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Kāpēc ir tik svarīgi saglabāt normālu svaru un kāpēc 2. tipa cukura 
diabētam patīk aptaukojušies cilvēki.

Kā ārstēt cukura diabēta pacientus, lai mazinātu 
viņu kardiovaskulārās mirstības risku.
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* Slimību pro� lakses un kontroles centra dati

2009. gadā Latvijā bija vairāk nekā 67,3 tūkstoši diabēta pacientu. 
2014. gada noslēgumā – jau 84,6 tūkstoši*. Saslimstībai turpinot 
pieaugt, pēc četriem gadiem tā pārsniegs 100 000 robežu.

Diabēts izplatās
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SARMA ZVIRBULE

Ja pacientam ir cukura diabēts, ilgstoša 
veiksmīga sadarbība ar ģimenes ārstu 
nodrošina viņam labāku šīs hroniskās sli-
mības kontroli un līdz ar to labāku dzī-
ves kvalitāti.

Par to, kā ģimenes ārsti strādā ar saviem cukura dia-
bēta pacientiem, runājam ar Latvijas Lauku ģime-
nes ārstu asociācijas prezidenti, ģimenes ārsti no 
Balviem Līgu Kozlovsku.

– Kā jūs parasti atklājat, ka pacientam ir paaug-
stināts cukura līmenis?
– Mūsu valstī katram pacientam reizi gadā jau no 
bērnības ir jāiziet pro�laktiskā apskate pie ģimenes 
ārsta. Tajā ģimenes ārsts novērtē pacienta ādas stā-
vokli, limfmezglus, izklausa sirdi, plaušas, izpalpē 
vēderu, izmēra asinsspiedienu utt. Manā praksē ar 
ekspresdiagnostikas metodi var noteikt arī cukura 
un holesterīna līmeni. Pacienti parasti to vēlas un ir 
priecīgi, ka var uztaisīt tik svarīgas analīzes. Visbie-
žāk mēs atrodam nedaudz paaugstinātus glikozes 
līmeņa skaitļus (6,5–6,8 mmol/l). Ja vēl pacientam 
ir papildu riska faktori: paaugstināts asinsspiediens, 
nesabalansēts uzturs, liekais svars, cilvēks maz kus-
tas, tad viņš ir riska grupas pacients cukura diabēta 
attīstībai. Šādiem pacientiem mēs pēc neilga laika 
cukura līmeņa mērījumus atkārtojam. Īpaši svarīgi 
tas ir, ja pacientam jau vērojami kādi cukura diabē-
tam raksturīgi simptomi: slāpes, bieža urinēšana, 
ir izteikts nespēks, nieze, sēnīšu infekcijas, lēnāka 
brūču dzīšana.
Es domāju, ka cukura diabēta diagnostika ir samērā 
laba, jo vismaz mani pacienti paši interesējas par 
savu cukura līmeni. Ja mēs konstatējam, ka tas ir 
paaugstināts arī pēc atkārtotām analīzēm, tad vis-
pirms cenšamies sakārtot pacienta diētu. Ja tas 
nenes rezultātu, tad uzsākam ārstēšanu ar perorāli 
lietojamiem medikamentiem, arī insulīna terapiju.
Cukura diabēta pacientu aprūpē lielākās prob-
lēmas sagādā pašu pacientu nevēlēšanās mai-
nīt viņu ēšanas paradumus. Mums ir tik daudz 
jārunā par vienu un to pašu, un dažkārt tas nedod 
nekādu rezultātu!
– Ja diētas sakārtošana pacientiem ir lielākais 
klupšanas akmens un jūs savus pacientus neva-
rat pierunāt mainīt dzīvesveidu, viņiem uzreiz 
ir jāsāk lietot zāles?
– Jā, tad mēs izrakstām zāles. Lai gan bieži vien mēs 
brīnāmies, kāpēc arī ar zālēm cukura līmenis vien-
alga ir ļoti augsts. Ko lai dara? Tad vārds pa vārdam 
atklājas, ka pacients, neskatoties uz savu cukura 

diabētu, dzer kolu, ēd treknus ēdienus, jo viņam 
ļoti gribas, lieto saldumus, jo bez konfektēm iztikt 
nevar. Tas ir kā burvju aplis: tu mēģini sakārtot, uzla-
bot pacienta veselību, runā un skaidro, bet viņš 
vienalga saka: «man gribas». Tādu pacientu gan 
nav daudz, bet viņu ambulatorajās kartēs mums 
nākas ierakstīt: vāji kontrolēts 2. tipa cukura dia-
bēts. Šie vārdi parasti nāk smagi, jo ar tiem tu it kā 
pacientam pasaki: ļoti iespējams, jau tuvāko gadu 
laikā viņu sagaida diabēta komplikācijas. Dažiem 
pacientiem motivācija mainās tikai tad, kad sākas 
nopietnas nepatikšanas. Piemēram, parādījušās lie-
las problēmas ar redzi, asinsvadiem, nieru saslimša-
nas. Dažkārt tikai ļoti nopietna saslimšana vai nāves 
draudi motivē kaut ko mainīt, bet ļoti bieži tad jau 
ir stipri par vēlu.
– Vai daudziem jūsu pacientiem ir atklāts 
paaugstināts cukura līmenis?
– Manā praksē no 2600 reģistrētajiem pacientiem 
apmēram 150 ir 2. tipa cukura diabēts. No šiem 
pacientiem ļoti maza daļa, kādi 5%, savu cukura 
diabētu ārstē ar diētu. Viņu apzinīgums, līdzdar-
bība ir tāda, ka mēs cukura līmeni 6–6,5 mmol/l 
robežās varam kontrolēt ar diētas palīdzību. Diez-
gan daudz ir pacientu ar prediabētu, glikozes tole-
rances traucējumiem, kuriem cukura līmenis ir ap 
6,5. Arī viņiem pirmām kārtām tiek ieteikta atbils-
toša diēta, regulāra kontrole pie ģimenes ārsta, 
nepieciešamības gadījumā nozīmējam arī medi-
kamentus. Pateicoties kontrolei, mēs jebkurā brīdī, 
cukura līmenim paaugstinoties, varam pacientam 
noteikt cukura diabēta diagnozi. Tādu pacientu 
ir daudz.
– Vai ir kāda atšķirība starp cukura diabēta 
pacientiem vīriešiem un sievietēm? Ir pierasts 
dzirdēt, ka sievietes ir apzinīgāki pacienti, bet 
citi ārsti saka – vieglāk ir strādāt ar vīriešiem. 
Ja viņi kaut ko apņemas izdarīt, tad arī izdara.
– Es teiktu, ka dažādas dzīves baudas vīriešiem ir 
svarīgākas. Dažkārt tas ir alkohols, citreiz ēšana, citi 
ir noslogoti darbā un neuzskata par svarīgu iedzert 
zāles. Sievietēm visgrūtāk ir atteikties no garšīga, 
bet neveselīga ēdiena. Lai šo lietu kārtību mainītu, 

ir jābūt ļoti spēcīgai motivācijai. Visbiežāk tie ir 
nāves draudi, ļoti nopietnas slimības komplikācijas.
Diezgan daudzi cukura diabēta pacienti smēķē. Tas 
ir papildu risks sirds slimību attīstībai un pasliktina 
diabēta prognozi. Atkarības ir grūti ārstēt, bet tas ir 
ļoti svarīgi. Lai gan es dažkārt runāju un runāju, bet 
pacients beigās saka: «Dakter, es nevaru atmest. 
Ko lai es daru?» Tad mēs vārds pa vārdam runā-
jam, par komplikācijām, sevišķi asinsvadu problē-
mām kājās, kad paiet kļūst arvien grūtāk, kājas sāp 
un salst. Šiem pacientiem sapurināties liek viens 
vārds – gangrēna. Par to ir dzirdējuši visi. Līdzīgi 
ir ar alkoholu, kas liek cukura līmenim svārstīties 
augšā lejā. Tur pacientu līdzestība ir maza, bet 
problēma – liela.
– Vai vairākums jūsu pacientu tiek ārstēti ar 
perorālajiem medikamentiem, vai ar insulīnu?
– Manā praksē abas pacientu grupas ir apmēram 
vienādas. Es nebaidos pacientiem izrakstīt insu-
līnu, no kā varbūt baidās daļa ģimenes ārstu. Vajag 
tikai iesākt. Ar insulīnu iespējams ļoti labi noregulēt 
cukura līmeni. Protams, tas prasa lielāku darbu, arī 
pacients ir jāapmāca, lai viņš justos droši, lietojot 
insulīnu. Endokrinologa palīdzība visbiežāk ir vaja-
dzīga, lai pacientam nozīmētu medikamentus, ko 
nevar izrakstīt ģimenes ārsts.
– Kādos vēl gadījumos jūs savus cukura diabēta 
pacientus sūtāt pie speciālista?
– Ja pacientam ir smagas komplikācijas un viņam 
vajag darba nespējas lapu. Uz Rīgu pie speciālistiem 
es sūtu ļoti smagus pacientus, ar daudzām blakus-
saslimšanām, lai speciālists izvērtē lietoto medi-
kamentu kombinācijas, mijiedarbību, iespējamās 
blaknes. Lai beigu beigās, ārstējot pacientu, labums 
būtu lielāks nekā sliktums no blaknēm. Piemeklēt 
pacientam īstos medikamentus ir ļoti liela māksla.
– Cik šodien ir lielas iespējas piemeklēt kat-
ram pacientam atbilstošākos medikamen-
tus? Vai pacienti ir gatavi paši maksāt par 
medikamentiem? 
– Laukos nav tādu pacientu, kas katru mēnesi 
būtu gatavi par zālēm maksāt 80–90 eiro. Taču 
diabēta pacientiem tas arī nav vajadzīgs, jo zāles 

tiek kompensētas 100% apmērā, arī medikamenti 
komplikāciju, piemēram, diabētiskās polineiropā-
tijas, ārstēšanai. Tas ir liels atbalsts pacientiem. Ja 
endokrinologs nelemj citādi, tad mēs pacientus 
ārstējam ar klasiskajiem medikamentiem. Tie ir 
pētījumos pierādīti, mēs daudz par tiem zinām – 
kāda ir pozitīvā iedarbība, kādas blaknes. Dažādu 
grupu zāļu ir daudz, un mums ir lielas variēšanas 
iespējas. Ja endokrinologs noteiktu apsvērumu 
dēļ pacientam nolemj nozīmēt kādu no jaunajiem 
medikamentiem, tad sākotnēji to izraksta uz devi-
ņiem mēnešiem. Jauno medikamentu arī kom-
pensē valsts.
– Kas notiek pēc tam, kad paiet deviņi mēneši?
– Ja pacients zāles labi panes, ja viņam ar jauna-
jām zālēm izdodas sasniegt cukura līmeņa mērķa 
lielumu, tas nozīmē, ka viņam šīs zāles der, un viņš 
tās turpina lietot. Ja ar jauno medikamentu netiek 
sasniegti labi rādītāji, tad, protams, jāatrod piemē-
rotāka terapija.
– Vai ir kāds konkrēts laiks, kad cukura dia-
bēta pacientiem visbiežāk ir vērojami slimī-
bas saasinājumi?
– Tās ir visas Latvijā atzīmētās svētku dienas: Jāņi, 
Ziemassvētki, Jaunais gads, kad uz galda, kā jau 
pieklājas, ir jāliek 12 ēdieni. Un arī cukura diabēta 
pacientam tie visi ir jānogaršo. Tad vēl klāt nāk 
dažāds alkohols: vīns, šampanietis, alus, liķieri, 
kokteiļi, Visi šie dzērieni ceļ cukura līmeni. Es jau 
daudzus gadus ar saviem pacientiem pirms svēt-
kiem pārrunāju, ko viņi var ēst, ko iedzert. Ir lietas, 
ko mēs varam viņiem rekomendēt, atļaut, lai viņi 
svētkos kopā ar ģimeni justos priecīgi.
Ir jārunā arī par pretēju problēmu. Ja cukura dia-
bēta pacients ir sācis jaunu dzīvi un pastiprināti 
nodarbojas ar �ziskām aktivitātēm, turklāt vēl 
lieto medikamentus, tas var novest pie ne mazāk 
bīstama stāvokļa – straujas cukura līmeņa paze-
mināšanās jeb hipoglikēmijas. Arī par to ģimenes 
ārstam ir jārunā ar saviem pacientiem. Uzsākt 
�ziskās aktivitātes ir ļoti laba apņemšanās, bet 
tādā gadījumā ir jāsamazina medikamentu devas. 
Manā praksē ir bijuši ļoti labi, pozitīvi piemēri, kad 
pacienti ar pareizu ēšanu un �ziskām aktivitātēm 
ir veselīgi nometuši svaru. Līdz ar to ir normali-
zējies arī cukura līmenis. Viņiem normāla cukura 
līmeņa noturēšanai pietiek ar pašām mazākajām 
medikamentu devām.
– Vai jūsu cukura diabēta pacientiem pārsvarā 
ir liekais svars?
– Lielākajai daļai ir. Taču mums pacientiem ir 
jāsniedz cerība un atbalsts, ka to ir iespējams mai-
nīt. Diabēta pacienta aprūpē tas ir ļoti svarīgi. Sva-
rīgs ir katrs mazais solītis, pozitīvais, ko pacients ir 
izdarījis. Es priecājos, ja pacients atnāk pie manis 
un saka: «Dakter, es sāku jaunu dzīvi. Vakar kartu-
peļu vietā vakariņās ēdu salātus.»
– Vai pacienti labprāt stāsta par saviem 
panākumiem? 
– Jā. Un ārsta atbalsts, pacientu uzslavēšana ir 
priekšnoteikums, ka viņi arī turpmāk spers šos 
mazos solīšus.
Man kabinetā stāv svari, un cukura diabēta pacienti 
katras pieņemšanas laikā parasti jautā: «Dakterīt, 
es varu nosvērties?» Es atbildu: «Ir obligāti jāno-
sveras.» Tad mēs priecājamies par katru nomesto 
puskilogramu. Tā pacientam ir vislielākā motivā-
cija atnākt nākamreiz un saņemt labus vārdus, ka 
atkal svars ir samazinājies. Ar pacientu ir jārunā par 
pozitīvajām lietām, tas nedrīkst apnikt.

Diabēta avīzes izdošanu atbalsta:
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Diabēta pacientiem nepieciešams atbalsts
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Līga Kozlov-
ska: «Manā 
praksē ir bijuši 
ļoti labi, pozi-
tīvi piemēri, 
kad pacienti ar 
pareizu ēšanu 
un fiziskām 
aktivitātēm ir 
veselīgi nome-
tuši svaru. Līdz 
ar to ir normali-
zējies arī cukura 
līmenis.»Fo
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4 DIABĒTA SKOLA

ILONA NORIETE

Ar katru gadu 2. tipa cukura diabēta 
pacientu skaits aug. Rīgas Austrumu klī-
niskās universitātes slimnīcas stacionāra 
Gaiļezers un Salaspils poliklīnikas endo-
krinoloģe Guna Krūmiņa uzskata, ka lielā 
mērā tas ir saistīts ar medicīnas iespējām 
un cilvēku dzīvildzes palielināšanos. Tai 
pašā laikā šī slimība arvien biežāk tiek 
atklāta gados jaunākiem pacientiem.

Kas ir tik lielas saslimšanas iemesls, kā nepieļaut 
cukura diabēta rašanos, bet, ko darīt, ja slimība 
tomēr sākusies, par to saruna ar endokrinoloģi.

– Ar ko izskaidrojams tas, ka 2. tipa cukura 
diabētu slimnieku skaits kļūst arvien lielāks? 
Vai pie tā vainojams arī mūsu dzīvesveids?
– Mans viedoklis ir tāds, ka lielu lomu tomēr spēlē 
ģenētika. Mums jāsaprot, ka no saviem senčiem 
mantojam ne tikai viņu mantu, naudu un parā-
dus, bet arī gēnus, tai skaitā arī tos, kas var veici-
nāt cukura diabēta izpausmi dzīves laikā. Protams, 
tam visam jāpieskaita klāt arī mūsdienu dzīves-
veids: steiga, pašu radītā stresa sajūta, mazkustī-
gais dzīvesveids, ilgstoša sēdēšana darbā, skolā 
vai augstskolā. Par veselīgu dzīvesveidu nereti 
sākam aizdomāties vien tad, kad veselība jau 
sākusi šķobīties.
– 2. tipa cukura diabētu nosaka ar asinsana-
līzēm, mērot glikozes līmeni. Bet ne vienmēr 
pacienti ir tik apzinīgi, ka reizi gadā apmeklē 
savu ģimenes ārstu un iziet šo pārbaudi. Kurā 
brīdī obligāti jāpievērš uzmanība savam vese-
lības stāvoklim – vai tad, ja parādījušās, pie-
mēram, slāpes, vai tajā brīdī slimība jau būs 
ielaista? 
– Visvērtīgākais padoms laikam būtu reizi gadā 
ikvienam tomēr aiziet pie sava ārsta un veikt 
nepieciešamās analīzes, tostarp arī noteikt gliko-
zes līmeni asinīs. Bet, kā mēs zinām, labas mācības 
ne vienmēr krīt auglīgā augsnē. Savā ziņā kādrei-
zējās obligātās veselības pārbaudes, bez kurām 
daudzu profesiju pārstāvji nevarēja aiziet atvaļi-
nājumā, deva iespēju atklāt ne vienu vien saslim-
šanu sākotnējā stadijā. Pašlaik tik drastiski mēri 
nekur netiek pieņemti, līdz ar to daudzi pacienti 
diezgan vieglprātīgi izturas pret savu veselību, 
tostarp ģimenes ārsta apmeklējumu.
Vispirms jau pie ārsta būtu jādodas tālab, ka gli-
kozes līmeņa noteikšana asinīs ar ģimenes ārsta 
nozīmējumu vienu reizi gadā ir skrīninga analīze. 
Turklāt dakteris bieži ir informēts arī par pacienta 
ģenētisko mantojumu, jo ārstē vai ārstējis jau vai-
rākas paaudzes. Līdz ar to zina, kuram pacientam 
ir lielākas iespējas saslimt ar cukura diabētu.
– Minējāt, ka bieži 2. tipa cukura diabēts parā-
dās arvien jaunākiem pacientiem. Ņemot vērā 
viņu vecumu, ģimenes ārsts droši vien katru 
gadu nesūta uz analīzēm noteikt glikozes 
rādītāju! 
– Ja ārsts ģimeni pazīst jau otrajā vai trešajā paau-
dzē un zina, ka tajā slimo ar 2. tipa cukura dia-
bētu, vai bērns, pusaudzis ir savam vecumam 
nedaudz par tuklu, vai ir kādas citas pazīmes, kas 
var dakterim likt aizdomāties par šo saslimšanu, 
tad ar vislielāko varbūtību viņš nozīmēs pacien-
tam šo pārbaudi.
Tomēr arī pašiem vecākiem vajadzētu pievērst 
uzmanību bērna veselībai. Ja kādam no tuviem 
radiniekiem ir vai ir bijis 2. tipa cukura diabēts, 
mātei daudz rūpīgāk jāuzmana savs bērns un 
par viņa ēdienkarti jāgādā laikus, lai tādējādi 
nepieļautu, ka jau 15 gadu vecumā viņam tiks 

atklāts cukura diabēts. Tā ka arī ģimenei jāuz-
ņemas atbildība, jo mēs taču vislabāk zinām par 
saviem senčiem!
– Ko vajadzētu darīt ikvienam, lai saglabātu 
veselību un nesaslimtu ar 2. tipa cukura 
diabētu? 
– Kā jau minēju, no savas ģenētikas mēs izbēgt 
nevarēsim, taču mēs varam rūpēties par savu dzī-
vesveidu un to darīt jau no bērna kājas: veselīgi 
ēst un izmantot katru izdevību kustēties. Ja attā-
lums līdz darba vai mācību vietai ir divas trolej-
busa pieturas, tad izvēlēties šo ceļu mērot kājām.
– Kas palielina risku saslimt ar 2. tipa cukura 
diabētu? 
– Tas noteikti ir paaugstināts svars, mazkustīgs 
dzīvesveids, paaugstināts holesterīna līmenis, 
smēķēšana – lietas, kuru ietekmi mēs varam 
novērst vai vismaz mazināt. Iespēju robežās ikvie-
nam jārūpējas par labu pašsajūtu, labu izskatu, 
veselīgu ēdienkarti, jāsporto. Ja mēs redzam, ka 
vidukļa apkārtmērs nav tāds, kādu mēs vēlētos, 
un ja siksna ik pa laikam jāpalaiž vaļīgāk, tad ir tie-
šām jāpieņem radikāli mēri un kaut kas jāmaina. 
Vēlams uzreiz visai ģimenei, nevis vienam cilvē-
kam, kuram ir sākušās problēmas.
– Vai 2. tipa cukura diabēts vienmēr ir jāārstē?
– Ko mēs uzskatām par ārstēšanu? Es pie tās 
pieskaitītu arī veselīgo uzturu, nepārēšanos un 
daudzmaz kustīgu dzīvesveidu. Pieaugušie bieži 
vien atrunājas, ka pirmajā vietā darbs, pienākumi, 
un sportam vairs laika neatliek. Arī �ziskās akti-
vitātes jāuzskata par ārstēšanu. Un to, ko cilvēks 
savas veselības labā var izdarīt pats, neviens cits 
viņa vietā nepaveiks.
Ja, neskatoties uz veselīgu uzturu, kustīgu dzī-
vesveidu, cukura līmenis tomēr paaugstinās vai 
pacientam tiek konstatēts cukura diabēts, tad 
pieslēdzas ārsts ar viņa izvēlētām un nozīmētām 
(parasti iekšķīgi lietojamām) zālēm. Mūsdienās 
pieejamo medikamentu klāsts ir pietiekami liels.
– Bet mēdz būt arī gadījumi, kad pacientam 
jālieto insulīns?
– Tā ir. Ja ārsts uzskata, ka jālieto insulīns, domāju, 
viņš spēs motivēti paskaidrot pacientam, kāpēc 
tas jādara. Dažos gadījumos tas var būt saistīts ar 
kādām citām slimībām, piemēram, sirdskaiti, nieru 

bojājumu u.c. Tāpat tas var būt jādara infekciju 
gadījumos, kad pacients saslimis ar pneimoniju, 
gripu. Kad viņš būs izveseļojies, ar vislielāko var-
būtību varēs atgriezties pie saviem iepriekšējiem, 
iespējams, iekšķīgi lietojamiem medikamentiem.
– Ko jūs no savas pieredzes varat teikt – cik 
grūti pacientiem ir mainīt savu dzīvesveidu? 
No kā atteikties ir visgrūtāk?
– Ir ļoti dažādi cilvēki. Katram no mums gribas-
spēks laikam ir ar citu olekti mērāms. Protams, ir 
pacienti (un es to redzu), kas ļoti pedantiski seko 
vai nu ārsta norādījumam, vai viņa paša atrastam 
un sevi labi apliecinājušam diētas, �zisko aktivi-
tāšu modelim. Viņi ar prieku nāk pie ārsta un ziņo, 
ka viņu rādītāji ir labi, un mēs kopīgi priecājamies.
Vīriešiem parasti ir grūtāk atteikties no trek-
niem, sātīgiem ēdieniem. Tiem varbūt nav tie-
šas ietekmes uz cukura līmeni, bet tā kā vīrieši 
nespēj samazināt savu lieko ķermeņa svaru, viņu 
diabēts kļūst arvien nopietnāks un arvien vairāk 
pietuvina brīdi, kad pacientam būs jāuzsāk insu-
līna terapija.
– Ja tomēr izdodas pacientu pārliecināt par 
dzīvesveida korekciju nepieciešamību, cik 
drīz pēc to ieviešanas var vērtēt rezultātu?
– Pirmās pozitīvās izmaiņas jūt pats pacients. 
Savu cukura līmeni asinīs viņi var pārbaudīt ar 
glikometru un salīdzināt, kāds tas bijis pagājušajā 
nedēļā un kāds ir tagad. Paškontrole var viņu pašu 
motivēt, likt saņemties.
To, cik bieži ārsts redz cukura diabēta pacientu, 
lielā mērā nosaka mūsu valstī izveidotā kvotu 
sistēma. Parasti plānveida pieņemšanā es savus 
pacientus redzu pēc trim četriem mēnešiem. 
Vairumā gadījumu šajā laika posmā paveiktais 
darbs ļauj novērtēt pozitīvo vai, gluži otrādi, nega-
tīvo efektu.
– Tad, ja nepieciešams, jūs veicat kādas korek-
cijas terapijā?
– Tā tas parasti notiek. Ja terapijā kaut kas tiek 
mainīts, tad es nozīmēju pacientam analīzes, kas 
nākamās vizītes laikā ļauj novērtēt veikto korek-
ciju efektivitāti.
– Kā jūs vērtētu pacientu līdzestību? Cik lielā 
mērā viņi ievēro ārstu sniegtās rekomendā-
cijas? 

– Ir līdzestīgi pacienti, kuri ļoti cenšas sadarbo-
ties ar savu ārstējošo ārstu. Lielākoties tieši šiem 
pacientiem cukura līmeņa rādītāji ilgāku laiku turas 
vēlamajās robežās. Tajā pašā laikā ir tādi, kuriem 
līdzestība «pieklibo». Ar pacientiem ir ļoti daudz 
jārunā, jāskaidro. Gluži kā bērnam. Mēs, ārsti, esam 
pacientam kā audzinātāji līdz sirmam vecumam.
– Vai jums ir kāds pozitīvs piemērs, kur 
pacients tiešām ir ieklausījies ārsta ieteiku-
mos un sasniedzis labus rezultātus?
– Daudzo darba gadu laikā pozitīvo piemēru 
netrūkst. Kaut vai par to pašu it kā grūto svara 
zaudēšanu. Daudzas lietas ir atkarīgas no tā, kā 
mēs paši uz tām raugāmies, ko un kā mēs savā 
galvā, savā uztverē pieņemam.
Izstāstīšu vienu piemēru. Man bija kāds krietni 
dūšīgs pacients. Mēs ar viņu runājām par diētu, 
diabētu, dažādiem riskiem. Likās – bezcerīgi. Tad 
vienu reizi pēc mūsu sarunas viņš aizgājis mājās, 
no rīta paņēmis rokās savas platās bikses un nodo-
mājis: «Vai tiešām šis izpletnis ir mans apģērba 
gabals?!» Tas viņam iedvesis tādu riebumu, ka 
viņš bez mazākajiem sirdēstiem spējis ievērot 
ieteikto diētu un atteicies no trekniem ēdieniem.
Pēc kāda gada viņš stāv mana kabineta durvīs un 
prasa, vai es viņu pazīstot. Pēc sejas tā kā pazītu, 
bet citādi gan ne! Tad viņš man izstāstīja savu 
stāstu, ka riebums pret savām bezizmēra biksēm 
viņam palīdzējis tikt viņam vaļā no desmitiem 
kilogramu. Tagad mans pacients ir slaids.
– Ko jūs gribētu novēlēt 2. tipa cukura dia-
bēta pacientiem?
– Vispirms neslēpties pašam no savas slimības, 
ko, iespējams, daudzi jau laikus sajūt, saprot, ka 
ar veselību kaut kas nav īsti kārtībā. Nevajag bai-
dīties un vilcināties, bet saņemties un aiziet pie 
ģimenes ārsta. Vai vismaz ieiet aptiekā un palūgt 
ar glikometru izmērīt cukura līmeni asinīs. Ja cil-
vēks ieraudzīs mēreni paaugstinātu skaitli, tad 
viņam droši vien būs lielāka dūša aiziet pie ārsta.
Es noteikti iesaku vairāk klausīties ārsta padomos, 
nevis kaimiņa prātuļojumos vai tajā, ko teica viena 
tante tirgū. Dakteris nav pacienta ienaidnieks. 
Viņš ir apguvis modernākās zinības un mūsdie-
nīgākos uzskatus, lai varētu piedāvāt pacientam 
visu labāko, kas viņam ir nepieciešams.

Nepieļaut cukura diabēta attīstību

Nozīmīgi 2. tipa cukura diabēta riska faktori ir paaugstināts svars, mazkustīgs dzīvesveids, paaugstināts holesterīna līmenis, 
smēķēšana – lietas, kuru ietekmi mēs varam novērst vai vismaz mazināt. Tāpēc iespēju robežās ikvienam jārūpējas par labu 
pašsajūtu, labu izskatu, veselīgu ēdienkarti, jāsporto.
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Mūsdienu dzīves ritms bieži vien nosaka 
to, cik bieži un daudz mēs ēdam. Pēc 
garas darba dienas arī fiziskas aktivitātes 
nav pirmais, ar ko mēs vēlamies nodarbo-
ties. Šie faktori tieši ietekmē mūsu svaru, 
bet liekais svars var ievērojami ietekmēt 
mūsu veselību. Viena no slimībām, kas 
īpaši raksturīga cilvēkiem ar aptaukoša-
nos, ir 2. tipa cukura diabēts.

Lai uzzinātu vairāk par šo slimību, kā ar to sadzī-
vot un kādas var būt sekas, ja tai nepievērš pietie-
kamu uzmanību, uz sarunu aicinājām P. Stradiņa 
Klīniskās universitātes slimnīcas endokrinoloģi 
Dr. Natāliju Fokinu.

– Papētot Latvijas Veselības aprūpes statisti-
kas gadagrāmatu par cukura diabēta kontroli 
no 2005. gada līdz 2014. gadam, var izdarīt 
secinājumu, ka glikētā hemoglobīna rādītājs 
pacientiem samazinās, bet ķermeņa masas 
indekss pieaug. Vai nevarētu būt tā, ka medi-
kamenti uzlabo glikēmijas kontroli, bet palie-
lina svaru?
– Nē, tā parasti nemēdz būt. Ir tikai viena medi-
kamentu grupa, kas varētu veicināt svara pie-
augumu, bet arī ne pārmērīgi (2–3 kg). Pārējie 
medikamenti vai nu svaru neietekmē, vai palīdz 
to samazināt. Samazināts glikētā hemoglobīna 
līmenis drīzāk norāda uz to, ka ģimenes ārsti 
gan paši aktīvāk iesaistās cukura diabēta ārs-
tēšanā, gan biežāk nosūta savus pacientus pie 
endokrinologa. Tagad par augsta cukura līmeņa 
negatīvo ietekmi ar pacientu runā ne tikai endo-
krinologs, bet arī kardiologs – par sirds un asins-
vadu bojājumu, nefrologs – par nieru bojājumu, 
oftalmologs – par redzes pasliktināšanos, nei-
rologs – par jušanas traucējumiem kājās. Ja visi 
ārsti, kas iesaistīti pacienta ārstēšanā, izdara uz 
pacientu nelielu spiedienu, lai viņš pievērš uzma-
nību savam cukura līmenim, ir iespējams panākt 
pozitīvu rezultātu. Arī plašsaziņas līdzekļos pie-
ejamā informācija pacientam norāda uz to, ka 
diabēts ir slimība ar paliekošām sekām, kas vienu 
daļu pacientu ir padarījusi apzinīgākus. Taču dau-
dzi svara pieaugumam nepievērš uzmanību, 
nepareizi ēd un nepietiekami kustas.
– Minējāt, ka ir medikamenti, kas veicina svara 
pieaugumu. Kādos gadījumos šie medika-
menti tiek nozīmēti?
– Tie ir vienas zāļu grupas – sulfonilurīnvielas – 
medikamenti, kas veicina insulīna izdalīšanos 
no aizkuņģa dziedzera. Šīs zāles tiek nozīmētas 
bieži, bet parasti ārstēšanas kursa laikā pacien-
tam tiek izrakstīti arī citi medikamenti, kas sva-
ram neļauj ievērojami pieaugt. Ar vienām zālēm 
labu rezultātu sasniegt ir grūti. Varbūt šādi ārstēt 
var slimības sākumstadijā, bet diabēts ir prog-
resējoša slimība, kurai būs nepieciešama kom-
plicētāka ārstēšana. Cits jautājums ir par to, 
ka pacienti bieži ir �ziski mazaktīvi, tāpēc arī 
svars pieaug.

– Kādi ir biežāk 
sastopamie maldi 
par 2. tipa cukura dia-
bētu un lieko svaru?
– Kad ārsts ieminas, 
ka pacients ēd par 
daudz, viņi visbiežāk 
taisnojas, ka tā nemaz 
nav. Brīdī, kad lūdzam 
uz lapas uzrakstīt, ko, 
viņuprāt, nozīmē maz, 
aina jau ir daudz savādāka. 
Parasti uzmanība netiek 
pievērsta starp ēdienrei-
zēm apēstajam: desmaizīte, bulciņa, riekstiņi, 
cepumiņi. Tā dažādi sīkumi salasās. Varbūt pats 
pacients nemaz neapzinās, ka ēd neveselīgi. Ja 
pacients ir tā pieradis ēst, tad viņam kaut ko 
izmainīt ir ļoti grūti.
– Cik lielai daļai 2. tipa cukura diabēta 
pacientu ir liekais svars?
– Godīgi sakot, gandrīz visi ir ar lieko svaru. Reti 
kuram svars ir normāls. Daļai pacientu ir vienkārši 
liekais svars, bet šādu pacientu nav daudz. Lielā-
kajai daļai jau ir aptaukošanās.
– Kā ir ar 2. tipa cukura diabēta pacientiem, 
kuriem ir normāls svars?
– Ir tādi cilvēki, kuri svarā nepieņemas. Viņiem 
ir diabēts, bet biežāk slimība varētu norisināties 
maigākā formā, ar zemāku cukura līmeni. Bet es 
vēlreiz uzsveru – šādu pacientu ir ļoti maz.
– Kādas komplikācijas visbiežāk novēro 2. tipa 
cukura diabēta gadījumā, ja pacientam ir 
aptaukošanās? Vai tas ietekmē dzīves kva-
litāti un ilgumu?
– Jā, protams, aptaukošanās ietekmē dzīves kva-
litāti un ilgumu. Lai gan komplikācijas ir tādas 
pašas kā citiem cukura diabēta pacientiem. Bieži 
sastopama ir diabētiskā polineiropātija. Tie gal-
venokārt ir kāju un vēlākās slimības stadijās arī 
roku nervu bojājumi, kas visbiežāk izpaužas ar 
jušanas traucējumiem pēdās un plaukstās. Vēl 
viens no komplikāciju veidiem ir diabētiskā reti-
nopātija – izmaiņas tīklenes asinsvados un tīk-
lenes bojājums. Šīs ir divas visbiežāk novērotās 
komplikācijas 2. tipa diabēta pacientiem. Trešā 
komplikācija ir nieru bojājumi. Pati aptaukošanās 
diezin vai izsauks kādas komplikācijas. Pacien-
tiem ar lieko svaru parasti ir ļoti slikta vielmaiņa, 
viņiem raksturīga insulīna rezistence. Tas nozīmē, 
ka pacientu organisms insulīnu spēj saražot, bet 
nespēj to izmantot pilnvērtīgi. Līdz ar to insulīns 
nespēj veikt savu pamatfunkciju – virzīt cukuru 
no asinīm tālāk šūnās. Insulīna rezistence bieži 
vien saistās arī ar paaugstinātu asinsspiedienu, 
holesterīna līmeņa izmaiņām. Insulīna rezistence 
nereti ir pamatproblēma sirds un asinsvadu sli-
mību gadījumā, kas ir galvenais nāves iemesls 
diabēta pacientiem.
– Vai bieži pie jums vēršas 2. tipa cukura dia-
bēta pacienti un lūdz palīdzību svara samazi-
nāšanā? Vai tie biežāk ir vīrieši vai sievietes?
– Ar tādiem pacientiem nākas sastapties visai 
bieži. Vairāk tās ir sievietes, jo vīriešiem pie ārstiem 

doties nepatīk, kur nu vēl runāt ar ārstu par to, ka 
viņam ir liekais svars. Vīrieši jau paši parasti saprot, 
ka ir vairāk jākustas un mazāk jāēd, taču, ja svars 
jau ir diezgan liels, tad, pat visu darot pareizi, nor-
malizēt to ir ļoti grūti.
– Vai ir kādi īpaši padomi, kurus jūs sniedzat 
pacientiem, lai viņi varētu samazināt svaru?
– Tā kā man bieži nākas dzirdēt frāzi, ka es neko 
neēdu, bet svars tāpat nāk klāt, tad es lūdzu 
pacientus uzrakstīt, ko viņi nedēļas laikā ir ēduši. 
Ja pacients nav gados vecs, es lūdzu aprēķināt 
arī kaloriju daudzumu. Ir dažādi uzskati par to, 
rēķināt vai nerēķināt kalorijas. Pieņemties svarā 
var arī no neliela kaloriju daudzuma, ja ēd tikai 
un vienīgi fast food restorānos. Es noteikti iesaku 
pacientiem samazināt kaloriju daudzumu uz 
trekno un saldo ēdienu rēķina. Nevajag samazi-
nāt olbaltumvielu daudzumu uzturā. Noteikti ir 
vērts apsvērt produktu apstrādes veidu, jo, pie-
mēram, ceptos kartupeļos ir ievērojami vairāk 
kaloriju nekā vārītos. Es piedāvāju palielināt arī 
�zisko slodzi. Tad dažkārt nākas dzirdēt attais-
nojumus, ka pacients uzņem slodzei atbilstošu 
kaloriju skaitu. Taču, lai sasniegtu pozitīvu rezul-
tātu, organisms ir jānostāda tādā pozīcijā, kad 
viņš ir spiests paņemt kaut ko no uzkrātā, liekā. 
Ar šo metodi gan ir jābūt ļoti uzmanīgam. Ja es 
pacientu aizvainošu, teikdama, ka viņš ēd par 
daudz un pats pie visa ir vainīgs, nekāda labuma 
no tā nebūs.
– Vai pacienti nepārtrauc lietot zāles, ja viņiem 
no tām ir pieaudzis svars?
– Tas nenotiek bieži. Pat ja svars ir pieaudzis, bet 
pacients ar šo medikamentu palīdzību ir norma-
lizējis cukura līmeni, tad viņš ar to var samierinā-
ties, jo augsts cukura līmenis var izraisīt manis 
jau pieminētās komplikācijas. Turklāt ne visiem 
pacientiem no šīs zāļu grupas medikamentiem 
svars pieaug. Ļoti daudz kas ir atkarīgs no tā, cik 
daudz cilvēks ēd un kustas.
– No kādām problēmām 2. tipa cukura dia-
bēta pacienti varētu izvairīties, normalizē-
jot savu svaru?
– No daudzām. Svara samazināšanās palīdz vieg-
lāk kontrolēt cukura līmeni asinīs, un līdz ar to ir 
mazāks risks saskarties ar diabēta komplikācijām. 
Svara samazināšana nav vienīgais faktors, kas to 
ietekmē. Tāpat ir jāņem vērā paaugstināts asins-
spiediens un fakts, ka tā rezultātā radušos bojā-
jumus novērst vairs nebūs iespējams. Zaudējot 

svaru, būs vieglāk kontrolēt arī spiedienu. Ja cil-
vēks kļūst mobilāks, samazinās slodze uz locīta-
vām. Liekais svars ir kā apburtais loks. Pacientam 
ir liekais svars, viņš mazāk kustas, tādējādi vēl 
vairāk pieņemas svarā. Liekais svars «spiež» uz 
locītavām, attīstās osteoartrīts, un pacients kus-
tas vēl mazāk. Tas savukārt vēl vairāk palielina 
viņa svaru.
– Vai cukura rādītāji uzlabojas, ja pacientam 
izdodas samazināt svaru?
– Ar vienu vai diviem zaudētiem kilogramiem 
nekas nebūs līdzēts, ja pacients sver 120–140 
kilogramus. Taču, ja cilvēks redz rezultātu mūsu 
ieteiktajam dzīvesveidam, viņš ir motivēts to darīt 
arī turpmāk. Ar pacientu ir jāstrādā, viņam jāpa-
skaidro, ka rezultāts nebūs tūlītējs. Var būt tādi 
gadījumi, kad tiek sasniegts progress, bet tad 
tas pazūd un ir jāapbruņojas ar pacietību. Vien-
mēr ir novērojamas kaut kādas kompleksas izmai-
ņas. Kad cilvēks pie mums ierodas ar sliktu cukura 
līmeni un lieko svaru, neskaitot konsultāciju par 
dzīvesveida maiņu, viņam tiek optimizēta arī dia-
bēta terapija. Nekad nebūs tā, ka mēs pacientam 
liksim tikai novājēt un pēc tam viņu izmeklēsim 
atkārtoti, jo novājēšana ir ilgstošs process, tas nav 
viena mēneša rezultāts.
– Kā pēdējā laikā ir attīstījušies medika-
menti 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai, un 
vai tie varētu palīdzēt pacientiem samazināt 
lieko svaru?
– Medikamentu izvēle ir ievērojami paplašinā-
jusies, un starp tiem ir medikamenti, kas palīdz 
pacientiem samazināt svaru. Vieni no tiem ir GLP 
1 agonisti. Tas ir injicējams medikaments, bet nav 
insulīns, par ko pacients uzreiz tiek brīdināts. Šīs 
zāles uzlabo insulīna darbību un vielmaiņu, sama-
zina glikozes līmeni un arī pacienta apetīti. Svara 
zudums ir mērojams robežās no 5–20 kilogra-
miem. Taču ne visiem pacientiem efekts ir vien-
līdz labs, jo daļai cukura līmenis uzlabojas, bet 
svars nesamazinās.
– Ko jūs novēlētu 2. tipa cukura diabēta 
pacientiem? 
– Par pareizu uzturu un �ziskām aktivitātēm zina 
visi, jo sabiedriskajā telpā tā ir aktuāla tēma. Es 
gribētu novēlēt pacientiem gribasspēku šos mēr-
ķus sasniegt, jo neviens cits viņu vietā to izdarīt 
nevarēs. Vēl es gribētu, lai pacienti mazāk uzticas 
dažādām «brīnumdiētām», jo tās parasti dod tikai 
īslaicīgu rezultātu.

DZĪVE AR DIABĒTU

Gandrīz visiem 2. tipa cukura diabēta pacientiem ir liekais svaru. Turklāt lielākajai daļai no viņiem 
jau ir aptaukošanās.

Iedarbīgas zāles 
pret diabētu – 
svara kontrole
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7MUTES VESELĪBA

ANDA MIRONOVA, 

serti� cēta zobu higiēniste

Mutes veselība ietekmē glikozes līmeni 
asinīs, tāpēc cukura diabēta pacientiem 
mute jākopj ļoti rūpīgi.

Radu saietā (jauki, ka ne bērēs) satiku attālu un 
sen neredzētu radinieku, kas vienmēr izcēlies 
ar fantastisku humoru, darbīgumu un dzīves-
prieku. Sēdējām pie galda blakus, un tā kā mie-
lojāmies pēc sirds patikas, man ne prātā neienāca, 
ka šim vīrietim jau daudzus gadus ir cukura dia-
bēts. Tomēr sarunu gaitā tas atklājās. Viņš sev 
raksturīgajā stilā secināja, ka «nekas jau dzīvē 
kardināli nemainās, tikai mazāk dažu prieciņu – 
nedzeru šņabi, nepīpēju un smaidu ar mākslīga-
jiem zobiem. . .»

Var, protams, dramatizēt situāciju, neiet ārā no 
mājas vai arī mērīt cukura līmeni pie viesību galda, 
lai visi redz un novērtē, tomēr, kaut arī cukura dia-
bēts ir nopietna saslimšana, to var un vajag iepa-
zīt un prast ar to sadzīvot.

Tāpēc ceru, ka šeit iegūtā informācija palīdzēs 
saglabāt veselas smaganas un zobus, un, protams, 
stabilu glikozes līmeni asinīs.

Mutes veselības ietekme 
uz diabēta norisi
Diabēts un smaganu veselība ir saistīti 
divos veidos:

  Ir neapgāžami pierādīts, ka diabēts veicina sma-
ganu slimību rašanos vai to paasinājumus.
 Smaganu iekaisums var apgrūtināt cukura 
līmeņa kontroli asinīs.
Saslimšanas, kas apdraud diabēta pacienta 

mutes un vispārējo veselību:
Kariess – zobu saslimšana, kam raksturīga 

zobu cieto audu sairšana. Neatgriezeniski! Zobu 
var atjaunot ar plombēšanas palīdzību, tomēr 
katra plomba rada papildu virsmu, uz kuras bak-
tērijām ir vieglāk uzkrāties.

Periodontīts – zobu balstaudu iekaisums. 
Periodontīta sākumposmā pacientiem bieži vien 
nav sūdzību. Slimības izsaucējs ir bakteriāla infek-
cija, kā rezultātā rodas:

 Smaganu asiņošana, kas ir ļoti svarīgs simp-
toms un pirmais signalizē par slimības esa-
mību. Parasti parādās, ēdot cietu barību vai 
tīrot zobus. Neignorējiet šo pazīmi! Pēc iespējas 
ātrāk dodieties pie zobu higiēnista vai zobārsta!
 Smaganu apsārtums: tās izskatās it kā piepū-
tušās un tumšākas nekā gļotāda, piemēram, 
uz vaigiem.
 Strutošana, kas parādās, uzspiežot ar pirkstu uz 
smaganas. Tas ir viegli novēršams!
 Smaganu kabatas jau ir zoba balstaudu iekai-
sums ar kaula zudumu, un tas var novest pie 
zoba kustīguma un tā zaudēšanas.
Periodontītu tāpat kā cukura diabētu nevar 

izārstēt, vien censties kopā ar zobārstniecības 
komandu to apturēt.

Smaganas iekaisuma dēļ kļūst nelīdzenas, un 
ir apgrūtināta zobu protēžu lietošana. Bieži vien 
smaganas ir sāpīgas. Ja ēdiena košļāšana ar protē-
zēm ir sāpīga, tas var veicināt diētas neievērošanu. 
Taču, neievērojot diētu, glikozes līmenis asinīs 
paaugstinās. Slikti pieguļošas protēzes rada gļot-
ādas bojājumus, kas uz sliktās dzīšanas fona vēl 
vairāk var pasliktināt diabēta pacienta pašsajūtu. 
Lai izvairītos no šādām problēmām, protēzēm ir 
labi jāpieguļ, tās tāpat kā zobi ir regulāri jātīra.

Cilvēkiem ar labi kontrolētu diabētu periodon-
tālās saslimšanas neatrod biežāk kā cilvēkiem bez 
cukura diabēta. Indivīdiem ar nediagnosticētu vai 
nekontrolētu diabētu ir daudz lielāka periodontā-
lās saslimšanas iespēja nekā cilvēkiem bez diabēta.

Pētījumi liecina, ka laba diabēta kompensā-
cija ievērojami samazina risku iegūt diabēta 
komplikācijas: sirds, acu un nervu sistēmas 
diabētiskās izmaiņas.

Bērniem ar 1. tipa cukura diabētu parasti kariess 
nav sastopams biežāk nekā bērniem bez diabēta. 
Ja bērni ar diabētu ievēro diētu un rūpējas par 
mutes dobuma higiēnu, kariess ir pat retāk nekā 
bērniem bez diabēta, jo viņi nelieto pārmērīgi 
daudz produktu, kas satur cukuru.

Diemžēl ne tikai lokāli, mutes dobumā, notiek 
nepatīkamas izmaiņas. Tās ietekmē arī pārējo ķer-
meni, jo mutē esošās baktērijas, ja tās netiek kon-
trolētas, tīrot zobus un lietojot atbilstošus mutes 
kopšanas līdzekļus, pa asinsriti nonāk citos orgā-
nos un izraisa nopietnas, dzīvībai bīstamas kom-
plikācijas sirds asinsvadu sistēmā, nierēs.

Taču pats būtiskākais ir asinsrites mikrocirku-
lācijas traucējumi. To ietekmē nepietiekami ar 
uzturvielām un skābekli tiek apgādāti arī mutes 
dobuma audi, kas izraisa to pastiprinātu bojāša-
nos un atjaunošanās traucējumus.

Tātad mutes veselība ietekmē glikozes 
līmeni, un glikozes līmenis ietekmē mutes 
veselību. Kuru no šiem diviem «spēlētājiem» 
ir vienkāršāk ietekmēt? Noteikti mutes vese-
lību, jo tās uzturēšana kārtībā ir samērā daudz 
vienkāršāka un saprotamāka. Sekmīgi ārstējot 
infekciju mutes dobumā, ir vieglāk panākt arī labu 
diabēta kompensāciju.

Pašaprūpe jeb pats sev dakteris
Jūs varat novērst aplikuma veidošanos un aizsar-
gāt zobus un smaganas, katru dienu rūpīgi kopjot 
mutes dobumu:

 Lietojiet � uoru saturošas zobu pastas, lai aiz-
sargātu zobus pret kariesu!
 Regulāri lietojiet zobu diegu, saudzīgi iztīriet 
starpzobu spraugas, uzmanīgi notīriet katru 
zobu, neievainojot smaganas! Ja nepieciešams, 
zobu diegu aizvietojiet ar atbilstoša lieluma 
starpzobu (intradentālajām) birstītēm. To lie-
lumu jums piemeklēs zobu higiēnists.
 Zobu tīrīšanai izmantojiet zobu suku ar mīks-
tiem sariņiem!
 Zobi jātīra divas reizes dienā ar apļveid a kus-
tībām, izvairoties no spēcīgas un traumējošas 
zobu tīrīšanas!
 Pēc zobu tīrīšanas ar zobu diegu vai starpzobu 
birstītēm izskalojiet mutes dobumu ar alkoholu 
NEsaturošu un � uorīdu saturošu mutes skalo-
jamo līdzekli!

 Akūtu iekaisumu gadījumā lietojiet hlorheksi-
dīnu saturošu mutes skalojamo līdzekli! Savai 
drošībai par šo skalojamo lietošanu konsultējie-
ties ar zobārstniecības profesionāļiem!
 Saudzīgi notīriet mēli ar zobu suku, jo arī uz 
mēles ir aplikums un baktērijas!
 Rūpīgi notīriet izņemamās protēzes! Ik pa lai-
kam papeldiniet savas protēzes sodas van-
niņā – 1 tējkarote sodas uz glāzi ūdens. Protēžu 
tīrīšanai izmatojiet speciālās birstes.
Mums ir pieejams ļoti plašs mutes kopšanas 

līdzekļu klāsts. Atliek vien izvēlēties!
Ikdienas mutes kopšanas rituālam jāpievieno 

atbildīga attieksme pret vairākām citām lietām.
Smēķēšana. Pētījumi liecina, ka smēķēšana 

paaugstina smaganu slimību attīstības risku. 
Smēķētāji piecas reizes biežāk nekā nesmēķētāji 
slimo ar smaganu slimībām. Smēķējošiem diabēta 
pacientiem ir vēl lielāks risks saslimt ar smaganu 
slimībām. Smēķētājam virs 45 gadiem ir 20 reižu 
lielāks smaganu slimību rašanās risks nekā cilvē-
kiem bez šī riska faktora.

Sausums mutē. Bieži vien sausuma sajūta 
mutē ir nediagnosticēta diabēta pazīme. 
Nereti tas ir daudz nopietnāks simptoms nekā 
tikai diskomforta sajūta. Sausums mutē bieži 
var izraisīt mēles sāpīgumu vai dedzināšanas 
sajūtu, čūlas, infekcijas un zobu kariesu. Sau-
sums mutē nozīmē, ka jums ir samazināts 
dabīgā mutes dobuma aizsargfaktora – sie-
kalu – daudzums. Siekalas veic svarīgu aizsar-
gfunkciju – samazina to baktēriju vairošanos, 
kuras izraisa kariesu, un aizsargā no citām 
mutes dobuma infekcijām. Siekalas apgādā 
zobus ar minerālvielām, tos atjaunojot. 
Viens no biežākajiem cēloņiem sausuma sajūtai 
mutē ir dažādu medikamentu lietošana. Vairāk 
nekā 1800 medikamentu, tai skaitā arī līdzekļi 
pret saaukstēšanos, antidepresanti un antihi-
pertensīvie līdzekļi, var izraisīt sausuma sajūtu 
mutes dobumā. Ja jūs lietojat medikamentus un 
vienlaikus jums ir sausa mute, informējiet par 
to savu ārstējošo ārstu, kā arī zobārstu un zobu 
higiēnistu. Šādos gadījumos, iespējams, medi-
kamentu var nomainīt pret kādu citu vai ieteikt 
siekalu aizstājēju, kas mitrinās mutes dobumu.

Mutes dobuma sēnīšu saslimšanas. Ja sieka-
lās ir paaugstināts glikozes līmenis, tas var paāt-
rināt sēnīšu vairošanos. Smēķēšana un zobu 
protēžu lietošana ir riska faktori sēnīšu infekci-
jām mutes dobumā. Tomēr arī šīs saslimšanas ir 

ārstējamas. Laba diabēta kompensācija, rūpīga 
mutes dobuma un zobu protēžu kopšana, kā 
arī smēķēšanas pārtraukšana ievērojami sama-
zina risku saslimt ar sēnīšu izraisītām infekcijām 
mutes dobumā.

Stress. Tā ietekmē «nobrūk» visas sistē-
mas. Ņemot vērā diabēta radītās izmaiņas cil-
vēka noskaņojumā – nogurums, uzbudinājums, 
melanholija, kādam arī šoks par diagnozi –, stress 
ietekmē spēju un vēlmi parūpēties par sevi, kā arī 
stresa ietekmē pazeminās organisma pretošanās 
spēja infekcijām. Tāpēc reizēm pat ir jāpiespiež 
sevi tīrīt zobus. Gluži kā Minhauzenam jāvelk sevi 
ārā no nomāktības, bezjēdzības sajūtas un rei-
zēm arī slinkuma.

Vizītes pie zobārsta vai 
zobu higiēnista
Pacientam ar diabētu stomatologs vai zobu 
higiēnists ir jāapmeklē vismaz reizi pusgadā. Lai 
izvairītos no komplikācijām, pirms manipulācijām 
zobārstam un zobu higiēnistam ir svarīgi zināt:

 Glikēto hemoglobīnu Alc. Glikētais hemoglo-
bīns norāda uz vidējo glikozes līmeni asinīs trīs 
mēnešu laikā. Lielākajai daļai diabēta pacientu 
mērķis ir glikozes līmenis <7%. Augsta uzņē-
mība pret infekciju sākas virs 8%!!
 Fingerstick testa rezultātu, kas norāda uz gliko-
zes līmeni apmeklējuma laikā. Mērķa intervāls 
ir 80–120 mg/dL. Paaugstināts infekcijas risks 
ir 180–300g/dL. Nepieņemams līmenis ir vai-
rāk par 300mg/dL.

Noteikti informējiet zobārstniecības profesio-
nāļus par to, ka jums ir cukura diabēts. Mums ir 
svarīgi zināt, cik labi kompensēts tas ir. Neņemiet 
ļaunā, ja ārstēšana tiek atteikta sliktu analīžu dēļ. 
Tas ir jūsu drošībai.

Pirms uzsākat periodontīta ārstēšanu, apmek-
lējiet savu ārstu. Endokrinologam vai ģimenes 
ārstam būtu jāinformē zobārstniecības komanda 
par jūsu pašreizējo veselības stāvokli. Ja ir nepie-
ciešama ķirurģiska iejaukšanās, iespējams, būs 
nepieciešamas izmaiņas diabēta ārstēšanā. Akūtas 
infekcijas, piemēram, abscess, gan jāārstē nekavē-
joties. Kvali� cēta zobu labošana vai zobu higiēna 
pacientiem ar labi kompensētu diabētu nevar radīt 
lielākas problēmas nekā pacientiem bez diabēta. 
Periodonta ārstēšana ir efektīva tikai tad, ja 
pacients regulāri kopj mutes dobumu, lai nepie-
ļautu jauna zobu aplikuma veidošanos.

Pacientam ar diabētu stomatologs vai zobu higiēnists ir jāapmeklē vismaz reizi pus-
gadā. Uzturot labu mutes veselību, ir vieglāk panākt arī labu diabēta kompensāciju.

Diabēta pacientiem 
zobi jākopj īpaši rūpīgi

OK OK
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Palielinātu ķermeņa masu un aptauko-
šanos var uzskatīt par mūsu gadsimta 
nelaimi. Pēc Pasaules Veselības organi-
zācijas datiem no liekā svara cieš vairāk 
nekā miljards cilvēku. Un tieši palielinā-
tais svars var radīt visdažādākās veselī-
bas problēmas, tostarp arī 2. tipa cukura 
diabētu. No otras puses, arī pati slimība 
ne mazums pacientiem var veicināt 
svara pieaugumu.

Par 2. tipa cukura diabētu un aptaukošanos 
stāsta Juglas medicīnas centra endokrinoloģe 
Inguta Stūra.

– Kādas ir tendences saslimstībai ar cukura 
diabētu Latvijā? Kā atšķiras 1. un 2. tipa 
cukura diabēts? 
– Jāteic, ka pēdējā laikā visā pasaulē un arī pie 
mums Latvijā arvien straujāk pieaug saslimstība 
ar diabētu. Zināmākie cukura diabēta veidi ir 1. un 
2. tipa cukura diabēts. Ja saslimušo skaits ar 1. tipa 
cukura diabētu faktiski palicis nemainīgs (pēc Sli-
mību pro�lakses un kontroles centra datiem valstī 
ir apmēram četri tūkstoši ar šo diagnozi sirgstošo), 
tad 2. tipa cukura diabēta pacientu skaits aug dra-
matiski strauji. Ir vēl arī sekundārais cukura dia-
bēts, kas attīstījies dažādu citu iemeslu (aizkuņģa 
dziedzera saslimšanas, hronisks pankreatīts, aknu 
slimības u.c.) dēļ. Ar 1. tipa cukura diabētu sirg-
stošie (lielākoties šī saslimšana tiek diagnosticēta 
bērniem un gados jauniem cilvēkiem, pieauguša-
jiem – retāk) ir pilnībā atkarīgi no insulīna injek-
cijām. Savukārt 2. tipa cukura diabēta ārstēšanai 
var pietikt tikai ar diētu un tabletēm, jo lielai daļai 
pacientu viens no slimību veicinošiem faktoriem 
ir paaugstināts ķermeņa svars. Kaut gan nav jau 
tā, ka visiem, kuriem ir lieka ķermeņa masa, būs 
cukura diabēts. Mēdz būt gadījumi, ka saslimšana 
var tikt konstatēta arī slaidiem cilvēkiem.
– 1. tipa cukura diabēta pacienti ir pilnībā 
atkarīgi no insulīna injekcijām. Kā ārstē 2. tipa 
cukura diabētu?
– Kā jau teicu, laikus diagnosticējot 2. tipa cukura 
diabētu, kādu laiku to var koriģēt ar diētu. Tieši 
veselīga dzīvesveida ievērošana būtu īpaši sva-
rīga pacientiem ar lieko svaru.
Ja redzam, ka nepietiek ar dzīvesveida izmai-
ņām, tiek uzsākta pacienta ārstēšana ar table-
tētajiem medikamentiem un, ja nepieciešams, 
arī ar insulīnu.
– Vai ir pieejami dati par to, cik daudziem 2. 
tipa cukura diabēta pacientiem ir liekais svars 
vai aptaukošanās?
– Pēc diabēta reģistra datiem 2005. gadā 57% 
2. tipa cukura diabēta pacientu ķermeņa masas 
indekss bija virs 30, kas jau tiek uzskatīts par 
aptaukošanos. Turpretī 2013. gadā tie jau bija 
vairāk nekā 66%. Turklāt diabēta pacientu skaits 
ar paaugstinātu ķermeņa svaru turpina pieaugt.
– Situācijās, kad cilvēkam ir liekais ķermeņa 
svars, turklāt parādās kādi diabētam rakstu-
rīgi simptomi, piemēram, slāpju sajūta, viņš 
varētu sākt aizdomāties, ka ar veselību kaut 

kas nav kārtībā 
un būtu jāvēršas 
pie ārsta?
– Jā, slāpes tik tie-
šām lielā mērā var 
liecināt par cukura 
l īmeņa paaug-
stināšanos. Bet 
problēma ir tāda: 
ja slāpes ir parādī-
jušās, tad diabēts 
varētu jau būt diez-
gan ilgi. Tālab gribu 
uzsvērt, ka cukura dia-
bēts parasti piezogas nema-
not. Visbiežāk nekas neliecina par tā 
sākšanos. To var parādīt tikai analīzes, 
nosakot glikozes līmeni asinīs. Cukura dia-
bēta diagnoze tiek noteikta, ja divas reizes (ar 
apmēram mēneša intervālu) tukšā dūšā ņemtās 
analīzēs glikozes līmenis asinīs ir virs 7 mmol/l. 
Ja glikoze ir virs 5 mmol/l, bet nepārsniedz 
7 mmol/l, tad pacientam būtu jāveic glikozes 
slodzes tests, pēc kura tad arī izvērtē, vai viņam 
ir cukura diabēts.
– Jūs jau minējāt, ka viena no 2. tipa cukura 
diabēta pacientu problēmām ir liekais svars. 
Ko jūs no savas pieredzes varat teikt: cik bieži 
pie jums vēršas 2. tipa cukura diabēta pacienti 
ar lūgumu palīdzēt viņiem samazināt svaru?
– 2. tipa cukura diabēta pacientus ar paaugstinātu 
svaru varētu iedalīt divās grupās. Vieni uzskata, 
ka viņiem nav nekādu problēmu un paaugsti-
nātais svars netraucē. Viņu starpā ne mazums 
ir tādu, kas vispār nesaprot, kāpēc tikuši atsūtīti 
pie endokrinologa: ģimenes ārsts teicis, ka esot 
nedaudz paaugstināts cukurs. Bet nekādas veselī-
bas problēmas viņi nejūtot un ar savu svaru jau ir 
pieraduši sadzīvot. Savukārt otrās grupas pacienti 
paši vēršas pie ārsta un vēlas saņemt ieteikumus, 
ko darīt ar lieko ķermeņa masu, kas viņiem traucē. 
Nereti viņi jau ir izmēģinājuši dažādas diētas un 
pat panākuši svara samazināšanos, bet pēc kāda 
laika tas atkal ir atgriezies atpakaļ...
– Ko jūs saviem pacientiem parasti tādos gadī-
jumos iesakāt?
– Lielā mērā viss ir atkarīgs no tā, cik liels ir paaug-
stinātais svars. Parasti pacientam ierosinu ieviest 
korekcijas savā ēdienkartē un atbilstoši gadiem 
pievērsties �ziskām aktivitātēm. Ja ar dzīves-
veida korekcijām neizdodas normalizēt glikozes 
līmeni asinīs, izrakstu zāles, kas gan ārstē cukura 
diabētu, gan vienlaikus palīdz samazināt svaru. 
Zāles, protams, palīdz. Tomēr smagākais darbs – 
diētas korekcijas un �ziskās aktivitātes – paliek 
paša pacienta ziņā.
– Kādi ir jūsu novērojumi: vai ar liekā svara 
problēmām pie endokrinologa biežāk vēršas 
vīrieši vai sievietes?
– Varētu teikt, ka te nav lielas atšķirības – nāk gan 
vieni, gan otri. Vienīgi sievietes biežāk un agrīnāk 
sāk uztraukties par savu svaru.
– Vai pacienti parasti ievēro jūsu sniegtās 
rekomendācijas svara samazināšanai?
– Tas lielā mērā ir atkarīgs no pacienta motivācijas. 
Ir pacienti, kas labi izprot sniegtās rekomendācijas 

un spēj kaut ko mainīt savā ēdienkartē. Rezul-
tātā viņu svars tiešām samazinās. Tomēr nereti ar 
vienkāršām, vispārīgām rekomendācijām nepie-
tiek. Katrs pacients ir atšķirīgs un pieejai jābūt 
individualizētai, ar individuālām diētas reko-
mendācijām, kur speci�skāku palīdzību sniegtu 
uztura speciālists.
– Jūs savus pacientus bieži sūtāt pie uztura 
speciālistiem? 
– Cik nu varu, iesaku, bet šo speciālistu nav tik 
daudz, turklāt viņi konsultē par maksu. Līdz ar 
to nav daudz 2. tipa cukura diabēta pacientu, 
kas apmeklē uztura speciālistu. Bet to es tiešām 
ieteiktu gandrīz katram pacientam ar cukura dia-
bētu vai lieko svaru.
– Ja pacientam no kāda pretdiabēta medika-
menta pieaug svars, vai viņš nepārtrauc lietot 
izrakstītās zāles?
– Svara pieaugumu visbiežāk konstatē, ja tiek 
lietotas tabletes, kas stimulē insulīna sekrēciju 
– sulfonilurīnvielas preparātus. Ja, lietojot šos 
medikamentus, svars pieaug, visbiežāk iesaku 
samazināt devu. Taču vislielākais svara pieau-
gumu tomēr rodas, lietojot insulīnu. Ja diabēts ir 
tādā formā, ka insulīns ir nepieciešams, tad vie-
nīgais, ko es varu ieteikt pacientam, ir censties 
nekāpināt ievadāmo insulīna vienību skaitu. Tas 
nozīmē ēst tik daudz, lai nebūtu jāpalielina insu-
līna deva. Bet, ja glikozes līmenis asinīs ir augsts, 
pacientam tabletes ir jālieto un insulīns jāinjicē.
– Vai svara samazināšanai ir ietekme uz kom-
plikāciju attīstību 2. tipa cukura diabēta 
gadījumā? 
– Pēc pētījumu datiem – nē. Tātad nebūs tā, ka, 
samazinot svaru, pacientiem pilnīgi droši mazinā-
sies visas ar diabētu saistītās komplikācijas. Būtībā 
diabēta komplikācijas ir saistītas ar diabēta stāžu 
– laiku, kad cukura diabēts ir bijis slikti kompen-
sēts. Tomēr gribu uzsvērt, ka svara samazināšana 

jebkurā gadījumā uzlabo cilvēka pašsajūtu. Manā 
praksē bieži ir bijuši gadījumi, kad pacients atnāk 
pie manis atkārtotā vizītē pēc pāris mēnešiem, un 
mēs konstatējam, ka, izmainot savu ēdienkarti, 
viņam izdevies «nomest» pāris kilogramus. Rezul-
tātā viņš jūtas labāk un viņam ir vairāk enerģijas.
– Un jums jau arī ir lielāks prieks, ieraugot 
pacientu, kuram izdevies kļūt slaidākam?
– Protams! Prieks ir par katru zaudēto kilogramu! 
Bet galvenais, lai pacients notic pats sev, savām 
spējām kaut ko mainīt! Ņemot vērā to, ka 2. tipa 
cukura diabēts mūsdienās jau ir globāla rakstura 
problēma, ikvienam vajadzētu vairāk piedomāt, 
ko un cik daudz viņš ēd. It kā jau tas, kas notiek 
Tālajos Austrumos, uz mums īsti neattiecas, bet 
es esmu dzirdējusi šādu izteikumu: ja austrumu 
zemē saslima imperators, tad nevis meklēja ārstu, 
bet nomainīja pavāru! Tika uzskatīts, ka, pareizi 
ēdot, imperatoram nebija jāsaslimst.
Esmu ievērojusi, ka mūsu valstī cilvēkiem jopro-
jām trūkst zināšanu par pareizu ēšanu. Tad nav 
nekāds brīnums, ka asinīs ir paaugstināts glikozes 
līmenis! Domāju, ka sabiedrībai vēl vairāk vaja-
dzētu skaidrot, kas atrodams produktos, ko mēs 
ikdienā pērkam un ēdam.
– Ko jūs sarunas noslēgumā novēlētu 2. tipa 
cukura diabēta pacientiem?
– Ja pacientam ir palielināts svars un viņš pats 
to saprot, tad ir viens vienkāršs līdzeklis, ar ko 
varētu sākt, – pusdienām izvēlēties šķīvi ar maz-
liet mazāku diametru. Tas ļaus samazināt apēstā 
daudzumu. Lai gan šķīvis būs mazliet mazāks, 
acis uztvers, ka tas ir pilns, kaut arī porcija būs 
mazāka. Reizēm, šādi sevi apmānot, kaut kas sāk 
mainīties organismā! Mainiet savu ēdienkarti! 
Esiet radošāki! Ir tik daudz dažādu ēdienu garšu, 
ko mēs neesam pagaršojuši. Eksperimentējiet ar 
garšvielām! Nav jāēd negaršīgi, un tas ir mīts, ka 
veselīgs uzturs nav garšīgs! Lai izdodas!

JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

2005. gadā 57% 2. tipa cukura diabēta pacientu ķermeņa masas indekss bija virs 
30, kas jau tiek uzskatīts par aptaukošanos. Turpretī 2013. gadā tie jau bija vairāk 
nekā 66%.

Aptaukošanās – 2. tipa 
cukura diabēta  
pacientu problēma
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Arī 2. tipa cukura diabēta pacientiem pie-
nāk laiks, kad jāuzsāk insulīna terapija. 
Visbiežāk tas nepieciešams pacientiem, 
kas jau sen slimo ar diabētu un iepriekš 
ārstējušies ar tablešu medikamentiem.

Par to, kāpēc ar laiku vairs nepietiek tikai ar table-
tēm, bet nepieciešams injicēt arī insulīnu, skaidro 
Liepājas ārsts endokrinologs ar 35 gadu pieredzi 
Anatolijs Lucenko.

– Sākot sarunu par insulīna terapiju 2. tipa 
diabēta slimniekiem, vispirms izskaidro-
jiet, kāds kopumā ir mērķis, ārstējot dia-
bēta slimniekus?
– Kopējais mērķis ir panākt, lai diabēts būtu kom-
pensēts – tas nozīmē noturēt cukura līmeni asinīs 
normas robežās. Tukšā dūšā tas būtu ap 6 mmol/l 
un divas stundas pēc ēšanas – ne vairāk kā 7,8 
mmol/l.
– Kāpēc tas ir svarīgi?
– Sasniedzot šos mērķa rādītājus, apstājas pro-
cesi, kas veicina diabēta komplikāciju attīstību.
– Kādas tās būtu?
– Ļoti nopietnas! Tie ir mazo asinsvadu bojā-
jumi acīs, kas ar gadiem var novest pie redzes 
zaudēšanas, tie ir nieru asinsvadu bojājumi, kas 
nekompensēta diabēta gadījumā draud ar nieru 
mazspēju, tāpat tie ir perifēro asinsvadu bojājumi, 
kas var novest pie gangrēnas, vai sirds asinsvadu 
bojājumi, kam sekas var būt ateroskleroze un mio-
karda infarkts. Tas nozīmē, ka nekompensēta dia-
bēta gadījumā līdz ar bojājumiem asinsvados cieš 
faktiski visi cilvēka orgāni, un tas ir bīstami ne tikai 
cilvēka veselībai, bet arī dzīvībai.
– Par ko liecina jūsu ilggadējā pieredze – cik 
lielai daļai 2. tipa cukura diabēta pacientu sli-
mība ir labi kompensēta?
– Tie ir ap 70% pacientu. Nekompensēta diabēta 
pacientu vidū ir gan gados veci cilvēki, kas jau ilg-
stoši slimo ar diabētu, gan arī cilvēki spēka gados 
ar aktīvu dzīvesveidu.
– Kāpēc tā notiek?
– Iemesli ir dažādi. Pirmais, pietrūkst pacienta 
paša līdzestības savas slimības ārstēšanā: cil-
vēki neregulāri lieto medikamentus, neregulāri 
apmeklē ārstu, neveic slimības paškontroli un 
neregulāri pārbauda glikētā hemoglobīna līmeni 
asinīs. Tādu pacientu ir ļoti daudz, un ne tikai 
gados veci cilvēki, kuriem pašu spēkiem ir grūti ar 
to visu tikt galā. Diemžēl ar nepietiekamu līdzes-
tību izceļas arī ne mazums cilvēku vidējos gados: 
inteliģenti, ar labu darbu, labiem ienākumiem 
un intensīvu dzīves ritmu. Biežākais no iemes-
liem, kāpēc viņi nekompensē savu diabētu, neap-
meklē ārstu un neveic paškontroli, ir atruna, ka 
nav laika. Ir arī mazizglītoti pacienti, kas neizprot, 
kādas var būt nepietiekami kompensēta diabēta 
sekas. Otrs iemesls nekompensētam diabētam ir 
problēmas ar endokrinologa pieejamību. 2. tipa 
cukura diabēta pacienti lielākoties ārstējas pie 
ģimenes ārsta, taču ģimenes ārsts nevar būt deta-
lizēti informēts par katras slimības vissmalkākajām 
niansēm. Diabētam tādu ir ļoti daudz, tāpēc arī ir 
vajadzīgas konsultācijas pie endokrinologa. Tre-
šais iemesls ir ģimenes ārstu lielais noslogojums, 
kā rezultātā ģimenes ārstiem nav laika diabēta 
pacientiem sīki un smalki visu izskaidrot. Slikta 
glikēmijas kompensācija ir arī diabēta pacientiem, 
kas ārstēšanai saņem insulīna terapiju, bet viņiem 
nav veikta adekvāta insulīna devu korekcija, un 
šie pacienti dzīvo ar paaugstinātiem glikēmijas 
rādītājiem. Vēl viena ļoti liela problēma ir tā, ka 
kopš 2007. gada mūsu valstī ir likvidēts diabēta 

slimnieku apmācības centrs Jūrmalā, Majoros, 
kurā pacienti varēja pavadīt desmit dienas un 
apgūt zināšanas, kā sadzīvot ar diabētu. Turklāt 
2008. gadā valsts pārtrauca �nansēt arī diabēta 
slimnieku apmācību kabinetus reģionos, kuros 
strādāja apmācītas diabēta māsas.
– 2. tipa cukura diabēta slimnieku sākotnējā 
ārstēšana parasti ir ar tabletēm. Kādos gadī-
jumos ir jāpievieno insulīna terapija?
– Tas notiek tad, kad ar tabletēm vien cukura 
līmeni asinīs vairs nav iespējams noturēt nor-
mas robežās, kad, ārstējoties tikai un vienīgi ar 
tablešu medikamentiem, pacients nesasniedz 
mērķa glikēmiju.
– Kāda ir pacientu reakcija, izdzirdot, ka jāuz-
sāk insulīna terapija?
– Daudziem pacientiem tas ir šoks, un sākotnēji 
viņi no tās pat atsakās, jo diemžēl joprojām dzīvs ir 
mīts, ka insulīna lietošana nozīmē diabēta pēdējo 
stadiju. Īstenībā ir gluži pretēji – tā ir iespēja pie-
tiekami kompensēt savu slimību un neiedzīvoties 
diabēta komplikācijās. Tāpēc atteikšanās no insu-
līna terapijas nav risinājums. Drīzāk tas ir veids, kā 
slimnieks novilcina laiku un tā vietā, lai veiksmīgi 
kompensētu diabētu, pabojā savu veselību.
– Kāpēc pacienti tik ļoti baidās no insu-
līna terapijas?
– Viņus baida tas, ka šis medikaments ir injicējams, 
gan arī tas, ka līdz ar insulīna terapijas uzsākšanu 
nāksies mainīt savu dzīves ritmu.
– Vai tā ir?
– Zināmā mērā jā, taču pie tā var pielāgoties, jo 
insulīna terapijai ir dažādi režīmi.

– Pastāstiet, kā tie var atšķirties?
– Sāksim ar pašu vienkāršāko – bazālā insulīna 
pievienošanu ārstēšanai ar tabletēm. Tas nozīmē, 
ka pacients turpina lietot tablešu medikamentus, 
bet vakarā pirms gulētiešanas ap pulksten 22.00 
injicē garas darbības insulīnu, lai sasniegtu pietie-
kamu glikēmijas normu. Parasti ar šo režīmu uzsāk 
insulīna terapiju un veiksmīgos gadījumos ar to 
pietiek. Protams, regulāri jāveic paškontrole, kas 
diemžēl diabēta pacientiem ir smagākais darbs. 
Paškontrole nepieciešama pat līdz četrām reizēm 
dienā: cukura līmenis jāpārbauda pirms brokas-
tīm, kā arī divas stundas pēc pusdienām un pēc 
vakariņām. Regulāri jāaizpilda diabēta pacienta 
dienasgrāmata, ierakstot tajā katra mērījuma 
rezultātu, lai ārsts vēlāk varētu analizēt diabēta 
gaitu, veikt slimības kontroli un terapijas korek-
ciju. Ja ar garās darbības insulīna injicēšanu nepie-
tiek, jāķeras pie otra režīma – īsa darbības laika 
insulīna injicēšanas. Tas nozīmē, ka pacientam 
insulīna injekcijas jāveic trīs reizes dienā pirms 
galvenajām ēdienreizēm, lai sadedzinātu ēšanas 
laikā uzņemtos ogļhidrātus. Līdztekus šim režī-
mam vakarā tiek injicēts garās darbības insulīns. Ir 
arī intensīvā insulīna terapija, kad pacientam insu-
līnu nepieciešams injicēt pat piecas reizes dienā. 
Pirms galvenajām ēdienreizēm injicē īslaicīgās 
iedarbības insulīnu, kam divas reizes dienā – no 
rīta un vakarā – pievieno garās darbības insulīnu. 
Parasti šo režīmu izmanto, ārstējot 1. tipa cukura 
diabētu, tomēr ir gadījumi, kad to izmanto 2. tipa 
diabēta pacientu ārstēšanā. Ir vēl ir režīms, kad 
kombinē īsās un garās iedarbības insulīna terapiju. 

To visbiežāk izmanto vecu cilvēku ārstēšanā. Ir arī 
gadījumi, kad insulīna terapija var būt īslaicīga, to 
izvēlas uz noteiktu laiku. Tā dara, ja 2. tipa cukura 
diabēta pacients saslimst ar kādu citu slimību, pie-
mēram, pneimoniju. Tā kā ārstēšanas režīmi ir ļoti 
dažādi, izvēlēties katram pacientam piemērotāko 
ir ļoti individuāls darbs, un šo ārstēšanu pilnvērtīgi 
var regulēt endokrinologs, vajadzības gadījuma 
režīmus mainot.
– Vai ir kādi īpaši noteikumi, kas pacientam 
jāievēro, uzsākot insulīna terapiju?
– Pirmkārt, pacientam ir jāapgūst, kā pareizi injicēt 
insulīnu. Otrkārt, cilvēkam ir jāiemācās aprēķināt 
tā saucamās maizes vienības, ko viņš konkrētajā 
ēdienreizē patērēs, lai pēc tām aprēķinātu nepie-
ciešamo īslaicīgas iedarbības insulīna devu, kas 
mainās atkarībā no ogļhidrātu devas ēdiena 
porcijā. Tāpat pacientiem ir jāzina, ko nozīmē 
hipoglikēmija, kas ir pazemināts cukura līmenis 
asinīs, kādas tai var būt sekas un kā sev palīdzēt 
šādos gadījumos.
– Paskaidrojiet sīkāk, kā var veidoties hipogli-
kēmija un kāpēc tā ir bīstama?
– Ja cukura līmenis asinīs nokrītas zem 4 mmol/l, 
kam pievienojas tādas parādības kā svīšana, 
trauksme, sirdsklauves, varbūt arī apziņas trau-
cējumi un citi, tas nozīmē, ka pacientam vaja-
dzīga tūlītēja palīdzība, jo pie pazemināta cukura 
līmeņa asinīs var iestāties arī koma. Iemesli, kāpēc 
veidojas hipoglikēmija, ir dažādi. Tā var būt nepa-
reizi aprēķināta insulīna deva, tas var būt nepietie-
kams ogļhidrātu daudzums konkrētajā ēdienreizē, 
un tā var būt arī pastiprināta �ziskā slodze. Cilvēks 
gan ir pareizi aprēķinājis nepieciešamo insulīna 
devu un atbilstoši tai arī paēdis, bet �ziskajā slo-
dzē notiek pastiprināta ogļhidrātu sadedzināšana, 
kā rezultātā strauji pazeminās cukura līmenis asi-
nīs. Pie pastiprinātas �ziskās slodzes cukura līme-
nis var kristies pat tik dramatiski, ka cilvēks zaudē 
samaņu. Lai tas nenotiktu, pirms �ziskās slodzes 
ir jāaprēķina mazāka insulīna deva nekā parasti, 
un drošības dēļ ieteicams ņemt līdzi pudeli ar sal-
dinātu dzērienu. Tas arī pieder pie dienas režīma 
un dzīves ritma plānošanas, kam noteikti pievērš 
uzmanību pacientu apmācībā.
– Insulīna devas titrēšana – tā pareizi sauc 
nepieciešamās insulīna devas aprēķināšanu. 
Kaut gan diabēta pacientiem dzīve noteikti 
būtu vieglāka, ja būtu viena konstanta 
pareizā insulīna deva, kas nebūtu jāmaina?
– Jā, bet tas nav iespējams, un tāpēc titrēšana ir 
ļoti svarīga. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai pacients veiktu 
paškontroli, konsultētos ar savu endokrinologu 
un nepieciešamības gadījumā laikus mainītu tera-
pijas režīmu. Jo labāk pacients iemācās titrēt savu 
insulīna devu, jo labāk ir kompensēts diabēts un 
labāka ir viņa kopējā dzīves kvalitāte, kā arī attā-
linās dažādu komplikāciju risks.
– Lai gan diabēta pacientu skaits ar katru gadu 
palielinās, tomēr joprojām ir ne mazums cil-
vēku, kas nemaz nezina, ka viņiem ir diabēts.
– Tā tas diemžēl ir, un daudziem diabētu atklāj 
tad, kad viņi ar kādām citām veselības problē-
mām, piemēram, ar asinsrites traucējumiem, sirds 
asinsvadu slimībām, pat gangrēnu akūtā stāvokli 
nonāk slimnīcā. Ja tādos gadījumos atklājas, ka 
cilvēkam ir paaugstināts cukura līmenis, neka-
vējoties jānozīmē insulīna terapija.
– Kādas ir raksturīgākās pazīmes, kas varētu 
mudināt ikvienu cilvēku doties pārbaudīt 
cukura līmeni?
– Tas var būt nemotivēts nogurums, biežas saauk-
stēšanās slimības, ādas infekcijas, dzimumorgānu 
iekaisumi un citas, bet pamatpazīmes ir trīs: izteik-
tas slāpes, kas turpinās arī naktī, bieža urinācija 
naktī un palielināta ēstgriba.

Insulīna terapija – palīgs diabēta kompensēšanā

«Ziņa, ka jāuzsāk insulīna terapija, daudziem 2. tipa cukura diabēta slimniekiem ir 
šoks, taču ārstam ir jāprot cilvēku pārliecināt, ka tas nepieciešams viņa veselības 
labā,» saka endokrinologs Anatolijs Lucenko.
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 «Saslimstība ar cukura diabētu pieaug 
ģeometriskā progresijā. Ap 2030. gadu 
gandrīz 10% pasaules iedzīvotāju skars 
2. tipa cukura diabēts, kura pamatā nereti 
ir mazkustība, nesabalansēts uzturs, – 
faktori, kas palielina aptaukošanās risku. 
Svarīga ir arī ģenētiskā predispozī cija. 
Diabēts ir civilizācijas slimība, un ļoti 
daudz kas ir paša cilvēka rokās,» stāsta 
Latvijas Universitātes Medicīniskās pēc-
diploma izglītības institūta (LUMPII) 
endokrinoloģe Kristīne Ducena.

Ar viņu runājam par mūsdienīgām cukura diabēta 
ārstēšanas iespējām.

– Kādā gadījumā cukura diabēta pacientam 
tiek nozīmēta insulīna terapija? Vai visiem 
pacientiem ar laiku būs jāsāk lietot insulīns?
– Protams, 1. tipa cukura diabēta pacientiem ir 
nepieciešama insulīna terapija, jo tas ir insulīna 
atkarīgs cukura diabēts. Tas nozīmē, ka pacien-
tiem aizkuņģa dziedzeris neražo savu insulīnu 
(veidojas autoantivielas pret aizkuņģa dziedzera 
beta šūniņām). Taču ir jāatceras, ka arī 2. tipa 
cukura diabēts ir progresējoša slimība, un ar laiku 
daļai pacientu ir nepieciešama insulīna terapija. 
2. tipa cukura diabēta pacientiem insulīna tera-
piju nozīmē arī gadījumos, kad ar perorālo tera-
piju vairs neizdodas sasniegt mērķa glikēmiju vai 
ir perorālās terapijas lietošanas kontrindikācijas 
(ierobežojumi). Insulīna terapiju 2. tipa diabēta 
pacientiem nozīmē arī aktīvas infekcijas periodā, 
glikokortikoīdu terapijas laikā, kā arī pirms un pēc 
operācijas un operācijas periodā, kad nepiecie-
šama glikēmijas korekcija.
– Kādi insulīnu veidi šobrīd ir pieejami? Vai 
ir kāds konkrēts insulīna veids, ar ko parasti 
uzsāk terapiju?
– Klīniskajā praksē ir pieejami īsas darbības insu-
līni un ātras darbības insulīnu analogi, kā arī vidēji 
ilgas darbības insulīni, ilgstošas darbības insu-
līnu analogi un kombinētie insulīni. Tradicionāli 
insulīna terapiju 2. tipa diabēta pacientiem sāk 
ar garas darbības insulīnu, ko parasti injicē vienu 
reizi dienā uz nakti, jo tad ar šo vienu injekciju ir 
vieglāk adaptēties insulīna terapijai, ja neatlie-
kami nav nepieciešama uzreiz intensi� cēta tera-
pija. Tāpat sākotnējā posmā nav nepieciešama 
tik detalizēta apmācība. Pacientam ir psiholoģiski 
vieglāk terapiju uzsākt ar garas darbības insulīnu. 
To parasti injicē augšstilba priekšējā virsmā, savu-
kārt īsas darbības insulīnu injicē vēdera zemādā, 
ko pacientam veikt ir psiholoģiski grūtāk. Reizēm, 
ja ar garas darbības insulīnu vien nepietiek un 
saglabājas augsts cukura līmenis pēc ēšanas, tera-
piju var uzsākt ar kombinēto insulīnu, kad vienā 
insulīna šļircē ir gan garās, gan arī īsās iedarbības 
insulīns. Šāda terapijas shēma ir vairāk piemērota 
gados vecākiem cilvēkiem ar konstantu dzīves 
veidu, bez lielām izmaiņām dzīves režīmā, ar kon-
stantu ēšanas ritmu. Arī insulīna devas parasti ir 
diezgan stabilas, bez lielām izmaiņām.
– Vai notiek pacientu apmācība, kā viņam būtu 
pareizi jālieto insulīns, un vai tā ir sarežģīta?

– Jā, apmācība notiek gan ambulatorajās praksēs, 
gan specializētos apmācības centros.
Pacientam ir jāiemācās saskaņot insulīna devas 
ar apēsto maizes vienību daudzumu, ar � ziska-
jām aktivitātēm, jāzina, ko darīt gadījumā, kad 
ir augsts cukura līmenis vai tieši pretēji – kad 
cukura līmenis pēkšņi krīt. Pacients apgūst arī 
pareizu insulīna injekciju tehniku, paškontroli, 
un tiek izskaidrots tās svarīgums. Sarežģītības 
pakāpe, protams, katrā gadījumā ir individuāla. 
2. tipa cukura diabēta pacientiem pārsvarā ir lie-
kais svars, un apmācībā liels akcents tiek likts uz 
svara samazināšanu un pareizu uzturu. Ļoti sva-
rīgi ir arī insulīnu glabāt un injicēt pareizi, kā arī 
regulāri mainīt adatiņas.
– Pacienti nereti baidās, vai injekcijas nav 
sāpīgas. Kādas izskatās insulīna injekciju 
adatiņas? 
– Insulīnu injicēt nav sāpīgi. Insulīna adatiņas ir 
ļoti smalkas, mazas, tievas, un dūriens ir patiešām 
neliels. Mūsdienās ļoti daudzi pacienti izmanto 
4 mm adatiņas, ar kurām var pat nesaņemt ādas 
kroku. Reizēm pacienti uzskata: jo dziļāk iešpricēs, 
jo tas būs labāk, bet ir tieši pretēji. Piemēram, ja 
pacients iešpricē par dziļu, insulīns tiek ievadīts 
muskuļu slānī, no kurienes ir pilnīgi citādāka insu-
līna uzsūkšanās.
– Vai insulīnu injicēt ir sarežģīti?
– Parasti ārstēšanu sāk ar bazālo (garas darbības) 
insulīnu vienu reizi dienā uz nakti, pakāpeniski 
koriģējot devu. Ārsts pacientiem iesaka mērīt 

cukura līmeni asinīs gan no rīta, gan nakts stun-
dās, lai identi� cētu iespējamās hipoglikēmijas, 
kuras gados veciem cilvēkiem nereti var noritēt 
slēpti, bez simptomiem, taču tām var būt nopiet-
nas sekas, piemēram, sirds ritma traucējumu pro-
vocēšana utt.
Līdzīgi ir ar premiksētajiem insulīniem, kad ārsts 
sākumā nozīmē nelielu devu un pacientam, 
regulāri kontrolējot cukura līmeni, atkarībā no 
glikēmijas līmeņa deva tiek koriģēta. Protams, ja 
pacientam uzreiz ir nepieciešams uzsākt intensi-
� cētu insulīna terapiju, shēmas ir daudz sarežģī-
tākas. Tas nozīmē terapiju uzreiz uzsākt ar bazālo 
insulīnu, kas nodrošina insulīna pamatvajadzību 
24 h, un īsās darbības insulīnu pirms ēdienreizēm. 
Protams, pacientiem ir ļoti svarīgi zināt, kuri pro-
dukti paaugstina cukura līmeni asinīs, kuri nē, kā 
glikēmiju ietekmē � ziskās aktivitātes, un tad rēķi-
nāšana ir daudz lielāka. Ēšanas insulīnu pacients 
ievada tik reižu dienā, cik reizes viņš ēd. Līdz ar 
to, ja pacientam ir trīs lielās ēdienreizes un divas 
starpēdienreizes, tad injekciju ir krietni vairāk.

– Kad ir jāinjicē ēdienreižu jeb bolus insulīns? 
Vai tas būs nepieciešams visiem cukura dia-
bēta pacientiem?
– Tas tiek injicēts tieši pirms ēšanas vai ēšanas 
laikā un ir vajadzīgs, lai samazinātu cukura līmeņa 
kāpumu pēc ēšanas. Maksimālais cukura līmeņa 
kāpums ir aptuveni divas stundas pēc ēšanas. 
Pēc tam atlikušajās divās stundās līdz nākamajai 
ēdienreizei cukura līmenim ir jānormalizējas. Īsas 
darbības insulīna analogu maksimālā aktivitāte 
ir tieši pēc 2–3 stundām, kad cukurs pēc ēšanas 
sasniedz maksimumu. Pēc tam 4–5 stundu laikā 
to darbība pilnībā beidzas, tāpēc hipoglikēmiju 
risks ir zemāks.
Bolus insulīns noteikti ir jāinjicē visiem cilvēkiem, 
kuriem ir absolūts insulīna de� cīts, – 1. tipa cukura 
diabēta pacientiem un arī 2. tipa diabēta pacien-
tiem, kuriem vairs nav sava insulīna. Bolus insulīnu 
reizēm injicē arī pacienti, kuriem ir uzsākta gliko-
kortokoīdu terapija vai kādas blakus slimības dēļ ir 
izteikts cukura kāpums, kas ir steidzami jākoriģē. 
Visātrāk cukura līmeni var koriģēt ar īsas darbības 
insulīnu, jo tas iedarbojas uzreiz un ir visspēcīgā-
kais, visātrākais veids, kā samazināt augstu cukura 
līmeni asinīs.
Īsas darbības insulīnu izmanto arī pacientiem sta-
cionāros, infekciju gadījumos, lai koriģētu cukura 
līmeni pirms operācijām, arī grūtniecēm ar ges-
tācijas diabētu, kurām ir paaugstināts cukura 
līmenis pēc ēšanas. Insulīna devas šajos gadīju-
mos ir atšķirīgas, tās variē atkarībā no glikēmijas 
līmeņa, pacienta svara, nieru funkcijas, ēšanas 
režīma, no cukura līmeņa asinīs, ko izmēra ar gli-
kometra palīdzību.
– Insulīnu devas dažādiem cilvēkiem atšķi-
ras: dažiem nepieciešamas pavisam nelielas 
devas, citiem – lielākas. Vai ir kādas iespējas 
atvieglot injekcijas cilvēkiem, kuriem ikdienā 
nepieciešamas lielas insulīna devas?
– Jā, tās atšķiras, un ļoti daudz ko nosaka arī 
pacienta svars. Tiem pacientiem, kuriem ir insu-
līna rezistence vai liekais svars, bieži ir nepiecie-
šamas lielas insulīna devas. Eiropas dati liecina, 
ka 2. tipa cukura diabēta gadījumā vairāk nekā 
60% pacientu ēdienreizē vajadzīgas vairāk nekā 
20 vienības īsās darbības insulīna. Šī iemesla 
dēļ Latvijā un Eiropā ir pieejami koncentrētie 
insulīni, kur ar mazāku tilpumu ievadām lielā-
kas devas, un arī insulīna pildspalva pacientiem 
kalpo ilgāk.
– Kas ir koncentrētie insulīni? Kādas ir to 
priekšrocības? 
– Latvijā pašlaik no koncentrētajiem insulīniem 
ir pieejami divu veidu insulīni: viens ir īsas darbī-
bas insulīns, otrs – garas darbības insulīns. Kon-
centrētā īsas darbības insulīna būtība ir tāda, ka 

pilnšļircē ir uz pusi mazāks injicējamā šķidruma 
tilpums, taču viena insulīna pildspalva satur div-
reiz vairāk vienību nekā iepriekšējā, kurā bija 100 
vienības. Pacienti, kuriem ir nepieciešamas lielā-
kas devas, šī pilnšļirce derēs ilgāk. Ļoti svarīgi ir 
atcerēties, ka devas pārrēķins, korekcija, pārejot 
no 100 vienībām/ml uz 200 vienībām/ml, nav 
nepieciešama. Ar šo pilnšļirci ievada tik insulīna 
vienību, cik pacients uzstāda.
Latvijā ir pieejams arī koncentrētais garas dar-
bības insulīna analogs, kurš satur 300 IU/ml. Šī 
insulīna priekšrocība ir ilgāka darbība, zemākas 
diennakts glikēmijas svārstības un zemāks nakts 
hipoglikēmiju risks. Ir iespēja kombinēt abus kon-
centrētos insulīnus – gan garo, gan īso.
– Kas notiek, ja aptiekā nejauši tiek izsniegts 
citas koncentrācijas īsas darbības insulīns, 
piemēram, īsas darbības insulīna 100 vienī-
bas/ml vietā tiek izsniegts īsas darbības insu-
līns 200 vienības/ml?
– Nekas slikts nenotiek. Pacients injicē tieši tikpat 
un uzstāda tieši tikpat insulīna vienību, cik viņam 
ir nepieciešams. Protams, nedrīkst izmantot citas 
ierīces, kuras paredzētas 100 IU/ml, vai ievadīt 
intravenozajā sistēmā. Ja viņš izmantos tieši to 
ierīci, kas viņam ir nepieciešama, nekas bīstams 
nenotiks, tā būs izmantojama ilgāku laiku.
– Ko jūs novēlētu cukura diabēta pacientiem?
– 1. tipa cukura diabēta pacientiem pats svarī-
gākais ir regulāra glikēmijas paškontrole, jo, kā 
zināms, diabēts nesāp, bet izraisa ļoti nopiet-
nas asinsvadu komplikācijas, bojā redzi, nieres, 
perifēro nervu sistēmu, lielos sirds un smadzeņu 
asinsvadus. Tāpēc pacientiem ir svarīgi zināt savu 
glikēto hemoglobīnu jeb rādītājus, kas atspo-
guļo vidējo cukura līmeni asinīs pēdējo 8–12 
nedēļu laikā.
Savukārt 2. tipa cukura diabēta pacientiem mūs-
dienās ir pieejamas visdažādākās terapijas kombi-
nācijas: gan efektīvi perorālie medikamenti, kuri 
iedarbojas uz visiem diabēta patoģenētiskajiem 
mehānismiem, gan inkretīnu hormonu analogi, 
gan insulīna terapija. Katram pacientam ir jāat-
rod pareizā un īstā kombinācija, jo tas, kas derēs 
vienam, otram nederēs.
Vēlreiz atgādināšu, ka ļoti svarīgi ir kustēties, jo 
kustība ir visas dzīves pamatā.
Ir pavasaris, tāpēc es novēlu visiem iet ārā, kus-
tēties, domāt labas domas, gūt enerģiju dabā un 
atrast mieru sevī!

Publikāciju atbalsta

 Civilizācijas slimība – 
cukura diabēts

2. tipa cukura diabēta pacientiem mūsdienās ir pieejamas visdažādākās terapijas 
kombinācijas: gan efektīvi perorālie medikamenti, kuri iedarbojas uz visiem diabēta 
patoģenētiskajiem mehānismiem, gan inkretīnu hormonu analogi, gan insulīna tera-
pija. (Attēlā insulīna injektors – «pildspalva»)

Visātrāk cukura līmeni 
var koriģēt ar īsas 
darbības insulīnu, jo 
tas iedarbojas uzreiz 
un ir visspēcīgākais, 
visātrākais veids, kā 
samazināt augstu 
cukura līmeni asinīs.
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Lai gan cukura diabēts pati par sevi ir ļoti 
nopietna slimība, tomēr apmēram pusei 
2. tipa cukura diabēta pacientu nāves 
iemesls ir kardiovaskulāras slimības.

Par to, kā ārstēt cukura diabēta pacientus ar 
augstu kardiovaskulāro notikumu risku, jautā-
jam P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnī-
cas Latvijas Kardioloģijas centra kardiologam, 
Rīgas Stradiņa Universitātes docentam dr. med. 
Kārlim Trušinskim.

– Pēdējā laikā arvien vairāk tiek uzsvērts, ka 
2. tipa cukura diabētam, kardiovaskulārajām 
slimībām (KVS) un arī onkoloģiskajām slimī-
bām ir vieni un tie paši riska faktori. Vai tas 
nozīmē, ka mēs tik smalki vēl neizprotam šo 
slimību attīstības mehānismus, vai tie tiešām 
visbūtiskāk ietekmē šo slimību attīstību?
– Iespējams, ka daudzas lietas mēs vēl nezinām, 
bet daudzas lietas ir izpētītas un acīmredzamas. 
Piemēram, neviens nešaubās, ka smēķēšana ir 
gan KVS, gan onkoloģisko slimību riska faktors. 
Mazkustīgs dzīvesveids – cukura diabēta, KVS un, 
iespējams, arī onkoloģisko slimību riska faktors. 
Krustpunkti šīm slimībām ir. Taču tām ir arī kas cits 
kopējs. Tā kā medikamenti šo slimību ārstēšanai ir 
jālieto ilgstoši, mūs interesē cukura diabēta zāļu 
un arī pretvēža zāļu kardiovaskulārā drošība – cik 
drošas tās ir lietošanai ilgtermiņā.
– Kāpēc tiek uzsvērta cukura diabēta, arī 
pretvēža zāļu kardiovaskulārā drošība? Vai 
ir bijuši kādi gadījumi, kas tai liek pievērst 
pastiprinātu uzmanību?
– Ja mēs esam veiksmīgi cukura diabēta, vēža, 
HIV ārstēšanā, tad mēs pamatslimības prognozi 
uzlabojam, bet var izpausties šo zāļu blakusefekti, 
kas var būt sirdij kaitīgi. Tāpēc gan tādā nozarē 
kā diabetoloģija, gan onkoloģijā tik liela nozīme 
ir kardiovaskulārajai drošībai. Lai pacienti, kam 
mēs sekmīgi esam ārstējuši pamatslimību, nesa-
skartos ar sirds problēmām. ASV jebkurām jau-
najām zālēm diabēta ārstēšanai Pārtikas un zāļu 
pārvalde (Food and drug administration – FDA) 
prasa parādīt kardiovaskulāro drošību nopietnā 
tam veltītā pētījumā. Šī prasība savā ziņā ir radu-
sies no sliktas pieredzes. No tā, ka vairākas zāles 
izrādījās labas cukura līmeņa pazemināšanai, bet 
riskantas vai pat kaitīgas sirds asinsvadu sistēmai.
– Vai mēs runājam par 2. tipa cukura diabētu, 
vai kardiovaskulārām slimībām, pirmais, par 
ko ārsti parasti atgādina, ir primārā profilakse, 
nevis medikamenti. Ko jūs saviem pacientiem 
parasti iesakāt darīt?
– Redziet, pacientiem, kuri nāk pie manis, visbie-
žāk jau ir slimība. Par primāro pro�laksi runā līdz 
brīdim, kamēr slimības vēl nav. Pēc tam tā jau ir 
sekundārā pro�lakse. Primārā pro�lakse ir sais-
tīta ar mūsu ieteikumiem ikvienam cilvēkam. Mēs 
gribētu, lai cilvēki dzīvotu veselīgi. Veselīgi, tas 
nozīmē nesmēķēt, kustēties, pareizi ēst un nestre-
sot, cik nu tas iespējams. Pareizi ēst, tas vispirms ir 
ēst mazāk, ja ir liekie kilogrami. Un, protams, pie-
vērst uzmanību tam, ko ēst. Tas ir galvenais, un tie 
ir universāli ieteikumi. Savukārt, ja cilvēkam jau ir 
slimība, ar dzīvesveidu vien līdzēts nebūs. Es kā 
ārsts šajā situācijā nevaru paļauties uz dzīves stila 
korekcijām vien. Man ir jāiedarbojas ar zālēm, kuru 
efektivitāte pierādīta pētījumos. Paralēli vienmēr 
runājam arī par to, ko pacients pats vēl varētu 
izdarīt savas veselības labā.
– Vai starp jūsu pacientiem daudziem ir arī 
cukura diabēts?
– Tādu pacientu ir pietiekami daudz – 20–25%, 
atkarībā no vecuma grupas. Problēma ir tā, ka 

daļai pacientu cukura diabētu pirmo reizi kon-
statējam miokarda infarkta laikā vai tad, kad sirds 
asinsvadi jau ir nosprostojušies. Īpašu uzmanību 
pievēršam arī prediabēta pacientiem.
– Kā atšķiras šo pacientu ārstēšana no pacien-
tiem, kuriem ir tikai KVS?
– Apmēram 50% pacientu, diagnosticējot cukura 
diabētu, jau ir attīstījusies sirds asinsvadu slimība. 
Tātad mums vajadzētu iedarboties jau uz predia-
bētu – posmu pirms diabēta, kad cukura līmenis 
vēl nav izteikti paaugstināts, bet ir attīstījusies insu-
līna rezistence (nejutība) – šūnas nespēj uztvert 
insulīna signālus, ielaist sevī glikozes molekulas. 
Jūs jautājāt, kā atšķiras cukura diabēta un predia-
bēta pacientu ārstēšana. Es gribu teikt, ka mēs jeb-
kurā gadījumā, ārstējot pacientu ar sirds asinsvadu 
problēmu, pieejam tai kompleksi un vēršamies 
pret pašiem svarīgākajiem riska faktoriem: norma-
lizējam asinsspiedienu, holesterīnu. Pacientiem ar 
prediabētu vēl ir jāmazina insulīna rezistence. Ja 
mēs to nedarām un pievēršamies tikai asinsspie-
dienam un holesterīnam, tad ļoti iespējams, ka 
slimība var progresēt, neskatoties uz ārstēšanu.
– Kardiologi ārstē pacientus, endokrinologi 
ārstē pacientus, bet kāpēc skaitļi rāda, ka ap 
50% cukura diabēta pacientu mirst no KVS?
– Varbūt līdz šim cukura diabēta ārstēšanā par maz 
uzmanības tika veltīts kardiovaskulārā riska mazi-
nāšanai, bet vairāk – cukura līmeņa mazināšanai.
– Vai jaunie cukura diabēta ārstēšanas medi-
kamenti, kas parādījās pagājušajā gadā, 
varētu iezīmēt pagrieziena punktu, jo tika 
pierādīts, ka tie samazina arī kardiovaskulā-
rās mirstības risku?
– Jā, es domāju, ka pagrieziena punkts ir iezīmē-
jies. Līdz šim tikai viens prediabēta medikaments 

metformīns 20 gadus ilgušā pētījumā (UKPDS, no 
1977.–1997. gadam) pierādīja, ka, ārstējot 2. tipa 
cukura diabētu, samazinot glikēmiju, varam samazi-
nāt diabēta komplikāciju attīstību, uzlabot pacienta 
prognozi. Tas joprojām ir diabēta ārstēšanas stūr-
akmens. Vairākas zāļu grupas, kas sekojušas vēlāk, 
uzrādīja paaugstinātu hipoglikēmiju risku. Kā izrā-
dās, tad hipoglikēmijas ir saistītas ar sliktāku prog-
nozi. Hipoglikēmijas paaugstina risku nomirt, un 
ne tikai no pašas hipoglikēmijas, bet no tās iedar-
binātajiem mehānismiem, kas var izraisīt arī dzīvī-
bai bīstamus sirds ritma traucējumus. Pagājušajā 
gadā noslēdzās kardiovaskulārās drošības pētījums 
TECOS, kas pēc ilgāka laika atnesa pozitīvas ziņas. 
Šajā pētījumā izmantotais dipeptidilpeptidāzes 
4 inhibitoru (DPP-4) grupas medikaments uzrā-
dīja ļoti labu kardiovaskulāro drošību. Ņemot vērā 
iepriekšējos signālus par kardiovaskulāro drošību, 
tās bija ļoti svarīgas ziņas gan ārstiem, gan pacien-
tiem. Otrs pētījums, kas noslēdzās pagājušajā gadā 
un uzrādīja iespaidīgus rezultātus pacientu progno-
zes uzlabošanā, bija EMPA-REG Outcome pētījums 
ar selektīvo un atgriezenisko nātrija glikozes ko-
transportvielas 2 inhibitoru (SGLT2) grupas medi-
kamentu. Tas traucē glikozes atpakaļuzsūkšanos 
nierēs un līdz ar to sekmē tās izvadīšanu ar urīnu. 
Pētījumā bija iekļauti 7020 2. tipa cukura diabēta 
pacienti ar augstu kardiovaskulāro notikumu risku 
no 42 valstīm. Šīs zāles parādīja spēju samazināt kar-
diovaskulārās mirstības risku par 38%, turklāt diez-
gan agrīni – jau 6. nedēļā pēc lietošanas uzsākšanas. 
Tāpat par 32% samazinājās jebkura iemesla izrai-
sītas nāves risks un par 35% samazinājās pacientu 
risks tikt hospitalizētiem sirds mazspējas dēļ. Tik 
izteikts mirstības mazinājums mūsdienīgā pētī-
jumā ir vērojams pirmo reizi.

Vēl aizvadītais gads ir iezīmējis ciešāku kardiologu 
un endokrinologu sadarbību pacientu ārstēšanā.
– Kā tas izpaužas?
– Agrāk kardiologs diabēta pacientu pēc sirds 
asinsvada paplašināšanas un stenta ievietošanas 
nosūtīja pie endokrinologa, un viņu pārāk neinte-
resēja pretdiabēta terapija. Šodien modernu kar-
diologu tikpat daudz kā pārējā terapija interesē 
arī tas, cik ātri pacients nokļūst pie endokrinologa 
un ar kādām zālēm cukura diabēts tiks ārstēts. Jā, 
es tiešām domāju, ka mēs esam kaut kādā pagrie-
ziena punktā. Kardiologi un endokrinologi vismaz 
sanāk kopā un runā par vienas slimības ārstēšanu. 
Ir neiespējami sekmīgi cīnīties ar kardiovaskulāru 
problēmu cukura diabēta pacientam, neapskatot 
situāciju kopumā.
– Jūs runājat par labo, kas ir noticis, bet Lat-
vijas zāļu kompensācijas sistēma tomēr lie-
lākoties neparedz jauno medikamentu 
kompensēšanu pacientiem.
– Tik slikti nemaz nav. Es aptaujāju endokrinolo-
gus, un viņi apliecināja, ka izrakstīs pacientiem 
jaunās zāles, ja šāds lēmums būs pamatots. Tas 
ir arī kardiologu un ģimenes ārstu uzdevums – 
ieraudzīt pacientus, kuriem ir gan sirds slimība, 
gan cukura diabēts, un pievērst uzmanību zālēm, 
ko pacienti saņem. Viņi nedrīkstētu riskēt ar 
hipoglikēmijām. Ja mēs šiem pacientiem cīnā-
mies par labāku prognozi aterosklerozes prog-
resijas novēršanā, mums ir jāizvirza arī stingrāki 
cukura līmeņa kontroles mērķi. Ja mēs vēlamies 
sasniegt rezultātu, mēs nedrīkstam taupīt. Ko 
tas dos, ja tiks ieguldīti ievērojami līdzekļi asins-
vadu stentēšanā vai šuntēšanā, bet mēs nedo-
māsim par stingru glikēmijas kontroli? Cukura 
diabēta pacientam ir jāzina savs glikētā hemog-
lobīna skaitlis. Mērķi var būt dažādi, bet ja nav 
citu apsvērumu, es teiktu, ka tam ir jābūt 6,5%. 
Ir jāpanāk stingrāka diabēta kontrole, bet bez 
hipoglikēmiju riska. Ar vecajiem medikamentiem 
diezin vai to varēs izdarīt.
– Tas nekādā veidā neietekmēs pacientu 
finansiālo stāvokli, ja ārsts viņiem izrakstīs 
jaunās zāles?
– Tām tāpat kā citām perorāli lietojamām dia-
bēta zālēm ir 100% kompensācija. Un pacien-
tiem Latvijā tiešām ir iespēja saņemt abus 
jaunos medikamentus.
– Vai jums ir nācies saskarties ar situāciju, 
kad atnāk pacients un rāda jums savu zāļu 
sarakstu, taču jūs uzskatāt, ka viņam vaja-
dzētu lietot citas pretdiabēta zāles? Vai tādā 
gadījumā jūs iesakāt, lai viņš pajautā savam 
endokrinologam par citām zālēm?
– Jā, vai arī iesaku konsultēties vēl ar kādu endo-
krinologu. Tāds ir mans parastais ieteikums, 
un ne tikai cukura diabēta gadījumā. Es šad un 
tad pacientus aicinu uzzināt divu dažādu ārstu 
viedokļus. Tāpat dažkārt sūtu uz konsultāciju 
pie endokrinologa par kādas noteiktas terapi-
jas uzsākšanu. To, protams, izlems endokrino-
logs, bet lai viņš redz, ka es sekoju līdzi sava 
pacienta ārstēšanai.
– Izstāstot pacientam vairāk par ārstēšanas 
iespējām, jūs sniedzat viņam jaunas zināša-
nas, kas ir ļoti svarīgi.
– Noteikti. Ja mēs skatāmies, kuram pacien-
tam ir labāki ārstēšanas rezultāti, tad izglīto-
tam pacientam iet labi visos laikos. Ja jūs zināt, 
ko jums vajag, kas jums pienākas, kādas ir 
iespējas, tad ārstam būs ļoti grūti paskaidrot, 
kāpēc pacientam kaut kas netiek sniegts. Lat-
vijā pacienti lielākoties sūdzas par to, ka ārsts 
nav pastāstījis par ārstēšanas iespējām. Bet tas 
ir ļoti būtiski. Pat ja mēs kaut ko nevaram izda-
rīt, mums ir pacientam jāizstāsta par iespējām, 
viņiem tas ir jāzina.

Kārlis Trušinskis: «Ārstējot pacientu ar sirds asinsvadu problēmu, mēs pieejam tai 
kompleksi un vēršamies pret svarīgākajiem riska faktoriem: normalizējam asinsspie-
dienu, holesterīnu. Pacientiem ar prediabētu vēl ir jāmazina insulīna rezistence. Ja 
mēs to nedarām un pievēršamies tikai asinsspiedienam un holesterīnam, tad ļoti 
iespējams, ka slimība var progresēt, neskatoties uz ārstēšanu.»

Nepieciešama kardiologu un endokrinologu sadarbība
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TOMS ZVIRBULIS

Diabētiskā polineiropātija daudziem 
cukura diabēta pacientiem ir ikdiena. Tās 
ārstēšana un kontrole ir process, kas no 
pacienta prasa lielu rūpību un uzcītību.

Lai uzzinātu, kā ar šo diabēta komplikāciju sadzī-
vot un kā to ārstēt, uz sarunu aicinājām Rīgas 
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas endo-
krinoloģi, asociēto profesori Ilzi Konrādi.

– Kādi ir neiropātiju veidi un kādas ir 
to izpausmes?
– Diabētiskā polineiropātija ir komplekss jēdziens, 
jo katru mūsu organisma muskuļu šķiedru un iek-
šējos orgānus regulē tieši nervu sistēma. Ja dia-
bēta pacientiem attīstās nervu struktūras un 
funkcijas bojājumi, tad var attīstīties arī dažā-
das polineiropātijas formas. Forma, ar kuru mēs 
sastopamies visbiežāk, ir diabētiskā simetriskā 
distālā polineiropātija. Tas nozīmē, ka ir bojāta 
nervu struktūra pēdās. Tā var būt sāpīga poli-
neiropātija, proti, ir sajūta, ka pēdas deg, ka pa 
tām tekalē skudriņas. Pēdas ir «nemierīgas», naktī 
pacients mostas no sāpēm, dedzināšanas. Otru 
formu pacienti dažkārt nepamana, jo tā ir nesā-
pīgā polineiropātija, kuras gadījumā rodas juša-
nas traucējumi. Tomēr tā ir bīstama – cilvēks var 
staigāt pa stikliem, karstiem akmeņiem un nejust 
bojājumu, kuru šī mehāniskā vai termiskā trauma 
rada. Tas ievērojami paaugstina čūlas rašanās 
risku, tādēļ pēdas katru vakaru rūpīgi jāpārbauda. 
Mazāk izplatīta, bet tikpat nozīmīga ir autonomā 
jeb veģetatīvās nervu sistēmas neiropātija. Tā ir 
nervu sistēma, kas sastāv no simpātiskās un para-
simpātiskās nervu sistēmas, regulē iekšējo orgānu 
(kuņģa, zarnu, nieru, sirds u.c.) darbību. Attīstoties 
autonomajai diabētiskajai neiropātijai, tiek bojāta 
veģetatīvā nervu sistēma un tiek ietekmēti arī šie 
iekšējie orgāni. Ja autonomā neiropātija skar sirds 
asinsvadu sistēmu, tad viena no izpausmēm ir 
paātrināta sirdsdarbība. Tāpēc sirds muskulim ir 
smagāk jāstrādā, un var attīstīties sirds mazspēja. 
Tāpat vērojama ortostatiskā hipotensija, kad, pie-
ceļoties no gultas, krasi pazeminās asinsspiediens, 
var būt galvas reibonis. Nereti pacientiem attīstās 
arī diabētiskā gastroparēze – gremošanas trakta 
darbības traucējumi, kas var izpausties kā slikta 
dūša, vemšana, caureja, sajūta, ka pēc ēdienrei-
zes viss ēdiens paliek turpat kuņģī. Var attīstīties 
arī cistopātija, kas rada urinācijas traucējumus.
– Kas izraisa diabētisko neiropātiju?
– Parasti tas ir ilgstoši paaugstināts glikozes līme-
nis asinīs. Katru nervu apasiņo sīki asinsvadi, kuru 
struktūrā paaugstinātā glikozes līmeņa dēļ vei-
dojas bojājums. Līdz ar to nervu šķiedrai uzņemt 
skābekli un barības vielas ir grūtāk, un arī tajā attīs-
tās bojājums. Bojājuma iemesls ir arī tieša nervu 
šķiedras saistīšanās ar glikozes olbaltumiem, tādā 
veidā radot olbaltumvielu funkcijas traucējumus. 
Liela loma diabēta vēlīno komplikāciju izcelsmē ir 
arī sliktākiem pretglikēšanas mehānismiem. Tas ir 
katra cilvēka organismā esošs aizsargmehānisms, 
kas spēj pretoties augstā glikozes līmeņa izraisīta-
jām sekām. Ja šī sistēma ir spēcīga, vēlīnās kompli-
kācijas, tostarp neiropātija, var neattīstīties.
– Ko pacientam nozīmē tāda komplikācija kā 
diabētiskā polineiropātija?
– Tajā brīdī, kad diabēta pacientam konstatē 
polineiropātiju, tas var nozīmēt visas trīs manis 
nosauktās komplikācijas formas. Viegli diagnos-
ticēt ir sāpīgo polineiropātiju, jo tās gadījumā 
pacientam ir ļoti daudz sūdzību. Mēs parasti 
cenšamies mazināt sāpes un vienlaikus uzlabot 

nervu funkciju, lai pacientam palīdzētu uzlabot 
dzīves kvalitāti. Sarežģītāk ir ar nesāpīgo poli-
neiropātiju, jo pacientam šķiet, ka viss ir kārtībā. 
Patiesībā tā nav, tāpēc šajos gadījumos ļoti sva-
rīga ir pacientu apmācība. Katru dienu ir jāap-
skata pēdas, pareizi tās jākopj, reizi sešās nedēļās 
jādodas pie podologa, lai veiktu pēdu aprūpi. 
Jāizvēlas pareizi apavi, jo nesāpīgā polineiropā-
tija maina sviedru dziedzeru funkciju – pēdas ir 
sausākas, nesvīst. Pirmajā brīdī tas varētu šķist 
labi, bet svīšana ir sava veida aizsardzības mehā-
nisms. Tāpat var izmainīties pēdas kaula anato-
mija, pēda deformējas. Nepareizi izvēlēti apavi 
vai nevainīga pastaiga dārza zālienā bez apa-
viem šiem pacientiem var radīt noberzumus, 
ievainojumus, kurus viņi samazinātās pēdu jutī-
bas dēļ pat nepamana un kuri tālāk var veicināt 
diabētiskās pēdas, smagākajos gadījumos gan-
grēnas attīstību.
– Cik bieži diabēta pacientiem tiek novērota 
diabētiskā polineiropātija?
– Diabētiskā polineiropātija ir biežākā cukura dia-
bēta komplikācija. 50–70% diabēta pacientu var 
konstatēt polineiropātiju. Atklājot 2. tipa cukura 
diabētu, aptuveni 20% pacientu jau ir polineiro-
pātija. Tas nozīmē, ka pat nedaudz paaugstināts 
cukura līmenis var izmainīt nervu struktūru.
– Cik bīstama ir diabētiskā neiropātija?
– Visbīstamākās komplikācijas ir nesāpīgajai poli-
neiropātijai un autonomajai polineiropātijai, kas 
skar iekšējos orgānus. Nesāpīgās polineorpātijas 
gadījumā trūkst aizsargreakcijas, un tāpēc var 
attīstīties čūla. Sākotnēji tā var nebūt redzama, 

jo to pārklāj pārragotas ādas slānis, un iekaisums 
norisinās zem tā. Tāpēc čūlu ir iespējams atklāt 
tikai tad, kad tā ir jau tālu progresējusi un radī-
jusi dziļus audu bojājumus. Šajā gadījumā, ja ir 
attīstījies smags osteomielīts, var nākties vismaz 
daļēji amputēt pēdu.
– Vai arī rokām polineiropātijas gadījumā ir 
jāpievērš pastiprināta uzmanība?
– Diabēta pacientiem biežāk attīstās tā saucamais 
tuneļa jeb karpālā kanāla sindroms. Tas izpaužas 
kā traucējoša, mokoša tirpšanas sajūta pirkstos. 
Šo stāvokli diagnosticē ar neirogrā� jas metodi, 
un tad tiek pieņemts lēmums, kā rīkoties tālāk.
– Neirometrija un neirogrāfi ja ir diagnostikas 
metodes. Kā tās tiek veiktas un kāds speciā-
lists uz šīm pārbaudēm nosūta?
– Diabētisko polineiropātiju var diagnosticēt ar 
dažādām metodēm. Ārsta kabinetā ar kamertoni 
pārbauda vibrācijas sajūtu pēdas pirmā pirksta 
pamatnē un potītes rajonā, ar mono� lomentu 
pārbauda jušanu pēdas virspusē un ar tip term 
metodi pārbauda temperatūras sajūtu. Precīzākas 
izmeklēšanas metodes ir jau nosauktā neiromet-
rija, kas rāda nerva jutību šķiedrās, kuras atbild 
par sāpēm, un neirogrā� ja. Tā uzrāda dziļākas 
izmaiņas. Neirogrā� jas laikā tiek mērīts impulsu 
ātrums nervu šķiedrās. Uz šo izmeklējumu var 
nosūtīt gan ģimenes ārsts, gan endokrinologs. 
Biežāk to dara endokrinologs.
– Kur iespējams veikt šos izmeklējumus?
– Neirometriju var veikt ļoti daudzās medicīnas 
iestādēs Rīgā, arī citās Latvijas pilsētās tas ir iespē-
jams, līdzīgi ir ar neirogrā� ju.

– Kādas ir neirometrijas priekšrocības, salīdzi-
not ar citām diagnostikas metodēm?
– Visobjektīvākā diagnostikas metode tomēr ir 
neirogrā� ja. Neirometrijas gadījumā izmeklējums 
ir vairāk subjektīvs. Neirometrija labāk diagnos-
ticē smalko šķiedru bojājumus, kas vairāk saistīti 
ar sāpīgo polineiropātiju vai autonomo neiropā-
tiju. Izmeklējuma laikā pacientam pašam ir jāno-
vērtē kairinājuma spēks. Taču cilvēki ir dažādi, 
kāds pacients, tikai ieraugot tuvojamies adatu, 
teiks, ka viņam sāp. Manuprāt, vajadzība pēc nei-
rometrijas ir pārspīlēta, taču kopā ar neirogrā� ju 
tā sniedz skaidru ainu par pacienta nervu sistē-
mas bojājumu.
– Kā ārstē polineiropātiju?
– Viens no pirmajiem soļiem ir uzlabot cukura 
diabēta metabolo kompensāciju. Tas ir pierādīts 
autonomās neiropātijas gadījumā. Vienmēr jāat-
ceras, ka, ātrāk panākot diabēta kompensāciju, 
būs mazāk komplikāciju nākotnē. To ir pierādī-
juši vairāki klīniskie pētījumi. Noteikti ir jāpalie-
lina kustību skaits, jāatmet smēķēšana, vēlams 
lietot medikamentus asinsspiediena kontrolei. 
Visi šie faktori uzlabo nervu funkciju. Runājot 
par medikamentiem, Latvijā ir pieejami divu 
veidu medikamenti. Viens ir alfa liposkābe, kuru 
pirmās desmit dienas ieteicams lietot injekciju 
veidā, veidojot stabilu līmeni asinīs, bet nāka-
mos trīs mēnešus kapsulās pirms brokastīm. 
Papildinošs medikaments ir B1 vitamīna modi-
� kācija – benfotiamīns. Tā formula ir nedaudz 
izmainīta, lai uzlabotu vitamīna nokļūšanu 
nerva struktūrā. Dienā cilvēkam būtu jālieto 
300 miligrami šīs vielas, lai būtu novērojams 
klīnisks efekts.
– Vai valsts apmaksā diabētiskās polineiro-
pātijas ārstēšanu?
– Valsts pilnībā kompensē alfa liposkābes iegādi, 
B grupas vitamīnus pacientam ir jāiegādājas 
pašam. Ir jārēķinās, ka tie nebūs ne pieci, ne des-
mit eiro mēnesī, īpaši ja mēs runājam par pietie-
kamām benfotiamīna devām. Tie būs aptuveni 
20–30 eiro mēnesī.
– Kādas būtu jūsu rekomendācijas diabētis-
kās polineiropātijas pacientiem?
– Diezgan strikts noteikums ir nelietot alkoholu, 
jo tas maina perifēro nervu struktūru. Ilgstoši lie-
tojot metformīnu, sliktāk var uzsūkties B12 vita-
mīns, un epizodiski tas būtu jālieto papildus. Es 
noteikti polineiropātijas pro� laksei iesaku pēdu 
vingrinājumus un pareizu apavu izvēli. Jo vai-
rāk pēda tiek vingrināta, jo labāka būs asinsrite 
tajā un nervi tiks labāk baroti. Lai izvēlētos pie-
mērotus apavus, noteikti būtu jāveic podosko-
pija vai podometrija, kas ļauj noteikt spiedienu 
uz pēdu un piemeklēt atbilstošas koriģējošās 
zoles. Polineiropātijas gadījumā arī šķietami 
sīkumi ir svarīgi.
– Ko jūs gribētu atgādināt un novēlēt polinei-
ropātijas pacientiem?
– Ja ir sāpīga polineiropātija, visi pacienti grib ārs-
tēties. Sāpīga polineiropātija veicina depresiju, 
tas neļauj pilnvērtīgi strādāt un ir mazāka moti-
vācija kontrolēt savu cukura diabētu. Pacientiem 
ar nesāpīgu polineiropātiju vairāk nākas atgādināt 
par pēdas kopšanu, dažādiem piesardzības pasā-
kumiem. Ielaistas diabētiskās čūlas ārstēšana ir 
ilgstoša, bieži vien pacientam nākas daudz laika 
pavadīt gultā, vajadzīgi speciāli apavi. Bieži pie 
ārsta nākas dzirdēt teikumu: «Kaut es to būtu zinā-
jis agrāk.» Mums visiem ir problēma, ka mēs daudz 
zinām, bet darām tikai nedaudz. Diabētiskās poli-
neiropātijas gadījumā agrāka diabēta kompen-
sācija un mērķtiecīga pēdu aprūpe nozīmē arī 
labākus rezultātus.

 DIABĒTA KOMPLIKĀCIJAS

Ilze Konrāde: «Diabētiskā polineiropātija ir biežākā cukura diabēta komplikācija. 
50–70% diabēta pacientu var konstatēt polineiropātiju.»

Cukura diabēta pacienti un polineiropātija
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KRISTĪNE PASTORE

Nekompensēts cukura diabēts ir slimība, 
kas kā neredzams ienaidnieks pamazām 
bojā visas orgānu sistēmas. Lai gan nevar 
teikt, ka diabēts veicinātu kaulu lūzumus 
vai deformācijas, to ārstēšanā tas var 
radīt nopietnus sarežģījumus.

Kā šādos gadījumos ārstēt diabēta slimniekus, 
stāsta Liepājas reģionālās slimnīcas traumatologs 
ortopēds Māris Leitlands.

– Kāpēc pacientiem ar cukura diabētu atve-
seļošanās pēc traumām, kaulu lūzumiem 
un jebkuras ķirurģiskas iejaukšanās var būt 
sarežģītāka nekā citiem pacientiem?
– Iemesls tam ir diabēta izraisītie bojājumi maza-
jos asinsvados, kā rezultātā šiem pacientiem vei-
dojas tā saucamā mikrovaskulārā angiopātija. 
Vienkārši runājot, tas nozīmē, ka, palielinoties 
cukura līmenim asinīs, piesārņojas asinsvadi un 
aizvien vairāk pasliktinās orgānu apasiņošana. 
Lielākoties tas skar diabēta pacientu pēdas un 
dažkārt arī plaukstas. Sākumā tajās mazinās jutība, 
un pakāpeniski attīstās citas problēmas.
– Vai var apgalvot, ka diabēta dēļ palielinās 
arī traumatisma risks: kauli kļūst trauslāki un 
iespējami biežāki lūzumi?
– Tā gluži nevar teikt, taču, ja traumas ir bijušas, 
dzīšanas prognoze gan diabēta pacientiem ir slik-
tāka nekā pacientiem, kam šīs slimības nav. Ja 
runājam tieši par pēdu un plaukstu problēmām, 
kā jau minēju, tās sākas no samazinātas orgānu 
apasiņošanas. Rezultātā rodas jušanas traucējumi 
šajās ķermeņa daļās. Ja cilvēkam ir traucēta jušana, 
viņš var nepamanīt nelielas traumas. Pēdām tie 
var būt nelieli noberzumi, kas neārstēti var attīs-
tīties par lielākām brūcēm, no kurām veidojas 
čūlas, kas ir grūti ārstējamas – to sauc par diabēta 
pēdu. Nākamais slimības attīstības etaps ir osteo-
mielīts – attīstās kaula un apkārtējo mīksto audu 
strutaina infekcija, kuras ārstēšana ir vēl sarežģī-
tāka. Tur sākas darbs traumatologam. Dzīvē gan 
pacienti ar šo problēmu bieži vien nonāk ķirurga 
aprūpē, taču tas nav īsti pareizi.
– Cik lielam ir jābūt diabēta stāžam, līdz attīs-
tās diabēta pēda un varbūt osteomielīts?
– Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo katrs pacients 
ir citādāks. Galvenais nosacījums, lai attālinātu 
diabēta pēdas problēmas, ir diabēta kontrole. Ja 
pacients nopietni izprot savu slimību, apzinīgi lieto 
medikamentus vai injicē insulīnu, diabēta pēdas 
problēmas iespējams attālināt līdz pat sirmam 
vecumam. Savukārt, ja diabēta pacients dažādu 
iemeslu dēļ neārstē savu slimību, asinsrites traucē-
jumi var rasties pavisam ātri. Tiem sekos arī kom-
plikācijas, no kurām viena ir jau pieminētā diabēta 
pēdas problēma. Lai to attālinātu, tikpat svarīga kā 
diabēta kontrole ir arī šo cilvēku vispārējais veselī-
bas stāvoklis, jo visbiežāk diabēts pacientiem nav 
vienīgā saslimšana. Viņiem ir arī citas slimības, 
un tad ir jāuzdod jautājums, kā tās tiek ārstētas. 
Tāpat ir vēl daudzi citi jautājumi, piemēram, vai 
pacientam ir liekais svars, vai viņš smēķē, kāds ir 
viņa vispārējais asinsvadu stāvoklis un tamlīdzīgi. 
Komplikāciju risku attīsta dažādu faktoru kopums.
– Vai cilvēka vecums arī var būt riska fak-
tors diabēta pēdas attīstībai un pēdas 
deformācijai? 

– Protams, tam ir liela nozīme. Gados veciem cilvē-
kiem pat bez cukura diabēta līdz ar vispārējo orga-
nisma novecošanos pakāpeniski veidojas kaulu 
deformācija. Ja vēl pievienojas diabēts, tas kaitē 
mazajiem asinsvadiem un mazina jušanas sajūtu. 
Ja šāds cilvēks gūst pat nelielu traumu, piemēram, 
uzberž tulznu, tā var attīstīties par nopietnu kom-
plikāciju, kuras ārstēšana būs sarežģīta un ilgs-
toša. Tas gan nenozīmē, ka no šīm problēmām ir 
pasargāti gados jauni diabēta pacienti. Nokon-
trolētas slimības gadījumā osteomielīts un pēdu 
deformācija var attīstīties pat trīsdesmit, četrdes-
mit gadu vecumā.
– Kādas pazīmes var liecināt, ka pacientam 
varētu veidoties nopietnas pēdu problē-
mas, kuru ārstēšanā bez traumatologa palī-
dzības neiztikt?
– Pati pirmā pazīme ir nedzīstošas brūces pēdās, 
ko nekādā gadījumā nedrīkst atstāt bez ievērības. 
Savukārt, ja veidojas pēdas deformācija, ir rūpīgi 
jāizvērtē, kāds ir drošākais ārstēšanas veids. Viens 
no tiem ir operācija, lai novērstu tālāko defor-
māciju, taču, ja pacients ir diabēta slimnieks, tad 
ļoti rūpīgi jāizvērtē, vai viņa gadījumā tā ir labākā 
izvēle. Varbūt jāizvēlas cits ārstēšanas veids.
– Kāda ir iespējamā ķirurģiskā ārstēšana 
pēdas deformācijas gadījumos?
– Tā ir ļoti daudzveidīga un atkarīga no tā, kurā 
vietā un kādā apjomā deformācija veidojas. Vis-
biežāk tā novērojama pēdas pleznas kaulos. Pir-
mais izveidojas tā saucamais greizais īkšķis ar sāna 
kauliņa izvelvējumu, un pēc tam pakāpeniski 
attīstās tālākie procesi, kas ietekmē visu locītavu 
sistēmu. Pēdas deformācijas rezultātā pacien-
tam veidojas nepareiza stāja un gaita, kam seko 
sāpes ceļos, un tām pievienojas gūžu un mugu-
ras sāpes. Pacients domā, ka pie vainas ir mugur-
kaula problēmas, bet ļoti bieži iemesls ir pēdu 
deformācija. Kā jau es teicu, ķirurģiskā ārstēšana 
šādos gadījumos ir ļoti daudzveidīga, bet, runā-
jot par diabēta pacientiem, pirmais un galvenais 
jautājums ir mazo asinsvadu stāvoklis un līdz ar 

to pēdu apasiņošana. Un te mums ir jāatbild uz 
jautājumu, vai diabēts ir pietiekami kontrolēts. Ja 
nav, tad šādiem pacientiem pēc operācijas var būt 
dzīšanas traucējumi. Tāpēc vispirms sadarbībā ar 
savu endokrinologu diabēta pacientam jānore-
gulē cukura līmenis asinīs tā, lai vismaz pusgadu 
tas būtu normas robežās. Tikai tad mēs izvērtē-
sim operācijas iespējamību.
– Kādi ir piesardzības pasākumi pēcoperāci-
jas periodā? Kas ir jāievēro, ārstējot diabēta 
pacientu, lai maksimāli izvairītos no sarežģī-
jumiem dzīšanas laikā?
– Pirmkārt, lielāka uzmanība jāvelta antibakteriā-
lajai terapijai. Otrkārt, šādiem pacientiem pēcope-
rācijas periodā noteikti jālieto medikamenti 
perifērās asinsrites uzlabošanai. Arī brūču pārsie-
šanai jāvelta pastiprināta uzmanība. Tas nozīmē, 
ka es šādus savus pacientus ļoti rūpīgi uzmanīšu.
– Ja dažādu iemeslu dēļ operācija arī rūpīgi 
kontrolēta diabēta pacientam tomēr nav 
vēlama, kāda ir iespējamā cita veida ārstē-
šana, lai mazinātu cilvēkam sāpes, novērstu 
pēdas deformācijas tālāku attīstību, kori-
ģētu stāju un pasargātu citas locītavas no 
deformācijas? 
– Lai diagnosticētu problēmas attīstības stadiju, 
izmanto tā saucamo dinamisko podometriju – ar 
speciālu ierīču palīdzību izvērtē slodzes sadalī-
jumu pēdā gaitas laikā. Šis izmeklējums nodro-
šina pilnvērtīgu informāciju par pēdas stāvokli. 
Pēc saņemtajiem rezultātiem speciālists izvērtē, 
vai pietiek ar speciālo zolīti, ko ievietot apavos, vai 
ir vajadzīgi ortopēdiskie apavi, lai kompensētu 
tās problēmas, ko radījusi pēdas deformācija. 
Zolītes un speciālie apavi nodrošina, lai defor-
mācijas process neattīstītos tālāk, koriģē gaitu 
un stāju kopumā, lai uz pārējām locītavu sistē-
mām būtu pareiza slodze. Līdz ar to nebūs vairs 
sāpju, ko šādi pacienti izjutuši iepriekš. Rezultāta 
saglabāšanai viņiem arī turpmāk rūpīgi jākon-
trolē savs diabēts. Tas nozīmē, ka viņiem ir jābūt 
ļoti līdzestīgiem.

– Arī bērni sirgst ar cukura diabētu. Vai viņiem 
arī var attīstīties pēdu deformācija?
– Noteikti, tāpēc mazo diabēta pacientu ārstēšanā 
pēdu stāvoklim jāpievērš ļoti liela uzmanība, un 
tas rūpīgi jākontrolē. Bērnu ortopēdu gan Lat-
vijā ir ļoti maz, un tie strādā Rīgā, Bērnu klīnis-
kajā universitātes slimnīcā. Taču, ja vien bērnam 
ar diabētu ir konstatētas kādas pēdu problēmas, 
vizīte pie ortopēda ir ļoti svarīga.
– Jūs jau pieminējāt, ka līdzīgi kā ar pēdām 
diabēta pacientiem var veidoties arī plaukstu 
deformācija. 
– Šiem pacientiem raksturīgākā ir pirkstu un 
plaukstas locītavu deformācija. Pirmās pazī-
mes, kas par to liecina, ir satvēriena problēmas: 
gan tas, ka plaukstās paliek mazāk spēka, gan arī 
pirkstus un plaukstu vairs nav iespējams pilnībā 
saliekt. Šīs pazīmes nedrīkst atstāt bez ievērī-
bas. Arī plaukstu deformācija rodas asinsrites 
traucējumu dēļ.
– Kā šādos gadījumos pacientus ārstē?
– Tas ir atkarīgs gan no deformācija apjoma, gan 
arī pacienta vecuma. Gados vecākiem pacien-
tiem visbiežāk izmanto medikamentozo pretsāpju 
terapiju, bet ar šo problēmu veiksmīgi strādā arī 
plaukstas ķirurgi.
– Vai plaukstu deformācijas gadījumos līdzīgi 
kā pie pēdu deformācijas arī ir izmantojamas 
ortopēdiskās iespējas?
– Šajos gadījumos tas ir traumatologa ortopēda 
darbs kopā ar �zioterapeitu. Tie ir dažādi �ziote-
rapeitiskie vingrinājumi, kas gan uzlabo apasi-
ņošanu plaukstās, gan veicina plaukstu locītavu 
kustību apjomu. Starp citu, sadarbība ar �ziote-
rapeitu ir svarīga arī pacientiem ar pēdu defor-
māciju, jo speciālās zolītes vai ortopēdiskie apavi 
vien problēmu neatrisinās. Ir jāizpilda arī speciāli 
vingrinājumi pēdas velves stiprināšanai.
– Kā vienu no pēdu deformācijas riska fakto-
riem jūs minējāt lieko svaru.
– Jā, tas diemžēl vērojams ļoti daudziem dia-
bēta pacientiem, un to ir grūti kontrolēt, tāpēc 
jālūdz palīgā speciālists. Pirmām kārtām tas, pro-
tams, ir endokrinologs, kurš diabēta pacientiem 
palīdz saprast, kā veidot savai diagnozei atbil-
stošu ēdienkarti. Taču, ja ar to vien nepietiek, ir 
jādodas pie diētas ārsta. Es noteikti gribu uzsvērt, 
ka liekais svars būtiski ietekmē visu locītavu stā-
vokli un veicina to deformāciju. Tāpēc liekā svara 
koriģēšana ir svarīga ne tikai diabēta pacientiem, 
bet pilnīgi visiem cilvēkiem ar palielinātu svaru. Ja 
cilvēkam ir liekais svars, aptaukošanās, locītavas 
no tā ļoti cieš: sāp pēdas un pēdu locītavas, sāp 
ceļi un sāp mugura. Samazinot svaru par pieciem 
desmit kilogramiem, sāpes locītavās samazinās 
par astoņdesmit procentiem.
– Svaru samazina arī regulāras, savam vecuma 
un veselības stāvoklim atbilstošas fiziskās 
aktivitātes, bet, ja cilvēkam sāp, viņš apzināti 
no tām izvairās.
– Ir jāstaigā! Noteikti ir jāstaigā, jo pastaigas lie-
liski uzlabo asinsriti. Taču ir jābūt komfortabliem 
apaviem. Tāpat ir svarīgi koriģēt jau izveidoju-
šos deformāciju ar zolītēm vai ortopēdiskajiem 
apaviem, lai staigāšana nesagādātu grūtības. Ja 
cilvēks jutīsies komfortabli, viņam būs arī kus-
tību prieks. Ja būs kustību prieks, mazināsies arī 
liekais svars. Paralēli tam diabēta pacienti nekad 
nedrīkst aizmirst rūpēties, lai cukura līmenis asi-
nīs būtu normas robežās.

Pēdu problēmas –  
nelūgtas diabēta pavadones

«Ja pēdu deformāciju atstāj neārstētu, tā rada problēmas citās locītavu sistēmās,» 
skaidro traumatologs Māris Leitlands.
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ALVILS KRAMS, 

asoc. prof., Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību 
ārstu asociācijas valdes priekšsēdētājs

Gan plaušu slimību, gan cukura diabēta 
gadījumā nepārvērtējama nozīme ir 
ikdienas fiziskajai aktivitātei, tīram gai-
sam (nesmēķēt!), veselīgam un parei-
zam uzturam.

Par fizisko aktivitāti
Katram slimajam un veselajam vajag sev godīgi 
atbildēt – «Kurā stāvā es varu uzkāpt bez apstā-
šanās elpas trūkuma dēļ?»

Jo netrenētāks ir plaušu un sirds asinsvadu, kā 
arī diabēta slimnieks, jo vairāk viņš pie slodzes 
izjūt elpas trūkumu. Jo vairāk trūkst elpas, jo vai-
rāk tiek ierobežota �ziskā aktivitāte, jo netrenē-
tāks kļūst slimnieks. Veidojas apburtais loks.

Slimais cilvēks vēl vairāk nekā veselais nedrīkst 
būt, atvainojiet, tizls! Cilvēka dzīvildzes prog-
noze cieši korelē ar fiziskās slodzes toleranci!

Smēķēšana
100% visiem smēķētājiem plaušās un elpceļos 
attīstās iekaisums!!! Asinsritē nokļūst ne tikai 
daļa no smēķēšanas laikā ieelpotā, tajā pastā-
vīgi «ieskalojas» arī elpceļu iekaisuma media-
tori. Sistēmiskais iekaisums un oksidatīvais 
stress nosaka daudzu slimību, piemēram, sirds 
un asinsvadu slimību attīstību. Tas ir viens no 
organisma pāragras novecošanas pamatme-
hānismiem un insulīna rezistences veidoša-
nās cēloņiem!

Katram smēķētājam, īpaši, ja ir elpas trūkums 
(arī pie slodzes!) un no rītiem ir jāatkrēpojas, būtu 
jāveic vienkāršs un plaši pieejams plaušu funkcio-
nālās izmeklēšanas tests – spirometrija, lai laikus 
diagnosticētu hronisko obstruktīvo plaušu sli-
mību (HOPS) jeb «smacējošo bronhītu».

Astma
Astma ir hronisks alerģisks elpceļu iekaisums, 
kas izraisa to paaugstinātu jutīgumu. Tā sekas 
ir potenciāla elpceļu sašaurināšanās (bronhu 
spazmas), kas izpaužas kā elpas trūkuma – ast-
mas lēkme.

Klasiskās astmas pazīmes ir atkārtotas elpas trū-
kuma epizodes ar klepu, sēcošu elpošanu un spī-
lēšanas sajūtu krūtīs. Tipiska ir minēto simptomu 
atkārtošanās saistībā ar ieelpojamiem kairinātā-
jiem un alergēniem, �zisku slodzi (3–15 minū-
tes pēc tās!), kā arī nakts elpas trūkuma lēkmes. 
Simptomu pieaugumu parasti novēro saistībā ar 
vīrusu infekciju (saaukstēšanos). Elpas trūkums ir 
subjektīva sajūta, tādēļ nereti priekšplānā izvir-
zās tieši klepus.

Astmas diagnoze jāapstiprina speciālistam, 
kurš veiktu spirometriju pirms un pēc bronhus 
paplašinošu medikamentu inhalācijas, nepiecie-
šamības gadījumā – arī citus testus.

Astmas un diabēta ārstēšanā ir ļoti daudz 
līdzības. Abu slimību gadījumā pirmais solis 
ir pacienta apmācība! Savukārt vides faktoru 
(alergēnu, smēķēšanas, arodfaktoru) kontrole 
sasaucas ar diētu diabēta gadījumā. Kopīga 
ir arī objektīvas slimības norises novērtēšanas 
un rakstiska ārstēšanas plāna (rekomendāciju) 
nepieciešamība.

Sekmīga astmas ārstēšana bez pacienta apmā-
cības faktiski nav iespējama. Jādomā, vissvarīgāk 
ir iemācīt pacientam pareizu inhalatora lietošanu! 
Iemaņas nepieciešams pārbaudīt vismaz reizi 
pusgadā. Svarīgi arī bez īpašas nepieciešamības 
nemainīt inhalatorus.

Astmas medikamentus iedala divās grupās – t.s. 
pretiekaisuma līdzekļos un bronhus paplašinoša-
jos (bronhodilatatoros). Pirmie nomāc alerģisko 
iekaisumu elpceļu gļotādā un nodrošina astmas 
norises kontroli ilgtermiņā (astmas ārstēšanas 
pamatlīdzeklis ir inhalējamie glikokortikoīdi – 
IGK), savukārt otrie nodrošina elpceļu caurlai-
dību to lietošanas laikā.

Ātras iedarbības bronhodilatatorus (pazīsta-
mākais no tiem ir salbutamols), kurus lieto (paš)
palīdzībai astmas lēkmes gadījumā, dēvē arī par 
«glābjošajiem».

Diabēta slimniekiem ar astmu nereti ir nepa-
matotas bailes no IGK lietošanas. IGK ir mērķ-
tiecīgi izstrādāti lokāli aktīvi medikamenti, lai 
tos varētu lietot inhalācijās. Inhalāciju gadījumā 
zāļu deva ir desmitām reižu mazāka nekā lieto-
jot iekšķīgi! Mazās un vidējās devās šiem medi-
kamentiem faktiski nav sistēmiskas iedarbības. 
Tieši otrādi – IGK nelietošana dramatiski paaug-
stina astmas uzliesmojuma risku, kad glikokorti-
koīdus nepieciešams lietot augstās devās iekšķīgi 
vai injekcijās!

Praktiski katram pacientam reāli sasniedzams 
ārstēšanas mērķis ir astmas norises kontrole un 
uzliesmojuma riska mazināšana.

Astmas kontroli nosaka pēc dienas, nakts sim-
ptomu un «glābjošo» medikamentu lietošanas 
biežuma, kā arī novērtējot, vai astma neierobežo 
ikdienas aktivitātes.

Savukārt astmas smagumu raksturo tas, cik 
intensīva terapija ir nepieciešama, lai panāktu 
stabilu astmas norisi (kontroli).

Pacientu ar patiešām smagu astmu ir maz! 
Daudz, daudz vairāk ir pacientu ar sliktu līdzestību 
ordinētajai terapijai! Īpaši bieži sliktu līdzestību 
novēro IGK, jo šie medikamenti nedod tūlītēju 
efektu. Viens no efektīvākajiem risinājumiem ir 
IGK un ilgstošas darbības bēta-2 agonistu (efek-
tīvākā bronhodilatatoru klase astmas gadījumā) 
kombinācija vienā inhalatorā. Ja minētais bēta-2 
agonists ir ātras iedarbības, tad šos inhalatorus 
iespējams lietot arī astmas lēkmes gadījumā. 

Ātrā iedarbība paver arī iespēju astmas uzlies-
mojuma gadījumā nemainīt inhalatoru, bet tikai 
palielināt inhalāciju skaitu (uzliesmojuma gadī-
jumā nepieciešama agresīvāka ārstēšana gan ar 
bronhus paplašinošiem, gan iekaisumu nomāco-
šiem medikamentiem). Jebkurā gadījumā vispie-
mērotāko (personalizēto) ārstēšanu nodrošinās 
laba sadarbība starp ģimenes ārstu, speciālistu 
un pašu pacientu.

Diabēts un tuberkuloze
Diabēta slimniekiem risks saslimt ar tuberkulozi ir 
reizes trīs augstāks. Tipiskākais sākotnējais plaušu 
tuberkulozes simptoms ir ieildzis, neproduktīvs 
klepus (krekšķis), parasti novēro arī pašsajūtas 
pasliktināšanos, svīšanu naktīs, paaugstinātu 
ķermeņa temperatūru, krišanos svarā. Ja ilgāk 
nekā trīs nedēļas ir neskaidrs klepus, nepiecie-
šams doties pie ģimenes ārsta, kurš lems par krūšu 
kurvja rentgenoloģiskās izmeklēšanas, krēpu 
izmeklēšanas un pneimonologa konsultācijas 
nepieciešamību. Nepieciešamības gadījumā var 
griezties arī tieši pie pneimonologa. Iespējamas 
(!) tuberkulozes diagnostika un tās ārstēšana Lat-
vijā ir bez maksas!

Gripa
Diabēta slimniekiem novēro augstāku saslimstību, 
smagākas komplikācijas, attiecīgi arī augstāku 
mirstību. Savukārt gripa var pasliktināt diabēta 
norises kontroli. Augstas temperatūras, intoksi-
kācijas gadījumā pasliktinās apetīte un var rasties 
grūtības piemeklēt insulīna devu (hipoglikēmi-
jas risks).

Visefektīvākā gripas profilakse ir (ikgadēja) 
vakcinācija! Vakcinēties ieteicams arī ģimenes 
locekļiem. Gripas epidēmijas laikā vēlams izvai-
rīties no telpām, kurās uzturas daudz cilvēku un 
kuras tiek slikti ventilētas. Apmeklējot medicī-
nas iestādes, vēlams lietot ķirurģisko masku. Lai 
arī gripa ir gaisa pilienu infekcija, tā tiek pārnē-
sāta arī kontakta veidā, tādēļ nepieciešams bie-
žāk mazgāt rokas (in�cēšanās notiek, nevilšus 

aizskarot degunu, kas ir papildus arguments mas-
kas nēsāšanai).

Tipiski gripas simptomi ir augsta ķermeņa 
temperatūra, sāpes kaklā, klepus, iesnas, galvas-
sāpes, elpas trūkums un muskuļu sāpes. Iespē-
jama arī vemšana, caureja, konjunktivīts. Nereti 
elpceļu simptomi novērojami bez temperatū-
ras paaugstināšanās.

Ja ir aizdomas par gripu vai bijis ciešs kontakts 
ar gripas slimnieku, diabēta slimniekam nekavē-
joties jāsazinās ar ģimenes ārstu, lai lemtu par 
medikamentozo terapiju.

Miega apnoja
Obstruktīvas miega apnojas gadījumā, nerau-
goties uz ieelpas mēģinājumiem (diafragma un 
citi elpošanas muskuļi saraujas, lai veiktu ieelpu), 
novēro elpošanas apstāšanos vai būtisku gaisa 
plūsmas samazināšanos elpceļos. Tā cēlonis ir 
augšējo elpceļu saplakums miegā. Apnojas (neel-
pošanas) sekas ir asins skābekļa piesātinājuma 
pazemināšanās un sekojošas «gandrīz pamoša-
nās» jeb «pus-pamošanās» (arousal – angļu val.) 
epizodes, kad novēro dziļu un skaļu elpošanu, 
ķermeņa kustības. Šajā laikā konstatē arī sirdsdar-
bības biežuma, asinsspiediena svārstības, endo-
krīnās, kā arī citu sistēmu aktivizēšanos. Normālā 
miega arhitektonika tiek izjaukta, kas var izraisīt 
pastiprinātu miegainību dienā un citus simpto-
mus. Šajā gadījumā runā par obstruktīvas miega 
apnojas sindromu (OMAS).

Arī veselam cilvēkam miegā var novērot atse-
višķas apnojas epizodes, taču smaga OMAS gadī-
jumā to skaits nakts laikā var sasniegt simtus, pat 
1–2 reizes minūtē.

Slimības kardinālie simptomi ir krākšana (krāc 
arī veseli cilvēki!), miegainība dienas laikā un cita 
cilvēka (gultas partneres/a miegs parasti tiek trau-
cēts visvairāk) novērotas elpošanas apstāšanās un 
«pus-pamošanās» epizodes naktīs. Paši slimnieki 
bieži uzskata, ka viņu miegs ir ļoti kvalitatīvs, jo 
spēj iemigt jebkurā vietā un jebkurā laikā. Diem-
žēl arī braucot pie automašīnas stūres.

Citi OMAS simptomi ir smakšanas sajūta miegā, 
bieža urinācija naktī, miegs bez spirdzinājuma, 
nogurums, rīta galvassāpes, koncentrēšanās un 
darba spēju zudums, erekcijas traucējumi vīrie-
šiem. Tas nereti noved pie sociālām sekām – darba 
zaudēšanas, laulību šķiršanas.

OMAS ir slimība, kas Latvijā tiek atpazīta katas-
trofāli slikti. Pasaulē to novēro ap 5% pieaugušo 
(ASV – pat līdz 10%), pārsvarā vīriešiem.

OMAS ir sistēmiska slimība un cieši saistīta 
(daļā gadījumu tas ir cēlonis!) ar arteriālo hiper-
tensiju, aterosklerozi, cukura diabētu (!!) un citām 
slimībām. 

Aptaukošanās ir viens no svarīgākajiem riska 
faktoriem! Publikācijās minēts, ka diabēts ir līdz 
pat 40% slimnieku ar OMAS, savukārt 2. tipa dia-
bēta slimniekiem 10–20% gadījumu (atsevišķos 
pētījumos tiek minēti pat 2–3 reizes augstāki rādī-
tāji) ir OMAS. Arī 1. tipa diabēta slimniekiem OMAS 
novēro bieži!

Miega apnojas diagnostika un ārstēšana nav 
lēta. Taču šī ir viena no medicīnas sfērām, kur 
iespējams panākt fantastisku rezultātu, jūtami 
uzlabojot dzīves kvalitāti. Ārstēšanā vieglākos 
gadījumos pietiek, piemēram, ar svara samazi-
nāšanu, alkohola un medikamentu, kuri atslābina 
augšējo elpceļu muskulatūru, lietošanas pārtrauk-
šanu, naktsmiera pozas maiņu, elpošanas caur 
degunu uzlabošanu. Savukārt smagākos gadī-
jumos ārstēšanā izmanto speciālu aparatūru ar 
deguna masku, kura uztur nelielu pozitīvu spie-
dienu elpceļos un novērš to saplakšanu.

Diabēts un plaušu veselība

Alvils Krams: «Diabēta slimniekiem novēro augstāku saslimstību ar gripu, smagākas 
komplikācijas, attiecīgi arī augstāku mirstību. Savukārt gripa var pasliktināt diabēta 
norises kontroli. Augstas temperatūras, intoksikācijas gadījumā pasliktinās apetīte 
un var rasties grūtības piemeklēt insulīna devu (hipoglikēmijas risks).»
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Viena no smēķēšanas izraisītām nopiet-
nām saslimšanām ir hroniska obstruktīva 
plaušu slimība jeb HOPS, kas parasti pie-
zogas lēnām un nemanot. Vismaz slimī-
bas sākuma stadijā situāciju par labu var 
vērst tikai un vienīgi pēc iespējas ātrāka 
smēķēšanas atmešana.

Kas ir HOPS, kā šī saslimšana izpaužas un kā to ārstē, 
– par to saruna ar Rīgas Austrumu klīniskās univer-
sitātes slimnīcas stacionāra Tuberkulozes un plaušu 
slimību centrs pneimonoloģi Ivetu Kroiču.

– Neraugoties uz pūliņiem apkarot smēķēšanu, 
tā joprojām ir daudzu cilvēku ikdiena. Turklāt 
smēķētāju skaits īpaši mazumā neiet.
– Pats satraucošākais ir tas, ka smēķētāju skaits 
pieaug tieši pusaudžu vidū. Turklāt, lai cik dīvaini 
tas arī būtu, vecumā no 13 līdz 15 gadiem starp 
pīpmaņiem meiteņu ir vairāk nekā puišu.
– Kas tam par cēloni – vai tas, ka smēķēšana ir 
modes lieta?
– Jā, protams, no vienas puses, tā ir modes lieta. 
Bet, no otras – bara instinkts: ja visi smēķē, tad 
es arī! Ir vēl viens apstāklis: �lmās redzami skaisti 
aktieri, kas skaisti smēķē, un daudziem jauniešiem 
tas rada iespaidu, ka cigarete mutē izskatās glīti.
– Tad vēl daudzi skatās uz saviem vecākiem, 
kas smēķē.
– Daļai jauniešu, par laimi, pret to rodas riebums, 
un viņi pat nedomā ņemt rokās cigaretes, bet gluži 
pretēji – piekopj sportisku un veselīgu dzīvesveidu. 
Tai pašā laikā daudzi tik tiešām vēlas līdzināties 
saviem senčiem.
Savukārt, runājot par pusmūža cilvēkiem, man 
nereti nācies dzirdēt viņus prātojam: «Mans tēvs 
visu mūžu smēķēja un nodzīvoja līdz 90 gadiem! 
Kāpēc lai man smēķēšana kaut ko nodarītu?» No 
savas prakses redzu: daudzi joprojām nav aptvē-
ruši, ka cigaretes ir kaitīgas, un negrib cīnīties ar 
savu nikotīna atkarību.
– Ar kādām elpceļu slimībām ir saistīta 
smēķēšana? 
– Uzskata, ka gandrīz katram smēķētājam ir hro-
nisks bronhīts. Vieniem tas izpaužas mazāk, citiem 
– vairāk. Hroniska smēķētāja bronhīta simptoms 
ir klepus, kas var būt sauss vai ar krēpu produk-
ciju. Ne mazums ir tādu pīpmaņu, kuriem, no rīta 
pieceļoties, vajadzīgs laiks, lai kārtīgi atklepotos 
un atkrēpotos.
Smēķēšana, protams, daudzkārt palielina plaušu 
vēža attīstības risku. Vēl viena bieži sastopama 
smēķēšanas izraisīta plaušu slimība ir HOPS.
– Kas ir HOPS un kāpēc tā ir tik nopietna 
saslimšana? 
– Kā jau minēju, HOPS ir slimība, kas saistīta tieši 
ar smēķēšanu. Lai ar to saslimtu, gan ir nepie-
ciešams pietiekami ilgs pīpmaņa stāžs. Slimība 
neattīstās tiem, kas smēķē gadu vai divus, bet 
gan pēc desmit, divdesmit, trīsdesmit gadu smē-
ķēšanas. Uzskata, ka HOPS teorētiski nevarētu 
sākties ātrāk par 40 gadiem, tāpēc pacientu vidū 
lielākoties ir tādi, kas sasnieguši piecdesmit, seš-
desmit gadu vecumu. Tieši ilgie slimības attīstī-
bas gadi varētu būt viens no iemesliem, kāpēc 
joprojām mūsu valstī ir tik slikta HOPS pacientu 
diagnostika. Šajā vecumā cilvēks daudzas lietas 
«noraksta» uz saviem gadiem, nevis izskaidro ar 
kādu saslimšanu.
HOPS rezultātā pacientam veidojas hronisks iekai-
suma process bronhos, kas noved pie elpceļu 
sašaurināšanās un elpas trūkuma sajūtas. Sākot-
nēji elpas trūkums parādās pie lielākām �ziskām 
slodzēm, bet, slimībai progresējot, elpas trūkumu 

izsauc arvien mazāka �ziska piepūle. Smagiem 
HOPS pacientiem elpas trūkums var sākties jau 
no rīta: mostoties, ceļoties no gultas, mēģinot 
apģērbties, uzklāt gultu. Viņiem var būt grūtības 
tikt līdz tualetei. Elpas trūkums būtībā ir smagā-
kais simptoms, kas raksturīgs HOPS pacientiem. 
Otrs ir traucējošais klepus, kas vienam var būt 
sauss, citam – ar krēpām.
– Kāds varbūt padomās: kas par to, ka man ir 
elpas trūkums! Iepūtīšu kādu plaušu paplaši-
nātāju un mierīgi dzīvošu! Kā tas ir ar HOPS 
pacientiem? 
– Lai arī šī slimība ir ārstējama, taču tā progresē – 
ar gadiem elpas trūkums kļūst arvien spēcīgāks. 
HOPS pacientiem slimības simptomi ir neatgrieze-
niski. Viņiem nozīmētā terapija vairāk ir vērsta uz 
to, lai apturētu slimības progresēšanu un simptomi 
nepastiprinātos. Un tikai mazā mērā mēs varam 
tos vājināt.
Šobrīd nav tādu medikamentu, kas spētu likvi-
dēt slimības jau radītās neatgriezeniskās izmaiņas.
– Minējāt, ka mūsu valstī ir slikta HOPS 
pacientu diagnostika.
– Zemā HOPS pacientu diagnostika ir problēma 
visā pasaulē. ASV gan uzskata, ka viņi ir diagnosti-
cējuši apmēram pusi no saviem pacientiem, savu-
kārt pasaulē kopumā tā ir tikai kāda piektā daļa. 
Līdzīgi ir pie mums Latvijā, kaut gan Eiropas valstīs 
vidējais rādītājs ir 40%.
Mēs, pneimonologi, vēlētos, lai ģimenes ārsti savus 
smēķējošos pacientus pēc 40 gadu vecuma reizi 
gadā sūtītu uz spirometriju – plaušu tilpuma un 
funkciju mērījumu. Tas ir elpošanas tests, kas palīdz 
atklāt dažādas plaušu slimības. Kā jau es teicu, HOPS 
diagnostika bieži ir novēlota tāpēc, ka pacientam, 
kļūstot vecākam, šķiet, ka elpas trūkums ir saistīts 
ar viņa gadiem, un tas ir normāli. Tāpēc tieši spiro-
metrija varētu palīdzēt ārstiem HOPS diagnosticēt 
agrākās stadijās, kad pacientam vēl tikai sāk samazi-
nāties plaušu tilpums. Jo ātrāk mēs HOPS pacientu 
sāksim ārstēt, jo labvēlīgāki būs rezultāti. Protams, 
ar noteikumu, ka viņš atmetīs smēķēšanu.
– Vai HOPS gadījumā smēķēšanas atmešana 
situāciju var ievērojami uzlabot?
– Jāteic, ka jebkuram, arī veselam cilvēkam, plaušu 
tilpums ar gadiem samazinās, bet daļai smēķētāju 
tas notiek ļoti strauji. Ja viņi atmet savu netikumu, 

tad turpmākais plaušu tilpuma samazinājums var 
noritēt tāpat kā veseliem pacientiem.
Runājot tieši par HOPS, varu teikt, ka tiem, kas 
atmetuši smēķēšanu, terapija būs daudz efektīvāka.
– Kāda ir HOPS terapija?
– Svarīga tās sastāvdaļa ir smēķēšanas atmešana. 
Tā gan nav tiešā HOPS terapija, bet gan riska fak-
tora likvidācija. Par medikamentiem runājot, 
HOPS pacientiem tiek nozīmēti dažādi bronhus 
paplašinoši inhalatori. Valsts tos apmaksā 50% 
apmērā.
– Kādi faktori ietekmē terapijas efektivitāti: 
medikamenti, līdzestība, lietošanas tehnika? 
Kas ir svarīgāks?
– Ir svarīgi visi šie faktori. Taču tiek uzskatīts, ka 
vissvarīgākā ir līdzestība.
Medikamentu ziņā ir ļoti svarīgi, lai ārsts tos būtu 
piemeklējis atbilstoši konkrētam pacientam. Arī 
lietošanas tehnika ir būtiska. Tā kā pacientam tiek 
nozīmēti inhalatori, nevis iekšķīgi dzeramās zāles, 
ārstam ir jāparāda, kā tie pareizi jālieto. Taču, lai cik 
viņš to darītu tehniski pareizi un lai cik labs būtu 
medikaments, bez līdzestības rezultāta nebūs.
– Vai ir kādi jaunumi terapijā, kas palīdzētu 
uzlabot pacienta līdzestību?
– Pacienti ir līdzestīgāki tad, ja terapija ir vienkār-
šāka. Tagad HOPS pacientiem ir pieejami medi-
kamenti, kas jālieto tikai reizi dienā. Katram var 
izvēlēties piemērotākās zāles.
Iespaidīgāku līdzestību var panākt arī ar kombi-
nētajiem medikamentiem, kad vienā inhalatorā 
apvienoti divi dažādi medikamenti.
– Kā pacientam pašam izvērtēt, vai veselības 
stāvoklis ir uzlabojies un terapiju var pār-
traukt vai vismaz mazināt?
– Viņi to jūt pēc saviem simptomiem: ja viņiem 
elpas trūkums izpaužas mazāk vai viņi kļuvuši 
�ziski aktīvāki. Bet es gribētu uzsvērt, ka HOPS 
pacientiem pašiem nevajadzētu terapiju pār-
traukt. Faktiski viņiem terapija ir vajadzīga visu 
dzīvi, jo tā palīdz uzturēt pacienta esošo funkcio-
nālo situāciju un novērst veselības stāvokļa paslik-
tināšanos. Tāpēc pat tad, ja mēs esam sasnieguši 
labu progresu un pacients jūtas samērā labi, 
viņam nav slimības uzliesmojuma un nav nepie-
ciešams doties uz slimnīcu, arī tad mēs viņam 
iesakām turpināt lietot medikamentus.

– Latvijā nav HOPS pacientu organizācijas, 
kas publiski cīnītos par savām tiesībām? Vai 
HOPS pacienti ir kautrīgāki nekā, piemēram, 
HIV slimnieki?
– Lai varētu pastāvēt kāda pacientu organizācija, 
tad pašiem pacientiem jābūt pietiekami aktīviem, 
tādiem, kas vēlas runāt, vēlas cīnīties par savām tie-
sībām. HIV pacienti ir gados jaunāki nekā ar HOPS 
sirgstošie, no kuriem liela daļa ir pensijas vecumā. 
Daudziem no viņiem ir arī kādas citas blakus saslim-
šanas, piemēram, koronārā sirds slimība, cukura 
diabēts u.c. Līdz ar to, manuprāt, ir grūti atrast kādu 
aktīvu pacientu, kas var izstāstīt par pacientu vaja-
dzībām, pārstāvēt viņu tiesības.
Mēs, speciālisti, esam nonākuši pie secinājuma, 
ka izcīnīt lielāku zāļu kompensāciju būtu vieglāk, 
ja tiešām būtu izveidota HOPS pacientu biedrība 
un arī pašu pacientu aktivitāte būtu lielāka.
– Viens no iemesliem, kālab HOPS pacienti nav 
tik līdzestīgi, ir samērā lielais pacientu līdzmak-
sājums par zālēm. Taču no jūsu iepriekš teiktā 
var secināt, ka pat tad, ja valsts zāles kompen-
sētu 100% apmērā, nozīmīgai pacientu daļai 
slimība tāpat netiktu diagnosticēta. 
– Pēc aplēsēm Latvijā ir ap 150 tūkstošiem HOPS 
slimnieku, bet tikai apmēram 25 tūkstošiem ir 
noteikta diagnoze. Un tikai mazāk nekā 10 tūk-
stoši ikdienā lieto zāles. Ja, protams, zāles no valsts 
budžeta tiktu kompensētas pilnā apjomā, tad, vis-
ticamāk, ārstētos visi 25 tūkstoši pacientu. Bet vien-
alga diagnostiku tas neuzlabotu.
Kā jau es teicu, agrīnās HOPS stadijās pacienti šo sli-
mību neatpazīst. Bieži vien arī ārsti palaiž to garām. 
Piemēram, ja pacientam elpas trūkums parādās 50 
gadu vecumā, tad bieži vien to noraksta uz kādām 
sirds problēmām. Tāpēc daļa HOPS pacientu vis-
pirms meklē kardiologa palīdzību.
– Ko jūs vēl vēlētos piebilst noslēgumā?
– Ja pacients nevar atmest smēķēšanu un viņam 
jau ir pietiekami ilgs smēķēšanas stāžs, es ieteiktu 
ikvienam pēc 40 gadu vecuma sasniegšanas vien-
reiz gadā noteikt savu plaušu funkciju. Neatkarīgi 
no tā, vai ir kādi simptomi. To vajadzētu darīt arī 
tad, ja cilvēks ir atmetis smēķēšanu, jo HOPS var 
izpausties arī pēc tam. Savukārt pacientiem, kuriem 
ir elpas trūkums vai hronisks klepus, nekavēties, 
bet konsultēties pie pneimonologa.

Katra izsmēķētā cigarete tuvina HOPS
JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Iveta Kroiča: «Pneimonologi vēlētos, lai ģimenes ārsti savus smēķējošos pacientus pēc 40 gadu vecuma reizi gadā sūtītu uz 
spirometriju – plaušu tilpuma un funkciju mērījumu. Tieši spirometrija varētu palīdzēt ārstiem HOPS diagnosticēt agrākās sta-
dijās, kad pacientam vēl tikai sāk samazināties plaušu tilpums.»
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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/0006/15a(2); Sagatavots: 05/2015

Neapvelciet, ja atbilde ir “nē”
Apvelciet atbilstošo!
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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

Saskaitiet tikai 
apvilktos punktus

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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TOMS ZVIRBULIS

Iestājoties arvien siltākam laikam, bieži 
vien atpūsties dodamies pie dabas. Daž-
kārt šādas atpūtas noslēgumā nākas kon-
statēt, ka mājās esam pārnesuši bīstamu 
slimību pārnēsātāju – ērci.

Kā izvairīties no saslimšanas ar ērču encefalītu un 
Laima slimību un kā izvairīties no pašām ērcēm, 
padomu lūdzām Latvijas Infektoloģijas centra 
direktorei profesorei Baibai Rozentālei.

– Vai ērču encefalīts var nopietni apdrau-
dēt pacientus?
– Jā, ērču encefalīts apdraud pacientus, jo ērces 
pārnēsā dažādu slimību ierosinātājus, un viens 
no šiem ierosinātājiem ir encefalīta vīruss. Ērce 
barojas ar siltasiņu dzīvnieku olbaltumvielām, un 
cilvēks ir tikai kārtējais upuris ērces ceļā. Piesūco-
ties cilvēkam, ērce koduma vietā vispirms ievada 
anestezējošu vielu, kas atrodas tās siekalu dzie-
dzeros, lai cilvēks nejustu tās klātbūtni. Ja ērce ir 
in�cēta, tiek ievadīts arī vīruss. Šogad līdz maijam 
Infektoloģijas centrā ir pārbaudītas 172 ērces. No 
tām in�cētas bija 7,6%. Pārbaudīto ērču skaits 
pagaidām ir neliels. Pagājušajā sezonā mēs pār-
baudījām gandrīz 4000 ērču, no kurām in�cētas 
bija 5,2%. In�cēto ērču skaits parasti nav mazāks 
par 5%. Tas nozīmē, ka no katrām 100 ērcēm pie-
cas ir in�cētas ar šo vīrusu. Ērču encefalīts tiešā 
tulkojumā nozīmē ērču pārnesta vīrusa ierosi-
nātu smadzeņu vielas iekaisumu. Tas gan ir tikai 
vēsturisks nosaukums, jo slimība var norisināties 
vairākās formās.
– Kādas tās ir?
– Pirmajā no tām pacientam ir paaugstināta ķer-
meņa temperatūra ar gripai līdzīgu stāvokli. Otrai 
ir raksturīgs smadzeņu apvalka iekaisums, kas 
izraisa spēcīgas galvassāpes, nelabu dūšu, vem-
šanu un augstu temperatūru. To sauc par ērču 
encefalīta meningiālo formu. Latvijā šāds slimī-
bas tips ir sastopams visbiežāk. Ērču encefalīta 
norise ar smadzeņu vielas iekaisumu var izpaus-
ties ar roku un kāju paralīzi, rīšanas traucējumiem, 
mīmikas muskulatūras paralīzi. Ir gadījumi, kad 
šie simptomi pāriet tikai daļēji, un cilvēkam visu 
mūžu var būt kustību traucējumi. Šī smagā forma 
Latvijā, par laimi, sastopams tikai 5% gadījumu. 
Uzreiz jāatzīmē, ka ērcēs var būt arī bīstamas bak-
tērijas, piemēram, borēlijas, kas ierosina Laimbo-
reliozi jeb Laima slimību. Būtiskākā atšķirība ir tā, 
ka Laima slimību sekmīgi varam izārstēt ar anti-
bakteriālo terapiju, kamēr ērču encefalītam tādu 
iespēju nav. Eiropā pēc ērces koduma netiek lie-
tots speci�skais imūnglobulīns, kā tas tiek darīts 
Krievijā, nav pretvīrusa preparātu, jo ir ļoti efek-
tīvas pro�laktiskās vakcīnas. Tāpēc neviena far-
mācijas kompānija nedomā par šādu preparātu 
ražošanu. Infekcijas smagums atkarīgs no tā, cik 
spēcīga intoksikācija cilvēkam ir bijusi. Smagākos 
gadījumos, ja skarts ir ne tikai smadzeņu apvalks, 
bet arī smadzeņu viela, ārstēšanās var ilgt 2–3 
mēnešus, un papildus var būt nepieciešama 
arī rehabilitācija. Pozitīvā ziņa ir tā, ka, pateico-
ties vakcinēto cilvēku skaita pieaugumam, ērču 
encefalīta gadījumu skaits samazinās. Deviņ-
desmitajos gados sezonā tika reģistrēti ap 1000 
saslimšanas gadījumu, turpretī pagājušogad – 
tika 138.
– Kurā periodā ērces ir visaktīvākās?
– Par to, ka ērces ir atmodušās, mēs spriežam 
pēc cilvēkiem, kuri pēc ērces piesūkšanās sāk 
nākt pie mums uz Infektoloģijas centru. Cilvēki 
parasti ērci noņem paši, bet ir tādi, kuri vēlas šo 

ērci pārbaudīt, un tad to nes vai nu pie mums, vai 
ģimenes ārstam, kurš to palīdz nogādāt uz Latvi-
jas Infektoloģijas centru. Diennakts vidējai tem-
peratūrai paaugstinoties virs +5 grādiem, ērces 
mostas, un pirms ērču mātītes dēj olas, viņām 
noteikti ir jābarojas. Ērces parasti atrodas līdz 
viena metra augstumam no zemes. Tāpēc lapu 
koku mežos iespēja sastapties ar ērcēm ir augs-
tāka, jo tajos ir izteikts pamežs.
Lai izvairītos no ērcēm, dodoties uz mežu, ietei-
cams lietot kukaiņu repelentus – ķīmiskas vielas, 
kas atbaida odus, briežutis, ērces un citus. Labāk 
šos preparātus iegādāties aptiekās. Tā kā bērnus 
pret ērču encefalītu var vakcinēt tikai no gada 
vecuma, viņu aizsardzībai repelentu lietošana 
noteikti ir vēlama.
Šogad mēs pirmo ērci noņēmām 28. martā, bet 
pacienti paši pirmo ērci atnesa 13. janvārī. Šāda 
situācija var rasties, ja cilvēks strādā siltumnīcā, 
kur temperatūra ir augstāka. Ērču sezonas ilgums 
ir atkarīgs no gaisa temperatūras. Parasti sezona 
turpinās līdz oktobrim. Tā kā ērču encefalīta inku-
bācijas periods ir 2–3 nedēļas, tad, ērcei piesū-
coties oktobrī, cilvēks var saslimt arī novembra 
sākumā. Lielākais slimnieku skaits parasti ir jūlijā, 
augustā un septembrī. Jāatzīmē, ka in�cētām 
ērcēm arī pēcnācēji būs vīrusa nēsātāji.
– Ar ērcēm iespējams saskarties tikai ārpus 
pilsētas? 
– Nē, arī pilsētā tās ir. Starp mūsu pacientiem ir 
cilvēki, kuriem in�cētā ērce ir piesūkusies pilsētā. 
Ērcei katrā tās attīstības stadijā ir jābarojas, un 
sākotnēji tām pietiek tikai ar 15 minūtēm. Tātad 
cilvēks pie mums var ierasties ar sūdzībām arī pēc 
īsas pastaigas pa Bastejkalnu.
– Kādas ir iespējas pasargāt no ērču encefa-
līta bērnus, kuri dzīvo endēmiskajos rajonos?

– Valsts jau vairākus gadus novados, kuros ir lie-
lāks in�cērto ērču skaits, bez maksas vakcinē 
bērnus no viena līdz 18 gadu vecumam. Par vak-
cināciju ir jārunā ar savu ģimenes ārstu. Ar to 
teritoriju sarakstu, kurās dzīvojošajiem bērniem 
iespējams vakcinēties bez maksas, iespējams 
iepazīties Slimību pro�lakses un kontroles cen-
tra mājas lapā www.spkc.gov.lv. Tomēr arī pārē-
jiem iedzīvotājiem noteikti iesaku vakcinēties. 
Vakcinācijas kurss sastāv no trim potēm. Infek-
toloģijas centrā vienas potes cena ir 30 eiro. Pie 
mums ir iespējams noteikt arī antivielu koncen-
trāciju asinīs. To ieteicams darīt, ja cilvēks ir noka-
vējis revakcināciju. Tādējādi viņš var uzzināt, vai 
ir nepieciešams pilnībā jauns vakcinēšanās kurss, 
vai pietiek ar vienu poti imunitātes atjaunošanai.
– Kā cilvēkiem vajadzētu rīkoties, ja ērce ir 
piesūkusies? 
– Ja ērci nost ņem cilvēks pats, tad to nebūtu 
vēlams darīt ar kailām rokām, jo ādas bojājuma 
gadījumā iespējams in�cēties. Derēs pati vienkār-
šākā pincete no kosmētikas maciņa. Pirms ērces 
noņemšanas pie koduma vietas 2–3 minūtes 
patur spirtu saturošā šķidrumā samērcētu vates 
tamponu. Ērce apreibst, un tās taustekļi atslābst. 
Tad ar mierīgām kustībām ērci ir iespējams 
izņemt. Cilvēki bieži vien uztraucas, ja notrūkst 
ērces galviņa. Ja šo galviņu var izknibināt ar sterilu 
adatu, tad to var darīt, bet tas ir tikai svešķerme-
nis, kurā vairs vīrusa nav. Pirms ērces izņemšanas 
koduma vietu nekādā gadījumā nedrīkst apstrā-
dāt ar sviestu vai eļļu, jo tādējādi tiek aizsprostoti 
ērces elpceļi, kas tai izsauc vemšanu, un orga-
nismā nonāk vēl vairāk encefalīta vīrusa.
– Latvijā ir pieejamas divas vakcīnas pret ērču 
encefalītu, vai tās ir savstarpēji aizvietojamas 
un drošas?

– Jā, tās ir savstarpēji savietojamas un aizvieto-
jamas, jo der pret pilnīgi visiem ērču encefalīta 
vīrusa apakštipiem. Tā kā par pamatu vakcīnu 
izstrādē tiek ņemts vīrusa kodola olbaltums, tas 
ir kopīgs visiem vīrusa apakštipiem. Varbūt var 
atšķirties atsevišķi vakcīnas elementi, bet tās vien-
alga ir savstarpēji savietojamas. Tomēr tiek reko-
mendēts primāro vakcinācijas kursu veikt ar vienu 
vakcīnas tipu. Tam par iemeslu kalpo klīniskie pētī-
jumi, kas katrai vakcīnai tika veikti atsevišķi, kaut 
gan tās īpaši savā starpā neatšķiras.
– Pastāv mīts, ka pret ērču encefalītu var vak-
cinēties tikai līdz vasarai, kāpēc šāds mīts 
ir radies?
– Šis mīts ir saglabājies kopš padomju laikiem, 
kad vakcinācijai izmantoja dzīvu, novājinātu 
vīrusu. Šobrīd vakcīna ir principiāli citāda, tā ir 
inaktivēta vakcīna, kas ļauj cilvēkus vakcinēt visu 
gadu. Cilvēki tiek mudināti vakcinēties laikus, lai 
jau ērču aktivizēšanās sākumposmā viņiem būtu 
izstrādājusies imunitāte. Lai imunitāte izstrā-
dātos ātrāk, ir iespējams saņemt paātrināto 
vakcinācijas kursu. Šādā gadījumā no Latvijā 
piedāvātajām vakcīnām vienai būs nepiecieša-
mas divas potes, bet otrai – trīs. Vienā gadījumā 
atkārtota vakcinācija tiek izdarīta jau pēc 14 die-
nām, un antivielas izveidojas jau divas nedēļas 
pēc otrās potes. Lai gan stabilu imunitāti novēros 
tikai pēc trešās potes, kuru pacients saņem pēc 
gada. Otrai vakcīnai visas trīs injekcijas pacien-
tam veic trīs nedēļu laikā. Šeit gan jāuzsver, ka 
labāka imunitāte rodas, ja starplaiks starp potēm 
ir vismaz mēnesis.
– Agrāk pret ērču encefalītu vakcinēja reizi 
trijos gados, tagad to dara reizi piecos gados, 
kāpēc?
– Tāpēc, ka turpinājās pētījumi, cik ilgi pēc vak-
cinācijas saglabājas imunitāte. Pētījumos tika 
noteikta imūnvielu koncentrācija asinīs trīs gadus 
pēc pēdējās vakcinācijas, un tika secināts, ka tā 
vēl ir pietiekami augstā līmenī. Tad tika ieviesta 
revakcinācija ik pēc pieciem gadiem. Cilvēkiem 
pēc 60 gadu sasniegšanas gan revakcinācija ir 
jāveic ik pēc trim gadiem, jo imūnā atbilde kļūst 
vājāka, speci�sko antivielu veidošanās ir kūtrāka.
– Kā pasargāt pavisam mazus bērnus, kuri 
vakcīnu saņemt vēl nevar?
– Ja bērns neatrodas ratiņos, brīvā dabā noteikti 
vēlams paklāt uz zemes segu un neļaut bērnam 
no tās rāpot nost. Tik mazus bērnus «noklāt» ar 
repelentiem arī nebūtu vēlams. Protams, ir īpaši 
bērniem pielāgoti preparāti, bet zīdaiņiem tie 
nav domāti. Pēc gada vecuma, kad var veikt arī 
pirmās imunizācijas potes, pirms vēl ir izveido-
jusies imunitāte, var izmantot bērniem domā-
tos repelentus.
– Tā kā pastāv vairākas vakcīnas, vai ārstam ir 
jāinformē pacients par katras konkrētās vak-
cīnas iedarbību, to atšķirībām, cenu?
– Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca 
savā vakcīnu iepirkumā izvēlējās lētāko pretence-
falīta vakcīnu. Līdz ar to pie mums pacienti izvēlē-
ties nevar. Agrāk gan iegādājāmies abas vakcīnas. 
Tad dažkārt pacienti teica, ka viņi grib, piemēram, 
Austrijas, nevis Vācijas vakcīnu, vai arī otrādi, lai 
gan cenas ziņā īpašas atšķirības nebija. Tā kā arī 
iedarbības ziņā vakcīnas neatšķiras, tad es pie-
ļauju, ka arī lielākajai daļai ģimenes ārstu ir tikai 
viena no vakcīnām. Abas vakcīnas ir inaktivētas, 
tas nozīmē, nesatur dzīvu vīrusu, tām ir vienāds 
revakcinācijas periods. Vienīgi dakteris varētu 
pateikt, ka viņš izmanto vakcīnu x, bet ir pieejama 
arī vakcīna y. Ja pacients vēlas saņemt citu vak-
cīnu, tad viņam, iespējams, būs jādodas pie kāda 
cita speciālista.

Vakcinējies un izbaudi vasaru droši!
PROFILAKSE

Baiba Rozentāle: «Latvijā visbiežāk sastopama meningiālā ērču encefalīta forma. Tai 
raksturīgs smadzeņu apvalka iekaisums, kas izraisa spēcīgas galvassāpes, nelabu 
dūšu, vemšanu un augstu temperatūru. Lai novērstu saslimšanu, Latvijā ir pieeja-
mas ļoti efektīvas profilaktiskās vakcīnas.»
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dienas avīze

Sausai, sakairinātai, alerģiskai un atopiskā dermatīta skartai ādai

Reklāmdevējs: sanofi-aventis Latvia, SIA
K.Valdemāra iela 33-8, Rīga, LV 1010, Latvija

EMOLIUIM - SALV.EMO.16.05.0224
Apstiprināts: 16 May 2016

KĀPĒC SAUSA ĀDA JĀKOPJ 
ĪPAŠI?
Vesela āda veido organisma 
aizsargbarjeru. Ja āda ir pārāk 
sausa, tā kļūst uzņēmīga pret 
iekaisumiem un nelabvēlīgiem 
vides faktoriem.

KĀPĒC EMOLIUM?
Visi Emolium produkti ir 
dermatoloģiski pārbaudīti, 
hipoalerģiski, bez smaržvielām un 
krāsvielām. Tie ir piemēroti gan 
pieaugušajiem, gan bērniem.

EMOLIUM PRODUKTI
• palīdz atjaunot ādas 

aizsargfunkciju;

• dziļi mitrina un baro ādu;

• samazina niezi.

Kuru Emolium līniju izvēlēties? 
Emolium pamatlīnija – sausas ādas kopšanai un profilaksei

Emolium speciālā līnija – ļoti sausas, raupjas, saplaisājušas, niezošas ādas kopšanai

Emolium P līnija – niezes un bakteriālās infekcijas, atopiskā dermatīta saasinājuma gadījumos.

Emolium nodrošina kompleksu un 
ilgnoturīgu četru veidu iedarbību:
BARO ĀDU UN REĢENERĒ HIDROLIPĪDU SLĀNI (makadamijas riekstu eļļa, šī sviests, parafīna eļļa)

MAZINA NIEZI (kukurūzas triglicerīdu eļļa, pantenols, alantoīns)

MITRINA UN UZTUR ĀDAS MITRUMA LĪMENI (hialuronskābe, urea, pienskābe, fucogel®, glicerīns)

PIEGĀDĀ STARPŠŪNU LIPĪDUS (arlasilk® phospholipid gla, kukurūzas triglicerīdu eļļa, makadamijas 
riekstu eļļa, kaprilskābes un kaprīnskābes triglicerīds)
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