
Dzīvot labāk
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Profesors skaidro, ko nozīmē retās slimības, kā tās iespējams 
diagnosticēt un ārstēt.

VALSTS PALĪDZ PIETRŪKST UZMANĪBAS
7. lpp.

LAIKRAKSTA TAUTA UN VESELĪBA PIELIKUMS

BEZMAKSAS
IZDEVUMS

Eiropā sievietes dzīvo ilgāk nekā vīrieši – 
vidēji 82 gadus pret vīriešu 76. Tomēr 
abiem dzimumiem gandrīz vienāds 
ir kvalitatīvi nodzīvoto gadu skaits – 
63 gadi sievietēm un 61 gads vīriešiem. 
Noteikti jāpanāk, lai tas kļūtu lielāks.

MULTIPLĀ SKLEROZE SADZĪVOT AR ASTMU DRAUGOS AR SAULI
Kādas ir ādas vēža ārstēšanas iespējas.Kāpēc tik svarīga ir pacientu līdzestība.Nopietna jaunu cilvēku slimība.

11. lpp.8. lpp.6. lpp.
Ar lieko svaru pretī cukura diabētam.
BĪSTAMĀ APTAUKOŠANĀS

16. lpp.

Sākot ar 2016. gadu, valsts pilnībā kompensē C hepatīta ārstēšanu arī ar 
visjaunākajiem medikamentiem. 4–5. lpp.
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Sievietes
veselības avīze

VESELAS SIRDS SKOLA

KRISTĪNE PASTORE

Vesela sirds – tas nozīmē iespēju dzīvot 
priecīgu, veiksmīgu un piepildītu dzīvi. To 
vēlas katrs! Kā to iemācīties un kā pacien-
tiem būt līdzestīgiem, ja sirdij vajadzīga 
palīdzība, skaidro Liepājas reģionālās 
slimnīcas kardioloģe Iveta Šime.

– Veselīgs dzīvesveids ir pamatu pamats, lai 
mūsu sirds būtu vesela. Kā to iemācīties?
– Sirds veselību nekādā gadījumā nevar nošķirt no 
cilvēka vispārējās veselības, tāpēc patlaban gan 
ārsti, gan citi speciālisti visā pasaulē strādā pie 
tā, lai iemācītu cilvēkiem saprast veselīga dzīves-
veida svarīgākos principus. Tos ir svarīgi apgūt un 
zināt jau no mazotnes – gan ģimenē, gan skolā.
– Kas būtu jāievēro un jādara katram cilvē-
kam, lai saglabātu labu sirds veselību?
– Lai tā būtu, pirmām kārtām ir svarīgi jau no 
mazotnes radināties pie mērenas �ziskās slo-
dzes, lai organisms būtu apmierināts ar šīm akti-
vitātēm un izjustu tās kā nepieciešamību. Otrs 
būtisks noteikums ir veselīgs ēdiens. Ēšanai ir 
jābūt baudai. Tā nav darbība, kas aizvieto kādu 
lietu, un nav vērts uztraukuma vai bēdu dzēša-
nai izmantot čipsu paku un pudeli kolas. Pēdējā 
laikā mūsu valstī ļoti lielu uzmanību velta ēdi-
nāšanai skolās. Tas ir labi, taču nekāds ļaunums 
neradīsies arī tad, ja bērns ēdīs no mājām līdzi 
paņemtu ēdienu, ar noteikumu, ka viņam garšo 
tas, ko viņš ēd un ka bērns līdzpaņemto apēd 
lēni un patīkamā sabiedrībā. Slikti ir tad, ja īsajā 
starpbrīdī bērns ātri aizskrien uz tuvējo veikalu, 
nopērk kādu saldo dzērienu un bulciņu un ātri pa 
ceļam līdz skolai to notiesā. Par ēšanu runājot, ja 
ģimenē mājās negatavo ēdienu, vēlāk tādā vidē 
augušam cilvēkam būs ļoti grūti nodrošināt sev 
veselīgu uzturu. Nepareizs ir uzskats, ka veselīga 
pārtika ir dārga. Nē, tā nav! Dārzeņi pie mums ir 
lēti, un tos var veselīgi pagatavot ļoti dažādos vei-
dos. Dārga ir neveselīgā pārtika: čipsi, saldinātie 
dzērieni un daudz kas cits. Ja vēl cilvēks smēķē – 
skaidrs, ka tur aiziet kaudze naudas. Slimnīcā es 
ļoti labi redzu, ka liela daļa slimnieku neēd no 
rītiem pasniegto putru, jo neuzskata to par nor-
mālu ēdienu. Bet tas ir veselīgs ēdiens!
– Vai varat pateikt, kādā vecumā cilvēkam 
palielinās risks saslimt ar kādu no sirds un 
asinsvadu slimībām?
– Visbiežāk tas notiek jau pusaudžu gados, kad 
mazkustīga dzīvesveida un neveselīgas pārtikas 

dēļ rodas liekais svars. Ja cilvēks nav gatavs atteik-
ties no neveselīgas pārtikas, kas turklāt satur arī 
daudz tauku un pārāk daudz sāls, tad kardiovas-
kulāro slimību risks palielinās ar katru gadu.
– Kādi veselības rādītāji katram cilvēkam būtu 
jākontrolē, lai izvairītos no kardiovaskulāra-
jām slimībām?
– Pirmām kārtām tas ir auguma garums un svars. 
Turklāt ne tikai reālais svars, bet arī vēlamais. Lai 
to noskaidrotu, ir jāaprēķina savs ķermeņa masas 
indekss (ĶMI). To var noskaidrot, internetā atro-
dot vietni, kurā, ievadot savus auguma paramet-
rus, var uzzināt rezultātu, kā arī to var aprēķināt 
pats, svaru kilogramos dalot ar augumu met-
ros, kāpinātu kvadrātā. Par normālu svaru lie-
cina rezultāts robežās no 18,5 līdz 24,9. Tāpat jau 
no pusaudžu gadiem cilvēkiem vajadzētu iemā-
cīt kontrolēt asinsspiedienu. Mūsdienās to bez 
maksas var izmērīt ļoti daudzās aptiekās. Tāpat 
ir jākontrolē asinsaina, lai izvairītos no mazasi-
nības. Un arī holesterīna līmenis ir jāzina. Vese-
lam cilvēkam visi šie rādītāji būtu jākontrolē reizi 
gadā, un valsts to apmaksā. Savukārt cilvēkam, 
kuram ir problēmas ar sirds veselību, pirmām 
kārtām ir svarīgi regulāri lietot zāles, lai šīs prob-
lēmas ārstētu. Ja ir pareizi izvēlēti medikamenti, 
kas uztur minētos rādītājus normas robežās, 
nemaz nav vajadzīgs tos pārbaudīt daudz bie-
žāk kā reizi gadā.
– Ko nozīmē termins – rādītāji ir normas 
robežās? 
– Es ieskicēšu pašus svarīgākos. Ja veselam cil-
vēkam asinsspiediena rādījumi atkarībā no slo-
dzes ir 120–140/70–80 mmHg, tad tas ir absolūti 
normāli. Arī sirdsdarbība līdz pat 90 sitieniem 
minūtē ir normas robežās, un holesterīna līme-
nim nevajadzētu pārsniegt 5,4 mmol/l. Ja arī tas 
ir augstāks, bet visi citi rādījumi ir normas robe-
žās un cilvēks jūtas labi, nav nekādas vajadzības 
nedaudz paaugstinātu holesterīnu speciāli ārstēt. 
Jā, protams, var ievērot veselīga dzīvesveida reko-
mendācijas: pamainīt uzturu vai palielināt �zisko 
slodzi, lai nākotnē samazinātu kardiovaskulāro sli-
mību risku, bet zāles lietot gan nav nepieciešams. 
Savukārt kardiovaskulāro slimību pacientiem, lie-
lākoties gados veciem cilvēkiem, asinsspiedienu 

vajadzētu noturēt 140/80 mmHg robežās. Ja tas ir 
augstāks, ir jālieto zāles. Sirdsdarbības frekvence 
(sitieni minūtē) varētu būt ap 60, bet holesterīna 
līmeni šiem cilvēkiem vajadzētu analizēt sīkāk, 
pa frakcijām: sekot arī zema blīvuma holesterīna 
rādījumam, kas nedrīkstētu pārsniegt ciparu 2, 
bet ideālā variantā tam vajadzētu būt no 1,6 līdz 
1,8 mmol/l. Tāpat jāzina triglicerīdu un augsta 
blīvuma holesterīna līmenis.
– Kāda ir jūsu pieredze – vai kardiovaskulāro 
slimību pacienti, kam nepieciešams šos rādī-
tājus koriģēt ar medikamentiem, to apzinīgi 
arī dara?
– Ne visi! Visvairāk grēko pacienti ar paaugstinātu 
asinsspiedienu. Kādu brīdi viņi patiešām apzi-
nīgi dzer zāles, līdz asinsspiediens nostabilizējas, 
un tad domā, ka ir izārstējušies. Seko dažu dienu 
pauze zāļu lietošanā, kā rezultātā tādi pašdarb-
nieki nereti nonāk slimnīcā ar augstu asinsspie-
dienu. Tas ir ceļš, kā iedzīvoties insultā vai infarktā, 
tāpēc asinsspiediena korekcijai ir jābūt regulārai 
un bez pārtraukumiem. Tāpat ir jākoriģē holes-
terīna līmenis. Te es gribu pateikt, ka mūsdienās 
farmācijas speciālisti seko līdzi tam, lai 21.gad-
simta cilvēkiem būtu ērti lietojamas zāles. Tas 
nozīmē, ka vienā tabletē vai kapsulā ir kombinēti 
divi vai pat trīs preparāti, tāpēc to lietošana cilvē-
kiem ievērojami atvieglo dzīvi. Industrija ir pacien-
tiem pretim nākoša, bet viņiem pašiem arī jābūt 
gataviem sadarboties. Bet tikpat svarīgi kā lietot 
medikamentus, lai nostabilizētu savus veselības 
rādījumus, ir koriģēt arī dzīvesveidu.
Es vēl gribēju pieminēt, ka daudziem kardiovas-
kulāro slimību pacientiem nopietna problēma ir 
cukura diabēts, kas lielākoties iegūts tieši neve-
selīga dzīvesveida dēļ – galvenokārt par daudz 
un neveselīgi ēdot un par maz kustoties. Ja šos 
ieradumus maina, arī cukura līmenis noregulē-
jas. Ja cilvēks nepievērš uzmanību paaugstinā-
tajam cukura līmenim, tā iespaidā tiek bojāti ne 
tikai lielie, bet arī sīkie asinsvadi. Rezultātā cieš 
orgāni, ko šie asinsvadi apasiņo. Tie nesaņem pie-
tiekami daudz skābekļa un tajos rodas bojājumi. 
Tāpat cukura diabēts veicina redzes bojājumus. 
Tāpēc īpaši tad, ja cilvēks ir apaļīgs, jau no pus-
audžu vecuma ir svarīgi kontrolēt cukura līmeni 

asinīs. Bet ļoti, ļoti svarīgi ir veselīgi ēšanas iera-
dumi un kustības.
– Ar ko šajā ziņā vajadzētu sākt?
– Ir jāmaina sava attieksme pret dzīvi un apkārt 
notiekošo, atrodot tajā ne tikai slikto un iemeslus, 
kāpēc dusmoties, bet arī prieku. Manuprāt, ļoti, 
ļoti reti cilvēka dzīvē nav iespējams atrast nekādu 
prieku. Prieku var radīt gan saulains, gan apmā-
cies, gan arī lietains laiks. Nākamais nosacījums ir 
ieviest savā dzīvē pavisam vienkāršas �ziskās akti-
vitātes. Pati vienkāršākā un visiem vispieejamākā 
ir staigāšana – tā ir ļoti veselīga un iepriecinoša. 
Cilvēkiem, kam netīk vieniem doties pastaigās, es 
iesaku nospraust sev kādu mērķi. Piemēram, aiziet 
līdz tai un tai vietai, apsēsties un izlasīt rīta avīzi. 
Vai paņemt līdzi termosa krūzi ar ka�ju un izdzert. 
Vai iet uz veikalu pa apkārtceļu, nevis prasīt paš-
valdībai brīvbiļeti, lai vienu pieturu aizbrauktu ar 
autobusu vai tramvaju. Bieži vien pastaiga divas 
reizes dienā ir noderīgāka par vienu otru medi-
kamentu. Tādās pastaigās pa īstam var izbaudīt 
katru gadalaiku, var vērot cilvēkus un pat iepa-
zīties ar citiem cilvēkiem, iegūt labus draugus 
vai vismaz paziņas, ar ko parunāt. Tā dara cilvēki 
visā pasaulē. Nākamais, protams, ir ēdienkartes 
izvērtēšana. Par dārzeņiem es jau teicu un gribu 
atgādināt arī par nepieciešamību iekļaut ēdien-
kartē zivis.
Vēl es noteikti gribu atgādināt par zobu vese-
lību. Manuprāt, pirms 20 gadiem ar zobu veselību 
pacientiem nebija tik slikti kā tagad. Īpaši slimnīcā 
mēs, ārsti, to redzam ļoti labi. Šī problēma ir gan 
veciem cilvēkiem, gan jauniešiem, gan arī cilvē-
kiem darbspējīgā vecumā. Tāpēc, manuprāt, šī 
problēma ir jārisina valsts un pašvaldību līmenī. 
Dažkārt ir pat tā, ka nav vērts ārstēt citas slimības 
pirms pacientam nav salaboti zobi, jo slimi zobi 
ir infekcijas avots.
– Ko saka jūsu pieredze – kurus ieradumus 
cilvēkiem ir visgrūtāk mainīt?
– Manuprāt, visgrūtāk ir atteikties no smēķēšanas. 
Tā ir patiešām ļoti smaga atkarība. Otra lielākā 
problēma ir ēšanas ieradumu maiņa. Ir cilvēki, 
kam ļoti daudz kas negaršo. Labi, tad mēģinā-
sim citādi! Turpiniet ēst to pašu, ko esat pieradis 
ēst, bet ar vienu noteikumu: samaziniet porcijas 
un nenašķojieties starp ēdienreizēm! Tad pama-
zām eksperimentējiet ar kaut ko jaunu un papildi-
niet savu ēdienkarti. Daudziem neklājas viegli arī 
ar pievēršanos �ziskajām aktivitātēm. Visgrūtāk 
šajā ziņā ir tiem cilvēkiem, kuriem nav neviena, ar 
ko kopā doties pastaigās. Vieglāk, ja ir kāds māj-
dzīvnieks, kas jāved pastaigā. Ja nav, tad, kā jau 
es teicu, ir jānosprauž sev kāds mērķis.
– Ja tomēr cilvēks ir līdzestīgs un maina savu 
dzīvesveidu, pēc cik ilga laika ir jūtami pirmie 
uzlabojumi? Kādi tie ir?
– Tas notiek ātri – jau pēc pirmajiem trim mēne-
šiem cilvēks jūt pozitīvas izmaiņas. Ja ir bijis 
paaugstināts asinsspiediens, regulāri lietojot 
izrakstītos medikamentus, tas nostabilizējas 
4–7 nedēļu laikā. Līdz ar to rodas plašākas iespē-
jas �ziskajām aktivitātēm. Ja cilvēks kādu laiku 
ir regulāri gājis pastaigāt, nemaz nerunājot par 
aktīvākām �ziskajām nodarbēm, samazinās svars. 
Ja samazinās svars, uzlabojas pašsajūta. Visa tā 
rezultātā uzlabojas arī izskats, garastāvoklis, cil-
vēks kļūst dzīvespriecīgāks, un visa viņa dzīves 
kvalitāte mainās uz labo pusi.
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Iveta Šime: «Ja cilvēks nav gatavs mainīt dzīvesveidu un atteikties no neveselīgiem 
paradumiem, ar zālēm vien sirdi nevarēs uzturēt pie labas veselības.»

Palīdzēsim sirdij būt veselai!
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EVITA HOFMANE

No šī gada sākuma C hepatīta pacientiem 
Latvijā tiek piedāvāta jauna, efektīva sli-
mības ārstēšanas terapija, kas ļauj izār-
stēt arī tos pacientus, kam agrākā terapija 
nav bijusi sekmīga.

Par C hepatītu un jaunākajām iespējām tā ārs-
tēšanā runājam ar Latvijas Infektoloģijas centra 
virsārsti Velgu Ķūsi.

– Kādas ir prioritārās pacientu grupas, kurām 
vispirms būtu jāsaņem C hepatīta terapija?
– Es kā ārste negribētu izdalīt prioritārās grupas. 
Ja cilvēkam ir diagnosticēts hronisks C vīrusa 
hepatīts, ir atbilstoša klīniskā aina, laboratorisko 
izmeklējumu rādītāji, aknu biopsijas rezultāti, 
ārstējošais ārsts izvērtē situāciju un, ja ir jāārstē, 
tad ir jānozīmē ārstēšana neatkarīgi no tā, vai 
pacients ir agrāk ārstēts vai nav ārstēts, neno-
sakot speciālas prioritārās grupas. Bet, ņemot 
vērā reālās iespējas Latvijā ārstēšanas jomā paš-
laik, tomēr ir jāveido prioritārās pacientu grupas.
Ārstēšana vispirms jāsaņem tiem pacientiem, 
kuriem slimības attīstības rezultātā ir izveidoju-
sies �broze, sāk veidoties vai ir izveidojusies aknu 
ciroze. Gan Eiropā, gan Latvijā šo slimnieku ārstē-
šana ir izdalīta kā prioritāra. Tātad prioritārās gru-
pas, kurām jānozīmē tiešas darbības antivirālie 
medikamenti, ir pacienti, kuri jau ir agrāk ārstēti, 
bet diemžēl ārstēšanai nav bijis noturīgs efekts. 
Vīruss netika iznīcināts, tas turpina cirkulēt asinīs 
un bojāt aknu šūnas. Tomēr ne visiem C vīrusa 
nēsātājiem slimība obligāti progresēs, sāksies 
aknu ciroze un attīstīsies aknu vēzis.
– Vai neārstēts pacients, kuram fibrozes 
pakāpe ir F0–F1, var gaidīt terapiju un cik ilgi?
– F0 un F1 ir stadijas, kad, skatoties pēc klīniskās 
ainas, cilvēkam vīruss organismā ir iekļuvis, bet 
neko nozīmīgu nav izdarījis. Mūsdienās ir ļoti labas 
iespējas pacientu novērot, vērtēt situāciju dina-
mikā. Nevajag pārforsēt ar medikamentiem, jo 
katram preparātam ir lielākas vai mazākas blakus 
parādības un, ja ārstēšana pašlaik nav nepiecie-
šama, labāk ir pacienta veselības stāvokli novē-
rot. Jāpiebilst, ka hroniskiem aknu slimniekiem 
izmaiņas aknās nenotiek strauji – vienas dienas 
vai nedēļas laikā. Varbūt gadu desmitiem nebūs 
nekādu izmaiņu, bet varbūt, piemēram, narko-
tiskās vielas vai alkohols, kādu citu saslimšanu 
dēļ lietotie medikamenti var izprovocēt vīrusu 
kļūt aktīvākam.
Gan Latvijā, gan pasaulē pastāv prakse, ka 
šādiem pacientiem rekomendē reizi pusgadā 
vai gadā (atsevišķās situācijās biežāk) veikt bio-
ķīmiskās analīzes, ultrasonogrā�ski izmeklēt 
aknas. Ja ārsts pēc analīžu rezultātiem redz, ka 
process ir nopietnāks, agresīvāks, tad veic aknu 
punkcijas biopsiju. Tā ir invazīva izmeklēšanas 
metode, kas ļauj precizēt aknu stāvokli: vai ir 
iekaisuma process, vai veidojas �brotiskie audi, 
vai tas ir atgriezenisks process, ko var novērst 
ar ārstēšanu, vai process ir attīstījies tālāk un 
parādās iezīmes, ka atsevišķas šūnas jau ir ciro-
tiski izmainītas. Tad, ņemot vērā objektīvo 
atradi, ārsts izlemj par ārstēšanu un konkrētiem 

medikamentiem. C hepatīta vīrusam ir vairāki 
genotipi. Atkarībā no tā, kāds ir C hepatīta vīrusa 
genotips, atšķiras gan medikamenti, ko lieto, 
gan arī ārstēšanas ilgums. Jāņem vērā, ka ir ļoti 
svarīgi, lai pacientam un ārstam ir labs kontakts, 
viņi sadarbotos.
– Kāda ir sadarbība jūsu starpā?
– Mums, mediķiem, Infektoloģijas centrā, ir labs 
kontakts ar pacientiem. Ir daudz pacientu, kurus 
mēs zinām no 90. gadiem. Viņi regulāri ierodas uz 
veselības pārbaudēm, konsultējas, nāk arī jauni 
pacienti. Apritē ienāk jaunie ārsti, bet strādā arī 
daudz pieredzējušu speciālistu. Protams, nevar 
izslēgt situācijas, kad pacients pirmajā vai otrajā 
konsultācijā ir tik ļoti uztraucies, ka nemaz nesa-
dzird, ko ārsts viņam stāsta. Viņam galvā ir viena 
doma: man ir atrasts C hepatīta vīruss un no tā ir 
jātiek vaļā pēc iespējas ātrāk! Pacients nesadzird 
par izmeklējumiem, par F0, F1, ko tas nozīmē; un 
rodas pārpratumi. Bet tie ir risināmi un izrunā-
jami jautājumi.
– Pacientus ar F0 vai F1 fibrozes pakāpi var 
tikai novērot, neārstējot, bet vai visi C hepa-
tīta pacienti ar F3–F4 fibrozes pakāpi varēs 
saņemt jauno bezinterferona terapiju?
– Esmu pārliecināta, ka pacienti varēs šo tera-
piju saņemt, bet jāpatur prātā nianse, ka nevar 
visus pacientus uzsākt ārstēt vienā dienā. Tikai 
no šā gada 1. janvāra Latvijā parādījās bezinter-
ferona preparāti, un tie tika iekļauti kompensē-
jamo medikamentu klāstā. Paralēli ir pieejama 
arī interferona terapija un kombinētā interfe-
rona terapija, kur līdztekus interferonam tiek lie-
tots jauns, efektīvs pretvīrusa preparāts, kas arī ir 
iekļauts kompensējamo zāļu sarakstā. Tikai no šī 
gada ārstēšana tiek kompensēta 100% apmērā. 
Tas ir panākts, pateicoties veselības ministra aktī-
vajai darbībai, kolēģu infektologu hepatologu 
darbam, nevalstisko organizāciju un mūsu visu 
kopējai sadarbībai.
Protams, �nansējums veselības aprūpē vienmēr 
ir bijis nepietiekams, un tāpēc ir noteiktas prio-
ritārās grupas, kas vispirms saņems jauno bez-
interferona terapiju. Tie ir pacienti ar F3 aknu 
bojājuma stadiju, kuri iepriekš ir ārstēti neveiks-
mīgi. F4 pacientiem jauno terapiju nozīmē jau 
sākotnēji. Tā kā medikamenti mums ir pieejami 
nesen, šobrīd mēs izvērtējam viņu panesamību, 
efektivitāti, un es domāju, ka ar katru gadu pie-
augs to pacientu skaits, kuriem šie medikamenti 
būs pieejami.

Tiem pacientiem, kuriem nav nozīmēti medika-
menti C vīrusa hepatīta ārstēšanai, nevajadzētu 
par to lieki uztraukties, jo mums Infektoloģijas 
centrā ir ļoti liela pieredze, mēs varam pacientus 
kontrolēt, novērot un iejaukties tajā brīdī, kad tas 
ir nepieciešams.
– Kādām vēl pacientu grupām būtu jāsaņem 
jaunā bezinterferona terapija?
– Tie noteikti ir gados jauni cilvēki, kuri plāno 
ģimeni, cilvēki, kuriem vēl ir kādas iedzimtas 
saslimšanas vai iegūtas hroniskas slimības, kurām 
ir pievienojies C vīrusa hepatīts. Lai gan es kā ārste 
labprāt pacientus nedalītu nekādās grupās: ja ir 
pacients, kuram ir apstiprināta diagnoze, es viņam 
gribētu nozīmēt efektīvāko ārstēšanu un ārstēt. 
To jums teiktu jebkurš no dakteriem.
– Iedomāsimies situāciju: jaunai sievietei ir 
ārstēts C hepatīts ar fibrozi 2. stadijā, taču 
interferona terapija bija jāpārtrauc blakus-
parādību dēļ. Viņai jaunā terapija, kas ļautu 
izārstēties, nepienākas, taču sieviete ļoti vēlas 
bērniņu. Ko darīt?
– Lai korekti atbildētu uz šo jautājumu, man būtu 
vajadzīga papildu informācija. Varbūt šī sieviete ir 
tikai vīrusa nēsātāja, viņai subjektīvi nav slimības 
simptomu, laboratoriskie rādītāji arī neliecina par 
iekaisumu, agresīvu procesu vai �brozes veidoša-
nos un attīstību. Vēl būtu jāizvērtē, kāda ir vīrusa 
slodze – vīrusa līmenis asinīs. Svarīgs ir sievietes 
kopējais veselības stāvoklis. Tikai tad var novērtēt 
grūtniecības riskus. Sievietes, kurām ir C hepatīta 
vīruss, drīkst dzemdēt, un risks, ka bērns in�cē-
sies intrauterīni vai dzemdību laikā, nav liels. Vēl 
jo vairāk, ja grūtniecība norit bez kādām prob-
lēmām, bez placentas patoloģijām, risks ir ļoti 
neliels. Protams, vislabāk būtu, ja sieviete būtu 
izārstēta un grūtniecība iestātos sešus mēnešus 
pēc ārstēšanas noslēguma, viņa laimīgi iznēsātu 
bērniņu, un viņš būtu vesels.
– Daudziem pacientiem ir bailes inficēt tuvi-
niekus. Cik liels ir šis risks?
– Sadzīves kontaktu ceļā iespēja in�cēties ar C 
hepatīta vīrusu ir samērā neliela. Seksuāli trans-
misīvā ceļā in�cēšanās risks no viena partnera 
otram ir ap 2–4%, un arī tad ar noteikumu, ka sek-
suālās attiecības ir traumatiskas. Vīruss pa gaisu 
neizplatās, lai cilvēks in�cētos, tam ir jāiekļūst 
asinīs. Ja viens no partneriem ir vīrusa nēsātājs, 
ir būtiski zināt, cik daudz vīrusa cirkulē viņa orga-
nismā. Ja tās ir atsevišķas daļiņas, tad arī in�cē-
šanās risks ir pavisam neliels vai tā gandrīz nav. 

Piesardzības nolūkos vajadzētu izvairīties lietot 
vienus un tos pašus manikīra piederumus, skuvek-
ļus, asus priekšmetus, ar kuriem var sevi savainot 
un ar kuriem pēc tam var savainoties citi. Zobu 
birstes pat negribētos pieminēt, lai gan esmu 
dzirdējusi pacientu stāstus, ka visi ģimenē tīra 
zobus ar vienu zobu birsti. Kopēji trauki, dvieļi, 
sasveicināšanās, saskūpstīšanās nebūs iemesls, 
lai in�cētu ģimenes locekļus.
– Kuram ir lielāks infekcijas izplatīšanas risks: 
cilvēkam, kurš nezina, ka viņam ir C hepatīts, 
vai tam, kurš zina, ka ir inficēts ar C hepa-
tīta vīrusu?
– Mazāks risks ir in�cēties no cilvēka, kurš zina, 
ka ir vīrusa nēsātājs. Viņš tomēr parasti apzinās, 
ka konkrētās situācijās var kaitēt citam, un šādas 
situācijas nepieļauj. Sadzīves kontaktu ceļā in�-
cēšanās risks nav liels, izņēmums ir intravenozo 
narkotiku lietošana, ja viens cilvēks, kuram ir C 
hepatīts, izmanto kopējas adatas ar citiem narko-
tiku lietotājiem. Ja cilvēks nezina, ka ir slims, viņš 
dzīvo, kā jau ieradis, un nedomā par to, ka varētu 
kādu in�cēt. Ar C hepatītu var in�cēties arī taisot 
pīrsingus, tetovējumus, diemžēl arī medicīnisko 
manipulāciju laikā. To, ka in�cēšanās notikusi 
šādā veidā, pierādīt nevar, jo slimības inkubā-
cijas periods ir no dažām nedēļām līdz četriem 
mēnešiem. Pārsvarā in�cētajiem pacientiem ir 
tikai hipotēzes, kā tas varēja notikt.
Līdz 90. gadu sākumam asins preparātiem netika 
pārbaudīta C vīrusa klātbūtne, jo tad to vēl nepa-
zina, nebija testa sistēmas. Tāpēc daļai cilvēku, 
kuri kaut kādu slimību vai traumu dēļ saņēma 
asins preparātus, transfūzijas, vēlāk tika atklāts 
C vīrusa hepatīts. Mūsdienās asinis un asins pre-
parāti tiek ļoti rūpīgi pārbaudīti, tāpēc tagad šāda 
veida in�cēšanās risks nav aktuāls.
– Ko jūs gribētu novēlēt pacientiem un viņu 
tuviniekiem? 
– Vispirms vēlos visiem novēlēt būt veseliem un 
priecīgiem par to, ka Latvijā ir iespēja sekmīgi 
ārstēt C vīrusa hepatītu un pacientiem vairs nav 
jāmaksā līdzmaksājums, kā tas bija agrāk. Tiem 
pacientiem, kuri nav iekļauti prioritārajās grupās, 
nevajag uztraukties. Es esmu pārliecināta, ka jau 
tuvākajā nākotnē, varbūt pat šā gada nogalē, būs 
pieejami vēl citi medikamenti, kuri, cerams, iekļūs 
kompensējamo preparātu klāstā un ārstiem ļaus 
piedāvāt pacientiem vēl citus ārstēšanas varian-
tus. Pacienti, kam ārstēšana būs nepieciešama, 
to arī saņems.

AKTUĀLI

Latvijā ir iespēja sekmīgi ārstēt C vīrusa hepatītu, turklāt pacientiem vairs nav jāmaksā līdzmaksājums, kā tas bija agrāk.

Bīstamais C vīrusa 
hepatīts
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Sievietes
veselības avīze

TOMS ZVIRBULIS

C hepatīta ārstēšana Latvijā jau vairā-
kus gadus ir bijusi viena no aktuālām un 
sāpīgām tēmām. Iemesls tam bija aug-
stie pacientu līdzmaksājumi, kuri pacien-
tam bija javeic ārstēšanās kursa laikā. Ar 
šī gada sākumu ir notikušas pozitīvas pār-
maiņas. Pacientiem ārstēšanas izdevumi 
tiek kompensēti pilnībā un ir pieejamas 
arī pašas jaunākās un efektīvākās C hepa-
tīta zāles.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā šī sistēma tika izstrā-
dāta un kā izvērtēs izmaiņu efektivitāti, uz sarunu 
aicinājām veselības ministru Gunti Belēviču.

– No jaunā gada Latvijā ir ievērojami uzlabo-
jušās C hepatīta ārstēšanas iespējas. Ko tas 
nozīmē pacientiem?
– Tas nozīmē, ka mēs apņemamies visus C hepa-
tīta pacientus, kuri ir līdzestīgi, izārstēt. Ja pacients 
pats vēlēsies ārstēties, tad viņš tiks izārstēts. Līdz 
pagājušā gada beigām mums bija pieejama tikai 
viena – interferona – terapija, kas bija efektīva 60% 
gadījumu. Tā bija gara terapija ar daudzām nepa-
tīkamām blaknēm, kura ilga līdz gadam, un valsts 
kompensēja 75% no izdevumiem, kamēr pats 
pacients bija atbildīgs par atlikušajiem 25%. Šīs 
terapijas gadījumā, kas bija pati lētākā un tolaik arī 
vienīgā, pacienta līdzmaksājumi bija ap 2000 eiro 
gadā. No šī gada 1. janvāra valsts 100% apmērā 
kompensē zāles C hepatīta ārstēšanai, lai naudas 
trūkums un nespēja veikt līdzmaksājumus nebūtu 
šķērslis izārstēties. No 1. janvāra mēs ārstējam ar 
trim dažādiem terapijas veidiem. Pirmā ir ar to pašu 
interferonu, otrā paredz interferona kombināciju 
ar vienu no jaunajiem medikamentiem. Trešajai un 
pašai dārgākajai terapijai mēs izmantojam jauno 
terapiju bez interferona, kam ir arī labākie ārstēša-
nas rezultāti. Ja otrā medikamentu kombinācija ļauj 
pacientam izārstēties pilnībā 80% gadījumu, tad 
šai terapijai iznākums ir veiksmīgs 98% gadījumu.
– Pastāstiet nedaudz sīkāk par to, kuri pacienti 
varēs saņemt pilnu zāļu kompensāciju C hepa-
tīta ārstēšanai un kuriem vajadzēs veikt līdz-
maksājumus ārstēšanai?
– Vienmēr ir aktuāls jautājums, kādu terapiju nozī-
mēt katram pacientam. Tāpēc mums ir noteikta 
kārtība, kā mēs to darām. Šo kārtību nenosaka 
pacients, bet gan ārstu konsilijs pēc pacienta izmek-
lēšanas un slimības stadijas noteikšanas. Tiek veikta 
aknu punkcijas biopsija, noteikts vīrusa genotips, 
aknu bojājums. Ārstēšanu nozīmē, ņemot vērā 
vīrusa genotipu un slimības stadiju: vai tā ir vīrusa 
sākumstadija – F0, F1, F2, vai jau ar izmaiņām aknu 
struktūrā – F3 un F4. Dārgākā terapija šobrīd ir pie-
ejama tikai pacientiem, kuriem ir skartas aknas.
– Pagājušā gada nogalē izskanēja informācija 
par C hepatīta pacientu datubāzes veidošanu. 
Vai tā jau ir sākusi darboties?
– Mums ir izstrādāts C hepatīta pacientu reģistrs. 
Tas gan šobrīd ir pieejams tikai papīra formā, bet 
no nākamā gada 1. janvāra tas tiks pārveidots arī 
elektroniskā formā. Reģistrā ir iekļauta informācija, 
kāda ir pacienta slimības stadija, ar kādiem medi-
kamentiem viņš tiek ārstēts, kāds ir rezultāts. Mūsu 
vienošanās ar zāļu ražotājiem paredz, ka valsts 
maksā tikai par tiem medikamentiem, kas ir izārstē-
juši pacientu. Tas nozīmē, ka no jaunā gada mums 
ir jauna kārtība. Pēc tās vadoties, 2016. gadā ārstē-
šana ir uzsākta 226 pacientiem. Šādu sistēmu bija 
iespējams ieviest, pateicoties jaunajām politiska-
jām iniciatīvām, kas, sākot ar 2016. gadu, mums ļāva 
izvēlēties vienu medicīnas nozari, kur tiek maksāts 
par rezultātu. Redzot, cik dramatiska situācija ir 

C hepatīta, HIV un AIDS izplatībā, mēs saņēmām 
papildu �nansējumu no valsts budžeta. Arī turp-
mākajos gados šim mērķim tiks atvēlēti papildus 
4,2 miljoni eiro, no kuriem 3,5 miljoni tiks novirzīti 
C hepatīta ārstēšanai. Līdz ar to šīs slimības ārstē-
šanai ik gadu valsts atvēl 6,5 miljonus eiro.
– Vai jaunizveidotajai datubāzei finansējums 
tiks iedalīts no C hepatītam atvēlētajiem 
līdzekļiem, vai tas tiks finansēts citādi?
– Slimību pro�lakses un kontroles centram jau ir 
izveidotas dažādas pacientu datubāzes. C hepa-
tīta pacientiem reģistrs jau bija, tas tika piln-
veidots. Šajā sakarā nedomāju, ka radīsies kādi 
papildu izdevumi.
– Vai ir izveidots plāns C hepatīta apkarošanai 
nacionālā līmenī?
– Nākamgad mēs �nansējumu kompensējamajiem 
medikamentiem esam apņēmušies palielināt, jo ir 
jāpanāk situācija, ka ar katru gadu pacientu skaits 
nevis pieaug, bet samazinās. Mēs vienlaikus esam 
veikuši virkni citu pasākumu, kas ir ļoti nozīmīgi, lai 
ierobežotu C hepatīta izplatību. Ir noteikta jauna 
kārtība, ka Veselības inspekcija pārbauda higiēnas 
prasību ievērošanu visos salonos, kas sniedz teto-
vēšanas un pīrsinga, manikīra un pedikīra pakal-
pojumus vai dodas ar šiem pakalpojumiem pie 
klientiem. Liela uzmanība tiek pievērsta zobārstu 
instrumentu sterilizācijai, lai dažādu manipulā-
ciju laikā vairs nebūtu iespējams in�cēties ar šo 
slimību. Šī joma pie mums beidzot tiek sakārtota, 
bet mums ir jāpārliecinās, ka pilnīgi visās zobārst-
niecības praksēs sistēma strādā, jo zobārstiem ir 
vairāki speci�ski un dārgi instrumenti, kurus ir grūti 
sterilizēt, un šim procesam ir nepieciešamas īpašas 
un dārgas iekārtas. Tātad mūsu galvenie mērķi ir 
neradīt jaunus C hepatīta pacientus un veiksmīgi 
ārstēt slimos. Pacientiem, kuru slimība ir attīstīju-
sies pārāk tālu un aknas ir ļoti stipri bojātas, valsts 
kompensēs aknu transplantāciju.

– Vai informācija par jauno ārstēšanas sistēmu 
būs pieejama visiem Latvijas iedzīvotājiem, 
ne tikai tiem, kas dzīvo lielajās pilsētās un 
aktīvi izmanto internetu?
– C hepatīta pacientiem ir sava sabiedriskā orga-
nizācija, kas strādā ļoti sekmīgi. Viņi ir daudz darī-
juši, lai informāciju izplatītu visā valstī, tā ir bijusi 
pieejama arī visos plašsaziņas līdzekļos. Par jauno 
kārtību zina arī ģimenes ārsti un var sniegt pacien-
tiem viņiem nepieciešamo informāciju.
– Cik ilgā laikā tika izstrādāts plāns par jau-
nākās paaudzes medikamentu ieviešanu? 
Šīs zāles tomēr ir ļoti dārgas. Ziemeļamerikā 
terapijas kurss izmaksā 80 tūkstošus dolāru. 
Pat tāda valsts kā Lielbritānija ar to ieviešanu 
nesteidzās augsto izmaksu dēļ.
– Jā, šīs zāles «putina ārā» valsts veselības apdro-
šināšanas sistēmas. Mēs savu ārstēšanas plānu 
izstrādājām pagājušā gada laikā, un ļoti svarīgs 
tā aspekts bija vienošanās ar zāļu ražotājiem par 
samaksu tikai tādā gadījumā, ja pacients tiks izār-
stēts pilnībā. Lai varētu noteikt ārstēšanas rezul-
tātu, mēs izveidojām arī manis jau pieminēto 
pacientu reģistru. Pašlaik mēs jau redzam, ka visi 
izstrādātie mehānismi patiešām strādā. Diemžēl 
šobrīd mums pacientu ir vairāk nekā līdzekļu, lai 
viņus visus adekvāti ārstētu. Tieši tāpēc jaunākos 
medikamentus mēs dodam tikai tiem pacientiem, 
kuriem ir notikušas izmaiņas aknās. Uzreiz gan 
jāpiebilst, ka daudziem pacientiem slimība neat-
tīstās strauji vai pat stāv uz vietas vairākus gadus 
un gadu desmitus. Šie pacienti tiek regulāri novē-
roti un var gaidīt. Ja process virzīsies uz priekšu, to 
atklās, un viņi varēs saņemt atbilstošu ārstēšanu. 
Tomēr jebkurā gadījumā situācija ir strauji uzla-
bojusies, salīdzinot ar to, kā bija agrāk. Protams, ir 
gadījumi, kad pacienti ceļ iebildumus, vai viņiem 
tiešām ir jāsagaida, kad sabojāsies aknas, un 
tikai tad viņi saņems dārgo un efektīvo terapiju. 

Tāpēc vēlreiz gribu uzsvērt, ka pašlaik ārstu kon-
silijs nosaka, kā konkrēto pacientu ārstēt, ņemot 
vērā vīrusa genotipu un slimības stadiju. Mums 
ir izstrādātas vadlīnijas, pēc kurām speciālistiem 
ir jāvadās, ārstējot pacientus.
– Nesen lasīju, ka Ēģiptē tiek izstrādātas šādas 
pat jaunākās paaudzes zāles, bet to cena ir 
daudz mazāka. Vai tās varētu parādīties arī 
mūsu tirgū?
– Šo zāļu ražošana notiek arī citās valstīs. Kā pie-
mērus varu minēt to pašu Ēģipti un Pakistānu. Ir 
valstis, kuras apiet patentu likumdošanu un ražo 
šo medikamentu. Tieši tāpēc rodas lielā cenu star-
pība. Ir kompānijas, kuras organizē īpašus čarter-
lidojumus uz šīm valstīm, bet lielā daudzumā tās 
ievest Eiropas Savienībā ir aizliegts. Savām vaja-
dzībām pacienti medikamentus pāri robežām 
vest drīkst, un tieši šī iemesla dēļ tiek organizēti 
braucieni uz minētajām valstīm, kur viņi iegādā-
jas zāles un lido atpakaļ. Valsts ar to nodarboties 
nevar, mums ir sava kārtība. Pēc jau izstrādātās 
un ieviestās sistēmas mēs darbosimies arī turp-
mākos gadus. Pēc gada, diviem mēs prognozējam 
strauju visdārgāko C hepatīta zāļu cenu kritumu. 
Kad būs izārstēti pacienti, kuriem jau tika novēro-
tas problēmas ar aknām, tad mēs varēsim ārstēt 
pacientus, kuriem slimība ir agrīnākā stadijā.
– C hepatītam šobrīd tiek pievērsta pastipri-
nāta uzmanība. Vai jūs uzskatāt, ka ir pareizi 
papildu finansējumu novirzīt vienai konkrē-
tai sfērai, vai tas būtu jāsadala visā nozarē?
– Ir nepieciešami vērā ņemami argumenti, kāpēc 
konkrētai pacientu grupai būtu nepieciešams dot 
vairāk. Vieni uzskata, ka vēža pacientiem pienā-
kas vairāk līdzekļu, citi atkal domā, ka šī nauda 
jāpiesaista citas slimības ārstēšanai. Mūsu pieeja 
šajā ziņā ir pamatota epidemioloģiski. Proti, pri-
māri ir jāapkaro slimība, ar kuru var aplipināt citus. 
C hepatīts tāds ir. Latvija stāvēja uz pirmsepidē-
mijas sliekšņa. Ja šai slimībai ļauj uzplaukt, tam 
ir dramatiskas �nansiālās sekas. Jauni pacienti 
rada arvien jaunus pacientus. Līdzīga bija situā-
cija ar HIV/AIDS izplatību. Iestājoties ekonomis-
kajai krīzei, tika samazināts imūnšūnu skaits, pie 
kura tika uzsākta HIV in�cētu pacientu ārstē-
šana. Tā rezultātā situācija strauji pasliktinājās, 
un, lai to uzlabotu, būs nepieciešami daudz lielāki 
līdzekļi. Paskatieties, kāds satraukums par dažā-
diem vīrusiem valda pasaulē! Pēdējais no tiem ir 
Zikas vīruss. Ar to in�cētiem pacientiem dzimst 
bērni ar mikrocefāliju. Tāpēc milzīgas pūles tiek 
veltītas, lai ierobežotu vīrusa izplatību.
– Austrālijas valdība ir ieguldījusi vienu mil-
jardu dolāru, lai atbrīvotos no C hepatīta kā 
tāda vienas paaudzes laikā. Vai mēs varam 
cerēt uz līdzīgu rezultātu nākotnē?
– Ideja, protams, ir ļoti laba, bet mūsu primārais 
uzdevums ir ārstēt tos cilvēkus, kuri ir līdzestīgi. 
Diezin vai mēs nonāksim tik tālu, ka pacientu 
ievietosim kādā iestādē un ārstēsim pret paša 
gribu. Ar šo slimību slimo narkomāni – cilvēki, 
kuri nav gatavi ārstēties. Valsts gatavība ārstēt 
šādus pacientus bieži vien labumu nedod. Cil-
vēkiem, kas lieto injicējamās narkotikas, pastāv 
liels risks saslimt ar šo slimību atkārtoti. Ir jābūt 
garantijai, ka viņš vēlas izārstēties gan no narko-
mānijas, gan C hepatīta.
– Tad jau svarīga ir arī sabiedrības morālā 
veselība? 
– Padomju laikos bija ierasta prakse meklēt sek-
suāli transmisīvo slimību pacientus, atrast visus 
viņu dzimumpartnerus un braukt pie viņiem uz 
mājām, ar varu vest uz slimnīcu, lai noteiktu pre-
cīzu diagnozi un viņus ārstētu. Padomju laikos 
mēs atgriezties neplānojam! Pacientam ir jābūt 
līdzestīgam, viņam pašam ir jāgrib ārstēties!

Pasaules līmeņa C hepatīta ārstēšana arī Latvijā

Guntis Belēvičs: «No šī gada 1. janvāra valsts 100% apmērā kompensē zāles C hepa-
tīta ārstēšanai, lai naudas trūkums un nespēja veikt līdzmaksājumus nebūtu šķērslis 
pacientiem izārstēties.»
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Ar izkaisīto jeb multiplo sklerozi pasaulē 
slimo vairāk nekā divarpus miljoni cil-
vēku. Latvijā šis skaitlis ir aptuveni divi 
tūkstoši. Satraucošs ir fakts, ka šī hro-
niskā, nereti progresējošā saslimšana 
pārsvarā skar gados jaunus cilvēkus.

Kas ir multiplā skleroze, kā tā izpaužas un kādas 
šobrīd ir tās diagnostikas un ārstēšanas iespējas, 
par to saruna ar Rīgas Stradiņa universitātes profe-
soru, Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras vadī-
tāju, P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas 
Neiroloģijas klīnikas vadītāju Andreju Milleru.

– Lūdzu, izstāstiet, kas ir multiplā skleroze un 
kāpēc bieži vien pacientus pēc tās diagnosti-
cēšanas pārņem pamatots izmisums!
– Multiplā skleroze (MS) ir demielinizējoša CNS 
saslimšana, kas diemžēl ir hroniska un lielākā 
vairumā gadījumu arī progresējoša. Sliktā ziņa 
ir tā, ka diemžēl no šīs slimības cieš gados jauni 
cilvēki. Tātad darbaspējīgā mūsu sabiedrības 
daļa. Saslimstot ar MS, daudzi spiesti veikt kar-
dinālas izmaiņas savā ierastajā mācību vai darba 
ritmā. Turklāt šajā procesā bieži vien tiek iesais-
tīti arī slimnieka ģimenes locekļi, kuriem ne vien 
jāpieņem konkrētais fakts, bet nereti arī jāiemā-
cās saprast un atbalstīt pacientu, kā arī palīdzēt 
viņam ilgtermiņā sadzīvot ar šo saslimšanu. Par 
laimi, pareizi, agrīni diagnosticējot MS, kā arī adek-
vāti ārstējot, mūsdienās pacienti pēc diagnozes 
noteikšanas diezgan ilgi var būt samērā labā 
� ziskā un emocionālā formā.
– Jūs minējāt, ka MS lielākoties tiek konstatēta 
jauniem cilvēkiem, no kuriem daudziem vēl 
nav ne ģimenes, ne bērnu. Reizēm šī diagnoze 
pat pārvelk tam svītru. Ne viena vien gados 
jauna sieviete, kurai uzstādīta MS diagnoze, 
ir izmisusi, jo viņai ļoti gribētos vismaz vienu 
bērnu, bet ārsti aizliedz par to pat sapņot, jo 
slimībai ir progresējoša gaita.
– Atbildot uz jautājuma pirmo daļu, varu teikt, 
ka mums, neirologiem, nereti nākas sastapties 
ar tādiem MS pacientiem, kuri vēl nav sasnieguši 
pilngadību. Tas norāda, ka šīs slimības agrīnās 
stadijas mēdz būt jau bērnu vecumā.
Tai pašā laikā, runājot par to, vai sievietes ar MS 
var radīt bērnus, gribu uzsvērt, ka viņas noteikti 
var to darīt. Nav nekādu kontrindikāciju dzemdī-
bām. Taču man kā ārstam šīs pacientes jābrīdina, 
ka, grūtniecības laikā izmainoties endokrīnajai 
sistēmai, bieži vien pēc dzemdībām sievietēm 
tiek novērots slimības paasinājums. Bet tā tas, 
protams, nav vienmēr. Un pacientēm nav jābai-
dās un jāuztraucas par to, ka MS varētu būt pār-
mantota slimība – tā nav.
– Ir vēl viens fakts: parasti pēc MS diagnozes 
noteikšanas pacientiem tiek nozīmēti medi-
kamenti, kas neļauj slimībai progresēt. Taču, 
ja sieviete domā par bērniņu, viņai uz kādu 
laiku šo zāļu lietošana jāpārtrauc. Varbūt 
tieši tas varētu nelabvēlīgi ietekmēt slimī-
bas gaitu?
– Pacientēm, kuras gaida bērniņu, neatkarīgi no 
diagnozes vienmēr esmu teicis šādus vārdus: ja jūs 
esat nolēmusi laist pasaulē mazuli, tad šobrīd jūsu 
primārais uzdevums ir rūpēties par to, lai bērniņš 
pasaulē nāktu vesels un priecīgs. Ja mēs runājam 
par medikamentiem MS ārstēšanai, tad ne tikai 

mūsu rekomendācijas, bet arī Pasaules Veselības 
organizācijas vadlīnijas paredz, ka uz grūtniecības 
laiku, lai mazinātu risku, ir mērķtiecīgi pārtraukt 
šīs zāles lietot, jo tie nav nekādi vitamīni.
– Kā pēdējo desmit gadu laikā ir attīstījušās 
MS pacientu izmeklēšanas, ārstēšanas iespē-
jas? Daudzi MS pacienti, kuriem diagnoze ir 
jau pārdesmit gadus, atceras, ka savulaik Lat-
vijā nebija pat magnētiskās rezonanses apa-
ratūras. Diagnozes noteikšanai viņiem bija 
jādodas ārpus mūsu valsts robežām, piemē-
ram, uz Tallinu.
– Arī es atceros, ka tad, kad sāku strādāt par nei-
rologu vienā no rajonu slimnīcām, Latvijā faktiski 
nebija datortomogrāfu, par magnētisko rezo-
nansi (MR) nemaz nerunājot! MS pacienti slimī-
bas diagnostikai tik tiešām tika sūtīti uz Tallinu. 
Jo tieši ar MR var konstatēt speci� skās MS rak-
sturīgās izmaiņas.
Runājot par radioloģisko diagnostiku, gribu pre-
cizēt, ka kopš gadsimtu mijas trīs reizes ir mai-
nījušies tā saucamie Makdonalda diagnostiskie 
kritēriji (McDonald criteria) pacientiem ar MS. Tas 
nozīmē, ka, tikai pilnveidojoties radioloģiskajiem 
un klīniskajiem kritērijiem, ārstiem ir iespēja sav-
laicīgāk pacientiem diagnosticēt MS. Kā zināms, jo 
ātrāk mēs sākam ārstēt pacientu ar MS, jo labāks 
ir rezultāts. Tas nozīmē, ka ir mazākas iespējas, 
ka slimniekam varētu attīstīties aksonu (centrālo 
motoneironu garie izaugumi, kas pārraida nervu 
signālus) zudums un smadzeņu atro� ja.
No otras puses, mums jāņem vērā arī tāds feno-
mens, ka mielīna apvalks, kas MS pacientiem sli-
mības gaitā parasti noārdās, tās agrīnā posmā var 
vai nu pilnībā, vai vismaz daļēji atjaunoties pats no 
sevis. Tādējādi šis neiroloģiskais de� cīts sākuma 
periodā ir salīdzinoši mazāks nekā MS tālākajā 
gaitā. Kaut vai tieši tāpēc ir svarīgi MS atklāt un 
uzsākt pacienta ārstēšanu pēc iespējas agrīnāk.
– Kādi ir MS simptomi, kurus pacientiem 
noteikti nevajadzētu ignorēt, bet gan vērsties 
pie ārsta, lai tādā veidā slimība tiktu atklāta 
pēc iespējas ātrāk?
– MS ir raksturīgs, ka pacientiem ap nervu 
šķiedrām galvas un muguras smadzenēs rodas 
mielīna bojājums. Neiroloģiskie simptomi ir 
atkarīgi no tā, kurā vietā lokalizējas demielinizā-
cijas perēkļi. Mielīna bojājuma gadījumā nervu 
impulsa pārvade tiek palēnināta vai vispār neno-
tiek, radot neiroloģisku simptomu tajās vietās, kur 
ir bojājuma perēklis. Tas ir viens no iemesliem, 
kāpēc slimības diferenciālā diagnoze ir ļoti sarež-
ģīta gan klīniski, gan radioloģiski, jo var būt līdzī-
gas slimības ar līdzīgiem simptomiem. Tāpēc ir ļoti 
svarīgi pareizi noteikt šo diagnozi, lai neiznāktu tā, 
ka pacienti, kuriem nemaz nav MS, saņem medi-
kamentus šīs slimības ārstēšanai, savukārt tie, 
kuriem ir MS, paliek bez terapijas tad, kad viņiem 
tā būtu absolūti nepieciešama.
– Kāda ir izeja – kā šo situāciju varētu mainīt?
– MS ir pietiekami viltīga, un tamdēļ ne vienmēr 
ātri izdodas noteikt pareizo diagnozi. Otra prob-
lēma ir tā, ka nereti pacienti, kuriem parādās MS 
raksturīgi neiroloģiskie simptomi, piemēram, 
redzes traucējumi, galvas reiboņi, uzreiz nedo-
das pie neirologa, lai izmeklētos, bet domā, ka gan 
jau viss pēc pāris dienām pāries. Reizēm tiešām 
mēdz būt tā, ka pēc vairākām dienām simptomi, 
balstoties uz manis pieminēto atjaunošanās feno-
menu, tiešām izzūd, un pacienta veselības stāvok-
lis ne vien uzlabojas, bet pat atjaunojas. Tad nu 

slimnieks, kurš nav gājis pie ārsta, arī turpmāk to 
nedara. Nākamais paasinājums parasti ir daudz 
smagāks, ar nopietnāku neiroloģisko simptomā-
tiku. Šo pacientu izmeklējot, mediķi konstatē, ka 
viņam jau iepriekš ir noformējušies CNS demie-
linizācijas perēkļi.
– Ir situācijas, kad pacientam nākamais izteik-
tais paasinājums var nebūt desmit gadus un 
pat ilgāk. Ne velti ir tādi slimnieki, kuriem MS 
tiek atklāta 40–50 gados vai pat vēl vēlāk. 
Un izrādās, ka slimības pazīmes viņiem 
bijušas jau sen, vienīgi viņi tām nav pievēr-
suši uzmanību.
– Tieši tā. Ne velti mēs, neirologi, savā praksē 
nereti sastopamies ar pacientiem, kuriem tikai 
tagad pirmo reizi izdarīts MR izmeklējums, kas 
apstiprina diagnozi. Pirms tam viņiem veikta 
datortomogrā� ja vai taisīti rentgeni, kas MS gadī-
jumā ir absolūti neinformatīvi. Izdarot kaut kādā 
mērā nelietderīgus un neinformatīvus izmek-
lējumus, līdz pareizajai diagnozei ārsts tā arī 
nav nonācis. Tad nu sanāk, ka līdz MS diagno-
zes noteikšanai ir pagājuši daudzi gadi, kas lieti 
būtu noderējuši, lai pacients šajā laikā saņemtu 
pareizu un adekvātu ārstēšanu. Neraugoties uz 
to, ka valstī šobrīd ir pietiekami daudz MR aparātu 
un pacientiem tie ir pieejami, minētās situācijas 
joprojām mēdz būt.
– Kādas ir šobrīd pieejamās MS ārstēšanas 
iespējas? 
– Gribu sākt ar labo ziņu, proti, ar MS sirgstoša-
jiem šobrīd ir pieejami medikamenti, kas ir iekļauti 
valsts kompensējamo zāļu sarakstā. Zāles nozīmē 
speciālistu konsiliji. Taču valsts nekompensē visus 
šobrīd MS ārstēšanai pieejamos medikamentus. 
Protams, pacients vienmēr būtu priecīgāks, ja viņš 
kopā ar ārstējošo ārstu varētu pieņemt lēmumu, 
kuru medikamentu labāk lietot, – kurš būtu vis-
efektīvākais un radītu vismazākās blaknes. Lai gan 
es pieļauju, ka arī bagātās valstīs visi MS ārstēša-
nai domātie medikamenti nav iekļauti kompen-
sējamo zāļu sarakstā.

Tai pašā laikā ir medikamenti, kuri šobrīd vēl ir 
izpētes stadijā, taču ar labām prognozēm MS ārs-
tēšanā. Tāpēc es domāju, ka nākotne MS pacien-
tiem pavērs labas iespējas.
Tāpat jācer, ka ar laiku valsts varēs vairāk naudas 
līdzekļu novirzīt zāļu iegādei MS pacientiem. Tas 
ir ļoti būtiski, jo MS pacienti lielākoties ir gados 
jauni. Ja viņi būs pilnvērtīgi sabiedrības locekļi, 
ieguvēji būs ne vien viņu ģimenes locekļi, bet 
visa sabiedrība. Es, protams, ceru uz Nacionālā 
veselības dienesta sapratni par to, ka arī jaunos 
medikamentus, kas šobrīd jau ir reģistrēti un pie-
ejami Eiropas tirgū, nepieciešams ievietot kom-
pensējamo zāļu sarakstā.
Vēlos akcentēt arī to, ka zāles nav vienīgā MS 
pacientiem nepieciešamā terapija. Vismaz 
sākotnēji viņiem vajadzīga arī atbalsta tera-
pija. Nepieciešams kāds, kas viņiem izskaid-
rotu ko vairāk par šo saslimšanu. Tāpēc esmu 
priecīgs, ka mūsu klīnikā ir MS māsa, kas palīdz 
pacientiem labāk izprast MS diagnozi. Šobrīd 
kopā ar citiem MS speciālistiem veidojam infor-
matīvu materiālu pacientiem un viņu ģime-
nes locekļiem, jo tieši viņi ir visvairāk kopā ar 
MS slimnieku.
– Ko jūs varētu ieteikt tiem pacientiem, kuriem 
nesen noteikta MS diagnoze un kuri jau uzreiz 
ir gatavi nolaist rokas?
– Neiroloģija ir specialitāte, kur mēs, ārsti, sasto-
pamies ar daudz un dažādām diagnozēm, kas vēl 
līdz galam nav iepazītas, izpētītas. Taču es gribu 
teikt, ka, pareizi izmeklējot pacientu un nozīmējot 
viņam adekvātu ārstēšanu, mēs varam pietiekami 
ilgstoši saglabāt viņa dzīves kvalitāti.
Ja ārsts nosaka MS diagnozi, nevajag krist panikā. 
Galvenais ir saprast, ka neesat baltais zvirbulis, 
kuram neviens nesniegs palīdzīgu roku. Vajag 
darboties visiem kopā: pacientam, ārstam, MS 
māsai, rehabilitācijas un citiem speciālistiem. 
MS ārstēšanā ir nepieciešama multidisciplināra 
komanda, kas palīdzēs pacientam tikt galā ar 
viņa problēmām.

 ACI PRET ACI

Sievietes ar MS var radīt bērnus, un nav nekādu kontrindikācijas dzemdībām. Taču, 
grūtniecības laikā izmainoties endokrīnajai sistēmai, bieži vien pēc dzemdībām sie-
vietēm tiek novērots slimības paasinājums.

Multidisciplināra komanda 
multiplās sklerozes ārstēšanai
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Pēc statistikas datiem Eiropas Savienībā 
6–8% iedzīvotāju ir kāda saslimšana, 
kuru klasifi cē kā retu slimību. To ārstē-
šana var būt ļoti sarežģīta gan lielās reto 
slimību dažādības, gan lielo izmaksu dēļ.

Par to, kā atklāt retās slimības un kā ar tām 
veiksmīgi cīnīties, runājam ar Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas galveno spe-
ciālistu internajā medicīnā, Rīgas Stradiņa uni-
versitātes Iekšķīgo slimību katedras vadītāju, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi, profe-
soru Aivaru Lejnieku.

– Kādiem kritērijiem jāatbilst slimībai, lai to 
varētu uzskatīt par retu?
– Reto slimību kritēriji atšķiras katrā valstī. Eiropā 
par retu uzskata tādu saslimšanu, kur uz 2000 
iedzīvotājiem ir viens šāds gadījums, kamēr Aus-
trālijā tas ir viens pret 15 000, ASV viens pret 1300 
un Japānā viens pret 1500. Līdz ar to reto slimību 
ir daudz un dažādas. Tās var iedalīt nosacīti bie-
žāk un retāk sastopamās saslimšanās. Piemēram, 
ļoti daudz ir endokrinoloģisku slimību, tādas kā 
feohromocitoma, Kušinga sindroms. Neiroen-
dokrīnie audzēji un atsevišķas onkoloģiskās un 
hemotoloģiskās saslimšanas var pieskaitīt pie 
retām slimībām. Arī hemo� lija ir reta slimība. Sli-
mību spektrs ir ļoti plašs, tas šobrīd pārsniedz 
8000 dažādu saslimšanu.
– Cik daudz Latvijas iedzīvotāju cieš no reta-
jām slimībām?
– To būs grūti pateikt, jo nav izveidots reģistrs 
šo slimību uzskaitei. Mēs zinām, cik hemo� lijas, 
Kušinga sindroma un feohromocitomas slimnieku 
ir Latvijā, bet ļoti reto slimību reģistra mums vēl 
nav. Tāds tiek veidots, piemēram, arteriālās pul-
monālās hipertensijas pacientu skaits ir aptu-
veni 100–150, Fābri slimības pacientu skaits 
ir nedaudz vairāk par 10. Tie gan ir tikai mums 
zināmie pacienti, nediagnosticēto pacientu skaits 
varētu būt arī krietni lielāks. Taču visām retajām 
slimībām nevar izveidot reģistru, jo, kā jau minēju, 
to skaits tuvojas 8000. Vēl, manuprāt, tādas slimī-
bas kā hemo� lija un dažādas onkohematoloģis-
kās saslimšanas, kam ir savs reģistrs, reto slimību 
pulkā ir ievilktas aiz matiem. Reto slimību skaitā 
būtu jāatrodas ģenētiski nosacītām saslimšanām, 
kas netiek bieži diagnosticētas un kuru daudzvei-
dība ir tiešām liela.
– Vai ir kāda konkrēta orgānu sistēma, kuru 
retās slimības skar biežāk?
– Ar to retās slimības ir interesantas, ka tās neskar 
tikai vienu orgānu sistēmu. Tās skar vietas, kur ir 
kādi orgānu bojājumi vai ir kādas nepilnības šūnu 
darbībā. Piemēram, šūnas nepietiekami vai par 
daudz ražo proteīnu. Šūnas ir dzīvs mehānisms, 
kam ir kaut kas «jāēd» (ogļhidrāti), lai sevi uztu-
rētu pie dzīvības, un no tām arī kaut kas izdalās 
(šlakvielas). Ja šūnai trūkst spējas pašai atbrīvoties 
no sevis radītās netīrības, tad šūna tiek pārslogota 
un agri vai vēlu iet bojā savos netīrumos. Tā kā nav 
vienas speci� skas vietas, kur tas var notikt, tad 
bojājumi veidosies vietās, kur šūnas ir gājušas bojā 
lielā skaitā. Sākotnēji tas var notikt vienā orgānā, 
bet pēcāk izplatīties uz citiem. Tāpat notiek gadī-
jumos, kad šūnām kādu vielu trūkst. Kā piemērus 
var minēt hemo� liju vai Von Villebranda slimību. 
Slimība var būt izplatīta pa visu organismu, un tās 
klātbūtne arī izpaudīsies visā organismā. Speci-
� skāka var būt plaušu pulmonālā hipertensija, 
kas izpaužas tieši plaušu asinsvados, bet ar laiku 
var izplatīties arī tālāk un ietekmēt sirdsdarbību. 
Ar to retās slimības ir unikālas, ka tās var sastapt 

visā organismā. Šeit jāatgriežas pie iepriekš teiktā, 
ka izmaiņas tiek novērotas šūnu darbībā, un tās 
nespēj pareizi veikt savu funkciju, ar ko tiek iedar-
bināta ķēdes reakcija. Viss var sākties ar vienkār-
šām sāpēm galvā, kājās vai rokās un beigties ar 
nopietniem orgānu bojājumiem. Ir tāda slimība 
kā amiloidoze, kuras laikā organismā uzkrājas īpaši 
proteīni amiloīdi. Tas var būt jebkur, aknās, liesā 
sirdī vai acīs. Tādā gadījumā tiek traucēta šī orgāna 
funkcija, tas nespēj pilnvērtīgi strādāt.
– Ja ir tik plašs reto slimību spektrs, turklāt ar 
katru no tām slimo samērā maz cilvēku, tas 
noteikti sarežģī diagnostiku.
– Lai noteiktu diagnozi, ārstam vispirms ir jāsap-
rot, ko viņš īsti grib diagnosticēt. Nav vienas uni-
versālas diagnostikas metodes. Ja ārsts domā, ka 
pacientam ir kāda reta slimība, vispirms ir jāpār-
domā, kas par slimību tā varētu būt, ņemot vērā 
pacienta sūdzības. Ir dažādas skrīninga meto-
des, ģenētiskie testi, kas būtu jāveic, bērnam pie-
dzimstot. Tad šīs slimības varētu noteikt agrīni, 
un mēs neļautu slimībai izpausties. Šāda metode 
ir efektīva, lai diagnosticētu hipotireozi, plaušu 
� brozi, celiakiju. Vēl ir pieejama tāda diagnosti-
kas metode kā amniocentēze, ar kuru pārbauda 
amnija šķidrumu, lai noteiktu iespējamās hromo-
somālās vai ģenētiskās slimības mazulim, kamēr 
viņš vēl atrodas mātes miesās. Ar jaunāko metožu 
palīdzību pārbaudot mātes asinis, var noteikt 
arī dažādas intrauterīnās patoloģijas. Ir arī mor-
foloģiskās metodes. Morfoloģiskās izmeklēša-
nas laikā tiek veikta biopsija problemātiskajai 
vietai, kuras laikā var atklāt esošās problēmas. 
Pastāv dažādas funkcionālās metodes, piemē-
ram, kateterizācija, ar kuru var mērīt spiedienu 
dažādos asinsvados. Metožu komplekss ir ļoti 
plašs, bet ārstam ir jāiedomājas, ka tieši kāda reta 

slimība varētu būt atbildīga par pacienta veselī-
bas pasliktināšanos.
– Retās slimības dažkārt tiek sauktas par orfā-
najām slimībām. Tulkojot no angļu valodas, 
tas nozīmē slimības bārenes. Kāpēc tām ir 
dots tieši šāds nosaukums?
– Šis nosaukums vairāk ir saistāms ar faktu, ka reto 
slimību pacienti no veselības aprūpes viedokļa ir 
neaizsargātāki nekā citu slimību pacienti. Tāpēc 
viņi ir gluži kā bāreņi, kuru vecāki ir miruši. Tomēr 
biežāk vārdu orphan jeb bārenis izmanto, izstrādā-
jot jaunus medikamentus. Ja pasaulē kāds izgudro 
jaunas zāles arteriālās hipertensijas, diabēta vai 
kādas citas slimības ārstēšanai, līdz nonākšanai 
tirgū paiet vismaz 12 un reizēm pat 20 gadi, un ir 
nepieciešami ieguldījumi līdz pat 20 miljardiem 
dolāru. Zāļu izstrādātājs zina, ka nākamo 10–12 
gadu laikā, kamēr jaunās zāles būs aizsargātas ar 
patentu, viņš šo naudu atpelnīs. Par velti pasaulē 
strādāt negrib neviens. Taču naudu atpelnīt var 
tikai tad, ja būs cilvēki, kas zāles iegādāsies. Ņemot 
vērā to, ka retās slimības ir ļoti dažādas un maz 
izplatītas, tad savu naudu medikamentu ražotājiem 
atpelnīt nav cerību. Tāpēc viņi nav ieinteresēti attīs-
tīt zāles atbilstoši parastajiem tirgus noteikumiem. 
Lai šīs slimības neatstātu bez uzraudzības, gan 
Amerikā, gan Eiropā ir izveidotas attiecīgas regu-
las, kas atļauj reto slimību zāles ieviest ar atvieg-
lotiem noteikumiem. Ir kompānijas, kuras izstrādā 
medikamentus tikai pret retajām slimībām. Šīm 
kompānijām pārbaužu prasības un laiks līdz zāļu 
ieviešanai tirgū ir samazināts, jo ir cilvēki, kuri nevar 
gaidīt līdz paies 12 gadi un zāles būs pieejamas.
– Ja zāles nav pieejamas, kā ārsts var palīdzēt 
pacientam? 
– Tām slimībām, ar kurām mums ir nācies saskar-
ties, medikamenti ir pieejami. Cits jautājums ir par 

to, cik lielā mērā šo medikamentu iegādi kompensē 
valsts. Mēs diagnosticējam tikai nelielu daļu no 
retajām slimībām, bet tādām slimībām kā plaušu 
pulmonālā hipertensija, Fābri slimība, Gošē sli-
mība, Hantera sindroms, celiakija, pneimo� broze 
ir pieejami medikamenti, bet ne vienmēr Latvijas 
pacienti tos var saņemt. Valsts atbalsts šo slimību 
diagnostikā un ārstēšanā varētu būt daudz lielāks.
– Ar kādiem reto slimību gadījumiem jums ir 
nācies saskarties savā praksē?
– Retā slimība nav pēkšņa trauma uz ielas. Ja mēs 
to laikus diagnosticējam un pareizi ārstējam, cil-
vēks var dzīvot pilnvērtīgi, bez veselības traucē-
jumiem. Arī Dauna sindroms ir reta slimība, ko var 
koriģēt ar aktīvu pacientu aprūpi un � zioterapiju, 
bet 100% veselības stāvokli atgūt nav iespējams. 
Jo ātrāk slimība ir atpazīta un uzsākta speci� ska 
ārstēšana, jo labākus ārstēšanas rezultātus var sas-
niegt. Vienmēr ir svarīgi slimību pierādīt, tad tu 
jebkuram ārstam vari dot norādījumus, ko darīt 
tālāk. Lai gan jāatzīst, ka savā praksē tikai divas 
reizes esmu sastapies ar amiloidozi, un abas rei-
zes slimības iznākums nebija labs.
– Kanādā un Eiropā ik gadu tiek atzīmēta Reto 
slimību diena, Latvijā lielāka uzmanība tiek 
pievērsta plašāk izplatītām slimībām, piemē-
ram, nesen Rīgā notika krūts vēža diagnosti-
kai un ārstēšanai veltīti pasākumi. Ko varētu 
darīt, lai palielinātu sabiedrības informētību 
par retajām slimībām?
– Ir izveidota Latvijas Reto slimību alianse, kas 
strādā jau vairākus gadus. Tā ir pacientu organi-
zācija. Tajā ietilpst Latvijas Hemo� lijas biedrība, 
Pulmonālās hipertensijas biedrība, Latvijas Cis-
tiskās � brozes biedrība, Reto slimību biedrība 
Caladrius, brīvprātīgā organizācija cilvēkiem ar 
neiromuskulārām slimībām Motus Vita. Alianses 
galvenās rūpes ir par šīs organizācijas biedriem, 
lai palīdzētu viņiem saņemt precīzu diagnostiku 
un ārstēšanu. Vēl viena svarīga lieta – labi izglī-
toti ārsti un viedokļu apmaiņa par šīm slimībām 
profesionālās ārstu asociācijās. Mēs kopā ar kolē-
ģiem Andri Skridi un Aināru Rudzīti esam nodibi-
nājuši arī Reto slimību speciālistu asociāciju, kurai 
oktobrī būs pirmais lielais kongress.
Ceru, ka mums izdosies arī realizēt ideju par 
Reto slimību dienas atzīmēšanu līdzīgi kā tas ir 
ar Pasaules Diabēta dienu, Pasaules Sirds dienu, 
Osteoporozes u. c. slimību dienām, lai piesais-
tītu šīm slimībām sabiedrības un plašsaziņas 
līdzekļu uzmanību.

Reto slimību ārstēšanā vairāk jāiesaistās valstij!

Aivars Lejnieks: «Ir dažādas skrīninga metodes, ģenētiskie testi, kas būtu jāveic, 
bērnam piedzimstot. Tad retās slimības varētu noteikt agrīni, un mēs neļautu slimī-
bai izpausties. Šāda metode ir efektīva, lai diagnosticētu hipotireozi, plaušu fi brozi, 
celiakiju.»
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Feohromocitoma – virsnieru serdes vai simpātiskās nervu sistē-
mas gangliju labdabīgs vai ļaundabīgs audzējs.
Kušinga sindroms – simptomu un pazīmju kopums, kas radies 
ilgstoši paaugstināta hormona kortizola līmeņa dēļ. Biežākie simp-
tomi ir vēdera aptaukošanās, tievi locekļi, apaļa seja, vāji muskuļi un 
kauli, pinnes, strijas u.c. pazīmes.
Fābri slimība – iedzimta vielmaiņas slimība, kad organismā trūkst 
enzīmu, kas šķeļ taukveida vielas, ko sauc par globotriaozilceramīdu 
(Gb₃).
Von Villebranda slimība – visbiežāk sastopamais asins recēšanas 
traucējums. Šiem cilvēkiem ir problēma ar olbaltumvielu – von 
Villebranda faktoru (VWF), kas palīdz kontrolēt asiņošanu. Tā kā 
šiem cilvēkiem ir nepietiekams VWF līmenis asinīs, neveidojas asins 
trombs un asiņošana ieilgst.
Amniocentēze – bilirubīna līmeņa noteikšana amnija šķidru-
mā. Amniocentēzi veic, lai noteiktu hromosomālas vai ģenētis-
kās slimības.
Gošē slimība – reti sastopami iedzimti traucējumi, kuru rezultātā 
ķermeņa orgānos un audos uzkrājas taukveida vielas molekulas, ko 
sauc par cerebrozīdiem. To izraisa enzīma, 
ko sauc par glikocerebrozidāzi, nepie-
tiekamība vai trūkums, kas parasti 
sašķeļ šos lipīdus.

Skaidrojošā vārdnīca

sauc par cerebrozīdiem. To izraisa enzīma, 
ko sauc par glikocerebrozidāzi, nepie-



8

Sievietes
veselības avīze

ANNA KALNIŅA

Astma ir slimība, kas saistīta ar elpas 
trūkumu. Un elpas trūkums ir tas, ko cil-
vēks sajūt uzreiz, atšķirībā pat no ūdens 
trūkuma. Tomēr Latvijas mediķu novē-
rojumi liecina, ka veidojas paradoksāla 
situācija – cilvēki neizturas pret šo sli-
mību atbilstoši tās nopietnībai un radī-
tajiem traucējumiem.

Par to, kā sadzīvot ar astmu un kādus sabiedrībā 
valdošus priekšstatus pēdējais laiks atmest, Sie-
vietes veselības avīzei stāsta pneimonoloģe Evija 
Livčāne, Rīgas Austrumu klīniskās universitā-
tes slimnīcas stacionāra Tuberkulozes un plaušu 
slimību centrs ārste, Rīgas Stradiņa universitā-
tes docente.

– Kāda ir Latvijas sabiedrības attieksme pret 
hroniskām elpceļu slimībām?
– Tās Latvijā nav novērtētas. Cilvēki, protams, 
uztraucas par tādiem simptomiem kā elpas trū-
kums, un tas viņiem liek vērsties pie ārsta, taču ir 
sajūta, ka viņi drīzāk gribētu, lai viņiem ir nopiet-
nas sirds slimības, nevis, piemēram, astma. Vis-
pirms viņi vēršas pie kardiologa, un tikai pēc tam 
atceras, ka ir ne tikai sirds, bet arī plaušas.
– Kā jūs skaidrotu šo fenomenu?
– Iespējams, tas saistīts ar pulmonoloģijas 
«sabiedriskajām attiecībām». Visi Latvijā zina kar-
diologu Andreju Ērgli, bet neviens nezina nevienu 
pulmonologu, kaut neesam reti speciālisti. Iespē-
jams, mēs neesam tik skaļi aktualizējuši elpceļu 
problēmas, kā to ir darījuši kardiologi, skaidro-
jot paaugstināta holesterīna līmeņa bīstamību. 
Noteikti daudz vairāk vajadzētu informēt sabied-
rību par smēķēšanas kaitīgumu.
– Jūs sabiedrības informēšanā akcentētu 
tieši smēķēšanu, nevis, piemēram, bron-
hiālo astmu?
– Protams. Astma ir slimība, kas saistīta ar paaug-
stinātu elpceļu, bronhu reaktivitāti jeb jutīgumu. 
Cilvēks jau piedzimst ar jutīgiem bronhiem, tāpat 
kā viens piedzimst ar tumšāku, bet cits ar gaišāku 
ādas krāsu, un to mēs nevaram ietekmēt. Toties 
smēķēšanas izraisītās elpceļu problēmas ir mūsu 
pašu roku darbs. Astma, protams, ir ļoti nopietna 
slimība, bet sabiedrības veselības kontekstā es 
noteikti akcentētu smēķēšanu.
– Kā mainījies astmas pacientu zināšanu un 
izpratnes līmenis pēdējo desmit gadu laikā?
– Ņemot vērā globālo situāciju, ka jebkura infor-
mācija ir pieejama internetā dažu klikšķu attā-
lumā, mūsdienu pacienti lielākoties ir informatīvi 
sagatavojušies jau pirms ienākšanas ārsta kabi-
netā. Cik tas ir labi, tas jau ir cits jautājums. Pacienti 
nudien nav dumji, un tie, kas slimo ar bronhiālo 
astmu, reizēm par savu slimību zina daudz vairāk 
nekā ģimenes ārsts.
– Ko jūs domājāt ar piebildi, ka ne vienmēr ir 
labi, ka pacients ir ieguvis informāciju?
– Slikti ir nevis tas, ka pacients ir ievācis informā-
ciju, bet gan tas, ka katrs šo informāciju skaidro 
savas kompetences ietvaros. Ja slimību varētu 
diagnosticēt ar internetā iegūstamās informācijas 
palīdzību, tad ārstiem nebūtu jāmācās 12 gadus. 
Pacientam ir lielas iespējas interpretēt informāciju 
nepareizi un izdarīt nepareizus secinājumus. Es, 
piemēram, varu izlasīt elektroierīces lietošanas 
instrukciju un darbības principu, bet tas neno-
zīmē, ka es to varēšu arī salabot.
Ārsta darbs ir māksla. Tas ir kā milzīga puzle ar 
daudziem maziem gabaliņiem, kurus nevar salikt 
kopā, ja nav kastes vāciņa ar bildi. Mediķis, lie-
kot kopā pacienta stāstu ar izmeklējumu rezultā-
tiem un savām zināšanām, var noteikt diagnozi 

un terapiju. Informācija ir tikai viens no puz-
les gabaliņiem.
– Ar kādiem izaicinājumiem ikdienā saskaras 
astmas slimnieks?
– Mēs dzīvojam 21. gadsimtā, un tas nozīmē, ka 
astmas slimnieks, ja viņam ir korekti noteikta diag-
noze, ja viņš sadarbojas ar ārstu un lieto izraks-
tītos medikamentus, ikdienā savu slimību nejūt. 
Tā neietekmē ne citas veselības jomas, ne dzīves-
veidu, ne pašsajūtu.
– Vai sievietēm astma nesagādā lielākas prob-
lēmas nekā vīriešiem? Piemēram, grūtniecī-
bas vai dzemdību laikā, kad elpošanai ir ļoti 
liela nozīme?
– Arī grūtniecei kontrolēta bronhiālā astma nesa-
gādā papildu problēmas. Grūtnieces drīkst lietot 
tos pašus astmas ārstēšanai paredzētos medika-
mentus kā citi pacienti. Bērna gaidīšanas laikā 
elpošanas grūtības var sagādāt pavisam citi – 
�zioloģiski un ar astmu nesaistīti faktori. Proti, 
palielinoties dzemdei, samazinās plaušu tilpums, 
kas var apgrūtināt elpošanu. Ir novēroti arī tieši 
pretēji gadījumi, kad grūtniecības laikā astmas 
simptomi mazinās, jo palielinātā dzemde tīri teh-
niski samazina plaušu tilpumu, kas bijis palieli-
nāts astmas dēļ.
– Ko nozīmē «kontrolēt astmu»?
– Astmas kontrolēšana nozīmē korektu diag-
nozi, terapijas ievērošanu un pacienta līdzestību, 
tostarp pro�laktisko pasākumu nodrošināšanu. 
Bronhiālo astmu bieži izraisa alerģijas, un tas 
nozīmē, ka vajadzētu maksimāli izvairīties no 
alergēna, ja tas ir zināms. Piemēram, jāatsakās 
no suņa, kaķa vai putna mājās, jāievēro diēta, ja 
alerģiju izraisa konkrēti pārtikas produkti, u.tml. 
Tiesa gan, ir jāatceras, ka ne vienmēr alerģiju testi 
precīzi uzrāda konkrēto alergēnu. Ir bijuši gadī-
jumi, kad cilvēkam testi nosaka alerģiju pret tomā-
tiem, bet reāli viņš tos var ēst kilogramiem un tie 
alerģiskas reakcijas neizraisa atšķirībā no kāda 
cita produkta. Vai arī cilvēkam ir spēcīga alerģiska 
reakcija, bet testi uzrāda alerģiju no kamieļa, ko 
reāli viņš ir redzējis dažas reizes zoodārzā, un no 
baklažāniem, ko viņš nav ēdis vispār… Tāpat ir 
jāatceras, ka iespējamas tā sauktās krusteniskās 
alerģijas. Piemēram, ja cilvēkam ir alerģija pret 
zemesriekstiem, viņam var attīstīties alerģija arī 
pret citiem pākšaugiem; ja alerģiskas reakcijas 
izraisa bērzu ziedputekšņi, tad var rasties alerģija 

arī no citu augu ziedputekšņiem, āboliem, persi-
kiem, melonēm un pat rozēm.
Ja bronhiālās astmas saasināšanos neizraisa aler-
ģijas, tad maksimāli jāizvairās no saaukstēšanās, 
jāstiprina imunitāte tautas līdzekļiem, ēdot medu, 
dzērvenes, ķiplokus.
Galvenais ir pacienta līdzestība – ārsts dod pado-
mus, un pacients stāsta, kā viņš jūtas. Var būt 
situācijas, kad uzturošā terapija nav nepieciešama 
visu kalendāra gadu, bet tikai kritiskajos brīžos – 
konkrētu augu ziedēšanas laikā vai, piemēram, 
drēgnajos un mitrajos laika posmos. Bet to iespē-
jams noskaidrot tikai ārsta un pacienta sadarbībā.
– Cik liela nozīme ir pacienta informētībai par 
medikamentu pareizu lietošanu? Vai varbūt 
pietiek tikai ar instrukcijas izlasīšanu?
– Ar instrukciju noteikti nepietiks. Visbiežāk ārsta 
kabinetā ir inhalatoru paraugi, lai varētu pacien-
tam praktiski parādīt, kā ar tiem pareizi rīkoties. 
Reizēm tieši inhalatoru šķietamā sarežģītība un 
informācijas trūkums pacientam traucē sākt tera-
piju – pacients ir inhalatoru iegādājies, bet nelieto, 
gaidot nākamo vizīti pie speciālista, kas ir pēc 
mēneša, jo «aptiekā man nemācēja izstāstīt, man 
bija bail taisīt vaļā…»
Es ieteiktu pacientiem, dodoties pie pneimono-
loga, iespēju robežās ņemt līdzi gan visu iepriek-
šējo izmeklējumu rezultātus, gan arī zāles, lai 
katru reizi varētu pārliecināties par to pareizu 
lietošanu, atkārtot un nostiprināt iemaņas, tādē-
jādi izslēdzot varbūtību, ka nevis medikaments ir 
konkrētajam pacientam neefektīvs, bet gan lie-
tošana ir nepareiza.
– Kādas ir biežāk dzirdētās atrunas, stereo-
tipi, kādēļ cilvēki nevēlas regulāri lietot ast-
mas kontrolei paredzētos medikamentus?
– Viens no izplatītākajiem ir pieņēmums, ka «es 
pie zālēm pieradīšu un tad nevarēšu bez tām dzī-
vot». Šo frāzi nesen dzirdēju arī no sievietes ap 40 
gadu vecumu. Paradoksālākais, ka viņa to saka 
situācijā, kad jau īsti nevar normāli dzīvot – nevar 
uzkāpt pa kāpnēm trešajā stāvā, kurā dzīvo, tādēļ 
nemaz neiet ārā.
Otrs izplatītākais iemesls ir bailes no hormoniem. 
Šim stereotipam gan ir zināms pamats, proti, tas 
nāk no vairāku desmitu gadu senas pagātnes, kad 
no astmas varēja arī nomirt, jo vienīgie pieejamie 
medikamenti bija intravenozi ievadāmi hormonu 
preparāti. Bija nepieciešamas ļoti lielas hormonu 

devas, lai tās caur asinsriti sasniegtu mērķa zonu – 
bronhus, un lielās devas izraisīja arī blaknes. Taču 
īpaši uzsveru – hormonu izraisītās blaknes šobrīd 
ir medicīnas vēsture!
Mūsdienīgie preparāti satur hormonu mikrogra-
mus, turklāt tie tiek lietoti lokāli – bronhos. Bronhu 
gļotādas uzsūkšanas spēja, salīdzinot, piemēram, 
ar kuņģa un zarnu trakta gļotādas uzsūkšanas 
spēju, ir ļoti minimāla, jo tai ir citas funkcijas. Pat 
ja pavisam neliela daļa no šiem mikrogramiem 
nonāk asinsritē, tā ir pārāk maza, lai spētu atstāt 
kādas sekas un radīt blaknes. Inhalatoriem iespē-
jamas tikai lokālas blaknes, un arī tad tās lielāko-
ties rodas nepareizas lietošanas tehnikas, nevis 
medikamentu dēļ.
– Vai ir kāds vienkāršs tests, kā pārbaudīt, vai 
astma tiek kontrolēta?
– Visprecīzāk to var izdarīt, veicot spirogrā�ju, kad 
izelpas laikā tiek noteikts plaušu tilpums un gaisa 
plūsmas ātrums elpceļos. Visefektīvāk to darīt, 
kad pacients diennakti nav lietojis zāles. Tests 
tiek veikts divas reizes – izmeklējuma sākumā 
un apmēram desmit minūtes pēc bronhus papla-
šinoša medikamenta lietošanas. Ja astma nav 
kontrolēta, tad atkārtoti veiktajā testā rezultāti 
uzlabojas. Ar šī vienkāršā testa palīdzību, pirm-
kārt, iespējams diferencēt bronhiālo astmu no 
citām elpceļu problēmām, otrkārt, noskaidrot, 
cik labi astma tiek kontrolēta.
Ir izstrādāts arī vienkāršs piecu jautājumu tests 
astmas kontrolei, taču prakse pierāda, ka ārsta 
apmeklējuma laikā parasti nav laika to aizpildīt. 
Vērtīgi būtu pacientam to aizpildīt mājas aps-
tākļos vai pirms vizītes ar medmāsas palīdzību. 
Īpaši noderīgs šis tests ir dinamikā, lai palīdzētu 
noskaidrot slimības uzliesmojumu cēloņus, kā 
arī ģimenes ārstu praksēs, lai ģimenes ārsts pats 
varētu secināt, kad nepieciešama vizīte pie pnei-
monologa, bet kad viņam pašam jāizraksta ast-
mas ārstēšanas medikamenti, jo pacients līdz 
vizītei gaidīt īsti nevar.
– Kāds ir jūsu vēlējums astmas pacientiem?
– Uz astmu ir jāskatās kā uz organisma īpatnību, 
ar kuru jāiemācās sadzīvot. Cilvēks var tai pielāgo-
ties un ar to sadzīvot, tā saglabājot augstu dzīves 
kvalitāti. Galvenais ir izlemt, vai labāk sadarboties 
ar ārstu, saņemt no viņa informāciju un izmantot 
to, vai arī labāk pieturēties pie mītiem un kļūdai-
niem priekšstatiem.

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

Pacientiem, dodoties pie pneimonologa, vajadzētu ņemt līdzi iepriekšējo izmeklējumu rezultātus un arī zāles, lai katru reizi 
varētu pārliecināties par to pareizu lietošanu, atkārtot un nostiprināt iemaņas, tādējādi izslēdzot varbūtību, ka nevis medika-
ments ir konkrētajam pacientam neefektīvs, bet gan lietošana ir nepareiza.

Evija Livčāne: «Astma ir organisma īpatnība»
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Sievietes
veselības avīze

ALVILS KRAMS,

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

Domājot par atšķirīgo un svarīgāko 
tieši sievietes plaušu veselības jomā, 
aplūkošu divus aspektus: smēķēšanu 
un grūtniecību.

SIEVIETE UN SMĒĶĒŠANA
Cik kaitīga ir smēķēšana?
Smēķēšana katram otrajam izraisa pāragru nāvi, 
smēķētājs vidēji nodzīvo 10–15 gadus īsāku mūžu 
(Eiropas Komisijas jaunākajos datos Eurobarome-
ter, 2015 minēti 14 gadi).

Eiropas Savienībā 25% gadījumu nāves cēlonis 
ir smēķēšanas izraisīta slimība.

Kāpēc smēķēšana ir tik kaitīga?
Mūsdienu cigaretes satur ap 700 ķīmisko savie-
nojumu, savukārt degšanas procesā veidojas 
un smēķējot tiek ieelpots jau ap 7000 vielu (t.s. 
darva), no kurām vismaz 250 ir zināmas kā kaitī-
gas, to skaitā 69 ir kancerogēnas. Cigaretes galā 
degšanas temperatūra sasniedz 800–9000C. 
Ieelpotie dūmi, t.s. darva satur arī daudz ļoti 
sīku daļiņu 0,1–1,0 μm diametrā, kuras nokļūst 
plaušu alveolās un var tieši uzsūkties sistēmiskajā 
asinsritē. Smēķējot katra ieelpa satur kvadriljonu 
(1x1015) brīvo radikāļu!

100% visiem smēķētājiem plaušās un elp-
ceļos attīstās iekaisums!!!

Savukārt nikotīns ir psihoaktīva viela ar augstu 
atkarības izveidošanās potenciālu. Lietojot no 
gadījuma uz gadījumu, nikotīna atkarības attīstī-
bas risks ir augstāks nekā lietojot marihuānu. Tieši 
spēcīgās atkarības dēļ smēķēt uzsāk tik viegli, pat 
nemanot, savukārt atmest ir ļoti, ļoti grūti!

Cik kaitīga ir pasīvā smēķēšana?
Katru gadu pasaulē no smēķēšanas nomirst ap 
sešiem miljoniem, to skaitā ap 600 000 – no 
pasīvās smēķēšanas (>10% no tiem ES valstīs). 
Likumdošana arvien stingrāk pasargā no pasīvās 
smēķēšanas darbā un sabiedriskās vietās, diem-
žēl mājās tā joprojām ir problēma. Īpaši kaitīga 
pasīvā smēķēšana ir bērniem! Jāņem arī vērā, ka 
daudzās toksiskās un kancerogēnās vielas nosē-
žas uz mēbelēm, paklājiem, gultas veļas utt., vēlāk 
nokļūstot bērna organismā. Smēķējoši vecāki ļoti 
bieži nozīmē arī smēķējošus bērnus!

Vai ūdenspīpes nav mazāk kaitīgas?
Nav gan! Viena seansa laikā ieelpotās dar-
vas daudzums ir ekvivalents 5–10 cigarešu 
paciņu izsmēķēšanai!

Bet «vieglās» un «slaidās» cigaretes?
Nikotīna un darvas attiecība jebkurā cigaretē ir ap 
1:10. No nikotīna atkarīgam smēķētājam ir nepie-
ciešama viņa «dienas deva» (attiecīgi tiek ieel-
pota arī darvas «dienas deva»). Lai to panāktu, 
«vieglās» un «slaidās» cigaretes (neapzināti) 
tiek nosmēķētas pilnībā, ieelpa ir dziļāka, elpas 
aizture ilgāka, bieži arī cigarešu skaits ir lielāks. 
Mīts par mazāku kaitīgumu potenciāli piesaista 

smēķēšanai tabakas industrijas reklāmas gal-
veno mērķa auditoriju  – pusaudžus (šobrīd 
80–90% uzsāk smēķēt nepilngadīgi!). Tādēļ arī 
no 2020. gada Eiropas Savienībā tiek aizliegtas 
mentolu saturošas cigaretes.

Vai sievietes ir jutīgākās pret smēķēšanas kai-
tējumu veselībai?
Diemžēl, JĀ!

Pirmkārt, sievietes ir jutīgākas pret atkarības 
veidošanos no nikotīna.

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

Treškārt, šķiet, ka tieši sievietēm plaušu vēzis un 
citas smēķēšanas izraisītas slimības attīstās biežāk.

Ceturtkārt, pusaudzēm vairāk nekā zēniem 
smēķēšana aizkavē normālu plaušu attīstību.

Tomēr, runājot par sievietes smēķēšanu, jādomā, 
pats sliktākais ir grūtnieces smēķēšana. Latvijā un 
pārējās Baltijas valstīs potenciālo māmiņu – pus-
audžu vidū smēķēšana ir viena no visaugstākajām 
pasaulē. 15 gadu vecumā Latvijā tabakas produk-
tus regulāri smēķē katra trešā meitene.

GRŪTNIECĪBA
Divas svarīgākās lietas bērniņa veselībai – 
nesmēķēt un barot jaundzimušo ar krūti. 
Grūtniecību vēlams plānot, pirms tam sakārto-
jot esošās veselības problēmas un veicot pro� -
laktiskos izmeklējumus, piemēram, krūšu kurvja 
rentgenogrammu (abiem potenciālajiem vecā-
kiem!). Obligāti jāatmet smēķēšana! Īpaši māmi-
ņai! Uz augli iedarbojas gan toksiskās vielas, gan 
smēķēšanas inducētais lokālais → sistēmiskais 
iekaisums. Vēlīnās sekas auglim lielā mērā ir saistī-
tas ar epiģenētiskām pārmaiņām (skar to genoma 
daļu, kas regulē ģenētiskās informācijas nolasī-
šanu). Pēdējo gadu pētījumi rāda, ka šīs pārmaiņas 
pārmantojas arī nākamajās paaudzēs.

Cik bīstama grūtniecības laikā ir krūšu kurvja 
orgānu rentgenogramma?
Principā šis izmeklējums ir nekaitīgs auglim, 
tomēr ieteicams vienmēr izmantot svina aizsar-
gpriekšautu, kurš mazina jonizējošā starojuma 
devu. Ikdienas praksē radioloģisko izmeklējumu 
potenciālais kaitīgums parasti tiek pārvērtēts un 
nepieciešamie radioloģiskie izmeklējumi netiek 
veikti, tādējādi radot draudus grūtnieces (un 
augļa) veselībai.

Vienas krūšu kurvja rentgenogrammas laikā 
pieauguša cilvēka saņemtā radiācijas deva ir 
0,1 milizīverts, kas ir ekvivalenta aptuveni 10 dienu 
laikā saņemtajam dabīgajam starojumam (no 
Zemes un kosmosa), savukārt augļa saņemtais sta-
rojums izmeklējuma laikā ir 1/100–1/10 no mātes 
devas. Par nekaitīgu auglim parasti pieņemts 
uzskatīt mātes grūtniecības laikā saņemto kopējo 
devu 1 milizīverts. No 20–25 grūtniecības nedēļas 
auglis ir mazāk jutīgs pret jonizējošo starojumu.
NB! Plānveida radioloģiskos izmeklējumus (īpaši 
vēdera dobumam un iegurņa apvidum) sievietei 
reproduktīvajā vecumā vēlams veikt menstruālā 
cikla pirmajās desmit dienās.

Astma un grūtniecība
Astma ir biežākā nopietnā plaušu slimība grūt-
niecēm. Grūtniecības laikā tās norise trešdaļai 

sieviešu uzlabojas, trešdaļai nemainās, savukārt 
trešdaļai – pasliktinās. Pasliktināšanos biežāk 
novēro sievietēm ar smagāku slimības norisi.

Slikti kontrolēta astma un slimības uzliesmo-
jumi rada draudus gan bērnam (priekšlaicīgas 
dzemdības, augļa augšanas atpalicība, augstāka 
perinatālā mirstība), gan mātei.

Astmas medikamenti ir droši, un to lietošanas 
pārtraukšana vai kavēšanās ar savlaicīgas un pie-
tiekami agresīvas ārstēšanas uzsākšanu astmas 
uzliesmojuma (īpaši, smagas norises) gadījumā 
ir nepieļaujama kļūda. To hipotētiskā ietekme 
uz augli ir daudzkārt mazāk bīstama nekā augļa 
hipoksijas risks smaga uzliesmojuma gadījumā!

Grūtniecei ar astmu nepieciešama speciālista 
(pneimonologa vai alergologa) konsultācija ar 
eventuālu turpmāku novērošanos. Ideālā gadī-
jumā – pirmā konsultācija vēl pirms grūtniecības.

Kas ir svarīgākais astmas ārstēšanā?
Svarīgākais ir pacienta apmācība, pareiza inha-
latoru lietošana un līdzestība ārsta ordinētajai 
ārstēšanai. Sekmīga astmas norises kontrole bez 
apmācības faktiski nav iespējama. Apmācības 
galvenās sastāvdaļas ir pareiza inhalatoru lieto-
šana, izpratne par slimību, vides faktoru kon-
troli un pretiekaisuma terapijas nozīmību, kā arī 
rīcība astmas lēkmes un uzliesmojuma gadījumā. 
Apmācība ir cieši saistīta ar rakstisku ārstēšanas 
plānu (rekomendācijām).

Grūtniecība un pneimonija
Pneimonija pasaulē ir viens no galvenajiem 
(iespējams, ka pats biežākais) mātes un augļa 
nāves cēloņiem. Pirms antibiotiku ēras grūtnieču 
mirstība pārsniedza 30%.

Pneimoniju ir svarīgi laikus diagnosticēt un 
uzsākt antibakteriālo līdzekļu lietošanu. To izvēli 
obligāti nepieciešams atstāt ārsta ziņā, jo daži 
līdzekļi potenciāli ir bīstami auglim (piemēram, 
tetraciklīni, hinoloni, kotrimoksazols, kuru vecākās 
paaudzes pazīst kā biseptolu). Nekādā gadījumā 
nedrīkst kavēties ar ārsta konsultāciju bailēs no 
rentgenoloģiskās izmeklēšanas!

Principā pneimonijas gadījumā grūtnieci 
vēlams vismaz īslaicīgi hospitalizēt – labākai diag-
nostikai un norises smaguma novērtēšanai!

Grūtniecība un tuberkuloze
Svarīgi diagnosticēt tuberkulozi pēc iespējas 
agrīni, jo novēlota diagnostika rada būtisku risku 
gan mātei, gan auglim.

Daži slimības simptomi, piemēram, nogurums, 
var tikt kļūdaini skaidroti ar pašu grūtniecību. 
Nekavējoties nepieciešama ārsta konsultācija, ja 

ir neskaidrs klepus (krekšķis!), paaugstināta tem-
peratūra, svīšana naktīs un krišanās svarā.

Pilngadīgām personām, kuras dzīvo kopā ar 
grūtnieci, jāveic krūšu kurvja orgānu rentge-
noloģiskā izmeklēšana (ja tā nav veikta pēdējā 
gada laikā). Sievietei šo izmeklējumu veic līdz 
sestajai dienai pēc dzemdībām vai pirms izraks-
tīšanās no stacionāra. Izmeklējumi tiek veikti, lai 
pasargātu jaundzimušo, jo 20–30% gadījumu 
grūtniecības laikā TB norise ir maz simptomā-
tiska, maskēta.

Kāpēc Latvijā atšķirībā, piemēram, no 
Norvēģijas joprojām veic jaundzimušo 
BCŽ vakcināciju?
Latvijā ir Eiropas Savienībā trešā augstākā saslim-
stība ar tuberkulozi, tādējādi zīdaiņu un mazu 
bērnu risks saslimt ir augsts.

Lūdzu, lūdzu pirmajā nedēļā, ja vien tam nav 
kādi traucējoši apstākļi, vakcinējiet jaundzimu-
šos! Zīdaiņi ir neaizsargāti pret tuberkulozi. BCŽ 
vakcīna nav ideāla, taču tā pasargā zīdaiņus un 
mazus bērnus no vissmagākajām tuberkulozes 
formām – miliāras (ģeneralizētas) tuberkulozes 
un meningīta. Medijos publicētie un apspriestie 
dati par salīdzinoši pēdējos gados nedaudz bie-
žākām vakcinācijas komplikācijām (t.s. BCŽ-ītiem) 
ir skaidrojami ar šobrīd izmantojamās vakcīnas 
augstāku efektivitāti. To apstiprina arī mūsu kai-
miņu igauņu pieredze.

Grūtniecība un gripa
Grūtniecēm novēro augstāku saslimstību, sma-
gākas komplikācijas, attiecīgi arī augstāku mirs-
tību. Risks ir paaugstināts arī pirmajās divās 
nedēļās pēc dzemdībām. Smagas norises astma 
un sistēmiska glikokortikoīdu terapija ir papildu 
riska faktori.

Visefektīvākā profi lakse ir (ikgadēja) vak-
cinācija; tā nav kontrindicēta grūtniecības 
laikā! To var un vajag veikt jebkurā trimestrī! 
Vakcinēties ieteicams arī grūtnieces 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 biežāk 
mazgāt rokas (in� cēšanās notiek, nevilšus aizska-
rot degunu, kas ir papildu arguments ķirurģiskās 
maskas nēsāšanai).

Ja ir aizdomas par gripu vai bijis ciešs kontakts 
ar gripas slimnieku, grūtniecei nekavējoties jāsa-
zinās ar ģimenes ārstu, lai lemtu par medikamen-
tozo terapiju.

Sievietes ir jutīgākas pret atkarības veidošanos no nikotīna. Viņas ir arī «apzinīgā-
kas» smēķētājas negatīvā nozīmē, jo ievelk tabakas dūmus dziļāk plaušās un ilgāk 
aiztur elpu ieelpā.

SPECIĀLISTA VIEDOKLIS

Sieviete un viņas 
plaušu veselība
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veselības avīze

EVITA HOFMANE

Bronhiālā astma ir hroniska slimība, kas, 
ienākot mūsu dzīvē, iekārtojas uz palik-
šanu un kļūst par līdzgājēju uz visu atli-
kušo mūžu. Tāpēc ir svarīgi zināt, kā ar 
to sadzīvot. Mūsdienu medicīna šādu 
iespēju sniedz.

Par sievietēm aktuāliem jautājumiem saistībā 
ar astmu sarunājamies ar P. Stradiņa Klīnis-
kās universitātes slimnīcas ārsti pneimonoloģi 
Zaigu Kravali.

– Sieviete un astma – vai tā var sākties jeb-
kurā vecumā, un kādi ir visbiežākie iemesli?
– Bronhiālā astma gan vīriešiem, gan sievietēm var 
sākties jebkurā vecumā. Ir jāatceras, ka šai slimībai 
ir raksturīga ģenētiska predispozīcija, kas dažādu 
ārēju faktoru iedarbības rezultātā var rezultēties 
ar slimību – bronhiālo astmu.
– Vai sievietes ar astmu slimo biežāk nekā 
vīrieši? 
– Bērnībā biežāk slimo zēni, savukārt pēc puber-
tātes pārsvarā slimo sievietes.
– Ko jums pacientes visbiežāk vaicā vizīšu 
laikā? Par ko viņas raizējas visvairāk?
– Biežāk uzdotais pacientu jautājums ir par to, vai 
slimība ir uz mūžu, vai pastāv iespēja, ka tā izzudīs. 
Pirmreizēji diagnosticētam astmas pacientam uz 
šo jautājumu sniegt precīzu atbildi nav iespējams. 
Daļai pacientu tiešām pēc sākotnējas ārstēšanas 
astmas simptomi var uz ilgu laiku izzust, bet daļai 
pacientu labas astmas kontroles nodrošināšanai 
nepieciešama ilgstoša un regulāra terapija. Jāat-
ceras, ka pilnībā astmu izārstēt nevar, bet ir iespē-
jams panākt labu astmas kontroli, lai ikdienā nav 
jāizjūt traucējoši simptomi (elpas trūkums, klepus, 
čīkstēšana krūtīs).
Nereti pacientes ar astmu raizējas par iespēja-
mām medikamentu blakusparādībām. Šo satrau-
kumu rada plaši pieejamā informācija dažādos 
sociālajos tīklos un medijos, kas bieži vien ir ja 
ne maldinoša, tad vismaz neprecīza. Pacientes 
ir dzirdējušas, ka astmu ārstējošie medikamenti 
(glikokortikoīdi) ir kaitīgi veselībai un to lietoša-
nas rezultātā rodas dažādas blakusparādības, to 
vidū svara pieaugums. Lai paciente būtu līdzes-
tīga terapijai (lietotu zāles regulāri), skaidroju, 
ka lielākajai daļai astmas pacientu nepiecieša-
mas mazas un vidējas inhalējamo kortikostero-
īdu devas, kas nerada būtisku blakusparādību 
spektru. Tikai ilgu laiku lietojot inhalējamos gli-
kokortikoīdus lielās devās (nepieciešams mazai 
daļai astmas pacientu), ir pierādīts biežāks pnei-
moniju risks. Citu blakusparādību palielināts risks 
nav pierādīts ticamos pētījumos.
Daudz būtiskāk ir pacienti iedrošināt, ka, lieto-
jot medikamentus, viņa varēs dzīvot aktīvu, piln-
vērtīgu dzīvi. Mūsdienās astma lielākoties ir labi 
kontrolējama, un līdzestīgam pacientam nav jāno-
kļūst slimnīcā ar astmas uzliesmojumu.
Pacientēm jāatgādina, ka, arī dodoties ceļojumos, 
astmas medikamenti jāņem līdzi.
– Vai sievietes rūpīgāk izturas pret slimības 
ārstēšanu, izprot tās norisi, meklē vairāk 
informācijas, ir vairāk vērstas uz sadarbību 
ar ārstu?

– Es domāju, ka lielākoties tā tiešām ir. Ja vien 
bronhiālā astma nav smaga un izteikti traucē-
joša, vīrieši pie ārsta atnāk daudz vēlāk, kā arī ne 
tik regulāri ierodas uz plānotām kontrol es vizī-
tēm. Sievietes pret šo jautājumu izturas atbildī-
gāk. Protams, daudz kas ir atkarīgs arī no tā, kāda 
ir pacienta ikdiena, darbs, ko viņš dara, vide, kādā 
dzīvo. Varbūt kādam šķiet, ka klepot lielu die-
nas daļu un mosties naktī no elpas trūkuma nav 
nekas traucējošs. Savukārt citam būs svarīgi, lai 
viņš ne tikai pats justos vesels, bet tāds izskatī-
tos arī citu acīs.
Manā praksē sievietes ir līdzestīgākas, uz konsul-
tāciju atnāk savlaicīgāk. Arī tad, ja ir panākta laba 
astmas kontrole un var sākt domāt par medika-
mentu devas mazināšanu, sievietes biežāk kon-
sultējas ar ārstu. Daļa vīriešu, nekonsultējoties ar 
ārstu, paši izdomā, ko un kā darīt.
– Kas ir astmas terapijas pamatā?
– Astmas terapijas pamatā jau daudzus gadus 
ir inhalējamie glikokortikoīdi. Šo medikamentu 
grupu izmanto visām astmas smaguma pakā-
pēm, izņemot gadījumus, kad astmas simptomi 
ir ļoti reti un pacientam ir nepieciešamība pēc 
glābējinhalatora lietošanas retāk nekā divas reizes 
mēnesī dienas laikā vai retāk kā vienu reizi mēnesī 
nakts laikā. Ja pacientam astmas simptomi ir tik 
reti vai vēl retāk, tad viņš var lietot glābējinhala-
torus pēc vajadzības.
Smagākas astmas gadījumā inhalējamiem gliko-
kortikoīdiem tiek pievienoti bronhus paplašinoši 
medikamenti, kā arī atsevišķos gadījumos var būt 
nepieciešami īpaši konkrētam astmas fenotipam 
paredzēti medikamenti.
– Cik pamatotas ir bailes no inhalējamo gli-
kokortikoīdu radītajām blakusparādībām?
– Cilvēki dažkārt ir dzirdējuši, ka tie ir hormoni, 
kas ilgtermiņā var radīt bīstamas blakusparādības. 
Kā jau minēju iepriekš, astmas gadījumā inhalē-
jamie glikokortikoīdi visbiežāk tiek lietoti nelielās 
un vidējās devās, kas būtiskas blaknes ilgtermiņā 
nerada. Ja pacients ilgus gadus ir saņēmis lielas 
inhalējamo glikokortikoīdu devas, kā tas ir sma-
gas, grūti kontrolējamas astmas gadījumā, tad 
gan var būt atsevišķas blakusparādības. Tās ir 
līdzīgas blaknēm, kas parādās, lietojot tablešu 
formas glikokortikosteroīdus – var būt biežāki 
plaušu karsoņi, katarakta, cukura diabēts (kas gan 
nav pārliecinoši pierādīts lielos klīniskos pētīju-
mos). Taču šīs blakusparādības vērojamas nelielai 
pacientu daļai, jo šobrīd pieejamie medikamenti 
spēj nodrošināt labu astmas kontroli lielākajai 
daļai pacientu, un nav nepieciešamas ļoti lielas 
zāļu devas, lai astmu kontrolētu.
– Kā sievietes hormonālais aspekts var ietek-
mēt astmas norisi un ārstēšanu?
– Dzimumhormoniem var būt ietekme uz ast-
mas gaitu. Kā jau minēju iepriekš, bērnībā (līdz 
pubertātei) bronhiālā astma biežāk sastopama 
zēniem. Pēc pubertātes pārliecinoši biežāk ar 
astmu slimo sievietes.
Ir veikti dažādi pētījumi, lai izvērtētu, vai ast-
mas simptomus ietekmē sievietes menstruālais 
cikls. Daļā pētījumu ir konstatēts, ka dažas die-
nas pirms menstruāciju sākuma sievietes biežāk 
sūdzas par astmas simptomiem, vai pat attīstās 
astmas uzliesmojumi. Tomēr jāatzīmē, ka šo pētī-
jumu dati ir pretrunīgi.

Pacientēm pēc menopauzes var izteikti paslikti-
nāties astmas gaita, radot nepieciešamību pēc 
intensīvākas terapijas. Daļai sieviešu šajā vecumā 
astma tiek diagnosticēta pirmo reizi. Šīm sievie-
tēm visbiežāk ģimenē nav bijis bronhiālās astmas 
vai alerģijas slimnieku, kas liek domāt, ka hormo-
nālā spektra izmaiņas var mainīt astmas gaitu.
– Grūtniecība un astma – bieži vien sievie-
tes grūtniecības un bērna barošanas laikā 
pārstāj lietot astmas medikamentus, baido-
ties no nevēlamām blaknēm mazulim. Vai 
tas ir pareizi, un kā rīkoties šajā savas dzī-
ves periodā?
– Grūtnieces ir īpaša grupa, un tāpat kā sievietes 
uztraucas par gaidāmo bērniņu, arī ārstam tā ir 
papildu atbildība un bieži vien arī papildu uztrau-
kums. Pašlaik astmas ārstēšanā izmantojamie 
medikamenti ļauj nodrošināt labu astmas kon-
troli. Nav pierādīts, ka tie kaitētu bērnam. Visus 
pieejamos inhalatorus ir atļauts lietot arī grūtnie-
cības laikā. Par visdrošāko medikamentu grūt-
niecības laikā tiek uzskatīts budesonīds, tomēr 
mediķi visā pasaulē iesaka grūtniecēm nemai-
nīt terapiju, ja tā ir pietiekama astmas kontro-
les nodrošināšanai.
Ir iespējams, ka astma sākas grūtniecības laikā, 
un arī tad terapiju iesaka sākt ar budesonīdu, kas 
ir visilgāk zināmais pašlaik lietotais inhalējamais 
glikokortikoīds. Ir pierādīts, ka labas astmas kon-
troles gadījumā grūtniecei ir daudz, daudz vairāk 
ieguvumu un daudz mazāk risku nekā tad, ja viņa 
pārtrauc lietot medikamentus, pasliktinās astmas 
kontrole un sākas astmas uzliesmojums. Šādos 
gadījumos bērniņam var pietrūkt skābekļa un 
rasties dažādas smagas patoloģijas. Es grūtnieces 
iedrošinu neatteikties no inhalatora lietošanas, 
konsultēties ar savu ģimenes ārstu un pneimo-
nologu, regulāri pārbaudīt plaušu funkciju un 
grūtniecības laikā reizi mēnesī atnākt uz konsul-
tāciju, lai būtu pilnīgi drošas, ka viss tiek kontro-
lēts un nebūs nekādu nepatīkamu pārsteigumu.
Trešdaļai pacienšu grūtniecības laikā astmas gaita 
nemainās, trešdaļai astma kļūst smagāka, bet atli-
kušajai trešdaļai astmas simptomi var pat pilnīgi 

izzust. Ja paciente ir līdzestīga, lieto medikamen-
tus, nebaidās sev aktuālos jautājumus izrunāt ar 
ārstējošo ārstu, nevis seko internetā izlasītiem 
citu pacientu padomiem, kuri var būt absolūti 
nepiemēroti konkrētai situācijai, grūtniecība noris 
netraucēti, un piedzimst vesels bērniņš. Arī bēr-
niņa barošanai ar krūti, lietojot astmai paredzētos 
inhalatorus, nav ierobežojumu.
– Kādas blakus saslimšanas var ietekmēt ast-
mas norisi un terapiju?
– Vispirms gribas uzsvērt, ka ne vienmēr klepus 
liecina par astmu. Pacienti gan paši pēc savas ini-
ciatīvas, gan ģimenes ārstu sūtīti nāk pie pneimo-
nologa ar sūdzībām par klepu, bet izrādās, ka tā 
nebūt nav astma, un klepus iemesls ir pavisam 
cits. Tas var būt GEAS (gastroezofageāla atviļņa 
slimība), kad pacientam pilnībā nenoslēdzas slē-
dzējmuskulis, kas atdala barības vadu no kuņģa, 
un veidojas skābes atvilnis. Tāpat klepu provocē 
hronisks deguna blakusdobumu iekaisums un 
aizdegunes pilēšanas sindroms. Daļai šo pacientu 
ir arī bronhiālā astma, tomēr tās ārstēšana, neār-
stējot blakusslimības, ir ļoti apgrūtināta. Tāpat ir 
zināms, ka astma ir grūtāk kontrolējama cilvēkiem 
ar aptaukošanos.
– Fiziskās aktivitātes, sportošana un astma: 
vai tās ir viegli savienojamas lietas?
– Astmas pacientiem ir iesakāmas regulāras 
� ziskās aktivitātes, kas uzlabo kopējo pacienta 
veselību, trenē izturību un attīsta elpošanas mus-
kulatūru. Ja astma ir labi kontrolēta, pacients 
� ziskas slodzes laikā astmas simptomus neizjūt. 
Atsevišķs astmas veids ir � ziskās slodzes astma, 
kas ir zināma arī daudziem pasaules mēroga spor-
tistiem. Šiem pacientiem ir jālieto bronhus papla-
šinošs medikaments pirms � ziskās slodzes.
– Ko jūs rekomendētu ikvienam, kurš rūpējas 
par savu veselību?
– Es aicinu ikvienam būt � ziski aktīvam, izvairīties 
no kaitīgiem ieradumiem (nesmēķēt), kā arī atrast 
savu ārstu, kam var uzticēties, izrunāt aktuālos ar 
veselības stāvokli saistītos jautājumus. Ja parādās 
kādi traucējoši simptomi, tad nevilcinieties – vēr-
sieties pēc padoma pie speciālista!

 SPECIĀLISTA PADOMS

Dzimumhormoniem var būt ietekme uz astmas gaitu. Bērnībā (līdz pubertātei) bron-
hiālā astma biežāk sastopama zēniem. Pēc pubertātes pārliecinoši biežāk ar astmu 
slimo sievietes.

Sievietes ar bronhiālo 
astmu slimo biežāk
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Sievietes
veselības avīze

TOMS ZVIRBULIS

Līdz ar vasaras iestāšanos daudz vai-
rāk laika pavadām svaigā gaisā, tomēr 
jāņem vērā, ka pārlieku ilga atrašanās 
saulē var radīt nopietnas veselības prob-
lēmas. Viena no bīstamākajām saules 
ultravioleto staru izraisītajām slimībām 
ir ādas vēzis.

Lai vairāk uzzinātu par šo slimību un to, kā rīko-
ties, ar to saskaroties, uz sarunu aicinājām derma-
tologu Dr. Raimondu Karlu.

– Kādi ādas vēža tipi ir sastopami un kā tie 
savā starpā atšķiras?
– Ādās vēzi iedala divās grupās. Pirmā lielā grupa, 
kura ir arī bīstamākā, ir melanomas. Melanomas 
veidošanās procesā ir iesaistīti melanocīti, pig-
mentu veidojošās šūnas, kas atrodas ādā. Otrā 
grupa ir nemelanomas ādas audzēji. Izšķir divu 
veidu nemelanomas – bazālo šūnu vēzi un pla-
kano šūnu vēzi. Šāda tipa audzēji ir veidoti no 
keratinocītiem. Tā ir šūnu grupa, kas veido ādas 
pamatvirsmu. Kā jau minēju, tad melanoma ir 
visbīstamākā. Bazaliomas ir mazāk bīstamas, tās 
mēdz būt ļoti lēni augošas, veidojas vairākus 
gadus un cilvēku līdz bojāejai nenoved. Plakan-
šūnu karcinoma ir mazāk bīstama nekā mela-
noma, bet bīstamāka par bazaliomu. Slimības 
rašanās iemesls pārsvarā ir ultravioletais staro-
jums, bet ir arī gadījumi, kad vēža attīstību var vei-
cināt cilvēka papilomas vīruss vai ģenētiski faktori.
– Arī melanomai ir vairāki tipi, kādi tie ir?
– Ar ultravioleto starojumu tieši saistītā melanoma 
jeb lentigo maligna parasti veidojas uz sejas, tātad 
saules stariem tieši pakļautā vietā, gados vecā-
kiem cilvēkiem. Viņiem, gadiem ritot, ultraviole-
tais starojums ir uzkrājies līdz «kritiskajai» robežai. 
Šī melanoma var augt vairākus gadus, un cilvēks 
no tās nemirst. Nākamais melanomas paveids 
ir melanoma in situ. Tā ir ļoti agrīna melanomas 
forma, kas tikko ir sākusi veidoties, laikus pama-
nīta un nav izplatījusies. Nākamā ir virspusējās 
izplatības melanoma. Sākotnēji tā aug horizon-
tāli, okupē lielāku laukumu. Tā ir arī visbiežāk 
izplatītā melanomas forma, kas vienīgā atbilst 
ABCDE melanomas diagnostikas kritērijiem. Virs-
pusējā melanoma sākotnēji aug ādas virspusē, bet 
pēcāk attīstās arī bīstamais process, kad tā aug 
dziļumā un kļūst par nodulāro melanomu. Tas 
ir visbīstamākais melanomas paveids, jo aug uz 
iekšu, sasniedz kapilārus un limfvadus. Ja audzēja 
šūnas nonāk asinsritē, tad tās var izplatīties tālāk. 
Izplatība notiek ar limfātisko sistēmu, tāpēc sākot-
nēji tiek izmeklēti limfmezgli, kuros tiek meklētas 
metastāzes. Visbeidzot ir metastātiskā melanoma, 
kad melanoma ir vai nu limfmezglos, kas atro-
das vistuvāk audzējam, vai jau ir izplatījusies uz 
citiem orgāniem.
– Kādas ir ādas vēža diagnostikas metodes?
– Jau pieminēju ABCDE metodi. Interneta mek-
lētājā ierakstot vārdu «melanoma», vienmēr tiek 
pieminēta arī ABCDE metode, kur A ir asimetrija 
(no angļu valodas asymmetry), B – robežas (bor-
der), C – krāsa (colour), D – diametrs (diameter) un 
E ir evolūcija (evolution).
Tā kā ļaundabīgu audzēju gadījumā šūnas vairo-
jas haotiski, tad atšķirībā no labdabīgiem audzē-
jiem, kas parasti ir apaļas vai ovālas formas, tie 
ātri vien iegūst neregulāru formu. Šūnas var 
atrasties dažādos ādas slāņos, dažādi spēj sinte-
zēt pigmentu, kas savukārt maina traipa krāsu. 
Pasaulē kopš 1984. gada un Latvijā jau 20 gadus 

tiek izmantota dermatoskopija, kur lielā palieli-
nājumā un speciālā apgaismojumā tiek apska-
tīta āda. Dermatoskops tiek novietots uz ādas 
virsmas, lai palīdzētu atrast abnormālus veidoju-
mus. Šī metode ir relatīvi vienkārša, un aptuveni 
pāris stundu laikā pacientam ir pietiekami daudz 
zināšanu, lai dermatoskopiju varētu izdarīt pat 
pats. Mūsdienās šī metode ir ļoti populāra. Īpaši 
aktuāla tā ir pacientiem ar ģimenes melanomu, 
kad izmeklējumu var veikt pats, problemātisko 
vietu nofotografēt un bildi nosūtīt ārstam. Diag-
nostika var būt arī ķirurģiska, bet dermatoskopija 
var izšķirt, kuru vietu operēt. Lai atklātu vienu 
ļaundabīgu audzēju, mums ir jāizoperē aptuveni 
28–32 labdabīgi veidojumi. Ar dermatoskopijas 
palīdzību šī attiecība mainās uz viens pret 4–5. 
Tātad 6–7 reizes samazinās nevajadzīgo operā-
ciju skaits, un mēs varam ietaupīt valsts naudu, 
novirzot to melanomas ārstēšanai.
– Cik bīstama var būt melanoma, ja to nedi-
agnosticē laikus?
– Ja tā nav lentigo maligna melanoma, tad pus-
gada laikā melanoma var attīstīties tik tālu, ka 
cilvēks aiziet bojā. Ļoti daudz ko nosaka cilvēka 
vecums. Jo gados jaunāks cilvēks, jo sliktāka ir 
prognoze. Svarīgs ir arī dzimums, jo vīrieši šo sli-
mību panes sliktāk. Tāpat ir jāņem vērā, ar kādām 
pavadošajām slimībām cilvēks slimo.
– Vai pazemināta imunitāte, kā tas ir HIV/AIDS 
gadījumā, ir riska faktors?
– Patiesībā HIV in�cētie ar šiem audzējiem tik 
daudz neslimo, cik daudz slimo tie, kuri lieto 
medikamentus, lai nomāktu savu imunitāti un 
tā necīnītos pati ar sava organisma struktūrām. 

Piemēram, locītavu slimības artrīta gadījumā risks 
ir lielāks. Lai gan arī HIV pacientiem iespēja saslimt 
ir lielāka, tāpat kā pacientiem, kuri jau ir pārslimo-
juši kādu onkoloģisku saslimšanu.
– Cik daudz Latvijā ir ielaistu melanomas un 
bazaliomas gadījumu?
– 2015. gadā Latvijā tika diagnosticēti 224 jauni 
melanomas gadījumi. Jaunu bazaliomas pacientu 
skaits bija aptuveni 1100. 2013. gadā jaunu baza-
liomas pacientu skaits bija ap 1600, kamēr mela-
noma pirmo reizi tika diagnosticēta 204 cilvēkiem. 
Vēl viens nepatīkams «melnās» statistikas fakts 
ir tāds, ka 2015. gadā no melanomas ir miruši 80 
cilvēki, kurus mēs, laikus diagnosticējot, varējām 
glābt. Pasaulē ir pieejami medikamenti, ar kuru 
palīdzību šos 80 cilvēkus varēja ārstēt, bet tad 
uzreiz ir jārunā par zāļu pieejamību un apmaksu. 
Šie medikamenti ir Latvijā reģistrēti un pieejami, 
bet izmaksas melanomas ārstēšanai ir aptuveni 
120 tūkstoši eiro gadā, no kuriem 14 tūkstošus 
kompensē valsts, bet 106 tūkstoši ir pacientu līdz-
maksājums. Tātad 80 pacientu ārstēšanai līdzmak-
sājums kopumā ir aptuveni 8 miljoni eiro. Vai to 
varētu kompensēt valsts? Pašlaik kompensējamo 
zāļu sarakstā inovatīvie medikamenti 100% kom-
pensācijai melanomas ārstēšanai nav iekļauti, 
bet tas jau ir valsts veselības aprūpes priori-
tāšu jautājums.
– Cik bieži jums ir nācies sastapties ar ielaistas 
bazālo šūnu karcinomas gadījumiem?
– Šādi gadījumi nav pārāk bieži, bet tomēr ir. Daž-
kārt audzējs ir tik ļoti attīstījies, ka pārņēmis pat 
pusi sejas. Šādus pacientus nav iespējams sta-
rot vai operēt. Viņus varētu ārstēt ar jaunajiem 

medikamentiem, kas darbojas tieši uz vēža šūnas 
kodolu. Kodols satur ģenētisko informāciju, kas 
nosaka, vai šūna vairosies, vai nē, un šīs zāles 
iedarbojas tieši uz gēnu aktivitāti. Tās neskar 
organisma veselās šūnas.
– Vai Latvijā ir pieejamas jaunā, inovatīvā 
mērķterapija melanomas ārstēšanai?
– Gan melanomām, gan bazaliomām ir pieejami 
mērķterapijas medikamenti. Zāles tiek lietotas 
tablešu veidā, un ar tām var panākt labus rezul-
tātus. Pat pie ielaistām bazaliomām stāvoklis var 
ievērojami uzlaboties.
– Cik gara ir šī terapija, ja vēzis tiek diagnos-
ticēts laikus?
– Ja mēs vēzi «noķeram» laikus, tad melanomām 
pirmā ārstēšana vienmēr ir ķirurģiska. Tiek izņemti 
vēža skartie audi, protams, atkāpjoties arī vese-
lajos audos. Ja operācija ir veiksmīga, tad par 
papildu ārstēšanu mēs varam aizmirst. Savukārt 
metastātiskai melanomai tā ir ļoti individuāla. 
Viens cilvēks uz terapiju reaģē labāk, cits – slik-
tāk. Audzēja gēni, lietojot šo terapiju, pamatā tiek 
nomākti, un lielākā daļa pacientu uz ārstēšanu 
reaģē labi. Taču nav tādu zāļu, kas garantētu 100% 
izārstēšanos. Starp citu, ar šo pašu terapiju ārstējas 
bijušais ASV prezidents Džimijs Kārters. Pagājušā 
gada rudenī tika paziņots, ka viņam gan aknās, 
gan smadzenēs ir audzēja metastātiskās šūnas. 
Šobrīd viņa ārstējošie ārsti apgalvo, ka no ādas 
vēža viņš noteikti nenomirs.
– Kā saslimšanas risku ietekmē tas, ka ģimenē 
kāds jau ir slimojis ar ādas vēzi.
– Melanomai ir īpašais ģimenes melanomas gēns. 
Šis gēns tiek nodots no paaudzes paaudzē. Tas 
skar gan vīriešus, gan sievietes. Īsāk sakot, tiek 
skarti visi ģimenes locekļi.
– Tad šī nav slimība, kura kādu paaudzi izlaiž?
– Labvēlīgu apstākļu sakritības rezultātā tas var 
notikt, bet katrā paaudzē vismaz vienam vai vai-
rākiem ģimenes locekļiem var būt melanomas 
gēns. Ar bazaliomas pārmantojamību ir citādi. 
Tā ir speci�ska, ģenētiska saslimšana, kuru sauc 
par Gorlin-Goltz sindromu. Latvijā ar pārmantotu 
melanomu slimo aptuveni 12 ģimenes.
– Tā kā tuvojas vasara un 90% gadījumu tieši 
saule veicina ādas vēža veidošanos, ko jūs 
ieteiktu cilvēkiem darīt? Vai tiešām sauļoties 
vispār nebūtu vēlams?
– Nē, mums vienkārši trūkst mēra sajūtas. Mēs 
paši sev sakām, ka vasara pie mums ir tik īsa, un 
tāpēc ķeram un grābjam saules starus. Ir vairā-
kas vienkāršas rekomendācijas. Pirmkārt, laikā no 
11–15 neatrasties saulē, jo šajā laikā ādas virsmu 
sasniedz spēcīgākais ultravioletais starojums. 
Otrkārt, lieciet cepuri, brilles un lietojiet saules 
aizsargkrēmus. Treškārt, izvairieties no saules 
apdegumiem. Ādas apdegumi ir ļaunākais, ko 
cilvēks var nodarīt savai ādai. Ja jūs katru sezonu 
apdegat līdz tādai pakāpei, ka āda lobās nost, jūs 
pats sev darāt pāri un palielināt ādas vēža attīs-
tības risku. Vēl noteikti jāpiebilst, ka nav vēlams 
lietot alkoholu stiprā saulē, jo alkohols paaug-
stina sāpju slieksni.
Mēs te vairāk runājam par sauļošanās ietekmi, 
bet lielākā daļa cilvēku nemaz mērķtiecīgi nesau-
ļojas. Mēs savu saules devu savācam, atrodoties 
ārā, darot dārza darbus, nodarbojoties ar �zis-
kām aktivitātēm. Arī šādos gadījumos, ilgstoši 
atrodoties saulē, mēs krājam kaitīgo ultravioleto 
staru normu.
Un visbeidzot, svarīgi ir dažādi ilgtermiņa pasā-
kumi. Viens no tiek noteikti ir bērnu izglītošana. 
Pasargājot bērnus, mēs nākotnē ādas vēža izpla-
tību varam ierobežot.

Sauļojieties uzmanīgi!

Raimonds Karls: «Ādas apdegumi ir ļaunākais, ko cilvēks var nodarīt savai ādai. Ja 
jūs katru vasaras sezonu apdegat līdz tādai pakāpei, ka āda lobās nost, jūs pats sev 
darāt pāri un palielināt ādas vēža attīstības risku.»
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Sievietes
veselības avīze

EVITA HOFMANE

Mazais, žēli raudot, ieķeras mammas rokā 
un lūdzas, lai neatstāj bērnudārzā. Pirm-
klasnieks slimo katru otro nedēļu. Pusau-
dzis ir «viens nervu kamols». Iespējams, 
pie vainas ir pārmērīgs stress.

Ar Rīgas Stradiņa universitātes TIF dekāni, asoci-
ēto profesori, Latvijas Bērnu infektologu biedrības 
prezidenti, Latvijas Pediatru asociācijas prezidenti, 
pediatri – infektoloģi Ilzi Gropi runājam par pār-
mērīgu stresu un kā ar to varētu tikt galā.

– Vai stresa problēma mūsu valstī ir ļoti 
aktuāla? 
– Jā, tā ir. Lai gan zināms stresa daudzums mums ir 
nepieciešams, tam ir ļoti pozitīva loma. Ja nebūtu 
stresa, tad cilvēce neizdzīvotu, neattīstītos. Jautā-
jums ir tikai par to, kāds ir šis stress, – vai tas mums 
palīdz attīstīties, vai tas mūs iznīcina. Es apzinos, 
ka mūsu, ārstu, arī manas zināšanas par stresu ir 
nepietiekamas. Esmu iedziļinājusies jautājumos 
par bērnu veselību, slimību ārstēšanu, bet stresa 
apzināšana un pareizā ceļa izvēle tā novēršanā, 
kas vairāk piederas pro�laktiskajai medicīnai, 
par kuru bieži vien aizmirstam, joprojām sagādā 
būtiskas problēmas gan ārstam, gan mazajam 
pacientam un viņa ģimenei. Tāpēc mums nepie-
ciešams izglītoties un kopā ar psihoterapeitiem 
ir jādomā par platformu, kas būtu radīta, lai palī-
dzētu tieši bērniem.
– Kā mēs varētu izglītot sabiedrību par stresa 
nopietno cēloņu–seku sakarību?
– Nav tādas universālas metodes, bet mēs varam 
runāt ar cilvēkiem. Jautājums ir tikai par to, cik no 
mūsu stāstītā tiks uzklausīts. Ir jāgrib sadzirdēt, 
ja to nevēlas, runāšana ir neauglīga. Domāju, ka 
pacienta izglītošana ir tiešs ģimenes ārsta uzde-
vums, arī mēs kā augstskolas pārstāvji varam 
palīdzēt. Ļoti iespējams, ka Pediatru asociācija 
izveidos izglītojošu materiālu par stresu. Šī tēma 
laiku pa laikam ir jāaktualizē. Par to vajadzētu raks-
tīt sabiedrībā iecienītos preses izdevumos, runāt 
radio Ģimenes stundā. Ļoti būtiski būtu izglītot 
arī seniorus, jo viņiem ir laiks, dzīves pieredze un 
zināšanas, ko viņi varētu nodot saviem bērniem 
un mazbērniem.
Esmu dzirdējusi, kā vecāki lieto ļoti sliktus vār-
dus, saucot savus bērnus par kropļiem un dau-
ņiem. Faktiski tā ir psihoemocionālā vardarbība, 
jo tas bērnu pazemo. «Šoreiz tev nesanāca, bet 
tu centies. Es tevi ļoti mīlu,» citās ģimenēs tas tiek 
pasniegts šādā veidā. Bērns ir ģimenes spogulis, 
mēs to redzam.
– Kā pediatri var palīdzēt cīņā ar bērnu un pus-
audžu stresu?
– Mēs šajā jomā vēlamies cieši sadarboties ar psiho-
terapeitiem, taču mums noteikti ir nepieciešams šo 
jautājumu aktualizēt savā vidē, atkārtot zināmo un 
apzināties jauno. Šobrīd pilnīgi noteikti ne ģime-
nes ārstiem, ne pediatriem nav vienotu uzskatu 
un pietiekamu zināšanu par distresu – vieni runā 
par stresu, otri par pārmēru lielu stresu, taču patie-
sībā mēs runājam par distresu. Tātad mēs gribētu 
izglītoties paši un tad meklēt labāko palīdzības 
ceļu katram pacientam. Nākamais solis varētu būt 
pacientu izglītošana. Stradiņa universitātes Tālālk-
izglītības fakultāte ir uzsākusi kursu, kura ietvaros ir 
paredzēta sabiedrības izglītošana. Piemēram, spe-
ciālisti runās ar vecākiem par to, kāpēc bērns raud. 
Mēs skatīsimies, kāda būs sabiedrības aktivitāte, 
un, ja viņus tas interesēs, sekos nākamās lekcijas 
par bērna valodas traucējumiem, spaidu kustībām 
un citiem jautājumiem. Medicīnas profesionāļi, 

docētāji, šobrīd ir gatavi izglītot sabiedrību, lasot 
lekcijas, un pēc tam atbildēt uz jautājumiem.
Nozīme ir arī izglītojošiem rakstiem, jo tādē-
jādi informācija sasniedz daudz vairāk cilvēku, 
nekā mēs varētu uzaicināt uz sarunu, bet saruna 
starp profesionāli un pacientu vai pacienta vecā-
kiem ir vēl daudz rezultatīvāka nekā raksts avīzē 
vai žurnālā.
– Kādi ir jūsu novērojumi pēdējās desmitga-
des laikā – kā ir mainījusies bērnu uzvedība? 
Vai šīs paaudzes bērni ir hiperaktīvāki, uzbu-
dinātāki? Ar ko tas varētu būt saistīts?
– Noteikti bērni uzvedas citādi, bet ļoti daudz kas 
ir atkarīgs no ģimenes un audzināšanas. To var 
novērot jau pavisam maziem bērniem, kuri ir tikko 
sākuši sēdēt, līdz pat maniem studentiem, kuriem 
ir 20 un vairāk gadu. Viņi ir daudz kategoriskāki, 
prasīgāki un gudrāki dažādu tehnoloģiju jomā, 
un arī vispārējās zināšanas ir daudz augstākas, jo 
viņi šīs tehnoloģijas izmanto. Šobrīd pasaule ir 
mainījusies, un uz to noteikti vedina tehnoloģijas, 
steidzīgais dzīvesveids. Bērnu kategoriskums un 
asums, iespējams, nāk no audzināšanas trūkuma, 
ja vecākiem ir maz laika. Pacientu pieņemšanās 
var redzēt, vai vecāki bērnam ir mācījuši, ko drīkst 
un ko nedrīkst, un vienai daļai bērnu ir visatļautī-
bas sajūta. To stāsta arī bērnudārzu audzinātājas, 
skolotājas, to var just sabiedriskajā transportā un 
uz ielas. Viņi ir gudrāki, zinātkārāki, bet ar daudz 
zemāku «nedrīkst» slieksni.
– Kādas var būt ilgstoši neārstēta distresa 
sekas? 
– Parādās slimības, kas prasa konkrētu ārstē-
šanu. Ja pieaugušu cilvēku gadījumā mēs runā-
jam par izdegšanu, līdzīgi ir arī bērniem – viņi 
vairs nevar tolerēt stresu. Stress var izpausties 
ļoti dažādi, notiek bērna uzvedības maiņa. Bērns 
var sākt raustīt valodu, parādās spaidu kustības, 

patoloģiskas tīrības vēlme: piemēram, viņš sāk ļoti 
bieži mazgāt rokas. Mazi bērni mēdz šūpoties, tā 
sevi nomierinot. Bērniem ir urīna nesaturēšana, 
fēču aizturēšana, viņi bieži slimo. Poliklīnikas pie-
ņemšanā no desmit bērniem, kas ierodas vizītē, 
trīs slimo katru mēnesi. Bērns nedēļu ir slims, tad 
vēl piecas dienas padzīvo mājās, tad atgriežas 
skolā un drīz vien atkal saslimst, jo viņš mēģina 
slēpties no tā, ko viņam ir grūti tolerēt.
– Pārmērīga stresa novēršanai var lietot dažā-
das minerālvielas. Vai kādu minerālvielu trū-
kums bērnu organismā var ietekmēt stresa 
izpausmes un tā toleranci? Vai pastāv saistība 
starp magnija deficītu un stresa izpausmēm?
– Vispirms ir jāsaprot, kā darbojas mūsu orga-
nisms. Ir miljardiem sīku operāciju, kas notiek 
sekunžu simtdaļās un, lai šīs operācijas noritētu 
pareizi, ir vajadzīgas noteiktas vielas: tauki, ogļ-
hidrāti, olbaltumvielas, minerālvielas, vitamīni. 
Ja mums kaut kā trūkst, smalkās reakcijas mūsu 
organismā nenotiek pareizajā veidā, un šie nepa-
reizie procesi rezultējas nepatīkamās sajūtās. Ja 
tās krājas, cilvēks saslimst. Ir svarīgi visus saņemt 
pareizā daudzumā un pareizā laikā, taču ir pierā-
dīts, ka stresa vadībā būtiska nozīme ir magnijam. 
Magnija de�cīta rezultātā mums rodas impulsu 
vadības traucējumi, un tie mūs noved līdz sajū-
tām, kas neļauj adekvāti reaģēt uz ārējās vides 
ietekmi. Tā ir tipiska magnija de�cīta pazīme. Tau-
tas valodā runājot, magnijs ļauj būt mierīgam.
– Cik daudz bērnu Latvijā cieš no magnija 
deficīta? Pastāv uzskats, ka magnija deficīts 
organismā izsauc deadaptācijas un patoloģis-
kas trauksmes attīstību. Lūdzu, raksturojiet 
pastāvošās tendences!
– Lai ļoti korekti atbildētu uz šo jautājumu, būtu 
jāveic klīniskie novērojumi un jānosaka magnija 
līmenis bērnu organismā. Mēs to nedarām, un tas 

ikdienas praksē nav nepieciešams, bet jāteic, ka 
magnijs ir viens no tiem mikroelementiem, kas ir 
vajadzīgs, lai cilvēks tolerētu pārmēru lielu stresu. 
Ja ieskatāmies dziļāk, tad pusei pacientu slimību 
cēlonis ir pārlieku liels stress. Tāpēc magnijs 
varētu būt līdzeklis, ko līdz ar citiem vitamīniem 
un mikroelementiem bērniem Latvijā vajadzētu 
saņemt papildus.
– Kādos gadījumos un kāpēc bērniem ir 
būtiski lietot magniju?
– Diezin vai daudzi vecāki būtu gatavi nodot ana-
līzes, lai pārliecinātos, kādu mikroelementu bēr-
nam trūkst. Pēc slimošanas aukstajos gadalaikos, 
pēc kādas smagas slimības bērnam varētu tikt 
rekomendēti gan vitamīni, gan mikroelementi. 
Ja bērnam ir kāda konkrēta vitamīna trūkums, 
visdrīzāk viņam ir arī mikroelementu trūkums. 
Magnijs ir viens no mikroelementiem, ko iekļauj 
ļoti dažādu pārtikas piedevu sastāvā. Tas ir pieej-
ams arī atsevišķi tabletēs un dažādos šķīstošajos 
pulverīšos. Izvēle te var būt vecāku rokās.
Iespējams, ja bērnam ir rahīts (1–2 dzīves gadā), 
un tad viņam ir nepieciešams lietot vitamīnu un 
mikroelementu kompleksu. Ja pusaudžiem ir 
D vitamīna trūkums, uzņemot to papildus, šajā 
periodā var lietot arī magniju. Pilnīgi noteikti mag-
nijs ir jālieto, ja liela stresa dēļ bērnam ir attīstī-
jušās somatiskas slimības. Tā lietošana veicinās 
noskaņojuma, uzmanības spējas, atmiņas, mācību 
sekmju un pašsajūtas uzlabošanos, turklāt vāji-
nās veģetatīvās disfunkcijas un disadaptācijas 
izpausmes, kā arī palielinās noturība pret stresu.
– Stress kā ikdienas neatņemama dzīves 
sastāvdaļa skar mūs ikvienu. Kas jums palīdz 
to kontrolēt?
– Godīgi sakot, es nedomāju, ka es to pārāk labi 
kontrolētu. Kas man palīdz? Pozitīvie notikumi 
manā darba dzīvē, kad mani pacienti izārstējas, 
mani kolēģi un studenti gūst panākumus. Tas 
man rada prieku un palīdz tolerēt stresu. Pilnīgi 
noteikti, mana mājas dzīve. Atverot mājas vārti-
ņus, jau jūtos kā iegājusi citā pasaulē, un es ļoti 
cenšos mājās nedomāt par darbu. Ja man tomēr 
ir darbs, es to daru konkrētā, noteiktā laikā, mak-
simāli ātri, lai man būtu laiks atpūsties. Man ļoti 
patīk makšķerēt, sēņot, mežs un dārza darbi. Es 
gaidu pavasari, kad parādās pirmie asni, un to 
periodu, kad rokas var ielikt zemē un tad, sajūtot 
augsnes smaržu, ir tāda sajūta, ka tu uzelpo. Ja 
pavisam godīgi, lielu stresu es dzēšu ar konfektēm 
un vislabāk man garšo Lācīši – tie tiešām palīdz. 
Bet es saprotu, ka tas nav pareizais ceļš, un ik pa 
laikam mēģinu uzsākt �ziskas aktivitātes, lai gan 
kā ikvienam cilvēkam man ir zināms slinkums, un 
kaut kādā posmā es to nodarbi pametu.
– Vai, uzņemoties tik daudz darba pienā-
kumu papildus ikdienas darbam, tie nerada 
lielāku spriedzi?
– Domāju, ka man noteikti ir pārmēru daudz 
stresa. Ja paskatos uz savām darba gaitām pēdējo 
septiņu gadu laikā, ir bijis tik daudz izaicinājumu! 
Ņemot vērā manu dabu, katrā darbā, ko daru, es 
mēģinu atdot sevi visu. Ja kaut kas nav izdevies 
vai varbūt nav izdevies tik veiksmīgi, kā es to vēlos, 
man tas rada milzīgu sarūgtinājumu un zaudē-
juma sajūtu. Ir bijušas reizes, kad esmu domā-
jusi, kā es tikšu ar “to” galā. Man palīdz tas, ka 
esmu stipra personība. Man palīdz arī baznīca. 
Es neesmu fanātiski ticīga, bet tas miers, žūžojošā 
dziedāšana, mūzika, tā rada tādu transa sajūtu, 
un man patīk sajūta, ka tur nav sevi jāslēpj. Lai 
ko mēs arī nezinātu par pareizu un nepareizu dzī-
vesveidu, nav vienas pareizās receptes visiem. 
Man palīdz tās iespējas, pārsteigumi, ko dod katrs 
nākamais rīts.

BĒRNU VESELĪBAI

Bērnam par daudz stresa: kā rīkoties?

Ilze Grope: «Stress var izpausties ļoti dažādi, notiek bērna uzvedības maiņa. Bērns 
var sākt raustīt valodu, parādās spaidu kustības, patoloģiskas tīrības vēlme: piemē-
ram, viņš sāk ļoti bieži mazgāt rokas. Mazi bērni mēdz šūpoties, tā sevi nomierinot.»
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MODERNĀS TEHNOLOĢIJAS

SARMA ZVIRBULE

Vienas no izplatītām sirdskaitēm visā 
pasaulē ir sirds vārstuļu patoloģijas. 
Arī Latvijas Kardioloģijas centrā pērn 
veiktas 800 šādas operācijas. Daudzas 
no tām – caur katetru jeb transkatet-
rāli, kas vēl pirms pāris gadu desmitiem 
likās neiespējami.

Ir pagājuši gandrīz 40 gadi, kopš 1977. gadā And-
reass Grīncigs (Andreas Roland Grüntzig) pirmo 
reizi koronāro asinsvadu labošanai izmantoja 
nevis ķirurģisku metodi, bet angioplastiju. Kopš 
tā laika mazinvazīvas sirds ārstēšanas metodes ir 
strauji attīstījušās, sadzīvojot ar gadiem pierasto 
ķirurģisko sirds ārstēšanu. 2009. gada 30. septem-
brī Latvijā pirmo reizi transkatetrāli tika implantēts 
aortas vārstulis. Kā notiek sirds vārstuļu nomaiņa, 
kā tiek izvēlēti pacienti, kuriem šo procedūru 
izdarīt transkatetrāli, bet kuriem – ķirurģiski, par 
tuvākajā nākotnē gaidāmiem jaunumiem runā-
jam ar Latvijas Kardioloģijas centra kardiologu 
Aināru Rudzīti.

– Kāda ir vārstuļu loma normālā sirds darbībā? 
Ko vārstuļi dara?
– Vārstuļi nodrošina to, ka asinsrite sirds dobu-
mos un artērijās notiek vienā virzienā. Ja vārstu-
lis ir atvērts, tad asinis plūst no viena dobuma uz 
otru vai no sirds ārā uz lielajām artērijām. Otrā 
cikla fāzē, kad vārstulis aizveras, tas nodrošina, 
ka asinis neplūst atpakaļ uz to kameru, no kuras 
tikko ir izplūdušas. Vārstuļiem ir pilnībā jāatveras 
un pilnībā jāaizveras. Tās ir vārstuļu pamatfunkci-
jas. Dažādu slimību gadījumā vārstuļi savu lomu 
var nepildīt.
– Kādas ir visbiežāk sastopamās vārstuļu 
patoloģijas? 
– Pirmkārt, tā ir vārstuļu nepietiekamība jeb 
regurgitācija, kad vārstuļi nenoslēdzas, un asinis 
atgriežas no aortas atpakaļ kreisajā kambarī, vai 
no kreisā kambara plūst atpakaļ uz kreiso priekš-
kambari – atkarībā no tā, kurš vārstulis ir bojāts. 
Otrkārt, tā ir vārstuļu sašaurināšanās jeb stenoze.
– Kāpēc vārstuļi sašaurinās?
– Ir vairāki iemesli. Visbiežākās ir deģeneratīvas 
izmaiņas vārstuļu audos, kas ir saistītas ar nove-
cošanās procesu. Sevišķi tas ir raksturīgs aortas 
vārstulim, kas pārkaļķojas un kļūst mazkustīgs, 
arī atvere samazinās. Tā rezultātā izveidojas ste-
noze jeb sašaurināšanās. Vēl ir sastopamas rei-
matiskas vārstuļu kaites, kad pēc pārciesta sirds 
reimatisma bērnībā vai pusaudža gados dzīves 
laikā veidojas vārstuļu slimības. Jāteic gan, ka Rie-
tumu populācijā, tostarp Latvijā, reimatiskas sirds-
kaites iet mazumā.
Vārstuļu bojājumu var izsaukt arī infekcija, vis-
biežāk bakteriāla infekcija – streptokoki un sta�-
lokoki. Ja vārstulis jau pirms tam ir bijis nedaudz 
bojāts, kaut arī cilvēks to nav jutis, baktērijai, ar 
asins plūsmu nonākot sirdī, ir lielāka iespēja pie-
ķerties bojātajai vietai un sākt vairoties. Asins 
vide ir ļoti labvēlīga barotne mikrobiem. Rezul-
tātā notiek vārstuļa audu destrukcija vai veidojas 
abscess jeb iekaisuma perēklis apkārt vārstulim, 
un vārstulis daļēji atraujas vai sabrūk. Tad visbie-
žāk veidojas vārstuļa nepietiekamība.
– Tā veidojas strauji?
– Ir iespējamas dažādas formas. Ja slimība ir 
agresīva, tad tas notiek dažu nedēļu laikā. Hro-
niskai infekcijai process ir lēnāks. Taču lielākoties 
viss notiek strauji. Vārstuļu iekaisumi vienmēr ir 
smagi, saistīti ar sepsi jeb vispārēju organisma 
reakciju uz iekaisumu. Var būt neskaidri drudži, 
augsta temperatūra – virs 38 grādiem, drebuļi, 

pastiprināta svīšana. Pacients jūtas nespēcīgs, 
var zaudēt svaru. Viens no biežākajiem infekcijas 
rašanās iemesliem ir nepietiekama mutes higiēna, 
bojātas zobu saknes, kas nav ārstētas. Caur šo 
vidi streptokoki visbiežāk iekļūst organismā, lai 
gan tas var būt arī ādas bojājums, abscess. Pilnīgi 
veselam cilvēkam ir labas organisma aizsargspējas 
jeb imunitāte, un vārstuļu iekaisums attīstās reti. 
Ir jābūt predisponējošiem faktoriem: iedzimtas 
sirdskaites, strukturālas sirds un vārstuļu izmaiņas 
vai sakaļķošanās, novecošanās process, narkotiku 
intravenoza lietošana.
– Ja vārstuļi ir bojāti, kā tos iespējams salabot?
– Ja ārstam rodas aizdomas par sirds vārstuļu sli-
mību, vispirms pacientam noteikti ir jāveic eho-
kardiogramma (sirds ultraskaņas izmeklējums), 
kas ir galvenā sirds un sirds vārstuļu izmeklēša-
nas metode. Gribu uzsvērt, ka mūsdienu smalko 
tehnoloģiju laikmetā ārsti (tajā skaitā ģimenes 
ārsti) nereti piemirst pavisam vienkāršu izmeklē-
šanas metodi – auskultāciju jeb sirds izklausīšanu 
ar fonendoskopu. Ja tiek izklausīts patoloģisks 
troksnis virs sirds, pacientam noteikti ir jānozīmē 
ehokardiogrā�skā izmeklēšana.
Ja vārstuļu izmaiņas nav pārāk izteiktas, smagas, 
tad priekšroka ir dodama vārstuļu labošanai jeb 
plastikai. Ja tas nav iespējams, tad vārstulis ir jāno-
maina uz jaunu, mākslīgo vārstuli. Ir divu veidu 
mākslīgie vārstuļi: mehāniskie un bioloģiskie.
– Kādas ir šo vārstuļu atšķirības un kā izvē-
las, kuru vārstuli likt konkrētam pacientam?
– Mehāniskie vārstuļi visbiežāk sastāv no oglekļa 
kompozītmateriāla, kas ir iebūvēts metāliskā 

karkasā. Ievietojot šādu vārstuli, cilvēks ar to var 
nodzīvot visu atlikušo mūžu. Vārstulis salūst ārkār-
tīgi retos gadījumos. Tātad šo vārstuļu priekšro-
cība ir ilgmūžība. Tos parasti implantē jaunākiem 
cilvēkiem, lai dzīves laikā nebūtu jāveic atkārtota 
operācija. Šo vārstuļu problēma – pēc operāci-
jas pacientiem visu mūžu jālieto asinis šķidrino-
šas zāles, antikoagulanti, lai novērstu trombozes 
un trombembolijas risku. Latvijā faktiski tiek lie-
tots tikai viens šāds medikaments – varfarīns. 
Mehāniskas protēzes ievietošanas gadījumā ir 
kategoriski aizliegts lietot jaunās paaudzes anti-
koagulantus. Ir bijuši mēģinājumi, kas beigušies 
slikti, jo zāles nebija pietiekami efektīvas un izvei-
dojās vārstuļu tromboze.
Bioloģiskās vārstuļa protēzes izgatavošanai 
izmanto liellopa sirds somiņas jeb perikarda 
audus, kā arī speciāli apstrādātus cūkas sirds 
vārstuļus. Tā kā šiem vārstuļiem ražošanas pro-
cesā nekāda šūnu informācija nav saglabājusies, 
nav iespējama atgrūšana, imūnais kon�ikts. Tie ir 
daudz funkcionālāki, vairāk līdzinās cilvēka dabī-
gajam vārstulim. Pēc bioloģisko vārstuļu ievieto-
šanas pacientam nav jālieto antikoagulanti, ja vien 
nav citu indikāciju, piemēram, ātriju �brilācija jeb 
mirdzaritmija. Šajos gadījumos var lietot arī jau-
nos antikoagulantus.
Bioloģisko vārstuļu trūkums ir tāds, ka to darbības 
ilgums ir ierobežots. Uzskata, ka šie vārstuļi dar-
bojas 10–15 gadus. Tad visbiežāk tas ir jānomaina. 
Tāpēc bioloģiskos vārstuļus biežāk ievieto vecā-
kiem cilvēkiem, bet jaunākiem – mehāniskos. Ir 
izņēmumi, kad arī jauniem pacientiem implantē 

bioloģiskos vārstuļus. Piemēram, ja viņi nepa-
nes varfarīnu (to būtu labi pārbaudīt jau pirms 
operācijas) vai to nedrīkst ilgstoši lietot. Sievie-
tēm reproduktīvā vecumā mehāniskais vārstulis 
būtu pirmās izvēles ierīce, jo viņai vēl garš mūžs 
jādzīvo, taču grūtniecībā varfarīnu drīkst lietot 
ierobežotu laiku. 1.–2.grūtniecības trimestrī šis 
medikaments ir kontrindicēts, jo var izraisīt augļa 
anomālijas. Tāpēc arī jaunām sievietēm varētu 
implantēt bioloģiskās protēzes.
Ir kāda interesanta nianse: ķirurgi šobrīd arvien 
biežāk bioprotēzes implantē arī jaunākiem 
pacientiem, vecumā ap 60 gadiem, jo ir attīstī-
jušās transkatetrālās metodes. Ja cilvēkam pēc 
10–15 gadiem vajadzēs mainīt vārstuļa protēzi, 
tad iespējams, ka mēs to varēsim implantēt trans-
katetrāli, nevis ķirurģiski. Līdz šim Kardioloģijas 
centrā mēs diviem pacientiem iepriekš ķirurģiski 
ievietotā aortas bioprotēzē esam implantējuši 
jaunu protēzi ar transkatetrālo jeb TAVI (trans-
katetrāla aortas vārstuļa implantācija) metodi.
– Kādas operāciju metodes parasti tiek izman-
totas vārstuļu nomaiņai?
– Zelta standarts vārstuļu korekcijai un implantāci-
jai joprojām ir kardioķirurģija. Vienalga, vai tā būtu 
vārstuļu labošanas operācija, vai nomaiņa. Bet ir 
gadījumi, kad pacientiem ir blakus slimības, kuru 
dēļ operācija ir saistīta ar augstu risku. Piemēram, 
smaga plaušu slimība, varbūt izteikta sirds maz-
spēja, liels pacienta vecums (virs 80 gadiem). Ir 
atsevišķi gadījumi, kad pacientam šāda operācija 
ir kontrindicēta. Piemēram, ja ir izteikta krūškurvja 
deformācija. Sievietēm pēc krūts noņemšanas 

Transkatetra vārstuļu implantācijas: iespēja palīdzēt pacientiem, kurus agrāk neoperēja
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Ainārs Rudzītis: «Zelta standarts vārstuļu korekcijai un implantācijai joprojām ir kardioķirurģija. Vienalga, vai tā būtu vārstuļu 
labošanas operācija, vai nomaiņa. Gadījumos, kad pacientiem ir blakus slimības, kuru dēļ operācija ir saistīta ar augstu risku, 
ir pieejamas jaunās metodes – transkatetra vārstuļu implantācijas.»
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operācijām un sekojošas apstarošanas veidojas 
saistaudi, krūškurvja audi kļūst blīvāki, cietāki, ir 
saaugumi. Ja viņām izvēlas tradicionālo vārstuļu 
operāciju, tad pēcoperācijas periods bieži norit ar 
sarežģījumiem. Tādā gadījumā ir pieejamas jau-
nās metodes – transkatetra vārstuļu implantācijas.
– Kuriem vārstuļiem ir iespējams izmantot 
transkatetra vārstuļu implantācijas metodi?
– Latvijā šobrīd tādā veidā pārsvarā implantē aor-
tas vārstuli. Bērnu slimnīcā ir veiktas arī pirmās 
plaušu vārstuļa implantācijas. Pasaulē norit arī 
ļoti nopietni pētījumi par citu vārstuļu, piemē-
ram, mitrālā vārstuļa, implantāciju. Šobrīd tas vēl 
nav plaši pieejams, taču nav izslēgts, ka arī Lat-
vijā tā tuvāko gadu laikā kļūs par realitāti. Pasaulē 
ir veikta arī citu vārstuļu nomaiņa caur katetru.
– Kāpēc tika sākts tieši ar aortas vārstuli?
– Aortas vārstulim visbiežāk ir raksturīga sašau-
rināšanās jeb stenoze. Tā ir visbiežākā vārstuļu 
patoloģija, kurai nepieciešama ķirurģiska operā-
cija. Pacienti pārsvarā ir veci, viņiem ir vairāk bla-
kus slimību. Līdz ar to pētnieki meklēja iespējas, 
kā viņiem palīdzēt ar mazinvazīvām metodēm, lai 
mazinātu operāciju risku. Arī tīri tehniski aortas 
vārstuļa bioprotēzi implantēt ir vienkāršāk nekā 
citu vārstuļu protēzi.
Ķirurģiska vārstuļu operācija notiek mākslīgajā 
asinsritē, apstādinot sirdsdarbību. Daļējas hipo-
termijas jeb pazeminātas temperatūras apstāk-
ļos tiek atvērts krūšu kauls. Tad ķirurgs atver sirds 
kameru vai aortu un redzes kontrolē izgriež veco 
vārstuli un iešuj protēzi.
– Kā notiek transkatetrāla aortas vārstuļa 
implantācija? 
– Transkatetrālas, mazinvazīvas operācijas laikā 
pacients lielākoties neatrodas vispārējā narkozē. 
Mēs izmantojam sedāciju jeb virspusēju narkozi. 
Vietējā anestēzijā tiek veikts pusotru centimetru 
liels grieziens cirkšņa rajonā, un caur to tiek punk-
tēta cirkšņa artērija. Rentgenogrā�jas un ehokar-
diogrā�jas kontrolē tiek ievadīti īpaši katetri līdz 

pat aortas vārstulim. Caur šo katetru vecā vār-
stuļa vietā tiek ievadīta vārstuļa protēze. Jaunais 
vārstulis ir bioloģiska protēze – cūkas vai liellopa 
perikarda audi, kas ir iešūti metāliskā karkasā jeb 
stentā. Ievadot vārstuli, tas ir uzmontēts īpašam 
balonam. Kad vārstulis ir nogādāts līdz vietai, kur 
tas ir jāimplantē, balons tiek uzpūsts ar šķidrumu. 
Stents tiek atplests, un vārstulis sāk uzreiz strādāt. 
Atšķirībā no ķirurgiem mēs neko negriežam ārā.
– Lai asinsvadā ievietotu stentu, vieta, kur 
stents tiks implantēts, dažkārt iepriekš ir jāsa-
gatavo. Vai ar vārstuļiem ir līdzīgi?
– Dažos gadījumos patiešām ir līdzīgi. Ja ir ļoti 
izteikta vārstuļa kalcinoze, mēs veicam vecā vār-
stuļa paplašināšanu jeb predilatāciju ar balonu – 
paplešam vārstuli ar balonu, lai būtu vieglāk 
šķērsot sašaurinājuma vietu. Izteiktas sašaurināša-
nās gadījumos vārstuļa atvēruma laukums var būt 
tikai 0,5 cm2, normāli tam ir jābūt 2,5–3,5 cm2. Ar 
šādu niecīgu atvērumu sirdij ir jāiztur ļoti liela slo-
dze, lai sūknētu asinis no kreisā kambara uz aortu.
– Vai parasti ir bojāts tikai viens vārstulis, vai 
mēdz būt arī tā, ka ir bojāti vairāki?
– Var būt tikai viens bojāts vārstulis, bet var būt 
arī vairāki. Ja tā ir konvencionāla ķirurģiska ope-
rācija, tad ķirurgs vienā reizē salabo visu. Piemē-
ram, protezē divus vārstuļus un trešo pielabo.
– Kā rīkojas tad, ja bez vairāku vārstuļu bojā-
jumiem pacientam ir kādas blakus slimības?
– Tad viņam ar transkatetrālo metodi nomaina 
aortas vārstuli, bet atsevišķos gadījumos citā reizē 
varētu arī labot otru vārstuli. Profesora Andreja 
Ērgļa vadībā Latvijā ir veiktas arī inovatīvas vār-
stuļu operācijas. 2013. gadā tika veiktas pasaulē 
pirmās divas mitrālā vārstuļa gredzena korekcijas 
operācijas pacientiem ar mitrālā vārstuļa maz-
spēju, kuriem ķirurģiskā operācija bija saistīta ar 
pārāk augstu risku. Izmantojot īpašu ierīci, tika 
samazināts mitrālā vārstuļa atvērums un atjaunota 
vārstuļa funkcija. Līdz šim ir izdarītas apmēram 15 
operācijas. Šī metode gan vēl ir izstrādes līmenī.

Dažkārt otrs vārstulis jeb mitrālais vārstulis nav tik 
bojāts kā aortas vārstulis, kura stenoze ir radījusi 
ļoti lielu slodzi sirdij. Tāpēc, nomainot aortas vār-
stuli, otra vārstuļa funkcija atjaunojas pati no sevis 
vai arī ievērojami uzlabojas. Tomēr ir gadījumi, 
kad mēs pacientam varam palīdzēt tikai daļēji, 
nomainot aortas vārstuli, bet otrs paliek nekori-
ģēts. Esmu pārliecināts, ka jau tuvākajā nākotnē 
caur katetru mazinvazīvā ceļā varēsim koriģēt jeb 
salabot arī citus vārstuļus.
– Pašlaik sirds operāciju sakarā daudz tiek 
runāts par hibrīdoperācijām. Ko tas nozīmē?
– Hibrīdoperācijās kopā tiek sasaistītas ķirurģis-
kās metodes ar invazīvās kardioloģijas meto-
dēm. Ķirurgi kopā ar kardiologiem strādā īpaši 
aprīkotā operāciju zālē jeb hibrīdoperāciju zālē. 
Atšķirībā no parastās operāciju zāles hibrīdope-
rāciju zālē ir rentgena iekārta, lai varētu redzēt 
manipulācijas ar katetriem, stentiem un balo-
niem sirdī vai asinsvados. Ar ehokardiogrā�-
jas iekārtu tiek nodrošināta operāciju vadība. 
Manipulācijas daļēji notiek atvērtā un daļēji – 
slēgtā veidā. Ja pacientam ir vārstuļu kaite un 
koronārā sirds slimība, kardiologi viņam ievieto 
asinsvadā stentu, bet ķirurgi pēc tam labo vār-
stuli. Par hibrīdoperāciju var uzskatīt arī aortas 
vārstuļa implantāciju caur sirds galotni. Ja caur 
femorālo jeb cirkšņa artēriju, kura ir izlocīta un 
sašaurināta, mēs nevaram ievadīt jauno vārstuli 
caur artēriju, tad mēs varam taisīt hibrīdope-
rāciju. Ķirurgs veic nelielu griezumu (5–6 cm) 
kreisajā krūšu kurvja pusē 5.–6. ribstarpā, caur 
šo griezumu atbrīvo sirds galotni un punkcijas 
veidā ievada vārstuli caur sirds galotni. Atšķirībā 
no «klasiskās» operācijas šādā operācijā netiek 
apstādināta sirdsdarbība, nav mākslīgās asinsri-
tes. Tā kopumā ir daudz saudzīgāka.
– Vai ķirurģiskā operācija pēc ilguma atšķiras 
no transkatetrālās?
– Mazinvazīvā operācija ir 3–4 reizes īsāka. Mēs 
varam implantēt vārstuli vienas stundas laikā. 

Ķirurģiska operācija ilgst 3–4 stundas. Ķirurga 
darbs varbūt arī nav tik ilgs, viņam pietiks ar pus-
otru stundu, bet, lai pacientam pieslēgtu māks-
līgo asinsriti, sagatavotu operācijai, kā arī pēc 
operācijas pilnībā atjaunotu pacienta asinsriti, 
kopā ir jārēķinās ar 3–4 stundām.
– Kardioķirurgi mēdz teikt, ka mākslīgajā 
asinsritē operēt ir ļoti labi, jo tad, kad māks-
līgā asinsrite ir pieslēgta, viņi var darīt pil-
nīgi visu.
– Tā ir. Kardioķirurgam dažkārt stress ir mazāks 
nekā operējot ar transkatetrālām metodēm. 
Transkatetrālās operācijas ir īsākas, bet ar lie-
lāku stresu. Ķirurgam situācija ir vieglāk kontro-
lējama, vide pierastāka. Tomēr pats iejaukšanās 
apjoms ir krietni lielāks un atveseļošanās process 
pacientam ir krietni garāks. Aortas vārstuli ieva-
dot caur cirksni, pacientu nereti var izrakstīt no 
slimnīcas jau pēc divām dienām, vidēji – pēc 3–4 
dienām. Parastai ķirurģiskai vārstuļu operācijai – 
pēc septiņām.
– Kāda varētu būt nākamā jaunā transkatet-
rālā operācija, ko varētu ieviest pēc aortas 
vārstuļa operācijas?
– Tā varētu būt transkatetrāla mitrālā vārstuļa 
implantācija, jo tā ir otra biežākā vārstuļu saslim-
šana cilvēkam. Bez implantācijām ir otra liela 
transkatetrālo metožu pielietošanas sadaļa – 
sirds vārstuļu transkatetrāla labošana. Es jau 
minēju Latvijā izdarītās mitrālā vārstuļa gredzena 
korekcijas operācijas. Tāpat pasaulē ir daudz pētī-
jumu, kuru ietvaros tiek labots sašaurināts mit-
rālā vārstuļa gredzens, implantētas hordas. Kopš 
pagājušā gada Latvijā ir uzsākta mazinvazīva 
transkatetrāla mitrālā vārstuļa korekcija (plastika). 
Caur mazu griezumu krūškurvī bez mākslīgās 
asinsrites ehokardiogrā�jas vadībā pacientam 
tiek implantētas mākslīgās hordas jeb neohor-
das – atsaites, kas iet no papilārajiem musku-
ļiem uz vārstuļu virām un tās nostiprina. To veic 
gadījumos, kad šīs atsaites dažādu iemeslu dēļ 
plīst, tad vārstulis vairs nefunkcionē. Jāatzīmē, 
ka arī kardioķirurģija joprojām attīstās, un gan 
pasaulē, gan arī Latvijā arvien biežāk tiek veik-
tas vārstuļu ķirurģiskās labošanas jeb plastikas 
operācijas. Pasaules vadošajās klīnikās 80–90% 
gadījumu tiek veikta mitrālā vārstuļa ķirurģiska 
korekcija, nevis protezēšana. To dara arī aortas 
vārstulim, bet retāk.
– Ko ir devušas transkatetrālās vārstuļu ope-
rācijas pacientu ārstēšanai?
– No 2009. gada mēs kopumā esam veikuši vairāk 
nekā 250 transkatetrālas operācijas. Pēdējā gada 
laikā – 50. TAVI ēras aizsākšanās ievērojami izmai-
nīja vārstuļu labošanas iespējas. Tā pavēra izre-
dzes palīdzēt pacientiem, kurus agrāk neoperēja. 
Tas bija lielākais ieguvums. Eiropas dati liecina, ka 
30% pacientu, kuriem būtu nepieciešama ķirur-
ģiska ārstēšana, pirms TAVI ēras to nesaņēma. Tam 
traucēja blakusslimības, vecums, kopējais funkcio-
nālais stāvoklis utt. Ģimenes ārsti un kardiologi, 
kas strādāja ārpus lielajām klīnikām, pat nesūtīja 
pacientus uz operācijām, domādami, ka pacients 
ir pārāk vecs vai ar daudzām blakusslimībām – tika 
novērtēts, ka ķirurģiskās operācijas risks ir pārāk 
augsts. Kad parādījās TAVI, informācija izplatījās, 
un mēs sākām taisīt šīs operācijas arvien vairāk. 
Mūsu vecākajam TAVI pacientam bija 92 gadi. 
Šobrīd pat ir izveidojusies neliela rinda. Būtībā, 
ja pacientam ir jāoperē vārstulis, viņš ir jāoperē 
nekavējoties. Diemžēl �nansējuma trūkuma dēļ 
tas ne vienmēr ir iespējams. Tāpēc mēs strikti 
izvērtējam pacientu, un, ja ir iespēja viņu ope-
rēt ar ķirurģisko metodi, mēs labāk operējam, 
nevis liekam cilvēkam gaidīt. Viņš savu rindu var 
arī nesagaidīt.

Hibrīdoperāciju zālē notiek TAVI operācija. Vietējā anestēzijā tiek veikts pusotru centimetru liels grieziens cirkšņa rajonā, un 
caur to tiek punktēta cirkšņa artērija. Rentgenogrāfijas un ehokardiogrāfijas kontrolē tiek ievadīti īpaši katetri līdz pat aortas 
vārstulim. Caur šo katetru vecā vārstuļa vietā tiek ievadīta vārstuļa protēze. Ievadot vārstuli, tas ir uzmontēts īpašam balonam. 
Kad vārstulis ir nogādāts līdz vietai, kur tas ir jāimplantē, balons tiek uzpūsts ar šķidrumu. Stents tiek atplests, un vārstulis sāk 
uzreiz strādāt.
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BENITA BRILA

Daudziem 2. tipa cukura diabēta pacien-
tiem ir ievērojams liekais svars. Tagad 
viņiem ir pieejami jauni medikamenti, 
kas ļauj šo problēmu veiksmīgi risināt.

Par to, kā 2. tipa cukura diabēta pacientiem vis-
labāk cīnīties ar lieko svaru, runājam ar Vidzemes 
slimnīcas endokrinoloģi dr. Baibu Jēgeri.

– Papētot Latvijas Veselības Aprūpes Statisti-
kas gadagrāmatu par cukura diabēta kontroli 
no 2005. gada līdz 2014. gadam, var izdarīt 
secinājumu, ka glikētā hemoglobīna rādī-
tājs samazinās, bet ķermeņa masas indekss 
pieaug. Vai nevarētu būt tā, ka medikamenti 
uzlabo glikēmijas kontroli un palielina svaru?
– Droši vien tā ir, taču nepiekrītu, ka vainīgi tikai 
medikamenti. Latvijā arvien vairāk cilvēkiem ir 
liekais svars ar vai bez cukura diabēta. Bet tā ir 
taisnība, ka vairākām medikamentu grupām pie-
mīt tendence ietekmēt svaru. Mēs plaši lietojam 
sulfonilurīnvielas grupas preparātus, kas veicina 
insulīna izdalīšanos, rosinot arī apetītes pieau-
gumu. Patiesībā visi insulīni, ar kuriem, pielāgo-
jot katram pacientam ideālu glikēmijas kontroli, 
varam panākt diabēta kompensāciju, diemžēl 
vairāk vai mazāk svaru audzē.
– Dakter, kādi ir biežākie mīti par 2. tipa 
cukura diabētu un lieko svaru?
– Ļoti daudzi uzskata: ja cilvēkam ir 2. tipa cukura 
diabēts, liekais svars rodas tieši šīs saslimšanas 
dēļ. Un tur neko nevar padarīt. Patiesībā liekais 
svars rada insulīna rezistenci un veicina 2. tipa 
cukura diabēta attīstību. Vēl esmu sastapusies 
ar kādu ļoti aplamu, plaši izplatītu uzskatu. Proti, 
ja cilvēks ar lieko svaru, kuram konstatēts 2. tipa 
cukura diabēts, ievēros drastiskas diētas, orga-
nisms sakārtosies, un diabēts pazudīs. Ilgstoši ēdot 
tikai kāpostus vai ābolus, visticamāk, «saies grīstē» 
visa vielmaiņa un nekāda labā rezultāta nebūs. Ja 
diabēts ir sācies, to nevar pārtraukt, kaut ko ēdot 
vairāk vai neēdot nemaz. Cita lieta – cilvēks, kas 
ievēro visus ārsta ieteikumus par ēšanu un �ziska-
jām aktivitātēm un kura saslimšana vēl ir sākuma 
stadijā, var ilgstoši iztikt bez medikamentu lieto-
šanas. Taču tas nenozīmē, ka diabēts ir pazudis. 
Var izveidoties situācija, kāda akūta saslimšana, 
ieildzis stress, un cukura līmenis paaugstināsies. 
Cukura diabēts ir diagnoze uz mūžu. Jautājums ir 
tikai par to, kāda līmeņa terapija ļauj ar to sadzīvot.
– Kā aptaukošanās 2. tipa cukura diabēta 
pacientiem ietekmē komplikāciju attīstību 
un saslimstību ar citām slimībām?
– Aptaukošanās ietekmē un veicina diabēta kom-
plikāciju attīstību. Komplikācijas parasti skar acis, 
asinsvadus, nieres, kājas. Tā, piemēram, ja ir izvei-
dojusies diabētiskā polineiropātija un sāp kājas, 
liekā svara slodze to tikai pastiprina. Ja ir blakus 
slimība, piemēram, deformējoša artroze, cilvē-
kam ar lieko svaru tā izpaužas sāpīgāk. Aptau-
košanās ietekmē ceļa, gūžas locītavas bojājas 
ātrāk, tāpat ātrāk deformējas mugurkauls. Sirdij 
un visām orgānu sistēmām ir pastiprināta slodze. 
Tāpēc 2. tipa cukura diabēts, kas pats par sevi jau 
bojā visas orgānu sistēmas, divtik postoši uzve-
das, ja cilvēks vēl nēsā līdzi 20 vai 30 liekus kilo-
gramus. Saprotams, ar lieko svaru pakustēties ir 
grūti, veidojas apburtais loks, kad viens faktors 
pastiprina otru: mazkustīgums veicina liekā svara 
noturību un pieaugumu, kas savukārt pastiprina 

cukura diabēta attīstību. Vairāk nekā pusei manu 
pacientu ir liekais svars. Tiem, kuru svars ir tikai 
nedaudz paaugstināts un līdz šim viņi ir bijuši 
aktīvi, vieglāk ievērot cukura diabēta kompen-
sācijai piemērotu dzīvesveidu. Tam, kurš ir maz-
kustīgs, kādā brīdī iestājas bezspēcība, jo ir tik 
grūti iesākt kustēties. Bieži resnie pacienti apvai-
nojas, kad saku, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs no 
viņiem pašiem, un ja tagad viņi nesāks kustēties, 
tad nedarīs to nekad!
 – Vai aptaukošanās būtiski samazina pacientu 
dzīves kvalitāti un dzīves ilgumu?
– Protams, aptaukošanās ietekmē dzīves kva-
litāti – būtiski to pazemina. Par dzīves ilgumu 
neesmu tik pārliecināta, bet varētu būt, jo aptau-
košanās bojā sirds asinsvadu sistēmu un dzīve 
varētu būt īsāka. Taču dzīves kvalitāte neapšau-
bāmi zūd. Resns cilvēks daudz ko vairs nespēj 
izdarīt, viņam ir vienkārši grūti, viss sāp. Tam visam 
pievienojas depresija, neko vairs negribas, viss 
riebjas. Šīs psiholoģiskās problēmas, protams, 
apgrūtina cukura diabēta ārstēšanu, jo samazi-
nās gan pacienta līdzestība, gan viņa praktiskās 
spējas veikt ikdienā nepieciešamo pašaprūpi. Cieš 
ārstēšanas kvalitāte, kas savukārt ietekmē dzīves 
kvalitāti, zūd motivācija censties.
– Kas būtu jādara ārstam un kas pacientam, 
lai 2. tipa cukura diabēta pacientiem izdotos 
normalizēt svaru, kad tas ir nepieciešams?
– Ir jābūt zinošam ārstam, un ir jābūt pacien-
tam, kurš gatavs ārstu uzklausīt un rīkoties. Bieži 
pacients nav spējīgs vai nav gatavs pieņemt to, 
ko stāstu un skaidroju. Vēl ir nepieciešams, lai tad, 
kad vairs nepietiek ar pareizu uzturu un �ziskām 
aktivitātēm, ir pieejami efektīvi medikamenti, kas 

mazinātu cukura līmeni un iedarbotos uz svaru 
un citām veselības problēmām. Taču galvenais 
priekšnoteikums ir pacients, kurš gatavs pieņemt 
to, ko ārsts stāsta ne tikai par medikamentiem, bet 
arī par izmaiņām dzīvesveidā. Pašlaik pasaulē, lai 
izvairītos no metabolām problēmām, populāra 
kļūst metode no 22 gadu vecuma dienā noiet 
10 000 soļu. 22 gados par cukura diabētu vēl 
neviens nedomā, bet ir pierādīts: ja šo soļu skaitu 
ik dienas noiet, metabolās slimības attālinās vai 
ir vājāk izteiktas. Nezinu, cik no maniem pacien-
tiem būtu gatavi pieņemt šo ieteikumu. Man šajā 
ziņā ir arī sava pieredze. Uz remonta laiku paliku 
bez automašīnas, bet ar sabiedrisko transportu 
man nepatīk braukt, tāpēc nācu uz darbu slimnīcā 
kājām. No pilsētas centra turp un atpakaļ tie bija 
15 000 soļu, kas vairs nav pro�laktiskais, bet jau 
ārstējošais soļu skaits. Laika izteiksmē tā bija aptu-
veni pusotra stunda. Vienreizēji laba pašsajūta!
– Vai ir kādi īpaši padomi, ko jūs sniedzat 
saviem pacientiem, lai mazinātu svaru?
– Beidzamajā laikā bieži runāju par 10 000 soļiem. 
Arī agrāk ļoti, ļoti gribējās panākt, lai pacients 
�ziski izkustas: kaut vai slimnīcā nebrauc ar liftu, 
bet kāpj pa kāpnēm. Mēs runājam par ēšanas 
paradumiem, es mudinu pārdomāt uzturu, izvē-
lēties prioritātes – ko, kurā laikā un cik daudz ēst, 
no kā atteikties. Ka�ju cukura diabēta pacientiem 
ir pat ieteicams dzert, kaut vai četras tasītes dienā, 
bet bez cukura, bez piena, bez saldā krējuma. 
Labāk apēst augli, pie reizes uzņemot gan vita-
mīnus, gan šķiedrvielas, taču atteikties no sulas, 
kurā ir daudz cukura un nemaz nav šķiedrvielu.
Olbaltumvielas jāēd, tāpat liesa gaļa, dažādas 
zivis, pa reizītei balto miltu izstrādājumi, toties 

zaļbarība – lielos daudzumos! Šim padomam 
pacienti iebilst: kādas salātu lapas, kādi kāposti? 
Neesmu trusis! Nezin kāpēc mūsu cilvēki dārzeņu 
ēšanu pieņem bez entuziasma.
Par šķidruma daudzumu saku pacientiem: cukura 
daudzums asinīs ir jāatšķaida. Diabēta pacientam 
ir svarīgs šķidruma patēriņš, tas vajadzīgs orga-
nisma vielmaiņai. 1,5 litriem šķidruma dienā ir 
jābūt, 2 litri būtu vēl labāk. Vienīgais, kad jāsāk 
skatīties, vai šķidruma nav par daudz, ir kardio-
vaskulāra mazspēja un notiek šķidruma aizture, 
parādās tūskas. Tad jārunā ar ārstu un jālieto urīnu 
izvadoši līdzekļi, bet škidrums ir jālieto. Nereti 
pacienti saka – viņi nespējot tik daudz izdzert. Tad 
iesaku, lai darbā vai mājās vairākās vietās noliek 
krūzes ar ūdeni un, garām ejot, iedzer malciņu. Tā 
pa dienu pa malciņam vien vajadzīgais škidruma 
daudzums tiks uzņemts.
– Kā pēdējā laikā ir attīstījušies medikamenti 
2. tipa cukura diabēta pacientu ārstēšanai? 
Vai jaunās medikamentu grupas varētu mazi-
nāt lieko svaru?
– Pēdējos gados ir būtiski paplašinājušās iespējas 
2. tipa cukura diabēta ārstēšanā un parādījušās 
jaunas medikamentu grupas. Ir medikamenti, kas 
ir svara ziņā neitrāli, un, tos lietojot, svars jūtami 
nesamazināsies, taču arī būtiski nepieaugs, kam 
arī ir liela nozīme. Ir DPP-4 inhibitori jeb gliptīni, 
kas svaru nemazina, bet, tos nozīmējot resniem 
pacientiem, rūpējamies par to, lai svars nenāktu 
klāt. Dažiem tas pat nedaudz pazeminās. Un ir 
pavisam jaunas divas medikamentu grupas, kas 
tiešām palīdz arī samazināt svaru. Vieni ir SGLT-2 
inhibitori, kas iedarbojas uz nieru kanāliņiem un 
parūpējas, lai cukurs, kas iz�ltrējies nieru kanāli-
ņos, turpinātu izdalīties ar urīnu, nevis atgrieztos 
asinīs. Šie medikamenti darbojas ļoti efektīvi. Ja 
pacienti tiek pāri sākotnēji pastiprinātai čurāša-
nas vajadzībai, seko arī jūtama svara samazināša-
nās. Vēl pozitīvā blakus iedarbība – ja pacientam 
ir paaugstināts asinsspiediens, SGLT-2 inhibitori 
palīdz to pazemināt. Protams, ar šiem medika-
mentiem nevar izārstēt hipertensīvo slimību, bet 
palīdzēt uzlabot stāvokli gan.
Otra jauno, moderno medikamentu grupa ir 
GLP-1 analogi, kuri visjūtamāk mazina svaru. 
Nākotnē plānots ar šiem medikamentiem ārstēt 
ne tikai 2. tipa cukura diabētu, bet arī aptauko-
šanos, izmantojot citas devas. Šie medikamenti ir 
injicējami, līdzīgi kā insulīns. Pacienti, pierodot pie 
sākotnēji iespējamās sliktās dūšas, ir ļoti apmie-
rināti. Šie medikamenti ir kombinējami ar jebku-
riem citiem cukura diabēta terapijas līdzekļiem, 
kas ir papildu ērtība lietotājiem. Pacienti sakās 
esam pārsteigti par ļoti labo efektu, jau pēc pir-
mās nedēļas konstatējot svara samazināšanos un 
sajūtoties vieglāki. Redzot zāļu lietošanas rezul-
tātu, tas motivē turpināt ārstēšanos. Šie unikālie 
medikamenti iedarbojas ne tikai uz insulīna izdali 
aizkuņģa dziedzerī, bet arī uz sāta centriem galvas 
smadzenēs, signalizējot, ka nemaz tik daudz vairs 
negribas apēst. Tie iedarbojas arī uz perifērajiem 
taukaudiem. Pat ja pacienti nezaudē daudz no 
liekā svara, taukaudi saformējas tā, ka kļūst mazāk 
ļumīgi. Pētījumi turpinās, un pastāv cerība, ka 
nākotnē šie medikamenti būs pieejami arī tablešu 
formā, kas daļai pacientu šķiet ērtāk lietojamas.
– Ko jūs novēlētu 2. tipa cukura diabēta 
pacientiem? 
– Izpratni par savu slimību, ārstu, kuram uzticēties, 
aktīvu darbošanos savā labā un efektīvu medika-
mentu pieejamību!

DZĪVE AR DIABĒTU

Baiba Jēgere: «Veiksmīgas cukura diabēta ārstēšanas galvenais priekšnoteikums ir 
pacients, kurš gatavs pieņemt to, ko ārsts stāsta ne tikai par medikamentiem, bet 
arī par izmaiņām dzīvesveidā.»
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Sievietes
veselības avīze

AIGARS NORIETIS

Liekais svars jūtami ietekmē cilvēka 
veselību. Viena no nopietnām slimī-
bām, kuras attīstību tas veicina, ir 2. tipa 
cukura diabēts.

Par cukura diabētu un lieko svaru runājam ar Vese-
lības centru apvienības poliklīnikas Pļavnieki endo-
krinoloģi Dailu Grikmani.

– Kas ir 2. tipa cukura diabēts?
– 2. tipa cukura diabēts ir vielmaiņas slimība, kuras 
rezultātā neadekvāti paaugstinās glikozes līmenis 
asinīs. Glikoze ir galvenais enerģijas avots, un tā ir 
nepieciešama dzīvības procesu uzturēšanai orga-
nismā. Taču pārāk liels glikozes līmenis organismam 
var būt bīstams un kaitīgs. Ja glikoze asinīs paaug-
stinās (tukšā dūšā tās rādītājs ir virs 7 mmol/l, bet 
pārējā diennakts laikā virs 11 mmol/l), var uzskatīt, 
ka pacientam ir cukura diabēts. Ilgstoši paaugsti-
nātais cukura līmenis asinīs var radīt virkni veselī-
bas problēmu, turklāt mēdz attīstīties arī dažādas 
vēlīnās komplikācijas – diabētiskā retinopātija, dia-
bētiskā nefropātija, diabētiskā neiropātija. Jāņem 
vērā arī tas, ka diabēta pacientiem biežāk un strau-
jāk attīstās koronārā sirds slimība, kas noved pie 
infarkta vai pēkšņas nāves. Arī insulta risks dia-
bēta pacientiem ir daudz augstāks nekā pārējiem.
Lai laikus slimību atklātu, pacientam obligāti vis-
maz reizi gadā jāvēršas pie sava ģimenes ārsta, 
kurš izvērtēs riska faktorus un nozīmēs asinsana-
līzes. Galvenie 2. tipa cukura diabēta riska faktori 
ir aptaukošanās, kā arī mazkustīgs dzīvesveids – 
piemēram, sēdošs darbs, kustību ierobežojumi 
dažādu citu saslimšanu dēļ.
Riska grupā ir tās sievietes, kurām ir bijis gestāci-
jas cukura diabēts, kas parasti sākas apmēram 
24.–25. grūtniecības nedēļā un pēc dzemdībām izzūd.
Tāpat nozīme ir arī ģenētiskai predispozīcijai – lie-
lāks risks ar 2. tipa cukura diabētu dzīves laikā ir 
sasirgt tiem, kuriem kāds no asinsradiniekiem sli-
mojis vai slimo ar cukura diabētu.
– Viens no 2. tipa cukura diabēta riska fak-
toriem ir palielināts ķermeņa svars. Vai bieži 
pacienti ar 2. tipa cukura diabētu jums lūdz 
palīdzību svara samazināšanai?
– Lielākā daļa pacientu saprot, ka liekais svars un 
2. tipa cukura diabēts ir savstarpēji saistīti. Ļoti 
svarīgi samazināt svaru un palielināt � zisko akti-
vitāti ir gados jauniem pacientiem. Svara samazi-
nāšanai ir ļoti liela nozīme diabēta tālākā attīstībā 
un dzīvildzes prognozē. Gados vecākiem pacien-
tiem ar dažādām blakus slimībām, kuru dēļ ir iero-
bežota � ziskā aktivitāte, svaru mazināt ir daudz 
grūtāk. Šādos gadījumos es vairāk sekoju tam, lai 
svars nepieaugtu.
Nozīme ir arī sabiedrības izglītības līmenim. Ir bijuši 
gadījumi, kad pacients domā, ka viņa liekais svars 
ir 2. tipa cukura diabēta sekas, nevis otrādi.
Tas ir diezgan liels izglītojošs darbs – motivēt 
pacientu ne tikai noregulēt cukura līmeni, bet arī 
samazināt svaru. Ļoti bieži ir tā, ka pacientam gli-
kozes līmenis ir tikai nedaudz paaugstināts, un 
viņš to varētu kompensēt ar diētu, tādējādi sama-
zinot gan svaru, gan glikozes līmeni asinīs. Tomēr 
ir pietiekami daudz slimnieku, kuri ārstam teju vai 
pieprasa izrakstīt zāles glikozes līmeņa pazemi-
nāšanai, uzskatot, ka viņi varēs ēst tāpat kā līdz 
šim. Taču gribu uzsvērt, ka nav brīnumlīdzekļu, kas 
mazinātu svaru, ja netiek ievēroti citi labi zināmie 
priekšnoteikumi – sabalansēta diēta un mērena 
� ziskā aktivitāte.
– Kas, jūsuprāt, vairāk uztraucas par lieko svaru 
– vīrieši vai sievietes?
– Parasti tās ir sievietes. Lai gan arī vīriešiem šī prob-
lēma ir diezgan izteikta, vienīgi viņi par to nevēlas 
runāt. Es domāju, ka tam ir psiholoģisks raksturs: 

vīriešiem šķiet, ka tādā veidā viņi zaudēs savu vīriš-
ķīgumu. Taču jāņem vērā, ka liekais svars un slikti 
kompensēts 2. tipa cukura diabēts vīriešiem var 
būt erektīlās disfunkcijas cēlonis. Tad gan viņi ir 
gatavi izpildīt visus ārsta norādījumus!
– Pēc jūsu novērojumiem, cik liela ir 2. tipa 
cukura diabēta pacientu daļa, kuriem izdo-
das samazināt svaru, ja tas nepieciešams?
– Situācijās, kad diagnoze tikko noteikta, daudzi 
mēdz nobīties, jo pietiekami daudz dzirdējuši, cik šī 
saslimšana ir nopietna un var radīt ne tikai aklumu, 
bet pat pēdu amputāciju u.c. Līdz ar to baiļu faktors 
veicina līdzestību. Kādai desmitajai daļai pacientu 
tik tiešām izdodas samazināt svaru, un par to mēs 
priecājamies kopā. Bet vēl jau šis zaudētais svars 
jāmāk noturēt! Vissliktākās ir svārstības, kad cilvēks 
ievēro ļoti stingru diētu un zaudē kilogramus, bet 
tad vienā brīdī viņam pietrūkst gribasspēka, un viņš 
atsāk vecos ēšanas paradumus. Rezultātā svars nāk 
atpakaļ, turklāt ar uzviju.
– Ko jūs iesakāt darīt 2. tipa cukura diabēta 
pacientiem, lai samazinātu svaru?
– Tās ir jau pieminētās � ziskās aktivitātes, ēšanas 
paradumu maiņa. Tāpat man kā ārstam jāizvē-
las medikamenti, kas nepieļauj svara pieaugumu.
Visbiežāk, ja cilvēkiem ir liekais svars, viņiem ir 
apgrūtinātas arī � ziskās aktivitātes, jo parasti sāp 
kājas, ceļi, ir skolioze, osteohondroze, deformācijas. 
Tāpēc šiem pacientiem vislielākais akcents jāliek uz 
diētas ievērošanu. Tiem, kuriem izdodas samazināt 
svaru, mazinās arī manis minētās veselības problē-
mas, un viņi var vairāk domāt par aktīvu dzīvesveidu.
– Kādi ir jūsu novērojumi – vai sievietes ar 
2. tipa cukura diabētu precīzāk izpilda jūsu 
norādījumos nekā vīrieši, un vai tam ir kāds 
izskaidrojums? 
– Lielākoties 2. tipa cukura diabēts attīstās mūža 
otrajā pusē. Tad nu sanāk, ka pārsvarā manas 
pacientes ir sievietes, jo vīrieši dažādu iemeslu 
dēļ mirst ātrāk. Runājot par vīriešiem, ieguvēji ir 
tie, kuri ir precēti un dzīvo kopā ar sievu. Uz sarunu 
par diētu parasti aicinu atnākt arī sievas, jo viņas 
saimnieko virtuvē un gatavo ēst. Ja sieva izprot 
diētas pamatprincipus un rūpējas par savu vīru, 
tad parasti arī rezultāts ir ļoti labs.
– Viena no akūtām diabēta komplikācijām 
ir strauja cukura līmeņa pazemināšanās jeb 
hipoglikēmija. Cik bīstamas ir hipoglikēmijas 

epizodes 2. tipa cukura diabēta pacientiem un 
kā no tām izvairīties?
– Ikviens pacients, kas lieto insulīna terapiju, vis-
maz reizi mūžā ir izjutis hipoglikēmiju, zina, kas tā 
tāda ir, un prot laikus to likvidēt. Uzsākot pacientam 
insulīna terapiju, viņš tiek brīdināts par hipoglikē-
mijas izpausmēm un tiek apmācīts pareizi rīkoties 
šādā gadījumā.
Gribu uzsvērt, ka hipoglikēmijas var būt arī 
pacientam, kurš lieto tikai tablešu medikamen-
tus. Bieži hipoglikēmijas iemesls ir izlaista ēdien-
reize. Tā gadās pavasarī, vasarā, kad sākas dārza 
darbi. Pacients steidz visu apdarīt, aizmirst laikā 
paēst un attopas tikai tad, kad glikozes līmenis 
strauji samazinājies.
– Kā hipoglikēmiju var atpazīt?
– Galvenās hipoglikēmijas pazīmes ir galvas rei-
boņi, vājums, pēkšņa svīšana, bada sajūta, nemiers, 
sirdsklauves. Dažreiz hipoglikēmija var izpaus-
ties kā apjukums, nīgrums, neadekvāta runa 
vai uzvedība.
Gados vecākiem cilvēkiem hipoglikēmija var 
izpausties kā sirdslēkme un izsaukt pat infarktu 
vai insultu.
Bieži pacienti, kas lieto tikai tabletes, neaizdomā-
jas, ka minētās izpausmes varētu būt hipoglikēmija, 
viņi to noraksta uz paaugstinātu vai pazeminātu 
asinsspiedienu, sirds vājumu. Tā kā hipoglikēmijas 
pazīmes netiek atpazītas, viņi nespēj sev pareizi 
palīdzēt. Tā vietā, lai iedzertu ūdeni ar medu 
vai cukuru, vai apēstu kādu konfekti, viņi sauc 
ātro palīdzību.
Gribu atgādināt visiem 2. tipa cukura diabēta 
pacientiem: situācijās, kad uznāk pēkšņi galvas 
reiboņi, neskaidrs vājums vai sirdsklauves, vispirms 
jāizmēra cukura līmenis asinīs un tikai tad jāmeklē 
cita veida palīdzība. Ja tādas iespējas nav, jebkurā 
gadījumā ir jāapēd divas parastās karameles, divas 
tējkarotes cukura vai medus vai jāizdzer pusglāze 
sulas. Ja tā būs bijusi hipoglikēmija, minētās sajūtas 
pēc 5–10 minūtēm pāries, un pašsajūta uzlabosies.
– Kā parasti reaģē 2. tipa cukura diabēta 
pacienti, kad jūs viņiem paziņojat par nepie-
ciešamību uzsākt insulīna terapiju?
– Neviens, protams, nav priecīgs par insulīna tera-
piju. Turklāt visbiežāk pacienti ar pirmo reizi tai 
nemaz nepiekrīt. Ir arī tādi pacienti, kas bailēs no 
insulīna terapijas saņemas un sāk ievērot diētu. 

Nākamajā reizē, atnākot pie ārsta, viņu glikēmijas 
rādītāji ir normalizējušies. Tas nozīmē, ka iepriekš 
viņi nav nopietni izturējušies pret savu slimību.
Es parasti pacientiem stāstu, ka insulīns nav narko-
tika un neviens netiks «uzsēdināts» uz adatas. Insu-
līns ir vajadzīgs, lai panāktu labāku cukura līmeni 
asinīs, novērstu komplikāciju attīstību un progre-
siju. Dažkārt insulīna terapija nepieciešama tikai 
īslaicīgi, piemēram, ja pacientam nepieciešama 
liela operācija vai diabētam pievienojusies kāda 
cita smaga slimība, un rezultātā strauji paaugstinā-
jies glikozes līmenis asinīs. Izārstējot blakus slimību, 
glikozes līmenis asinīs nostabilizējas un insulīna 
terapiju var atcelt. Tomēr ir gadījumi, kad insulīns 
būs jāinjicē līdz mūža beigām. Piemēram, ja pacien-
tam ir smags nieru vai aknu bojājums, kura dēļ viņš 
nevar lietot tablešu preparātus.
– Kādas ir iespējas attālināt insulīna terapiju?
– Visā pasaulē ir tendence insulīna terapiju uzsākt 
arvien vēlāk. Šobrīd ir pieejami dažādi medika-
menti, līdz ar to ir lielākas iespējas atrast pacien-
tam piemērotākās zāles, kas viņam varētu palīdzēt 
stabilizēt cukura līmeni asinīs. Daudz, protams, ir 
atkarīgs arī no pacienta: ja viņš ir līdzestīgs, ievēro 
diētu, samazina svaru, tad ir pamatotas cerības, 
ka insulīna terapija viņam nebūs nepieciešama.
Laika gaitā slimībai progresējot, īpaši, ja netiek ievē-
rota diēta un nepamatoti tiek lietoti medikamenti, 
beta šūniņu (tās ir šūnas, kas ražo insulīnu) kapa-
citāte aizkuņģa dziedzerī izsīkst un nākas pāriet 
uz insulīna terapiju. Tādēļ vēlreiz gribu atgādināt, 
ka neviens medikaments neatbrīvo no diētas un 
� ziskām aktivitātēm.
– Vai atšķiras pacientu līdzestība, ja viņi saņem 
zāles reti, piemēram, reizi nedēļā, vai bieži – 
reizi dienā?
– Vairumā gadījumu pacientus uztrauc lielais tab-
lešu skaits, kas viņiem ir jālieto, jo visbiežāk viņi 
slimo ne tikai ar cukura diabētu. Viņiem mēdz būt 
arī hipertensija jeb paaugstināts asinsspiediens, 
dislipidēmija (lipīdu vielmaiņas traucējumi), tāpat 
jālieto medikamenti sirds slimībai. Vidēji 2. tipa 
cukura diabēta pacients dienā saņem kādus sešus 
dažādus medikamentus. Un viņu māc šaubas, vai 
drīkst kopā lietot tik daudz medikamentu. Šīs šau-
bas mazina līdzestību. Es priekšroku dodu kombi-
nētajiem medikamentiem vai tādiem, kas injicējami 
vienreiz nedēļā – tas palielina pacientu līdzestību.

DIABĒTA SKOLA  

Samazināt svaru labākai cukura diabēta kontrolei

Liekais svars un 2. tipa cukura diabēts ir savstarpēji saistīti. Svara samazināšanai ir ļoti liela nozīme diabēta tālākā attīstībā un 
dzīvildzes prognozē.
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Neraugoties uz augsto saslimstību ar ērču 
encefalītu, daudzi joprojām nenopietni 
uztver vakcinēšanos pret šo infekcijas 
slimību. Viens nevakcinējas pietiekami 
augstās vakcīnas cenas dēļ, citam ir aiz-
spriedums pret jebkuru poti, vēl kāds 
paļaujas uz to, ka viņam jau nu ērce 
nepiesūksies, bet, ja arī tā notiks, tad gan 
jau nekas ļauns nenotiks.

Nesen sociālos tīklus un preses izdevumus pār-
šalca ziņa par pazīstamās kosmētiķes Baibas 
Jevdokimovas liktenīgo ērci, kas daudziem, iespē-
jams, lika pārvērtēt savu vieglprātīgo attieksmi 
pret vakcināciju pret ērču encefalītu. Arī kosmē-
tiķe tagad uzskata, ka atteikšanās no potes nav 
tā vērta, lai pakļautu savu dzīvi nopietnām vese-
lības problēmām, komplikācijām un pat nāvei.
Par ērču encefalītu un vakcinēšanās nepiecie-
šamību uz sarunu aicinājām Rīgas Austrumu 
klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra 
Latvijas Infektoloģijas centrs ārsti infektoloģi 
Agitu Jērumu.

– Kas ir ērču encefalīts un ar ko nevakcinē-
tam cilvēkam var draudēt ērces piesūkšanās?
– Ērču encefalīts ir vīrusa ierosināta saslimšana. 
Šo vīrusu pārnēsā ērce, tālab tas arī tiek dēvēts 
par ērču encefalītu. Cilvēka organismā vīruss bojā 
centrālo nervu sistēmu. Biežākā ērču encefalīta 
radītā izpausme ir meningīts – galvas smadzeņu 
mīksto apvalku iekaisums.
Kā jebkura saslimšana, kas skar smadzenes, arī 
ērču encefalīts var izpausties ļoti nopietni. Var 
veidoties arī tā saucamās perēkļa formas, kad 
iekaisums skar ne tikai smadzenēm apkārt esošo 
apvalciņu, bet arī smadzeņu vielu. Ja ir smadzeņu 
vielas iekaisums, tad var būt pietiekami smaga 
slimības norise. Pacientam var saglabāties dažā-
das ar nervu sistēmu saistītas veselības problē-
mas, piemēram, biežas galvassāpes. Tāpat var būt 
jušanas un kustību traucējumi, to vidū parēzes 
rokās un kājās, un cilvēks var kļūt par invalīdu. Ir 
pat gadījumi, kad pacients ērču encefalīta rezul-
tātā aiziet bojā.
Vēl jāņem vērā: tāpat kā ļoti daudzām vīrussa-
slimšanām ērču encefalītam nav speci�skas ārs-
tēšanas. Nav tā kā ar plaušu karsoni, pret kuru 
pacientam izraksta antibiotikas, kas iedarbo-
sies uz konkrēto mikrobu. Ja pacients saslimst ar 
ērču encefalītu un nonāk stacionārā, ārsts viņam 
nevar piedāvāt pretvīrusu zāles, jo tādas vēl nav 
izgudrotas. Līdz ar to viņus var ārstēt tikai simpto-
mātiski, proti, mazināt simptomus (galvassāpes, 
temperatūru, ārstēt galvas smadzeņu apvalka 
iekaisumu vai, ja ir kāda nopietnāka situācija, pie-
mēram, smadzeņu tūska, tad cīnīties ar to).
– Iespējams, ka cilvēks pats izņem piesūku-
šos ērci un par negadījumu aizmirst. Kādas 
var būt pirmās ērču encefalīta pazīmes, kas 
liktu padomāt par vēršanos pie mediķiem?
– Ērču encefalīts sākas ar paaugstinātu tempera-
tūru. Sākumā tā var būt arī neliela, tāpat paralēli 
var parādīties galvassāpes. Nereti pēc pāris die-
nām pašsajūta uz kādu laiku kļūst labāka. Taču 
šai slimībai ir raksturīgs otrais vilnis, kad tempe-
ratūra paaugstinās atkārtoti, turklāt šoreiz tā ir 
pietiekami augsta: 38–39 grādi. Temperatūrai 
otrajā vilnī pievienojas arī meningīts, par ko lie-
cinās galvassāpes. Tās var būt ļoti izteiktas, un 
pacienti mēdz atzīmēt, ka viņiem nekad mūžā 
galva tā nav sāpējusi! Savukārt pretsāpju zāles 
palīdzēs tikai uz neilgu laiku. Kopā ar galvassā-
pēm var būt slikta dūša, vemšana. Var būt vēl kāds 

simptoms, ko medicīniskā valodā sauc par hipe-
restēziju, proti, pacients kļūst jutīgs pret dažādiem 
kairinātājiem; viņam var nepatikt istabas apgais-
mojums vai saules gaisma, var būt grūti paska-
tīties uz degošu spuldzīti. Var nepatikt trokšņi 
– šķiet, ka viss apkārt ir ļoti skaļš, tāpat āda var 
būt sāpīga pat uz pieskārieniem.
– Kā pacients tiek ārstēts?
– Ja slimniekam ir meningīts, viņam, protams, 
jāatrodas stacionārā, turklāt visbiežāk slimnīcā 
gultas režīmā būs jāpavada vairākas nedēļas. 
Pacientam tiks doti medikamenti, kas mazinās 
temperatūru, galvassāpes un citus slimības sim-
ptomus. Ārsti viņu novēros, vai nepievienosies 
kāda komplikācija, kam nepieciešama intensīvā 
terapija un nopietnāka ārstēšana.
– Vakcīna pret ērču encefalītu pasargās tikai 
no encefalīta.
– Jā, tā nepasargās no Laima slimības, ko ierosina 
baktērija, kas pieder pie borēlijām. Tāpat vakcīna 
nepasargās no ērlihiozes.
– Lūdzu, pastāstiet vairāk par Laima slimību!
– Šīs saslimšanas sākumu ir samērā viegli atpazīt: 
ērces piesūkšanās vietā būs vismaz piecus cen-
timetrus liels, viegli pamanāms apsārtums, kas 
var parādīties no dažām dienām līdz pat mēne-
sim un ilgāk pēc ērces kodiena. Ja ērces koduma 
vietā ir mazs plankumiņš, tad tā, visticamāk, būs 
reakcija uz insekta piesūkšanos, kas nav īpaši vērā 
ņemams fakts. Laima slimības gadījumā pacien-
tam ir būtiski atcerēties: ja parādās plankums, tad 
ir jādodas pie sava ģimenes ārsta, jo Laima slimība 
atšķirībā no ērču encefalīta ir ļoti labi ārstējama ar 
antibiotikām arī bez analīžu ņemšanas.
Ieraugot sev uz ādas sarkanu plankumu un iedo-
mājoties par Laima slimību, daudzi mēdz neka-
vējoties doties uz laboratoriju nodot analīzes, 

kurās, visticamāk, Laima slimība netiks uzrādīta. 
Un šeit pacients pieļauj vislielāko kļūdu. Būdams 
pārliecināts, ka viņam nav šīs saslimšanas, viņš 
nedara neko. Īstenībā Laima slimība ir, tikai pašā 
tās sākuma stadijā. Ja plankums parādās agrīni, 
asinīs antivielas var vēl nebūt izveidojušās. Tāpēc, 
ja ir parādījies apsārtums, ir jāvēršas pie sava 
ģimenes ārsta, lai dakteris varētu novērtēt, vai 
tā ir Laima slimība.
– Kurā laika periodā ērces ir visaktīvākās?
– Tikko temperatūra ir plusos, ērces kļūst aktīvas. 
Pie mums noņemt ērci ir nākuši pat tādi pacienti, 
kas Ziemassvētkos bijuši mežā.
– Šobrīd potēšanas kabinetos ir pieejamas 
divu veidu vakcīnas pret ērču encefalītu. Kā 
zināt, kādu labāk izvēlēties?
– Tās abas ir līdzvērtīgas, atšķiras tikai izgata-
votāji – viena vakcīna ražota Vācijā, otra – Aus-
trijā. Abas ir inaktivētas vakcīnas, proti, nesatur 
dzīvu vīrusu. Pirms gadiem divdesmit tika izman-
tota Krievijā ražota vakcīna, kurā bija novājināts 
dzīvs vīruss, un to nebija ieteicams potēt laikā, 
kad ērces ir aktīvas. Šobrīd pieejamās inaktivētās 
vakcīnas var ievadīt visu gadu. Abām vakcīnām 
ir gan bērnu, gan pieaugušo devas. Ja ar Austrijā 
ražotās vakcīnas bērnu devu potē bērnus līdz 
16 gadu vecumam, tad Vācijā ražotajai vakcīnai 
bērnu deva tiek ievadīta līdz 12 gadiem, savu-
kārt vecākiem bērniem izmanto pieaugušo devu.
Ja vakcinācija tiek veikta laikā, kad ērces nav aktī-
vas, potēšanas shēma neatšķiras: iepotē pirmo 
poti, pēc mēneša līdz trim – nākamo –, un pēc 
9–12 mēnešiem – trešo. Pirmā ilglaicīgā revakcinā-
cija abām vakcīnām ir pēc trim gadiem. Savukārt, 
sākot ar otro ilglaicīgo revakcināciju, starp abām 
vakcīnām ir nianses. Ar Vācijā ražoto vakcīnu pie-
augušajiem, kas jaunāki par 49 gadiem, jāpotējas 

reizi piecos gados, bet tiem, kas ir vecāki, – reizi 
trīs gados. Ar Austrijā ražoto vakcīnu pieauguša-
jiem līdz 60 gadiem jāpotējas reizi piecos gados, 
bet vecākiem – reizi trīs gados.
– Ja pacients tikai tagad dosies saņemt pirmo 
poti pret ērču encefalītu, kad viņš saņems 
nākamo? 
– Kā jau es minēju, pret ērču encefalītu var potē-
ties visu gadu, bet pilnvērtīga imunitāte veidosies 
pēc otrās potes. Siltajā gadalaikā minimālais laika 
periods starp pirmo un otro poti ir īsāks – divas 
nedēļas. Desmit dienu laikā pēc otrās potes iestā-
sies imunitāte pret ērču encefalītu, un pacients no 
tā var nebaidīties.
– Kā jārīkojas vecākiem, kuru bērni dzīvo 
endēmiskajos rajonos? Kā zināt, kam pienā-
kas bezmaksas vakcīnas, bet kam ne?
– Šos reģionus var noskaidrot Slimību pro�lakses 
un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv. 
Tāpat par vakcināciju ir informēti ģimenes ārsti.
– Ko darīt situācijā, ja potēšanas pase ir pazu-
dusi un pacients nevar atcerēties, kad viņam 
ir paredzēta nākamā revakcinācija pret ērču 
encefalītu? 
– Viss atkarīgs no iespējām tajā ārstniecības ies-
tādē, kurā cilvēks ir vakcinējies. Varbūt iestādei 
ir elektroniskā datu bāze, kurā var noskaidrot 
revakcinācijas laiku. Ja tādas iespējas nav un nevar 
saprast, vai sākt potēties no jauna, var nodot 
asinsanalīzes, kurās noteiks antivielas pret ērču 
encefalīta vīrusu. Tajās noskaidros, kāds ir orga-
nisma aizsardzības līmenis. Pēc šīm analīzēm ārsts 
varēs saprast, vai un kad ir vajadzīga vakcinēšanās.
– Kam un kādos gadījumos ir kontrindicēta 
vakcinēšanās? 
– Katrā vakcinācijas kabinetā, poliklīnikā vai klī-
nikā ir mediķis, kurš pirms potēšanas ar pacientu 
izrunās, vai viņš drīkst vakcinēties pret ērču ence-
falītu. Nav daudz situāciju, kad potēties nedrīkst. 
To nevajadzētu darīt, ja cilvēkam pēc iepriekšējās 
vakcīnas ievadīšanas ir bijusi izteikta alerģija ar 
izsitumiem, elpas trūkumu. Ir būtiski atcerēties, 
ka alerģija nav temperatūras paaugstināšanās pēc 
potes, apsārtums un jutīgums potes ievadīšanas 
vietā – tā ir normāla reakcija. Potēties nevajadzētu 
cilvēkiem, kuri konkrētajā brīdī slimo ar gripu vai 
kādu citu saslimšanu un viņiem ir paaugstināta 
temperatūra. Tāpat no vakcinēšanās vajadzētu 
atturēties brīžos, kad saasinājusies hroniska kaite, 
piemēram, astma.
– Kā ir ar grūtniecēm? Piemēram, sieviete ir 
potējusies pirms pieciem gadiem, tagad pie-
nākusi kārta revakcinācijai, bet viņa gaida 
bērniņu? Ko darīt?
– Ērču encefalīta vakcīnu grūtniecēm var ievadīt, 
tāpat kā to var un vajag darīt ar pretgripas poti. 
Protams, ar noteikumu, ka ginekologam nav citu 
apsvērumu, kāpēc to nekādā gadījumā nevaja-
dzētu veikt. Grūtniecēm nedrīkst injicēt dzīvās 
vakcīnas, kas tiešām grūtniecības laikā varētu radīt 
problēmas. Inaktivētās vakcīnas, kāda ir arī ērču 
encefalīta pote, ievadīt var.
– Ja cilvēki īpaši neiet uz mežu vai nedodas 
brīvā dabā, bet viņiem ir kāds mājdzīvnieks, 
piemēram, kaķis vai suns, arī viņi nav pasar-
gāti no ērcēm.
– Protams, ērces mājās var «nogādāt» dzīvnieki. 
Tāpat tās var atnest ar meža veltēm: zariem, mei-
jām, sēnēm u.c. Varbūt cilvēks brauc uz darbu vai 
no tā piepilsētas vilcienā, blakus sēž kāds, kas 
dodas mājup ar sēnēm, ogām, un ērce uzrāpo 
uz viņa apģērba. Tāpat ar ērču encefalītu var 
in�cēties no nevārīta kazas piena un vēl dažā-
dos, visneiedomājamākajos veidos. Tāpēc vie-
nīgais, kā sevi no ērču encefalīta pasargāt, ir 
laikus vakcinējoties.

Ērču encefalīts – pat neizejot no mājas
JAUTĀJAM SPECIĀLISTAM

Agita Jēruma: «Pret ērču encefalītu var potēties visu gadu, bet pilnvērtīga imunitāte 
veidosies pēc otrās potes. Siltajā gadalaikā minimālais laika periods starp pirmo un 
otro poti ir divas nedēļas. Desmit dienu laikā pēc otrās potes iestāsies imunitāte pret 
ērču encefalītu, un pacients no tā var nebaidīties.»
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ĒRČU ENCEFALĪTA
PASARGĀ SEVI NO

ERCE.LV

Inaktivēta ērču encefalīta vīrusa vakcīna*

Reklāmas devējs: GlaxoSmithKline Latvia SIA, Duntes iela 11, Rīga, LV- 1013, Latvija

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu.
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Sievietes
veselības avīze

PACIENTU IZGLĪTĪBAI

ILONA NORIETE

Pārslodze darbā, stress, neveselīgi ēša-
nas paradumi, mazkustīgums ir tikai daži 
no faktoriem, kas atstāj negatīvu ietekmi 
uz organismu. Tā rezultātā var visai ātri 
iedzīvoties visdažādākajās veselības 
problēmās. Arī statistikas dati ir satrau-
coši: ar katru gadu pieaug ar dažādām 
slimībām sirgstošo skaits, turklāt vese-
lības problēmas piemeklē arvien jaunā-
kus cilvēkus.

Par laimi, daļa pacientu kļuvuši apzinīgāki – biežāk 
apmeklē ārstus un ieklausās viņu sniegtajās reko-
mendācijās. Lai arī aptiekās nopērkamie medi-
kamenti ne vienmēr ir lēti, ne mazums pacientu 
kārtīgi izpilda ārstu ieteikto un cītīgi lieto zāles. 
Īpaši to cenšas ievērot kardioloģiskie pacienti, jo 
mums katram ir tikai viena sirds un par to jārū-
pējas. Rezultātā nereti viņiem nākas saskarties 
ar negaidītu problēmu – ārstējot vienu kaiti, var 
iedzīvoties citā. Kādas problēmas var piemek-
lēt kardioloģiskos pacientus, kas regulāri lieto 
medikamentus, skaidro Rīgas Austrumu klīnis-
kās universitātes slimnīcas stacionāra Gaiļezers 
gastroenteroloģe Diāna Lisova.

– Cik izplatītas Latvijā šobrīd ir kardioloģis-
kās saslimšanas?
– Kardioloģiskās saslimšanas mūsdienu sabied-
rībā ir sastopamas bieži. Ja runājam par statisti-
kas datiem, tad sirds un asinsvadu slimības mūsu 
valstī joprojām ir galvenais nāves iemesls – tie ir 
55% no visiem mirušajiem.
Pēc Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slim-
nīcas Statistikas nodaļas datiem tikai ar nestabilu 
stenokardiju un akūtu miokarda infarktu pagā-
jušajā gadā slimnīcā stacionēts pusotrs tūksto-
tis pacientu.
Pieaug saslimstība ar arteriālu hipertensiju, 
sirds ritma traucējumiem, koronāro sirds sli-
mību, stenokardiju. Runājot tieši par koronāro 
slimību, tā tiek diagnosticēta arvien jaunākiem 
pacientiem. Ar vislielāko varbūtību tas ir sakarā 
ar labāku diagnostikas metožu pieejamību – sli-
mību tagad iespējams atklāt ātrāk un līdz ar to 
agrāk uzsākt ārstēšanu.
Jāakcentē arī tas, ka palielinās dažādu cēloņu izrai-
sītas sirds mazspējas slimnieku skaits, kas varētu 
būt saistīts ar cilvēku dzīvildzes pieaugumu sakarā 
ar labākas medicīniskās aprūpes iespējām.
– Vai kardioloģiskajiem pacientiem parasti 
jālieto daudz medikamentu?
– Šī ir viena no pacientu grupām, kurai, lai ne 
tikai uzlabotu veselības stāvokli, bet reizēm lai 
nepasliktinātu esošo, bieži vien tik tiešām vienlai-
kus jālieto vairāki medikamenti. Piemēram, aspi-
rīns, klopidogrels, antiaritmiskie līdzekļi, zāles 
asinsspiediena normalizēšanai. Paralēli ārsts var 
ieteikt dzert statīnus – medikamentus dislipidē-
mijas (lipīdu vielmaiņas traucējumi, kas ir viens 
no būtiskiem aterosklerozes un kardiovaskulāro 
slimību riska faktoriem) korekcijai.
– Gastroenterologa pamatdarbs saistīts ar 
kuņģa zarnu trakta problēmu risināšanu, 
un nereti jums nākas sastapties ar pacien-
tiem, kuriem citu medikamentu lietošana 
izraisījusi gremošanas trakta bojājumus. Ko 
jūs varat teikt no savas pieredzes: kuri no 

kardioloģiskajiem pacientiem paredzētajiem 
medikamentiem visbiežāk rada problēmas?
– Lietojot jebkuru medikamentu, var attīstīties 
nevēlami blakusefekti. Ja runājam par gastroen-
teroloģiskām problēmām, tad tieši antiagreganti 
un antikoagulanti var izraisīt nopietnas gremo-
šanas trakta asiņošanas. Savukārt holesterīnu 
mazinošie medikamenti var radīt aknu iekaisumu, 
zāles asinsspiediena mazināšanai, konkrēti beta 
adrenoblokatori, – hroniska obstruktīva bron-
hīta saasinājumu, kā arī perifēro artēriju spazmas. 
Alfa blokatori var veicināt ortostāzes, ortostatiskas 
hipotensijas (asinsspiediena krišanās, kad cilvēks 
pieceļas), galvas reiboņu rašanos. Kalcija antago-
nisti var izraisīt tūskas, bet neadekvātas diurētiķu 
devas – krampjus, atūdeņošanos, elektrolītu dis-
balansu. AKE (angiotenzīnu konvertējošā enzīma) 
inhibitoru lietošana reizēm var provocēt sausu, 
kairinošu klepu, bet nitrātu lietošana jūtīgiem 
cilvēkiem var radīt galvassāpes.
–Kardioloģiskiem pacientiem nereti ilgstoši 
jālieto aspirīns. Vai šīs zāles var veicināt kuņģa 
problēmu rašanos?
– Ja aspirīns tiek ilgstoši lietots pro� laktiski zemās 
devās (75–100 mg), tas tik tiešām var pasargāt no 
sirds infarkta un išēmiska insulta attīstības, taču 
vienlaikus arī radīt nopietnu gremošanas trakta 
asiņošanas risku. Ilgtermiņa zemu devu aspirīna 
lietošana var izraisīt tādus augšējā gremošanas 
trakta blakusefektus kā funkcionālas, dispeptis-
kas sūdzības (ar tām saskaras vidēji 30% pacientu), 
kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas erozijas (tās 
piemeklē 60% slimnieku), peptiskas čūlas (lietojot 
aspirīnu, trīs mēnešu laikā ar šo problēmu saskaras 
apmēram 7% pacientu), kā arī gremošanas trakta 
(visbiežāk čūlu) asiņošanu.
– Bet ja aspirīnam ir speciāls apvalks?
– Ja aspirīns tiek lietots ilgtermiņā, ap medika-
mentu esošais speciālais kuņģa skābes izturīgais 
apvalks diemžēl gremošanas trakta asiņošanas 
risku nemazina. Aspirīnam un citiem nesteroīda-
jiem pretiekaisuma līdzekļiem ir tā sauktais «lokā-
lais efekts» jeb tieša iedarbība uz kuņģa gļotādu, 
kas ir samērā maznozīmīga. Taču lielākos gremo-
šanas trakta postījumus rada šo medikamentu 
«sistēmiskais efekts», kas attīstās jau pēc medi-
kamenta uzsūkšanās.

– Droši vien pacienti nereti uzskata, ka kuņģa 
bojājumus rada tikai izdzertās tabletes un gal-
venokārt tad, ja tās lieto tukšā dūšā.
– Patiesībā gremošanas trakta bojājumus neste-
roīdie pretiekaisuma līdzekļi (NPL) rada arī tad, ja 
tie tiek lietoti intramuskulāri un intravenozi neat-
karīgi no to lietošanas ēšanas laikā vai pēc mal-
tītes ieturēšanas.
NPL ir viena no visplašāk lietotajām medikamentu 
grupām. Daudzi cilvēki NPL dzer ikdienā dažāda 
rakstura sāpju dēļ. Viens no biežākajiem NPL bla-
kusefektiem ir gastrointestinālās komplikācijas, 
no kurām viena no bīstamākajām ir čūlas asiņo-
šana vai perforācija.
Turklāt, palielinot NPL devu, kuņģa zarnu trakta 
bojājuma risks pieaug. Pētījumi liecina, ka, pie-
mēram, ASV līdz pat 7% no visām pacientu 
hospitalizācijām saistīti ar medikamentu izraisī-
tiem blakusefektiem.
– Vai šajā ziņā ir kādi dati arī par Latviju?
– Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas 
statistikas dati liecina, ka 2014. gadā ar kompli-
cētu, asiņojošu vai perforējušu kuņģa čūlu sta-
cionēti 193 pacienti, bet pērn – 214. Savukārt ar 
komplicētu, asiņojošu vai perforējušu divpad-
smitpirkstu zarnas čūlu stacionēto skaits attie-
cīgi bija 139 un 120 pacienti. Turklāt jāņem vērā, 
ka šādas komplikācijas var nopietni apdraudēt 
pacienta dzīvību.
Vēlos akcentēt, ka selektīvo pretiekaisuma 
līdzekļu lietošana īslaicīgi samazina kuņģa zarnu 
trakta komplikāciju risku, taču, lietojot šos medi-
kamentus ilgstoši, gastrointestinālais risks pieaug.
– Kādos gadījumos pacientiem būtu nepie-
ciešams papildus lietot medikamentus kuņģa 
aizsardzībai? 
– Pacientiem, kas ilgtermiņā lieto nelielas aspirīna 
devas, kuņģa aizsardzība ar skābi mazinošiem 
medikamentiem (parasti omeprazola grupu, tā 
dēvētajiem protonu sūkņa inhibitoriem) noteikti 
nepieciešama šādos gadījumos: ja kādreiz jau 
bijusi asiņojoša čūla vai ja anamnēzē ir bijusi čūla 
(reizēm čūlas rētu atrod gastroskopijas laikā, bet 
pacients par to nemaz nav zinājis, jo, piemēram, 
lietojot NPL, čūlas sāpes var nejust), ja pacients 
ir vecāks par 70 gadiem, ja ir Helicobacter pylori 
infekcija (to vajadzētu noteikt un izskaust pirms 

ilgtermiņa NPL uzsākšanas), ja paralēli lieto NPL, 
klopidogrelu, antikoagulantus, steroīdus blakus-
saslimšanu dēļ.
– Kardiovaskulāro slimību pacientiem nereti 
terapijā tiek nozīmēts klopidogrels un arī pro-
tonu sūkņu inhibitori. Lūdzu, izstāstiet, ko 
ārstē ar klopidogrelu?
– Klopidogrels ir antiagregants, kas iedarbo-
jas uz trombocītiem un kavē trombu veido-
šanos. Tas tiek uzskatīts par «zelta standarta» 
medikamentu pie akūtiem koronāriem noti-
kumiem. Šīs zāles jālieto gadu pēc miokarda 
infarkta vai cita nestabila koronāra notikuma, 
kā arī pēc koronāro artēriju stentu implantāci-
jas. Klopidogrels bieži tiek dzerts kombinācijā 
ar aspirīnu, kas savukārt vēl vairāk paaugstina 
gastrointestinālās asiņošanas risku. Lai šo risku 
mazinātu, tiek nozīmēta kuņģa skābi mazinoša 
terapija – parasti protonu sūkņa inhibitori (PPI). 
Ir pierādīts, ka PPI, izņemot pantoprazolu un 
dexlansoprazolu, var samazināt klopidogrela 
pārveidi aknās tā aktīvajā formā un tādējādi 
samazināt klopidogrela aktivitāti pat uz pusi, 
radot paaugstinātu atkārtotu kardiovaskulāru 
notikumu risku. Ir veikti vairāki klīniskie pētī-
jumi par PPI un klopidogrela mijiedarbību. Tie 
uzrāda, ka pacientiem, kas saņem klopidogrelu, 
asiņošanas riska samazināšanai nepieciešams 
lietot pantoprazolu. Eiropā veiktais pacientu 
apsekojums uzrāda, ka katram trešajam nesta-
bilas koronārās sirds slimības pacientam, kuram, 
izrakstoties no stacionāra, tiek rekomendēta 
paralēla klopidogrela un PPI terapija, fakti par 
zāļu mijiedarbību tomēr netiek ņemti vērā.
– Vai pašreizējā zāļu kompensācijas sistēma 
nerada problēmas izrakstīt medikamentus, 
kam ir mazāka mijiedarbības iespēja ar citām 
zālē un mazāk blakņu?
– Medikamentu kompensācijas sistēma dažreiz 
rada problēmas pacientiem iegādāties viņiem 
nepieciešamās zāles. Reizēm tiek uzskatīts, ka 
jaunākās paaudzes PPI ir pārāk dārgi ilgstošai 
lietošanai. Ja šāda uzskata dēļ pacientam notiks 
koronārā stenta tromboze, tā būs ļoti nopietna 
katastrofa ar iespējami fatālām sekām. Tātad tas 
radīs daudz nopietnākas, dārgākas, bīstamākas 
sekas nekā pareiza medikamentu izvēle.

Pacientiem, kas ilgtermiņā lieto nelielas aspirīna devas, kuņģa aizsardzība ar skābi mazinošiem medikamentiem noteikti nepie-
ciešama, ja kādreiz jau bijusi asiņojoša čūla vai ja anamnēzē ir bijusi čūla, ja pacients ir vecāks par 70 gadiem, ja ir Helicobacter 
pylori infekcija, ja paralēli lieto NPL, klopidogrelu, antikoagulantus, steroīdus blakussaslimšanu dēļ.

Vienu kaiti ārstējot, 
paver ceļu citai
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ANDA MIRONOVA, 

serti� cēta zobu higiēniste

Personīgās higiēnas ieradumi, tostarp 
zobu kopšana, ir jāveido jau no agras bēr-
nības. Vecāki var iemācīt tikai to, ko zina 
paši, ko viņiem ir iemācījuši viņu vecāki. 
Runa nav tikai par zināšanām, mēs visi 
zinām, ka to vajag. Svarīga ir arī mūsu 
attieksme, kuru nododam tālāk saviem 
bērniem, un neatlaidīga mācīšana dar-
boties ar zobu birsti, jā, pat piespiežot! 
Līdzīgi kā bērnam mācoties lasīt, ir vaja-
dzīga gan pieaugušo, gan bērnu neat-
laidība. Vecākiem var rasties jautājumi: 
Kāpēc? Ar ko? Cik ilgi? Kad un kā? Kā 
laba vai slikta mutes veselība var ietek-
mēt mūsu dzīvi? Saņemot atbildes uz 
šiem jautājumiem, ir vieglāk pašiem 
pamazām mainīt savus ieradumus un 
palīdzēt bērniem veidot labus ieradu-
mus visai dzīvei.

Kāpēc?
Noteikti esat dzirdējuši par antibiotikām vai paši 
esat tās lietojuši. Tās nepieciešamas, ja noteik-
tas baktērijas ķermenī ir savairojušās un izraisī-
jušas slimību. Citādi mēs nevaram tikt tām klāt. 
Toties mutē esošajām baktērijām varam, jo īpaši 
uz zobiem un smaganām esošajām, tās notīrot. 
Ļaujot tām vairoties, mūsu zobi sāks bojāties un 
smaganas iekaisīs. Tātad zobu tīrīšana ir ārstē-
šana, baktēriju kontrole mūsu smaida saglabāša-
nai. Protams, pašas baktērijas negrauž ne zobus, 
ne smaganas, bet to veiksmīgi dara baktēriju 
izdalītie toksīni un skābe. Baktēriju izdalītā skābe 
šķīdina zobu emalju, toksīni rada smaganu iekai-
sumu, par kuru liecina to asiņošana. Ilgākā laika 
posmā tas draud ar zobu zaudēšanu!

Kas baro baktērijas, dodot tām spēku uzbrukt 
mūsu veselībai? Runājot par zobu veselību, tas 
vispirms ir cukurs! Mutes saslimšanu pro� laksē 
šobrīd cukuru un cieti saturošo ēdienu pārdomāta 
lietošana tiek likta pirmajā vietā, un tikai tad nāk 
zobu tīrīšana. Mūsu ēšanas paradumi ir ievērojami 
mainījušies, salīdzinot ar laiku pirms divdesmit, 
piecdesmit vai pat simt gadiem. Tāpēc salīdzināt 
vectēva zobus ar savējiem nav īsti pareizi. Ja jūsu 
zobi bojājas, saldumi ir jānoliek tālākajā plauktā. 
Neturiet tos redzamā vietā, jo īpaši, ja jūsu bēr-
niem ir kaut viens bojāts zobs. Radu un tuvinieku 
mīlestību iesakiet izpaust veselīgos našķos, kā arī 
graužamos augļos un dārzeņos. «Tikai viena kon-
fektīte» var sagādāt lielas ciešanas un tēriņus visa 
mūža garumā.

Ar ko?
Gadsimtus vecā, bet vēl joprojām visizplatītākā 
un iedarbīgākā metode – zobu birstīte un zobu 
pasta. Klāt šim arsenālam nācis zobu diegs vai 
starpzobu birstītes un mutes skalojamais līdzeklis. 
Tehnoloģiju mīlētāji var izmantot arī elektriskās 
un skaņas (soniskās) zobu birstes un irigatorus. 
Nu par visu pēc kārtas.

Zobu birstītes ir dažādas, un ir grūti šajā jomā 
izdomāt kaut ko pilnīgi jaunu. Plašajā klāstā var 

atrast sev vispiemērotāko un tīkamāko. Regulāri 
zobi jātīra ar zobu birstīti, kuras sariņi ir mīksti 
(soft). Sariņu cietību atzīmē uz iepakojuma.

Jo mazāks bērns, jo mazākai jābūt zobu 
birstītes galviņai. Izvēli atvieglos zobu birstīšu 
iedalījums pēc vecuma. Tās gan vecam, gan 
jaunam jāmaina vienu reizi trijos mēnešos, jo 
sariņi nodilst un uz tiem arī savairojas baktēri-
jas. Vieglākais veids, kā sekot līdzi maiņas lai-
kam, ir gadalaiki – pavasarim, vasarai, rudenim 
un ziemai sava. Katram ģimenes loceklim jābūt 
savai zobu birstītei. Sekojiet līdzi, lai in� cētā zobu 
pasta pēc zobu tīrīšanas kārtīgi tiek izmazgāta 
no zobu birstītes.

Zobu pastas pielietojuma mērķis ir padarīt 
tīrīšanu patīkamu un atvieglot aplikuma noņem-
šanu. Zobu pastai pievienotās aktīvās vielas vēl 
papildus uzlabo mutes veselību. Pirms iegādāties 
zobu pastu, padomājiet, kāds darbs tai būs vei-
cams: jāpadara zobi stiprāki vai jāuzlabo to krāsa, 
jānoņem zobu jutība vai jāsadziedē iekaisušas 
smaganas. Tikai tad iepērcieties, un var gadīties, 
ka būs nepieciešamas vairākas pastas.

Vecāki nevar visus bērnus padarīt par ģeniā-
liem zinātniekiem vai māksliniekiem, bet var 
parūpēties, lai bērni izaug veseli. Skaistas bēr-
nības atmiņas ir svarīgas, un ne mazāk svarīga 
ir laba veselība, kas veidota un nostiprināta bēr-
nībā. Bērnu zobu pastu izvēle ir mazāka, un daļai 
vecāku šķiet, ka uz to rēķina var ietaupīt. Dodiet 
bērniem labāko, lai zobi paliek veseli uz visu 
mūžu! Pirms iegādāties zobu pastu, noskaidro-
jiet, kāda tajā ir � uorīdu koncentrācija (jaunāka-
jās rekomendācijās teikts – ne mazāk par 1000 
ppm), vai šajā pastā ir antiseptiķi (tos var lietot 
tikai pieaugušie vai pusaudži, konsultējoties ar 
zobu higiēnistu vai zobārstu), ārstniecības augi vai 
abrazīvas vielas (nedrīkst lietot cilvēki ar jutīgiem 
zobiem un bērni). Izziniet, kam šo pastu paredzējis 
ražotājs. Svarīgākais jaunums ir zobu pastu pēc 
zobu tīrīšanas tikai izspļaut, jo pretējā gadī-
jumā visas labās vielas, kuras bija zobu pastā, jūs 
vienkārši aizskalojat prom! Fluorīdus saturošu 
pastu maziem bērniem dozē tikai vecāki! Un tās 
noteikti ir tikai zirņa lielumā piciņa.

Zobu diega lietošana ir jāuzsāk no piecu 
gadu vecuma. Sākumā bērnu zobu starpiņas 
iztīra vecāki. Ja kādam tas šķiet pretīgi vai grūti, 
tad nevajag sūdzēties, ka «pēkšņi» sāk sāpēt 
zobi, ka mute smird un nelīdz ne košļenes, ne 
skalojamie. Zobu diegs vai starpzobu birstītes 
ir vienīgais veids, kā uzturēt zobu starpas tīras 
un pasargāt zobus no bojāšanās, jo īpaši, ja jums 

ir problēmas ar smaganām. Ja jūs mākat piešūt 
pogu, tad mācēsiet izdiegot zobus. Tas prasa tikai 
mazliet treniņa.

Mutes skalojamais līdzeklis mūsu ikdienā ir 
ienācis samērā nesen, un šobrīd cilvēku apziņā 
ir ierakstījies pārsvarā tikai viens. Tomēr pirms 
mutes skalošanas palasiet, kāds ir skalojamā 
sastāvs un kad muti skalot. Kā jau minēju iepriekš, 
pēc zobu tīrīšanas tūlīt muti skalot nevajag. Vienī-
gais izņēmums ir tad, ja lietojat � uorīdus saturošu 
mutes skalojamo. Jums jāatceras divi cipari: 0,05% 
NaF un 0,2% NaF. Zobu emalju nostiprinošs efekts 
panākams tikai ar šīm koncentrācijām. Zemāka 
būs tikai garšīgs ūdens, kas visu aizkalos prom 
gluži tāpat kā ūdens.

Spirtu saturošos mutes skalojamos līdzekļus 
drīkst lietot tikai pusstundu pēc zobu tīrīšanas. 
Tos nedrīkst lietot bērni līdz 18 gadu vecumam, 
veci cilvēki, kā arī tie, kuriem ir kādas hroniskas 
saslimšanas. Visdrošāk tos lietot īstermiņā, lai 
pasargātu no gļotādas sausināšanas un zobu 
plombu deformācijām.

Irigatori ir ierīces, kas ar spiedienu un šķid-
ruma palīdzību labi iztīra zobu starpas. Tie der 
cilvēkiem, kam nepatīk zobus diegot, vai arī ir 
daudz kroņu, implantu, kā arī smaganu kabatas. 
Tie mēdz būt pārnēsājamie un stacionārie. Iriga-
toros var uzpildīt tikai ūdeni vai speciālu šķīdumu.

Elektriskās zobu birstes var atpazīt pēc mazās 
apaļās galviņas, kas it kā griežas uz riņķi. Skaņas 
(soniskās) zobu birstītes ir līdzīgas parastajām 
zobu birstītēm, tikai tās veic ļoti ātras slaukošas 
kustības. Lai veiksmīgi lietotu abas šīs birstītes, ir 
jāmāk tās pielikt pie smaganām un zobiem 45° 
leņķī. Tas ir svarīgi! Elektriskā zobu birstīte jāvirza 
pa smaganu līniju (kā pa viļņiem), pie viena zoba 
paturot piecas sekundes. Skaņas birstīte vienkārši 
ir jātur vienā vietā piecas sekundes. Mehāniskās 
zobu birstītes iesakāmas tikai tad, kad bērns ir 
iemācījies raiti rakstīt, jo zobu tīrīšana trenē mazos 
pirkstiņus, uzlabojot rakstīšanas iemaņas un arī 
smadzeņu neironu elastību. Gribat gudru bērnu – 
dodiet zobus tīrīt ar parasto zobu birsti!

Cik ilgi?
Dažādos literatūras avotos ir minēti dažādi laiki – 
no vienas līdz trim minūtēm. Pieredze rāda, ka 
retais velta trīs minūtes zobu tīrīšanai. Mēs esam 
tik dažādi – vieni straujas dabas, ātri un nepacie-
tīgi, citi lēnprātīgi gan darbībā, gan domās. Tāpēc 
universāls ieteikums: skaitīt! Vienā vietā izdariet 
desmit kustības (jūsu lietotās).

Kad?
Atbilde ir – divas reizes dienā, vadoties pēc jūsu 
dzīves stila. Pirmā reize var būt pirms brokas-
tīm, pēc brokastīm, pēc otrajām brokastīm vai 
pēc pusdienām. Toties otrā un svarīgākā zobu 
tīrīšanas reize ir pirms naktsmiera. Nekas 
nedrīkst būt par iemeslu, lai jūs, jūsu bērni, maz-
bērni izlaistu vakara tīrīšanas reizi! Pa dienu uz 
jūsu zobiem ir uzkrājušās ēdienu, dzērienu atlie-
kas, savairojušās jaunas baktērijas un uzkrājušies 
mirušo baktēriju līķīši. Tas viss ir jānotīra!

Kā?
Kā «pareizi» izvārīt zupu un kā «pareizi» mīlēt? Nav 
tādas receptes. Arī zobu tīrīšanā NAV «pareizās» 
tehnikas. Ir tikai vecumam, iemaņām, dzimumam 
u.c. atbilstoša zobu tīrīšanas tehnika. Pirmais 
ir ievērot secību – kožamās virsmas, ārējās un 
pēdējās iekšējās virsmas. Otrais – ilgums. Tas ir 
2–3 minūtes vai 10 kustības vienā vietā. Trešais – 
45° leņķis. Ja to apgūsiet un iemācīsiet saviem 
bērniem, jūsu misija ir veikta! Un pašās beigās 
kustības, kas padara jūsu zobus tīrus. Kādam 
tās ir turpu šurpu (horizontālas), kādam apļveida. 
Slaukošas kustības vairs netiek atzītas kā pietie-
kami efektīvas un noderīgas. Nemokiet ar slaucī-
šanu sevi un savus bērnus!

Kā mutes veselība var 
ietekmēt mūsu dzīvi?
Ne velti pieredzējuši ārsti paskatās pacientam 
arī mutē un uz mēli. Tie daudz ko var pastāstīt!

Astmas pacientiem ir cītīgi pēc katras inhalāci-
jas jāskalo mute, lai, ārstējot vienu, neiedzīvoties 
citās likstās: cauros zobos, asiņojošās smaganās 
un sēnītē.

Diabēta pacientiem dzīšanas procesi ir lēni un 
kūtri – jūsu dzīvi pamatīgi var sabojāt iekaisušas 
smaganas un traka smaka. Ir pārliecinoši pierādī-
jumi – jo labāka mutes higiēna, jo stabilāks cukura 
līmenis asinīs.

Atviļņa slimniekiem: zobu jutība un to bojāša-
nās būs jūsu pavadonis, ja ļausieties slinkumam 
un nelietosiet speciālus mutes kopšanas līdzekļus.

Grūtnieces, bērna gaidības ievērojami paslik-
tina smaganu un zobu veselību! Tā tas notiek! 
Tīriet zobus un nebaidieties ne no kā! Tīriet!

Vecie cilvēki, viss iet mazumā un tostarp arī sie-
kalas, kas mitrina muti un atjauno zobus! Jo vai-
rāk medikamentu jūs lietojat, jo sausāka būs jūsu 
mute un apdraudētāki zobi un smaganas. Tīriet 
tos un dzeriet ūdeni! Meklējiet speciālus mutes 
dobumu mitrinošus līdzekļus!

 VĀRDS SPECIĀLISTAM

Zobi ir jātīra divas reizes dienā. Pirmā reize var būt pirms brokastīm, pēc brokastīm, pēc otrajām brokastīm vai pēc pusdie-
nām. Toties otrā un svarīgākā zobu tīrīšanas reize ir pirms naktsmiera. Vakara tīrīšanas reizi nedrīkst izlaist nekādā gadījumā!

Rūpēs par zobu 
veselību jau no 
mazotnes
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