes. Kuru lokalizāciju audzēji 
parasti izraisa vislielākās sāpes?
– Vislielākās sāpes izraisa krūts vēzis, aizkuņģa 
dziedzera, prostatas, smadzeņu, kaulaudu ļaun-
dabīgie audzēji. Viens no sarežģītākajiem ir plaušu 
ļaundabīgais audzējs, kura fonā nereti ir HOPS. 
Izteikts un grūti paciešams simptoms ir elpas trū-
kums, kam var būt dažādi cēloņi, tostarp metas-
tāzes. Elpas trūkuma gadījumā daļēji var palīdzēt 
ar skābekli, ko mūsdienās iespējams izmantot arī 
mājas apstākļos, kā arī dažādu grupu medika-
mentiem. Taču ne visas plaušu audzēja formas 
pakļaujas speciālajai terapijai. Diemžēl plaušu 
vēzis pie mums ir ļoti izplatīta slimība, kas īpaši 
dominē starp vīriešiem. Tas visbiežāk saistīts ar 
smēķēšanu. Tāpat lielākoties ar smēķēšanu sais-
tīts rīkles un mutes dobuma vēzis.
Jāatceras, ka ļoti daudzu audzēju metastāzes 
izplatās tieši plaušās, tāpēc nepieciešama regulāra 

izmeklēšana arī tajos gadījumos, kad simptomi 
netiek novēroti.
– Kas ir izlaušanās sāpes un kā tās kontrolē-
jamas? 
– Par izlaušanās sāpēm sauc tādu pēkšņu un 
stipru sāpju lēkmi, kas dažādu iemeslu dēļ var 
piemeklēt cilvēku, kas jau saņem bāzes tera-
piju pastāvīgu hronisku sāpju novēršanai. Kaut 
arī šāda lēkme 64% gadījumu beidzas pēc 
apmēram pusstundas, tā ir tik ļoti spēcīga, ka 
to noteikti nepieciešams novērst. Pirmo reizi ar 
tādu saskaroties, visticamāk, tiks izsaukta neat-
liekamā medicīniskā palīdzība. Protams, kad 
pacients šādas sāpes jau pazīst un zina, kā tādos 
gadījumos rīkoties, kādus medikamentus lietot, 
to iespējams novērst arī mājas apstākļos. Labā-
kais standarts visā Eiropā šādiem gadījumiem ir 
fentanils, kas, lietots tablešu vai inhalatoru veidā, 
caur mutes dobuma vai deguna gļotādām uzsū-
cas un iedarbojas jau pāris minūšu laikā. Jāuz-
sver, ka šajā jautājumā mūsu valsts ir soli priekšā, 
jo pie mums atšķirībā no dažām citām Eiropas 
valstīm tas ir kompensējams medikaments. Lie-
tuvā šie medikamenti vēl nav iekļauti kompen-
sācijas sistēmā.
Par izlaušanās sāpēm pirmo reizi sāka runāt tikai 
90. gadu beigās, turklāt nopietni pētījumi, kas 
apstiprina šīs problēmas nozīmīgumu, sākušies 
tikai pirms sešiem septiņiem gadiem. Onkolo-
ģijā tās sastopamas ļoti bieži – līdz pat 97% gadī-
jumu. Vidēji pacienti saskaras ar četrām epizodēm 
dienā, taču tās var svārstīties no vienas līdz asto-
ņām epizodēm. Tās var izraisīt dažādi faktori, 
piemēram, distress, aktīvāka kustēšanās u.c. Ap 
audzēju notiek patoloģiska impulsu veidošanās, 
kas masīvi un spontāni tiek pārraidīti uz galvas 
smadzeņu sāpju centriem, bet muguras sma-
dzenes savukārt pārraida neadekvātus atbildes 
impulsus atpakaļ uz ķermeņa daļām, kurās pato-
loģisku izmaiņu nemaz nav.
Biežas izlaušanās sāpes var norādīt, ka, pirm-
kārt, sāpju bāzes terapija nav pietiekama, otr-
kārt, audzējs progresē, treškārt, ir aktivizējusies 
kāda blakus slimība.
Tāpēc ļoti svarīga ir precīza diagnostika, sāpju 
mehānisma noteikšana.
– Pieminējāt plānu, kas tiek izstrādāts, lai 
pacients pēc izrakstīšanas no paliatīvās aprū-
pes nodaļas turpinātu dzīvi mājas apstākļos. 
Kādas norādes šajā plānā ietilpst?
– Pacientam, izrakstoties no nodaļas, tiek nodro-
šināta informācija par nepieciešamajiem medi-
kamentiem, to devām un lietošanas regularitāti, 
lai netiktu pārtraukta terapija un arī turpmāk 
pacients tiktu atbrīvots no traucējošajiem simp-
tomiem, īpaši sāpēm un elpas trūkuma. Tiek dotas 
norādes par dzīvesveidu – ko drīkst darīt, kādus 
smagumus celt, kādi tehniskie palīglīdzekļi nepie-
ciešami vai ieteicami. Atkarībā no diagnozes tiek 
noteikti ēdienkartes ierobežojumi. Jau nodaļā vai 
nepieciešamības gadījumā pēc izrakstīšanās tiek 
pieaicināti dažādi konsultanti – gan staru un ķīmij-
terapeiti, gan fizioterapeiti un rehabilitācijas spe-
ciālisti. Sniedzam informāciju par to, kur cilvēks 
var saņemt medicīnisko palīdzību, kur atrodas 
tuvākie pieejamie dienas centri, ko darīt, ja palī-
dzība nepieciešama brīvdienās vai nakts stundās. 
Sagatavojam informāciju, kur vērsties, lai sakār-
totu dažādus sociālos, juridiskos, materiālos jau-
tājumus, kur saņemt psiholoģisko palīdzību utt. 
Tāpat strādājam arī ar pacientu piederīgajiem, 
vajadzības gadījumā apmācām, kā pareizi kopt 
slimnieku. Tuvinieku atbalsts ir ļoti svarīgs. Esmu 
pārliecināts, ka stacionāra paliatīvās aprūpes 
nodaļā vajadzētu atrasties tikai vissarežģītāka-
jiem pacientiem, kuriem simptomu kontrole nav 
iespējama mājas apstākļos.

Palīdzēt 24 stundas dienā septiņas dienas nedēļā

Vilnis Sosārs: «Paliatīvās aprūpes nodaļā pacienti parasti uzturas līdz septiņām die-
nām. Pirmais un galvenais mediķu uzdevums ir diagnosticēt simptomu cēloņus. 
Simptomi var būt dažādi – ne tikai sāpes, bet arī elpas trūkums, izteikta nieze, barī-
bas vada sašaurinājums, kas apgrūtina pārtikas un šķidruma uzņemšanu, slikta dūša 
un daudzi citi. Tikai 30–40% apgrūtinājumu rada tieši pats audzējs, pārējie rodas no 
dažādām blakus slimībām.»
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